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In de eerste maanden van 2011 waren er met enige regelmaat archeologen van de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA) te vinden in het centrum van Bergeijk, die vaak de han-
den warmsloegen vanwege de vorst. De reden hiervoor was de herinrichting van het 
marktplein voor de Hofkerk, waarbij kabels en leidingen werden gelegd, nieuwe bo-
men geplant en het plantvak op het voormalige kerkhof naast de kerk werd vergroot. In 
opdracht van de gemeente Bergeijk werden deze werkzaamheden nauw gevolgd door 
de archeologen. Door onderzoek in 1983 en 1984, uitgevoerd door dezelfde Universiteit, 
was immers duidelijk geworden dat er veelbelovende archeologische informatie rond-
om de Hofkerk te verwachten was. Uit dit onderzoek bleek dat de kerk in de Middel-
eeuwen omgeven is geweest door een grachtenstelsel, met daarbinnen en daarbuiten 
bewoning. Dit herschreef niet alleen de geschiedenis van Bergeijk, maar ook dat van de 
nederzettingsontwikkeling in Zuid-Nederland, zoals te lezen is in de publicatie uit 1989, 
Middeleeuwse parochiecentra in de Kempen 1000-1350, geschreven door Frans Theuws, Ber-
geijkenaar in hart en nieren. Als professor middeleeuwse archeologie aan de UvA was 
hij tevens op de achtergrond bij dit onderzoek betrokken.  
Dat ook kleinschaliger archeologisch onderzoek in oude dorpskernen van belang blijft 
voor de bestudering van de dorpsgeschiedenis, bleek maar weer eens bij het hier ge-
presenteerde onderzoek. De ontdekking van nog onbekende grachten en bewonings-
sporen uit de Karolingische tijd (750-900) én de Late Middeleeuwen (1250-1500), heeft 
geleid tot nieuwe inzichten over de betekenis van de Hofkerk voor de villa Eicha. 

Aan het onderzoek hebben de volgende personen van Diachron UvA bv en enkele ex-
terne specialisten meegewerkt:

M. Dijkstra   projectleider, dagelijkse leiding veldwerk, specialist   
    aardewerk Middeleeuwen & Nieuwe tijd
H. van Ramshorst  veldwerk
M. Sepers   veldwerk, vondst- en gegevensverwerking
B. ter Steege   veldwerk, specialist bouwkeramiek
J. Verspay   veldwerk, specialist metaal
D. Sam/T. Moesker  digitale gegevensverwerking, illustraties
K. van der Veen   illustraties
K. van Straten   redactie
A. Fischer   specialist macroresten
R. Houkes   specialist natuursteen (Hazenberg Archeologie)
T. Moesker   specialist zoölogie
M. van der Linden  specialist pollenonderzoek (BIAX Consult)
L. Smits    specialist fysische-antropologie
M. Stolk    specialist metaalslak
J. Wallinga/A.J. Versendaal specialisten luminicentiedatering (NCL, Delft)

Daarnaast is het onderzoek mogelijk gemaakt door de samenwerking met diverse per-
sonen. Ferry Jansen van de gemeente Bergeijk was het aanspreekpunt voor het prak-
tische regelwerk ter plaatse. Janneke Bosman en later Ria Berkvens van de SRE Milieu-
dienst beoordeelden de archeologische kant van het verhaal voor de gemeente. Eugene 
Ball, destijds projectleider vanuit Diachron, zorgde voor steun vanuit kantoor voor een 
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goed verloop van het veldwerk en de evaluatie. De graafmachine werd bestuurd door 
Ben van Doorn en Martijn Pauly van Luijten Archeologisch Grondwerk. Met de grond-
werkers van de firma Hurkmans is goed samengewerkt om waarnemingen in de kabel-
sleuven de kunnen doen. Johan Biemans, conservator van Museum Eicha, kwam vrijwel 
elke dag langs om zich te laten informeren over de laatste stand van zaken. Tevens ver-
schafte hij aanvullende historische informatie.
Ook Daniel van Gheluwe (Stichting Eicha) liet zich niet onbetuigd bij het uitgraven van 
een stukje kerkgracht. Johan Biemans controleerde tekstdelen van het rapport op even-
tuele historische onjuistheden. Je ben nu eenmaal een Bergeijkenaar of je bent het niet!
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In de periode januari –  begin april 2011 is in drie fasen door het AAC/Projectenbureau 
(inmiddels Diachron UvA bv geheten) een archeologische opgraving en begeleiding uit-
gevoerd in het centrum van de gemeente Bergeijk. Dit vond plaats op en om het drie-
hoekige marktplein direct naast de oude Hofkerk. De werkzaamheden bestonden uit 
het begeleiden van de aanleg van kabels, leidingen en het uitvoeren van een opgraving 
op de plaatsen waar de bodem werd verstoord door de verplaatsing van de kerkhof-
muur en plantstroken voor nieuwe bomen.
Ondanks de soms smalle sleuven heeft het onderzoek veel nieuwe informatie opgele-
verd over de geschiedenis van het Hofplein en de ontwikkeling van de middeleeuwse 
kerkgrachten. 

