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                                 Werkgroep Archeologie Schijf, 

                    “De kinderen maken geschiedenis in Schijf.” 

In de kerstvakantie hebben we op donderdag 5 januari 2012 met 7 personen 
een harde wind doorstaan en een bezoek gebracht aan de “Stichting 
Stadsarcheologie in Steenbergen”. 
We werden omstreeks 9.30 uur verwelkomd door de leden “ Stichting 
Stadsarcheologie Steenbergen”. Die een voortreffelijke uitleg gaf. 
Er werd uitleg gegeven over het ontstaan van West Brabant en het Brabants 
Massief was er te zien waarop West Brabant ontstaan is. 

 
En zo West Brabant verder is ontwikkeld door aanvoer sediment uit de Rijn – 
Maas - Schelde en de Noordzee. Met de invloed van ijstijden en wind inbreng.  
Steenbergen zijn ontstaan aan de rivier de Dintel die uitmondt op het Volkerak. 
De haven heeft Steenbergen rijkdom gebracht omdat er in de middeleeuwen 
de turf verbrand werd en zo het (Sel) 
De overgebleven as, hierin aanwezige zout geraffineerd werd. 
En heel duur verkocht werd, zo is de 1ste handel in Steenbergen ontstaan.  
           

          *********************************************** 
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De 3 ruimtes op het Doorndijkje 50 waren druk bezet met vitrines en zo een 
goede uitleg geeft over de archeologie vondsten uit Steenbergen. 
 
Ieder kreeg 2 bladen met foto`s met de vragen zoek de afbeelding en wat is het, deze 
werden met plezier opgezocht in de aanwezige vitrines en waren echt leerzaam. 
 

 
Om een paar dingen te noemen die te zien waren een schaatsbotje, 
musketkogels, lakenloodjes, munten, sieraden maar ook mooie beschilderde 
borden, pispotten, aardewerk pannen, enz.  
Ook werd er uitleg gegeven over de locatie van het Museum er een oud 
slachterij was waar vroeger de noodslachting gebeurde als een dier bv een 
poot brak. 
Een man ging met luide roep en met een bel door Steenbergen de inwoners op 
de hoogte te brengt er goedkoop vlees te koop was. 
Het vlees was goedkoper dan bij de slager en erg gewild en velen 
Steenbergenaren waren er erg blij mee. 
 

   ************************************************** 



Na de opdrachten, die erg leerzaam zijn ingevuld te hebben kwamen we terug 
in de algemene ruimte waar men nog vragen kon stellen die beantwoord 
werden. We kregen uitleg over het plakken van scherven en rommelpot maken 
 
Een uitleg van Chris over het plakken van de scherven, het aanbrengen met een sponsje, 
kroon van een boom, bladeren schildering van het bord. Naast de belangstelling van de 
kinderen zijn zichtbaar ook volwassenen heel geïnteresseerd en luisteren ook met 
aandacht wat Chris erover te vertellen heeft. 

Uitgezwaaid door de leden “Stichting Stads Archeologie Steenbergen” zijn we 
omstreeks 12.30 uur zo gepland was in Schijf aangekomen.  
 

 Open dagen Stichting                
Stadsarcheologie  Steenbergen.   
 
Er wordt gewerkt aan een volgende excursie Thema de ijzertijd.                                                                                              

      ************************************************* 



Veldonderzoek Schijf,  

De laatste beoordeling van de steentijd vondsten November 2011 .Door de 

provincie archeoloog Godfried Scheijvens en collega Anne Marck.  Deze 

rapportage is nog niet binnen. Dit verder onderzoek nodig is gezien er  

Moustérien werktuigen gevonden zijn.  Woorden van Godfried Scheijvens waren, De 

kinderen maken de geschiedenis in Schijf in één klap, 35.000 jaar oud.  

Er zijn meerdere keren op de zondagmorgen veldonderzoeken geweest. De vondsten 

worden begeleid en zo nodig aangemeld door Toon Naenen. 

 

Veldonderzoek geeft naast het vinden van vuursteen ook een aandacht het landschap 

en natuur en plaatselijk historie. 

Klingen uit de Steentijd gevonden te Schijf. 



Hier werd een geraamte een vos-pub gevonden. 

  

            ********************************************** 
Als het te slecht weer was om veldonderzoek te doen, werd er een alternatief 
gekozen, bijvoorbeeld het tekenen van werktuigen uit de steentijd. 
Uitgelegd door Toon Naenen die de werktuigen en boeken met de materialen 
beschikbaar stelde. Eerst was er de vraag of dit wel zou aanslaan en leuk zou 
zijn voor de kinderen? Maar tijdens de uitleg, hoe een slag bult en slaggolven 
eruit zien. En hoe die zichtbare bewerkingssporen als bewijsvorming ontstaan 
zijn op een werktuig, werd het steeds interessanter bij de kinderen. 
 
Het tekenen van steentijd vondsten erg in trek bij kinderen uit Schijf.

 



 
 

       ************************************************* 
 
Lezing Heemtuin Rucphen. 
 
Toon Naenen is gevraagd wat over Schijf te vertellen. 
Mede door het 30 jaar jubileum van de Heemtuin Rucphen en de 
Heemtuinjaarkaarten is dit jaar het thema Schijf aan bod. 
Samen met Gijs van de Sande wordt er een bevlogen verhaal verteld over de 
geologie en archeologie van Schijf. 
Dit gaat plaatsvinden op 16 maart 2012 in het gebouw van de Heemtuin 
Rucphen, waar vooraf aangemeld moet worden gezien er maar 40 plaatsen 
zijn. 
Dit aanmelden kan bij Toon Naenen graag voor 10 maart de entree is gratis en 
koffie/thee is €1,50. 
Gijs van de Sande kan goed vertellen over het ontstaan waar wij nu wonen. 
Het Pleistoceen en het Holoceen tijdperk met de ijstijden en de vele aanwezige 
dekzandruggen met de vennen in de Gem. Rucphen. 
Toon heeft foto van een vorstwig Weichselien-ijstijd en verschillende soorten 
zwerfstenen die er ook getoond zullen worden. Met o.a. vuursteen met sporen 
van fossielen gevonden in en om Schijf. 
En gaat verder in op de eerste bewoningsvormen in en om Schijf dit in de 
steentijd 35.000 jaar voor de jaartelling tot medio 4000 jaar voor de jaartelling. 
Met een aandacht, voor de mensen die hierin een voortrekkersrol gespeeld 
hebben o.a. Broeder Christofoor en A wouters, Hubertine kloppenburg en Bas 
Nobel. 
 
Dus mocht u interesse hebben zien geef u op en zien we u graag op de: 
Natuurbuurtavond op vrijdag 16 maart vanaf 20.00 uur met de 
amateurarcheologen Toon Naenen en Gijs van de Sande uit Schijf die 
bijzondere bodemvondsten uit Schijf en omgeving laten zien. Na de pauze 
tonen de mensen van de Egelopvang Roosendaal een film waarin getoond 
wordt wat veel vlees eten met de natuur en het milieu doet. 
Opgeven kan voor 10 maart bij Toon Naenen  toonnaenen@kpnplanet.nl 
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Limace, Moustérien. 
 
 
 

Voor verdere vragen of informatie kan men terecht bij: 

      Toon Naenen toonnaenen@kpnplanet.nl 
      Oud kerkpad 17 
      4721 SB Schijf  

     0165-341304 of 06-30332935 

   Mocht je geen interesse hebben in het ontvangen van mail of iemand kennen die 
graag mail wil ontvangen kun je een mailtje sturen naar peditija@home.nl 

  

    **********************************************                                                     
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