
  

• Presentatie januari 2008 tijdens heemkunde 
bijeenkomst door Dik Bol



  

archeo

• Wat werd er gevonden?

• Hoe lang leven er al mensen hier?

• Hoe liepen vroeger de wegen?

• Waar leefden de mensen vroeger van?

• Hoe komt het dat Boxtel zo’n rijk bodemarchief 
heeft?



  

Wat werd er gevonden?

• Prive verzamelaars 

• Detector amateurs

• Beroeps archeologen

• Verwachtingenkaart

• Vondsten ARCHIS

• Overzicht.htm



  

Selectie

• Krenten uit de pap

• Springend door de eeuwen

• Romeinse tijd
– Veel nieuws laatste 50 jaar

– Goed aarde Romeinse tijd

– Huizen iplv nomaden

– …



  

Frans Leermakers

• Potten ut Binnendommeltje 

• 1400-1700

• Waardevol/waardeloos

• Australie

Foto Brabants Centrum



  

Bruna boekwinkel  



  

Dateringsmethoden

• Aardewerk dateren

• C14 datering

• Dendrochronologie

• Opto luminicentie



  

Koppel   1000-1900
Vijzel/wrijfschaal



  

Urn met 9 oren

• 1000 voor Chr

• Staat in oertijdmuseum



  

Vuistbijl
<2000 vChr



  

De Croon

Hout gekapt in 1298



  

Goede aarde

1400-1800 nChr

70-300 nChr



  

10 huisplattegronden

Middeleeuwen     1050 tot 1500
Romeinse tijd         -12 tot 450
IJzertijd                -800 tot -12
Bronstijd             -2000 tot -800
Steentijd        -300.000 tot -2000



  



  



  



  



  Veel bodemarchief is al onbewust vernietigd



  



  



  

75 nChr  blijkt uit potscherven

100 nChr

150 nChr

125 nChr



  

Huis 
reconstructies



  

Huisplattegronden
Tent laat geen sporen achter
Houten huis
Stenen huizen pas na 1540 in Boxtel 
Luxe romeinse villas en tempels



  

Algemeen

• Munsel 2000 jaar bewoond !

• Weinig voorwerpen

• Steeds betere archeologische technieken

• Steeds meer aandacht



  

Uitstapje Esch

• 1950-1961      7 graven      175 – 250 nChr



  



  



  



  



  Dionysos



  

Interpretatie

• Luxe graven 3,1 km van hier

• Ergens luxe Villa van steen met bad

• Bron van welvaart??? 

• Handel, landbouw, bosbouw, ijzergoer???

• Transport nodig

• Wegen onduidelijk

• Voor 70 en na 250 weinig huizen

• Verband met Romeinse Limes



  

Nederland 
anno 200



  

Vermoeden:
De weg naar Limes en 
Tongeren liep over de 
Dommel en Essche stroom



  



  

Smallere rivier in zuid 
Belgie
Pommerroeul 

Platbodems in 
Woerden  en 
Zwammerdam



  

Boxtel dankt rijkdom aan Dommel



  

Archeologie werkgroep

• Voor Boxtel én Liempde (kèk liempt) samen

• Mensen met belangstelling

• Informatie bij elkaar brengen

• Grote publiek informeren

• Opletten op graafwerkzaamheden

• Belangstellenden opgeven bij Dik



  

Marcus Aurelius (26 april 121 - 17 maart 180)

M.ANTONINVS  AVG.TR.P.XXVI IMP. VI. COS. III .S.C.



  

Marcus Aurelius
• Omhoog geploegd
• Gouden aureus : 25 denarii 

• Gouden quinarius : 12 ½ denarii 

• Zilveren denarius : 16 koperen as 

• Zilveren quinarius : 8 koperen asses 

• Orichalcum sestertius : 4 koperen asses 

• Orichalcum dupondius : 2 koperen asses 

• Koperen as : 4 quadrantes 

• Orichalcum semis : 2 quadrantes 

• Koperen quadrans : ¼ as 

50 eurocent Italie 



  

• Hij was het toonbeeld van een 
rechtvaardig en menselijk 
heerser en belichaamde de 
voor-christelijke Stoicijnse 
deugden van Rome.

Vader van the gladiator
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