Kerkhof
Wat de opgraving van het kerkhof betreft is het aantal op te graven inhumatiegraven 
beperkt gebleven. Dit komt vooral door de in opdracht van de gemeente gewijzigde 
opgravingsstrategie. In put 1, ten noordwesten van de kerk, is alleen verdiept tot op de 
maximale verstoringsdiepte (ca. 30 cm onder het maaiveld). Daarna zijn drie graven 
geselecteerd om verder op te graven. Zo kon worden gekeken in hoeverre ze nog intact 
of geruimd waren en wat de kwaliteit van het botmateriaal was. De begravingen da-
teerden uit de Nieuwe tijd.
Eenzelfde strategie werd gekozen in put 2, langs de buitenzijde van de kerkhofmuur. 
Hier lagen circa twintig grafkuilen, voor het merendeel doorsneden door de vele re-
cente sleuven van kabels- en leidingen. Vier van de minst verstoorde graven zijn nader 
onderzocht om de aard en kwaliteit vast te stellen. Drie van deze graven dateerden uit 
de 12e tot 15e eeuw, op basis van de ‘schone’ vulling van de grafkuil, de losse vondsten in 
de grafkuilvulling en het vrijwel volledig vergane skeletmateriaal. 
In put 16, gelegen direct langs de binnenzijde van de kerkhofmuur, werden nog delen 
van grafkuilen van tien tot elf graven opgetekend.  

Kerkgrachten
Het bleek mogelijk de reeds bekende en onbekende fasen van de middeleeuwse kerk-
gracht op vier punten te traceren (zie fig. 17.1):

•  in een kabelsleuf in de noordoosthoek (gracht 7)
•  vlak ten noorden van de kerk (gracht 13)
•  in een leidingsleuf langs de oostzijde van de kerk (gracht 15 en 16)
•  over een lengte van zo’n 10 m ten oosten van het kerkhof, met nog twee oudere 

grachtfasen (gracht 13, 14 en 15). 

In combinatie met de eerder gepubliceerde historische en archeologische gegevens 
over de geschiedenis van de Hofkerk is gekomen tot een nieuwe, deels hypothetische 
reconstructie van de grachtenstelsels en bewoning (zie fig. 17.3).

•  Twee paalsporen uit de Karolingische tijd wijzen erop, dat de St.-Petrus-Ban-
denkerk rond 960 niet werd gesticht op een maagdelijk terrein in de villa Eicha, 
maar op een plaats waar al eerder gewoond werd. Of dit sporen van een ouder 
domeincentrum zijn, is onbekend.

•  Het eerste grachtenstelsel uit de periode 960-1100 liep ook langs de noordzijde 
van de kerk. Deze stond dus van begin af aan binnen de gracht, waarvan het 

Samenvatting
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zuidelijk deel waarschijnlijk de bewoning van de bisschoppelijke hof, de curtis, 
omsloot.

•  Het tweede grachtenstelsel uit de periode van 1100-1200/1250 lag iets noordelij-
ker dan het eerste grachtenstelsel, waardoor er een nieuwe ‘voorhof’ ontstond 
ten noorden van de kerk. Mogelijk was de lokaal machtige familie Van Bergeijk 
hier verantwoordelijk voor en richten zij een eigen ‘residentie’ in. Uit deze fase 
is tussen de jongere grafkuilen een deel van een gebouw gevonden. Leden van 
deze familie waren waarschijnlijk ooit begonnen als bestuurders van de bij de 
kerk gelegen hof van de Luikse bisschop en later de abt van de St.-Jacobsabdij, 
maar trokken in de loop van de tijd allerlei bezit en rechten naar zich toe. 

•  Niet uitgesloten is, dat ten zuiden van de kerk de hof van de St.-Jacobsabdij 
bleef functioneren.

•  Op een derde grachtenstelsel, dateerbaar tussen 1250 en 1400/1500, wijzen de 
afwijkende opbouw met heide plaggen en  vondsten uit de in 2011 opgegra-
ven gracht ten oosten van de kerk. Omdat deze kenmerkende gracht elders 
ontbreekt, lijkt het erop dat men begonnen is met de heraanleg van de oudere 
8-vormige (?) gracht, maar dat men dit niet heeft afgemaakt.

•  Misschien dat een laat-middeleeuwse waterput en enkele schuurtjes op de 
‘voorhof’ met deze laatste fase van bewoning aan de noordzijde van de kerk in 
verband kunnen worden gebracht. Het is verleidelijk deze laatste grachtfase 
in verband te brengen met de familie van Bergeijk, waarvan de macht in de 
vroege 14e eeuw echter ineenstortte, ten gunste van de hertog van Brabant. 
Verklaard dit tevens het niet voltooien van het derde grachtenstelsel?

•  Ook gedurende deze fase kan een gebruik van het terrein ten zuiden van de 
kerk als hof van de St.-Jacobsabdij niet uitgesloten worden. Bleef deze hier 
bestaan tot de verplaatsing naar het Abtshuis in de 16e eeuw? 

