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In 1939 werd t.b.v. de aanleg van de Bossche Weg zand ontgraven op percelen achter de Molenwijkseweg. Na WO II is
hier een woonwijk verrezen. Tijdens deze zandwinning in het gebied Selissenwal/Molenwijk kalfde een wand af, waarbij 2
'staande' urntjes zichtbaar werden, ca 30 cm van elkaar verwijderd. De destijds 9 jaar oude A.A. van de Biggelaar hielp
zijn vader bij de werkzaamheden en nam de potjes mee naar huis. Hij stond ze vanwege emigratieplannen in 1952 af aan
Dr. J.F.M. van Puijenbroek, directeur van het Arbeidsbureau in Boxtel. Tot de schenking aan het museum in 2003 zijn ze
in bezit gebleven van de fam. Van Puijenbroek. Dhr Biggelaar bleek uiteindelijk niet te zijn geemigreerd en kon derhalve
tijdens een bezoek van G. Scheijvens (prov. Noord-Brabant) in juni 2004 nog nadere informatie verschaffen over de
vondstomstandigheden.  

Het betreft 2 kleine urnen of 'bijpotjes', die gevuld zouden zijn geweest met 'zwarte as'; onbekend is of het om verbrande
botresten ging of bijvoorbeeld materiaal van plantaardige herkomst. De inhoud van de potjes is niet niet bewaard
gebleven.

Het 3-ledige urntje is 12 cm hoog (diam. ca 13 cm), met nagel-/spatel-indrukken op de rand (zie Livelink) en dateert uit de
(2e helft van?) de Late Bronstijd (schriftelijke mededeling P. van den Broeke).
Het lage, tonvormige urntje heeft 9 horizontaal doorboorde knobbeloren op de schouder (zie Livelink). In typologisch
opzicht een curieus ding, waarvan de precieze datering nog open is. Dergelijke oortjes verschijnen weliswaar in de Zuid-
Nederlandse Late Bronstijd, maar het aantal is uitzonderlijk; de vorm is ongebruikelijk (schriftelijke mededeling P. van den
Broeke). 

De vondstlocatie is anno 2004 een rechthoekig pleintje met gras en speeltoestellen.

Opmerking d.d. 16-06-2004: in de directe nabijheid (op 50-100 m afstand) vindt een nieuwbouwproject plaats! Daarbij
kunnen wellicht opnieuw delen van het mogelijke grafveld worden aangesneden.

Voorlopige context is grafveld, crematie-, maar volgens Liesbeth Theunissen (ROB) is rituele depositie ook een
mogelijkheid gezien de ligging in de  nabijheid van een beekdal (het Dommeldal).
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Collectie

MUSEUM/OUDHEIDKAMER Museum de Groene Poort, aan de Bosscheweg 80 te Boxtel.
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Crematiegraf
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Niet van toepassing
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Compleet

Compleet

Keramiek

Keramiek

Aardewerk, handgevormd:3-ledig hoge vorm

Aardewerk, handgevormd:2-ledig lage vorm

versiering op rand/binnenkant rand
Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC
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Documentatie
MEM
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Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant

Zie Livelink 

Zie Livelink

Behalve een verslag en foto's bevinden zich in de archieven van het PDBNB ook:

- e-mail P. van den Broeke betreffende de datering van de vondsten
- Briefje (van 2 kantjes uit zakagenda) met toelichting bij potjes door Dhr. F.J.M. van
Puijenbroek
- Krantenartikel Weekblad de Meierij wo 4 aug 2004; "Nieuwe expo in Oertijdmuseum Groene
Poort. Oeroude bodemschatten"
- Krantenartikel Brabants Dagblad, editie Boxtel, augustus 2004 "Mijn moeder zei nog, wat moet
je met die rotzooi?"

Literatuur:      
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1x Compleet 3-ledig urntje met spatel-indrukken op de rand, hoogte 12 cm, diameter ca 13
cm

1x Compleet biconisch urntje, tonnetje met 9 knobbeloren, geplaatst in 3 groepjes van 3 oren.
Oxyderend baksel (roodachtige klei)
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