PERSBERICHT Lezingenreeks De Peelhelm vertelt
De Romeinen in de Peelregio
Na vier druk bezochte en interessante lezingen over de Romeinse Peelhelm zal op 6 december
dr. Henk Hiddink de vondst in een ruimer perspectief plaatsen. Dit is de slotlezing van de reeks
‘De Peelhelm vertelt’. Archeoloog Hiddink vertelt die avond over de Romeinen in de Peelregio.
Tot voor enkele decennia was daar nog weinig over bekend. De voorbije twintig jaar is door
opgravingen een duidelijker beeld van de aanwezigheid en de invloed van de Romeinen in de
Peelstreek ontstaan. De grote opgravingscampagnes in Someren-Waterdael en Deurne-Grote
Bottel, waar de spreker een belangrijke rol in speelde, zijn hier voorbeelden van. Begin jaren
negentig ontdekte de archeologische werkgroep van heemkundekring De Vonder AstenSomeren in Lierop aan de Steemertseweg in Lierop een nederzettinkje met Romeinse
voorwerpen, zoals terra sigillata en een mantelspeld. Bij het archeologisch onderzoek van
Waterdael is – naast vele andere Romeinse sporen - in 1991 het graf van een Somerense
krijger gevonden, die in Romeinse legerdienst is geweest en rond 20 na Christus is begraven.
Deze unieke grafvondst heeft op 24 november jl. middels een natuurgetrouwe replica een plaats
gekregen in het Archeologiehuis van heemkundekring De Vonder in Someren. Archeologen
vonden in 2010 in het centrum van Asten aan de Prins Bernhardstraat fragmenten van een
tubulus, een verwarmingssysteem van de Romeinen. Tot dan toe waren die nooit bij
opgravingen op het platteland naar boven gekomen. In Nederland zijn ze enkel bekend uit de
Romeinse steden Nijmegen en Voorburg. Hiddink kan voor zijn lezing putten uit nog veel meer
opgravingsgegevens. Hij heeft over zijn opgravingen vanuit het opgravingsinstituut van de Vrije
Universiteit veel gepubliceerd. Onlangs verscheen van zijn hand het boek ‘Romeins aardewerk
van de Zuid-Nederlandse zandgronden’.
Henk Hiddink start op maandag 6 december zijn verhaal om 20.00 uur in het Nationaal Beiaarden Natuurmuseum aan de Ostaderstraat 23 in Asten. De zaal is open vanaf 19.00 uur om de
geïnteresseerden vooraf de gelegenheid te geven de tentoonstelling ‘De Peelhelm en zijn
verhalen’ in het museum te bekijken.
Bijwonen van deze lezing is ook mogelijk voor degene die niet voor de lezingenreeks heeft
ingeschreven en kost € 7,50 (inclusief koffie of thee). De reeks wordt georganiseerd door
Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten, heemkundekring De Vonder Asten-Someren,
heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne, de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten en het
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