Overige bewoningssporen
De oudste resten bestaan uit een concentratie Romeins aardewerk, aangetroffen in de 
onderzijde van de oude akkerlaag op het Hofplein (put 4). Dit wijst op bewoning in de 
directe omgeving van het Hofplein. 
Ter plaatse van het driehoekige Hofplein bleken verder enkele palenrijen aanwezig van 
bijgebouwen uit de Late Middeleeuwen (1250-1500), misschien zelfs uit de 16e of 17e 
eeuw. Mogelijk betreft het schuurtjes die stonden in het akker- of tuinbouwgebied. 
Pas in de 18e eeuw ontstond het driehoekige plein met langgevelboerderijen zoals 
we dat kennen van de kadastrale minuut uit 1832. Van de diverse gebouwen langs de 
noord- en oostzijde zijn delen van de fundering teruggevonden. Van het zogenaamde 
‘Pankenhuis’ kwam de zuidwesthoek in beeld. Dat dit huis rond 1795 verbouwd is door 
de teut (handelsreiziger) Lommelaars was ook archeologisch aantoonbaar. De datering 
van aardewerkvondsten in de vlijlaag van een fundering sluit namelijk aan op de his-
torisch overgeleverde datum. Bovendien bleek dat het de verbouwing van een al be-
staande boerderij met potstal betrof. Het aardewerk uit de fundering, een maar zelden 
gevonden stoneware bord uit Engeland en een porseleinen eierdop, verwijst naar de 
welstand van de bewoner. Teuten behoorden dan ook tot de bovenlaag van de bevol-
king. 
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1.1 Inleiding
In de periode januari tot en met begin april 2011 is door het AAC/Projectenbureau (nu 
Diachron UvA bv) een archeologische opgraving en begeleiding uitgevoerd in het cen-
trum van de gemeente Bergeijk(fig. 1.1). Aanleiding tot dit onderzoek was de herinrich-
ting van het centrum van Bergeijk. Dit bestond onder andere uit het verleggen van ka-
bels en leidingen, planten van bomen op en rondom het marktplein en het herinrichten 
van een deel van het plantvak ten noorden van de oude dorpskerk. Het Programma 
van Eisen (PvE) voor dit onderzoek is opgesteld door de SRE Milieudienst.1 Het bevoegd 
gezag is de gemeente Bergeijk.
In dit rapport worden de resultaten van het in 2011 uitgevoerde veldwerk gepresenteerd 
en in het licht van de in het PvE geformuleerde vraagstellingen  geanalyseerd. Hieraan 
ligt een door SRE en de gemeente geaccordeerd evaluatierapport ten grondslag.2 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstelling van het archeologisch onderzoek was het aanvullen en toetsen van 
de reeds bekende gegevens over de geschiedenis van Bergeijk; de aan- of afwezigheid 
van archeologische vindplaatsen, alsook de aard, ouderdom, gaafheid, conservering en 
omvang daarvan.  Juist in dorpscentra is dit van belang, omdat archeologische resten 
meestal pas bij kleinschalige ingrepen aan het licht komen. 

1  Bosman 2010.
2  Dijkstra 2011.

Onderzoekskader1

projectnaam Bergeijk Centrum
provincie, gemeente Noord-Brabant, Bergeijk
plaats, locatie, toponiem Bergeijk, centrum, Hof
projectcode BE-CU-10
OM-nummer 44458
onderzocht gebied 685 m2 (opgraving) en 399 m2 (begeleiding), totaal 1084 m2

plaats in archeologisch proces Opgraving en begeleiding (protocol opgraven)
datum en duur veldonderzoek 10 januari – 10 februari 2011 

18 maart 2011 
28 maart – 4 april 2011

opdrachtgever Gemeente Bergeijk / Dhr. F. Jansen
adviseur opdrachtgever SRE Milieudienst/ Mevr. J. Bosman en Mevr. R. Berkvens
bevoegd gezag Gemeente Bergeijk
externe goedkeuring/beoordeling SRE Milieudienst/ Mevr. J. Bosman en Mevr. R. Berkvens
uitvoerend bedrijf / instelling AAC/Projectenbureau – Diachron UvA bv.

Tabel 1.1 Administratieve gegevens archeologisch onderzoek Bergeijk-Centrum.
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De onderzoeksvragen vielen uiteen in vier onderwerpen:
•  algemene vragen,
•  specifieke vragen over de nederzettingssporen, de bewoningperioden en -duur 

daarvan, 
•  onderzoeksvragen over de ontwikkeling van het kerkhof en 
•  vragen voor fysisch-antropologisch onderzoek.

De vragen over deze onderwerpen komen aan bod in de verschillende hoofdstukken 
en de synthese, maar zullen tevens puntsgewijs beantwoord worden in hoofdstuk 18. 
Tevens zullen daar aanbevelingen en strategieën bij eventueel vervolgonderzoek in de 
toekomst worden gegeven. 

1.3 Leeswijzer
Na informatie over het onderzoeksgebied in het volgende hoofdstuk, komt in hoofd-
stuk 3 de gevolgde onderzoeksmethode aan bod, evenals de voorbereidingen, uitwer-
king en rapportage die met dit onderzoek gemoeid zijn. In hoofdstuk 4 wordt een be-
knopt overzicht gegeven van de geologie en bodemopbouw in het onderzoeksgebied. 
In hoofdstuk 5 worden de aangetroffen sporen en structuren besproken per periode en 
per vindplaats. De hoofdstukken hierop volgend behandelen de verschillende gevonden 
materiaalcategorieën, zoals aardewerk, de menselijke resten en het pollenonderzoek. 
In hoofdstuk 17 volgt een synthese, waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord 
aan de hand van de aangetroffen sporen en vondsten. Tot slot wordt in hoofdstuk 18 
een advies gegeven ten aanzien van de archeologische monumentenzorg, waarbij aan-
bevelingen gedaan worden voor strategieën voor vervolgonderzoek en aanbevelingen 
met betrekking tot eventueel te nemen behoudsmaatregelen. 
Alle genoemde jaartallen zijn na Christus, tenzij anders vermeld.

LIGGING ONDERZOEKSGEBIED 0 200 M

371000

152000 153000 154000151000

372000
370000

371000
372000

370000

152000 153000 154000151000

Bergeijk

Fig. 1.1 Het plangebied Bergeijk Centrum. Inzet: ligging van het plangebied in Nederland.
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2.1 Ligging
Het plangebied is gelegen in het centrum van de bebouwde kom van Bergeijk en be-
slaat het grootste deel van de Hof met enkele aansluitende straten: de Nieuwstraat, 
een deel van de Elzenhof en een deel van de Burgemeester Magneestraat. Binnen dit 
plangebied is de openbare ruimte in fasen heringericht. Dit rapport beschrijft het ar-
cheologisch onderzoek  van/in het centrale deel van de Hof, gelegen op en aan het drie-
hoekige marktplein en aansluitende straatdelen aan de west-, noordoost- en zuidoost-
zijde. Het gebied is in gebruik als kerkterrein, marktplein en parkeerplaats. Bij de start 
van het onderzoek bestond het merendeel van het plangebied uit met straatklinkers 
en stoeptegels verharde delen. Midden op het marktplein staat een muziekkiosk, met 
langs de rand van het plein bomen.  Om verwarring met het oude, laat-middeleeuwse 
marktplein van de Beestenmarkt te voorkomen, wordt het driehoekige plein in dit rap-
port de ‘Hofplaats’ genoemd. Tegen de kerk aan ligt een verhoogd plantperk ter plaatse 
van de voormalige begraafplaats, omgeven door een bakstenen muur uit 1917.3 In het 
verhoogde perk staan twee oude douanepalen uit de omgeving.
In het plangebied waren zes locaties in het PvE aangewezen die archeologisch onder-
zocht moesten worden (zie fig. 2.1):

