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Dit jaar vinden op 13, 14 en 15 oktober voor de derde keer de nationale archeologiedagen plaats. Om 
partners te inspireren en enthousiasmeren was er op 16 juni een inspiratiebijeenkomst voor de 
initiatieven in Noord Brabant. 

Welkom Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant 

In de vijftiende eeuw leefde in Japan een shogun. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, maar zijn 
mooiste bezit was een porseleinen theepot. Op een dag liet de shogun zijn favoriete theepot vallen. 
Ook hij was er kapot van. Wat moest hij nou? Moest hij de scherven maar gewoon op de afvalhoop 
gooien óf moest hij kijken of zijn theepot kon worden gerepareerd? Hij besloot de scherven op te 
sturen voor reparatie. Na een heel jaar wachten kwam zijn geliefde theepot gerepareerd en wel weer 
terug. Maar in plaats van zijn mooie theepot ontving hij een lelijk gerepareerd exemplaar. Hij besloot 
om de randen waarop de scherven aan elkaar waren geplakt te lakken met goud. De techniek 
genaamd Kintsugi, reparatie met goud, werd een ware rage in Japan in de zestiende en zeventiende 
eeuw. Juist die gebruikssporen accentueren de levenscyclus van het object en laten duurzaamheid 
zien. Het object krijgt een eigen gezicht.  

Met de beleidsnota ‘Goud van Brabant’ wil de provincie juist aandacht besteden aan de spullen met 
gebruikssporen, de spullen met een verhaal. En de connectie leggen tussen al die spullen en de 
mensen daarachter. Ook de mensen van nu als rentmeester van het erfgoed voor een nieuwe 
generatie. 

Volgens Timmermans zijn de Nationale Archeologiedagen juist die combinatie van de spullen (de 
archeologie), publieksbereik én de vrijwilligers. De archeologiedagen zijn juist de dagen om de 
vrijwilligers een podium te bieden en ze in de schijnwerpers te zetten. Een bijzonder verhaal wat 
hopelijk kan plaatsvinden bij de Nationale Archeologiedagen is het opgraven van vierkante meters in 
je eigen tuin in Liempde.  

Janneke Berkelbach, directeur van Stichting Nationale Archeologiedagen 

Tijdens de archeologiedagen zetten we in Nederland drie dagen de deuren open voor het publiek. De 
Nationale Archeologiedagen zorgen voor een bundeling van activiteiten waarin wordt samengewerkt 
met veel verschillende partijen. In 2016 hebben in totaal 35.000 mensen de archeologiedagen 
bezocht. Brabant was het eerste jaar al goed vertegenwoordigd met ruim 40 activiteiten. Een 
succesvol initiatief waren de archeologielessen op de bassischool in samenwerking met Archeoles. 
Een speerpunt van de archeologiedagen in Brabant zijn de vrijwilligers achter de initiatieven.  

Archeologieleeft.nl 

De archeologiedagen stimuleren ook de samenwerking met partijen buiten het archeologisch veld. 
Op de website www.archeologieleeft.nl staan veel inspirerende initiatieven die een vernieuwende 
insteek hebben. Ook vind je op de website allerlei handige tips en tools voor het opzetten van jouw 
eigen publieksactiviteit.  

Natasja van der Heijden, coördinator Nationale Archeologiedagen Erfgoed Brabant 

De archeologiedagen bieden niet alleen de kans om het publiek te laten zien waar archeologie en 
erfgoedinstellingen mee bezig zijn, maar de dagen zijn ook bedoeld de dialoog met het publiek aan te 
gaan. De dagen bieden de kans om het draagvlak voor de archeologie te vergroten. Wat daarbij 



centraal staat is dat het niet gaat om het informeren van het publiek, maar juist het publiek zelf 
waarde te laten hechten aan het archeologisch erfgoed. Archeologie is altijd een reflectie van het 
heden op het verleden. De connectie met mensen uit het verleden geeft mensen de kans om na te 
denken over hun eigen leven. Door de link met het heden is archeologie ontzettend relevant voor de 
hedendaagse maatschappij. Maar dan moet men wel archeologie durven inzetten op een andere 
manier.  

Inspirerende projecten 

Tijdens de inspiratiemiddag werd een aantal zeer inspirerende projecten besproken.  

De AWN van Kempenland Peelland is bezig met een groot integraal project dat de AWN daar heeft 
opgezet onder andere in samenwerking met de IVM en Dutch Design Week. Aan de 
archeologiedagen hebben zij het thema water verbonden. De stichting Nationale Archeologiedagen 
heeft bewust niet voor een thema gekozen, omdat het voor sommige instellingen zo moeilijk is om 
bij elk thema een verhaal te verzinnen. Voor individuele projecten kan een los thema wel handig zijn 
om de pers en een groot publiek te bereiken. In Uden opent dit jaar tijdens de Nationale 
Archeologiedagen een tentoonstelling over de Merovingische graven in het Museum voor Religieuze 
Kunst.  

Een succesvol project vorig jaar in Brabant werd georganiseerd door de gemeente Oss. De activiteit  
trok tijdens de Nationale Archeologiedagen tussen de 1500 en 2000 bezoekers. In een leegstaand 
winkelpand in de binnenstad tussen de Hema en de Blokker werd een pop-up erfgoedhuis ingericht. 
Op deze manier kwam er ook veel publiek op af dat normaal niet naar een archeologische activiteit 
zou gaan. Het erfgoedhuis was ingericht op de bezoekers van Oss met stukken waar Ossenaren graag 
naar komen kijken, zo was het zwaard van Oss voor een dag uit Leiden overgekomen. Essentieel voor 
de totstandkoming van het project waren het budget en de vrijwilligers, zonder vrijwilligers had het 
evenement niet kunnen draaien.  

Dat bemannen van het evenement bleek voor veel mensen in de zaal een lastige zaak. Er werd 
gesuggereerd dat als je graag mee wilt doen aan de NAD je ook kan kiezen om 1 dag mee te doen als 
het lastig is bemanning te vinden. Ook werd er geopperd dat je als amateurarcheoloog ook bij een 
ander project kan aanhaken en daar als vrijwilliger mee kan helpen. Financiering blijkt ook een lastig 
probleem, je moet ook geluk hebben.  

Meedenken en begeleiden 

De archeologiedagen willen graag nieuwe partijen helpen en ondersteunen bij het organiseren van 
een activiteit. Wij zijn er ook om initiatieven en deelnemers aan elkaar te koppelen. Heb je een idee 
maar is het in je eentje niet haalbaar, neem dan ook vooral contact met ons op. Dan doen wij ons 
best om te kijken of een samenwerking met andere partners mogelijk is. De contactpersoon voor de 
activiteiten in Noord-Brabant is Natasja van der Heijden (natasja@archeologiedagen.nl). 

Heeft u al concrete plannen voor een activiteit, meld uw activiteit dan vooral aan op 
www.nationalearcheologiedagen.nl. Als deelnemer profiteert u van de nationale mediacampagne 
van de Nationale Archeologiedagen. Daarnaast ontvangt u een  marketingpakket en tools voor 
persberichten en postermateriaal. 

Deelnemen 

U kunt nu al u activiteit aanmelden via http://www.archeologiedagen.nl/deelnemen/. Vanaf 1 
augustus is het mogelijk uw activiteit officieel aan te melden.  


