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Donderdag 26 september 2019 om 20.00 uur
in zaal Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel.
‘Vroegere burchten in het Dommeldal’
Lezing door Bas Aarts
De eerste kastelen voor de adel in onze streken kenmerken zich door een opbouw in hout, omgeven door
een gracht met palissade. Als extra versterking kan aan
de binnenzijde van de gracht een aarden wal liggen of
is het gehele hoofdgedeelte van de aanleg kunstmatig
verhoogd tot een heuvel, een zogeheten motte.
Dit proces van omvorming van de adellijke hof tot een
heuse burcht begon in het algemeen ergens op het
eind van de tiende eeuw en zet dan door in elfde en
twaalfde eeuw.
De houten gebouwen op het burchtterrein worden
daarbij dan in de loop der tijd vaak vervangen door
natuurstenen constructies of – na 1200 – door bakstenen bouwwerken.
Het Dommeldal in het huidige Noord-Brabant biedt,
dankzij archeologisch onderzoek en speurwerk in archieven, enkele prachtige voorbeelden van dergelijke

vroege burchten.
Zo kwam via de sanering van een boerenbedrijf het
stamslot van de Herlaars in Oud-Herlaer bij SintMichielsgestel in beeld. In Sint-Oedenrode kon de opgraving van het burchtterrein bij de Sint-Martinus/
Odakerk in het centrum ons veel leren over de opeenvolgende stadia van het verblijf van de belangrijke heren van Rode. In Eindhoven bleek onder het klooster
Mariënhage de voormalige motte-burcht van de heren
van Eindhoven schuil te gaan.
En in Boxtel konden een aantal jaren geleden met behulp van enkele proefsleuven en een boorcampagne
de bestaande vermoedens omtrent het verleden van
de kerkheuvel in het centrum en de mogelijke relatie
met Kasteel Stapelen nader worden getoetst.
De lezing behandelt al deze aspecten en nog wel wat
meer.

Bas Aarts
Historicus, voorzitter Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen

Sint-Michielsgestel, Oud-Herlaer, maart 2016: de helling van de 11de-eeuwse motte toont de funderingsresten van de 14de-eeuwse kasteelherbouw (foto B.
Aarts).
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Boxtel, 1993: restauratie Sint-Petruskerk en herinrichting van het kerkhofterrein bieden kansen voor
nader onderzoek van de intrigerende kerkheuvel
(foto B. Aarts).

Archeologie in Selissen
Op zoek naar archeologische aanwijzingen heeft de firma BAAC in februari 2017 in Selissen meer dan 100
proefsleufjes gegraven. Rondom de Gamma en het
Tuincentrum Boxtel waren sporen te zien die naar de
Middeleeuwen, maar ook Romeinse tijd wijzen. Zelfs uit
de IJzertijd, de Bronstijd en waarschijnlijk uit de Steentijd is materiaal gevonden.
Op de belangrijkste plaatsen in het plan zal komend jaar
een opgraving gedaan worden waarbij alle sporen en
hun samenhang compleet gedocumenteerd worden.
Expositie
Normaal worden vondsten zorgvuldig bewaard in een
groot depot waar niemand ze ooit kan zien. Maar gelukkig is het onze werkgroep Archeologie gelukt om een
deel van de vondsten uit de proefsleuven in Selissen
tijdelijk in Boxtel te exposeren. In de maand van de geschiedenis zal vanaf 12 oktober een deel van de gevonden scherven en andere voorwerpen te zien zijn voor
iedereen in het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg 80.
Bij elk voorwerp komt een korte toelichting. En bij verschillende scherven staat ter vergelijking een complete
pot of urn die elders gevonden werd.
Het grootste voorwerp is een 14 kilo zware maalsteen
van graniet. De werkgroep is nog aan het puzzelen om
220 scherven van grote potten uit de ijzertijd (600 voor
Christus) aan elkaar te passen. Zie foto.
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Heemkunde Boxtel en Monumentencommissie organiseren

Open Monumentendag
14 september 2019
Zie de lokale pers voor het complete programma

Indien onbestelbaar:
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel

U wilt een stukje schrijven!
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de volgende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als Wordbestand en voeg daar eventuele foto’s bij.
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