1 Locatie 1 beslaat een deel van een plantvak ten noordwesten van kerk, dat 
wordt bestraat, 12 bij 10 m. Bij deze ingreep wordt dit plantvak ontgraven tot 30 
cm onder maaiveld langs de kerk en 70 cm langs de pleinzijde.

2 Locatie 2 ligt langs de noordoostzijde van de kerk. Hier wordt een boterlinde 
verplaatst van locatie 2 naar locatie 6 en een deel van het trottoir omgevormd 
tot plantvak. De grootte van deze ingreep is 20 bij 15 m (grootste breedte 6 m). 
De ontgravingsdiepte is maximaal 10 cm onder het bouwzand van de bestra-
ting. Vanwege de ligging is de later aangelegde en archeologisch begeleidde 
kabelsleuf langs de binnenzijde van de kerkhofmuur (put 16), ook tot locatie 2 
gerekend.

3 Op locatie 3 worden bomen gepland. Deze locatie grenst aan locatie 2 en heeft 
een omvang van 20 bij 3 m. De ontgravingsdiepte is 1 m onder maaiveld. Na de 
uitgraving van het plantvak bleken de verstoring door het hoofdriool minder 
dan verwacht, waardoor de locatie alsnog over de oorspronkelijke lengte van 46 
m werd onderzocht

4 Locatie 4 is een plantvak voor zes bomen langs de oostzijde van het marktplein. 
De ontgraving hier meet 43 bij 3 m en de ontgravingsdiepte 1 m onder maai-
veld.

5 Locatie 5 was een plantvak voor zes bomen gelegen lans de westzijde van het 
marktplein. Deze locatie is vervallen voor archeologisch onderzoek omdat 
verwacht werd dat archeologische resten niet of nauwelijks zouden worden 
verstoord.

6 Het begeleidingsgebied voor de aanleg van kabels- en leidingen op en rondom 
het marktplein is aangemerkt als locatie 6.  

3  Referentie in het Gemeenteverslag van Bergeijk 1917, pagina 21: ‘De begraafplaats voor R.K. op ‘t Hof werd ver-
groot en met een steenen schans afgesloten’. Met dank aan dhr. J. Biemans

Onderzoeksgebied2
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2.2 Archeologische achtergrond
Bergeijk is gelegen in een gebied met dekzandruggen met aan de zuidzijde van het 
dorp het rivierdal van de Keersop. Over de dorpskern van Bergeijk is door archeologisch 
onderzoek relatief veel bekend. Voorafgaand aan de restauratie van de Petrus-Banden-
kerk aan de Hof werden in 1974 opgravingen verricht door de Rijksdienst voor Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (ROB), zowel binnen de kerk als aan de westzijde tussen de 
kerk en het Luihuis (een ommuurde klokkenstoel).4 Tussen 1982 en 1987 zijn door het 
Instituut voor Pre- en Protohistorie (IPP, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam) 
grootschalige opgravingen verricht op vier locaties in het centrum van Bergeijk: ten 
zuidwesten van de kerk (Kerkberg), ten noorden van het driehoekige marktplein, ten 
noorden van de Kerkstraat en ten oosten van de Eerselsedijk, ter hoogte van het oude 
Berga (zie fig. 17.1 en 17.2).5  
Bij al deze onderzoeken werden geen vroegmiddeleeuwse sporen aangetroffen, terwijl 
dit op basis van historisch-geografisch onderzoek wel werd verwacht. De vroegste spo-
ren dateren uit de eerste helft van de 11e eeuw, eventueel de late 10e eeuw. Ook de 
vroegste kerkbouw lijkt in deze periode te beginnen. Om de kerk en het ten noorden 
daarvan gelegen driehoekige ‘Hofplein’ heen zijn in 1983-1984 delen van een omgrach-
ting teruggevonden, die verschillende fasen had, dateerbaar tussen de eerste helft van 
de 11e en de 13e eeuw. Binnen deze grachten is niet opgegraven, zodat over bewonings-
sporen aldaar geen informatie voorhanden is. Direct ten noorden van het Hofplein en 
ten zuidwesten van de kerk waren echter wel volmiddeleeuwse nederzettingssporen 
aanwezig. Bewoningssporen uit de 14e tot en met de 17e eeuw ontbraken; de bewoning 
concentreerde zich in deze tijd rondom de Beestenmarkt ten noordoosten van de kerk. 
Op basis van bakstenen waterputten die ten noorden van het Hofplein, ter hoogte van 

4  Halbertsma 1975.
5  Theuws 1989; Verhoeven 1989; zie Parlevliet/Flamman 2003 voor een recent onderzoek ten oosten van de Eer-

selsedijk, met vergelijkbare resultaten als in 1982-1983.
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de voormalige Hofloop, zijn opgegraven werd pas vanaf de 18e eeuw het gebied op-
nieuw bewoond. Uit deze periode dateert waarschijnlijk de meeste bebouwing van ’t 
Hof rondom het driehoekige plein. 
Een proefsleuvenonderzoek in 2001 door de Universiteit van Amsterdam, ten zuidwes-
ten van de Hofkerk, op de ‘Sengerswei’ (zie fig. 17.1), leverde opnieuw geen vroegmid-
deleeuwse sporen op, maar wel restanten van enkele greppels, een kuil en twee paal-
sporen, waarschijnlijk dateerbaar in 11e-13e eeuw.6 Deze hebben mogelijk iets te maken 
met de bewoning ten zuiden van de kerk in deze periode.
In 2009 is de nieuwbouw ten noordwesten van het driehoekige marktplein archeolo-
gisch begeleid door Synthegra, na een bureau- en inventariserend booronderzoek door 
BAAC. Dit leverde voornamelijk muurresten en enkele waterputten op van de recente 
bebouwig uit de 20e eeuw. Daarnaast werden nog enkele laat- en post-middeleeuwse 
aardewerkscherven ontdekt. Dat er niet meer gevonden is uit oudere perioden kwam 
doordat het onderzoek zich beperkte tot de funderingssleuven.7

Tenslotte is in april en mei 2012 door het ARC fase 2 van de herinrichting van het dorps-
centrum begeleid. Omdat de rapportage daarvan reeds beschikbaar was en deels 
plaatsvond in hetzelfde gebied als het Diachron onderzoek, wordt in dit rapport op re-
levante punten naar het ARC-onderzoek verwezen.8 Er was geen gelegenheid meer om 
de sporenkaarten van beide onderzoek met elkaar te combineren.  

2.3 Archeologische verwachting
De verwachting op basis van het PvE was, dat bij de werkzaamheden voor de herinrich-
ting archeologische waarden aangetast of vernietigd zouden worden. Eerder onderzoek 
in het centrum, uitgevoerd in 1982-1985 door het IPP, heeft namelijk het bestaan van 
een grachtenstelsel rond de kerk aangetoond, alsmede kuilen, waterputten en paalspo-
ren van een nederzetting uit de Volle Middeleeuwen (10e-12e eeuw). Wellicht betrof dit 
een aristocratisch centrum waarin onder meer ambachtelijke activiteiten plaatsvon-
den, zoals metaalbewerking.9

Op basis van de reconstructie van het grachtverloop werd er in het PvE vanuit gegaan 
dat binnen de opgravingsputten geen resten van de gracht zouden worden aangetrof-
fen. Over de kans om deze in de kabelsleuven aan te treffen is in het PvE geen uitspraak 
gedaan, omdat de precieze ligging daarvan niet bekend was. Verder werd uitgegaan 
van een hoge vondstdichtheid en de aanwezigheid van een groot aantal inhumatiegra-
ven bij de kerk. 

Verwachte archeologische sporen per locatie (zie fig. 2.1):

1 begravingen
2 begravingen, middeleeuwse nederzettingssporen, evt. kerkgracht
3 idem
4 middeleeuwse nederzettingssporen
5 ---
6 middeleeuwse nederzettingssporen

6 Visser/Flamman 2003, 18.
7 Boshoven 2008; Van de Velde 2012.
8 Botermans/Van Malssen 2013.
9 Theuws 1989, 144-160.
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3.1 Algemeen
De werkzaamheden van dit onderzoek zijn uitgevoerd conform het handboek KNA ver-
sie 3.210 en meer specifiek conform de bepalingen in het Programma van Eisen11 en het 
voor dit onderzoek opgestelde Plan van Aanpak.12 Aanpassingen op de uitvoering van 
het onderzoek zijn vooraf besproken met en goedgekeurd door de directievoerder, J. 
Bosman van SRE-milieudienst (nu Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant). 
Het veldwerk is uitgevoerd door een vast team bestaande uit een projectleider/senior 
archeoloog, een KNA-archeoloog voor de dagelijkse leiding en enkele veldarcheologen. 
Interne en externe specialisten waren betrokken bij de analyse en rapportage van de 
vondstcategorieën aardewerk, metaal, metaalslak, natuursteen, dierlijk en menselijk 
botmateriaal, zadenonderzoek, pollenonderzoek en dateringsonderzoek door middel 
van OSL (Optically Stimulated Luminescence ). 
De begeleiding (conform protocol opgraven), die deels gelijktijdig werd uitgevoerd met 
de opgraving, duurde vijf werkweken minus één dag (put 3 en 5-13). Op vrijdag 18 maart 
is nog een vlakje gedocumenteerd ter plaatse van de uitgegraven boterlinde (put 14).
De opgravingswerkzaamheden van locatie 1, 2 en 4 startten op donderdag 13 januari en 
werden op woensdag 2 februari beëindigd (put 1, 2 en 4). Tussen 28 maart en 4 april zijn 
de nagekomen locatie 3 (put 15) en een kabelsleuf langs de kerkhofmuur opgegraven 
(put 16). Deze kabelsleuf is, gezien de ligging, gerekend tot locatie 2. Zie voor de ligging 
van de begeleidde sleuven, opgravingsputten en profielopnames fig. 3.1.
Het evaluatierapport dat na afloop van het veldwerk en op basis van waarderingsversla-
gen over de archeobotanische macro- en pollenresten is opgesteld, diende als uitgangs-
punt voor de analyse en rapportage.13 Dit evaluatierapport is extern beoordeeld door 
J. Bosman en J. Schotten (SRE Milieudienst, nu Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant). 
Een conceptversie van het eindrapport is gelezen door prof. dr. F. Theuws (Universiteit 
Leiden, eerder Universiteit van Amsterdam) en in opdracht van de gemeente Bergeijk 
extern beoordeeld door R. Berkvens (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, voorheen SRE 
Milieudienst).

3.2 Uitvoering veldwerk

Nummering sporen, vondsten en profielen
Bodemlagen die over het gehele onderzoeksgebied te vinden waren, hebben spoor-
nummers 1 tot en met 8 gekregen. De overige sporen zijn gekoppeld aan de werkputten 
door ze per honderdtal te nummeren (put 1: S100 etc., put 2: S200 etc., put 15: S1500 etc.).
De vondsten zijn doorlopend genummerd, ongeacht herkomst uit een bepaalde werk-
put.
Profielen zijn per werkput genummerd, beginnend bij P100, P101 etc.
Een overzicht van de aard van alle sporen is te vinden in bijlage 1 en van de spoordate-
ring in bijlage 2 (A3-bladen achterin het rapport).

10  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, raadpleegbaar via www.sikb.nl.
11  Bosman 2010.
12  PvA AAC/Projectenbureau.
13  Dijkstra 2011.

Methodiek en uitvoering3
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Begeleiding
De begeleiding van het aanleggen van sleuven voor kabels en leidingen en de verplaat-
sing van de boterlinde is vastgelegd in de opgravingssleuven 3 en 5 tot en met 14 en 
strekte zich uit over 399 m2. De ontgravingsbreedte en -diepte wisselde (zie tabel 3.1). 
Met name langs de oostzijde van de Hof werden sporen aangetroffen (fig. 3.2). Behalve 
de kerkgracht in het noorddeel van sleuf 5 en het zuideinde van 13 werden in sleuf 11 

Fig. 3.1 Bergeijk-Centrum. Ligging van de ligging van de begeleidde sleuven en boterlindelocaties (3, 5-14), opgravingsputten (1-2, 4, 15-16) 
en profielopnames (P-nummers). 

W
P 

7

W
P 

11

W
P 

14

W
P 

3

W
P 

13

W
P 

16

W
P 

15

W
P 

1

W
P 

2
W

P 
8

W
P 

12

W
P 

6

W
P 

9

W
P 

4

W
P 

11

W
P 

5

W
P 

10

ki
os

k

ke
rk

W
P 

5

P 
10

1
P 

10
6

P 
10

5
P 

10
4

P 
10

2
P 

10
1

P 
10

2

P 
10

3

P 
10

0 P 
10

1

P 
10

2
P 

10
0

P 
10

1

P 
10

7

P 
10

3
P 

10
2

P 
10

4
P 

10
6

P 
10

5

P 
10

8
P 

11
0

P 
10

9

P 
10

4

P 
10

1

P 
10

0

P 
10

2

P 
10

3

P 
10

0

P 
60

2P 
60

1

15
30

25
15

29
25

15
30

25
15

29
25

370325 370250

370325 370250

0
5 

M

ar
ch

eo
lo

gi
sc

h 
be

ge
le

id
e 

sl
eu

ve
n 

en
 lo

ca
ti

es
 b

ot
er

lin
de

 m
et

 w
er

kp
ut

nr
s.

ar
ch

eo
lo

gi
sc

he
 o

pg
ra

vi
ng

sp
ut

te
n 

m
et

 w
er

kp
ut

nr
s.

pr
of

ie
lo

pn
am

es



19

een concentratie paalkuilen ontdekt. De meest recente sporen bevonden zich voor de 
winkels en horecagelegenheden in sleuf 8, 11 en 12, bestaande uit enkele bakstenen fun-
deringen. In sleuf 6 werd nog een profiel opgetekend dat meer duidelijk maakte over de 
ophogingsfasen van het wegdek. 
De afwezigheid van sporen in de dieper uitgegraven delen van de smalle sleuven was 
ook een belangrijk resultaat; zo was tenminste duidelijk waar de kerkgrachten niet la-
gen. Dit geldt met name voor het oostelijk uiteinde van sleuf 11 en het zuideinde van 
sleuf 6.
De contouren van de sleuven, een deel van de werkputten met sporen en de locatie 
van profielen zijn ingemeten met een Robotic Total Station (RTS). De nader onderzochte 
inhumatiegraven zijn met de hand getekend, schaal 1:10.

put begeleiding sleuf-breedte diepte
onder
maaiveld

vlak m2

3 sleufje naar zuidoosthoek marktplein 40 cm 130 cm 1 12
5 sleuf langs de HEMA 100 cm 80 cm 1 56
6 sleuf langs westzijde Hof 100 cm 130 cm 1 100
7 nieuwe locatie boterlinde - 40 cm 1 44
8 sleuf richting westen (tot aan hoek Elsenhof) 40 cm 50 cm 1 22
9 sleuf langs noordzijde kiosk 40 cm 50 cm 1 12
10 sleuf langs oostzijde kiosk richting zuiden 40 cm 50 cm 1 13
11 sleuf langs oostzijde Hof 100 cm/ 

50 cm
130 cm 1 90

12 sleufje nabij zuidwesthoek marktplein 100 m/
50 cm

100 cm 1 8

13 sleuf richting zuidoosten 50 cm 150 cm 1 39
14 oude plantgat boterlinde 100 cm 100 cm 1 3

totaal begeleiding 399

Tabel 3.1 Bergeijk-Centrum. De vierkante meters van de archeologische begeleiding.

Fig. 3.2 Bergeijk-Centrum. Het optekenen van sporen in het oosteinde van put 11. 
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Opgraving
Bij het uitgraven van de opgravingsputten zijn de contouren gevolgd die door de ge-
meente zijn uitgezet. De oppervlakte van deze putten bleek in de praktijk iets groter 
te zijn dan aangegeven in het PvE en de inschrijfstaat. Bij de opgraving is de maximale 
ontgravingsdiepte aangehouden zoals gesteld door de gemeente. Bij het opgraven van 
de inhumatiegraven is het protocol van ‘Het opgraven van inhumatiegraven’ gevolgd, 
dat ontwikkeld is aan de Universiteit van Amsterdam.14

Vanwege de hoeveelheid en complexheid van de sporen zijn de vlakken van de putten 
2 en 15 met de hand getekend, evenals vlak 3 van put 4.

Locatie 1 (put 1)
Op deze plaats werd een plantvak op de voormalige begraafplaats omgevormd tot 
bestrating. Het aantal op te graven inhumatiegraven is beperkt gebleven door een in 
opdracht van de gemeente gewijzigde opgravingsstrategie. De werkput is namelijk al-
leen verdiept tot op de maximale verstoringsdiepte (30 cm onder het maaiveld). In de 
vergraven bovengrond kwamen verspreid menselijke botfragmenten voor. In het op-
gravingsvlak werden gedeeltelijk de contouren van grafkuilen zichtbaar. Deze graven 
waren de hoogstgelegen begravingen die zich aftekenden in een dikkere laag van ver-
spitte grafgrond. Daarna zijn drie graven geselecteerd om verder op te graven. Zo kon 
worden gekeken in hoeverre ze nog intact of geruimd waren en wat de kwaliteit van 
het botmateriaal was. Ter bescherming van de grafresten dieper dan vlak 1 is wortel-
doek aangebracht voordat de put werd dichtgegooid.

14  Panhuysen/Smal/Theuws e.a.

put opgraving vlak m2

1 locatie 1, naast kerk 1 111
2 locatie 2 en 3, naast kerkhofmuur 1 120
4 locatie 4, plantvak bomen oostzijde markt 1 186

2 27
3 56

15 locatie 3, ten oosten van kerkhofmuur 1 217
16 smalle strook binnen bocht kerkhofmuur 1 24

totaal vlak 1 658
totaal opgraving vlak 1 + 2 + 3 714

Tabel 3.2 Bergeijk-Centrum. De vierkante meters van de archeologische opgraving.

Fig. 3.3 Bergeijk-Centrum. Het digitaal tekenen van de sporen in vlak 1 van werkput 1.
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Locatie 2 (put 2 en 16)
Eenzelfde strategie als voor put 1 werd gekozen voor put 2. Hier lagen circa twintig graf-
kuilen, voor het merendeel doorsneden door zeer veel recente sleuven van kabels- en 
leidingen. In beide putten zijn plaatselijk kleine, diepere vlakken aangelegd om meer 
duidelijkheid over de aard en oversnijding van de sporen te krijgen. Vier van de minst 
verstoorde graven zijn nader onderzocht om de aard en kwaliteit vast te stellen. Ter 
bescherming van de grafresten dieper dan vlak 1 is worteldoek aangebracht voordat de 
put werd dichtgegooid.
Tot de aanleg van put 16 werd besloten na de melding van een inwoner van Bergeijk dat 
bij de aanleg van een ondiepe kabelsleuf binnenlangs de kerkhofmuur oude grafkuilen 
waren te zien. Na het handmatig opschaven van de smalle strook grond bleek het te 
gaan om zo’n tien tot elf grafkuilen die in het gele zand te zien waren. Omdat de graf-
kuilen slechts fragmentarisch in beeld kwamen, zijn ze niet verder opgegraven. 
Naast grafkuilen zijn ook een aantal paalkuilen aangetroffen. Deze paalkuilen zijn ge-
coupeerd en afgewerkt. Tot slot werd nog een opvallende langere, donkere band gecou-
peerd. Dit bleek tot onze verrassing een oudere kerkgracht te zijn. 

Locatie 3 (put 15)
Van locatie 3 zou volgens de specificaties van het PvE alleen de noordelijke helft worden 
opgegraven, omdat de zuidelijke helft verstoord zou zijn door een 3 m diep hoofdriool. 
Omdat bij de opgraving van put 2 bleek dat langs de oostgrens van deze put sprake 
was van diepe verstoringen werd aangenomen dat ook de noordelijke helft van locatie 
3 grotendeels verstoord was door de hoofdriolering.  Om deze reden werd tijdens het 
veldwerk besloten om locatie 3 niet op te graven.
Tijdens de herinrichtingswerkzaamheden kwam echter  een melding van een inwoner 
van Bergeijk dat op locatie 3 tòch nog een stuk kerkgracht te zien was. Hierop is in over-
leg met de gemeente en SRE alsnog besloten tot een opgraving op deze locatie. Dit ge-
deelte bleek juist erg rijk te zijn aan archeologie. De verstoring langs de oostzijde van 
put 2 bleek slechts een smalle verstoring door een kleinere riolering te zijn. De versto-
ring van de ingraving van het hoofdriool bevond zich een stuk oostelijker. Omdat put 15 
was uitgegraven zonder archeologische begeleiding, hebben we ons gehouden aan de 
aangetroffen diepte van 90 tot 100 cm onder het maaiveld. 
Om greep te krijgen op het kleinere vondstmateriaal in de kerkgracht is deze in zijn 
geheel leeggeschept.  Het was de bedoeling een segment van 2 m lang geheel te zeven, 
maar hiervan is na enige tijd afgezien om de volgende redenen: Ten eerste sloeg zelfs 
bij het gebruik van een zeef met een maaswijdte van 1 cm de zeef al gauw dicht met 
zandresten. Gezien de hoeveelheid te verwachten vondsten leverde schaven minstens 
zo veel op. Ook was geen sprake van specifieke lagen met ambachtelijke resten zoals 
bronsbewerking.

Locatie 4 (put 4)
Voor locatie 4 bleek de ontgravingsdiepte uiteindelijk niet 70 cm te zijn, maar 100 cm. 
Door de ligging van meerdere kabels en leidingen binnen locatie 4, kon niet het gehele 
putoppervlak op het archeologisch gewenste niveau worden aangelegd. Ook is op deze 
locatie de hier aangetroffen waterput slechts tot 50 cm onder vlak 1 gecoupeerd, omdat 
een diepere ontgraving niet was toegestaan.
Onder het muurwerk van de voormalige bebouwing ten noorden van het plein, in de 
noordelijk uiteinde van put 4, is een tweede vlak aangelegd. De put is na de archeolo-
gische oplevering tijdelijk dichtgegooid voor de herinrichtingswerkzaamheden plaats-
vonden. Bij het opnieuw uitgraven van de sleuf enkele weken later bleken er in het 
noordelijke uiteinde nog enkele sporen in het vlak tevoorschijn te komen. Dit deel kon 
niet eerder volledig worden opgegraven door de aanwezigheid van oude kabels en lei-
dingen. Deze sporen in vlak 3 zijn toen alsnog archeologisch onderzocht. 

3.3 Analyse en rapportage 
Alle vondstmateriaal is gewassen, gesplitst in materiaalcategorie en de gegevens zijn 
in PIP ingevoerd.15 De dag- en weekrapporten zijn opgesteld in Word en de veldgegevens 

15 Projecten Invoer Programma, een Access-database voor het documenteren van archeologisch onderzoek ont-
worpen door het AAC/Projectenbureau.
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zijn ingevoerd in een PIP-database. De database is KNA-conform. Alle veldtekeningen 
zijn gevectoriseerd in MapInfo. 
Na afloop van het veldwerk is de primaire vondstverwerking voltooid. Ten behoeve van 
het evaluatierapport zijn sporen en het vondstmateriaal gewaardeerd in het kader van 
de onderzoeksvragen. Op basis van deze voorlopige resultaten is een voorstel tot selec-
tie en uitwerking gedaan.
De uitwerking, zowel de basale vondstverwerking, als digitale verwerking van de do-
cumentatie en de werkzaamheden van de meeste specialisten heeft plaatsgevonden 
bij Diachron UvA bv. Bij de uitwerking van de verzamelde onderzoeksgegevens zijn de 
sporen en vondsten in relatie tot elkaar en tot andere sporen bestudeerd. 
De vondstcategorieën aardewerk, bouwkeramiek, natuursteen en metaalslak zijn vol-
ledig geanalyseerd. Bij het metaalslak werd een nadere, natuurwetenschappelijke 
analyse van de samenstelling weinig zinvol geacht, omdat hiermee een verschil tussen 
smeed- en herverhittingsslak moeilijk aantoonbaar is. Ook het ontbreken van produc-
tieslakken maakte een gedetailleerde analyse onnodig. 
Glas beperkte zich tot enkele losse vondsten uit merendeels recente, verrommelde con-
texten. Deze vondstcategorie is daarom alleen gebruikt voor het dateren van sporen 
en slechts summier beschreven. Hetzelfde geldt voor het dierlijk bot, waarvan slechts 
zeventien fragmenten zijn aangetroffen. Dit is te weinig voor een uitgebreide analyse. 
Het menselijk bot dat afkomstig was uit verrommelde context is middels een quickscan 
bekeken op eventuele bijzonderheden (pathologie). De weinige skeletresten uit intacte 
graven zijn wel uitgebreid geanalyseerd, om te kijken welke resten precies bewaard 
zijn gebleven uit de volmiddeleeuwse graven en welke uitspraken daarover mogelijk 
zijn. Vanwege het beperkt aantal resten was het voor de uitwerking van dit onderzoek 
niet zinvol natuurwetenschappelijke analyses uit te voeren (DNA-, 14C- of isotopenon-
derzoek).
Wat monsters betreft was het niet zinvol het weinige houtskool op soort te determine-
ren. Een scan van archeobotanische macroresten (zaden en vruchten) uit de kerkgracht, 
één van de inhumatiegraven, enkele paalkuilen en één grotere kuil leverde geen analy-
seerbare resten op. De waardering van acht pollenmonsters uit de kerkgracht en vijf uit 
de graven leverde wel resultaat op, waarop besloten is vier hiervan nader te analyseren.
Radiokoolstofdateringen aan houtskool of skeletmateriaal werden weinig zinvol ge-
acht, omdat de dateringsbreedte voor de middeleeuwse periode niet fijner is dan de 
beschikbare aardewerkdateringen.
Omdat dateerbare vondsten in één van de oudere kerkgrachten ontbraken is een OSL-
datering uitgevoerd van de onderste opvulling van schoon zand. Dit leverde echter 
geen resultaat op (zie par. 6.2, S1503 en bijlage 3). 

Specialistisch onderzoek
In het veld zijn geen specialisten betrokken geweest. De menselijke resten in niet ver-
stoorde graven bleek zo summier dat het  niet noodzakelijk was een fysisch-antropo-
loog ter plaats te laten komen. Ook de monstername van pollen en OSL-dateringen kon 
zonder de inzet van specialisten gebeuren. 
Bij de analyse is samengewerkt met een aantal externe specialisten: L. Smits (UvA) voor 
het menselijk botmateriaal, M. van der Linden (BIAX Consult) voor het pollenonderzoek, 
R. Houkes (Hazenberg Archeologie) voor het natuursteen en J. Wallinga en A.J. Versen-
daal (NCL, Delft) voor het OSL-onderzoek.
De specifieke methode van onderzoek wordt per materiaalcategorie in het desbetref-
fende hoofdstuk uiteengezet. 

3.4 Deponering
Alle analoge documentatie van het project evenals het geselecteerde vondstmateriaal 
uit de opgraving wordt overgedragen aan het provinciale depot Noord-Brabant. Losse 
menselijke skeletresten uit de verrommelde bovengrond van het kerkhof, zijn in overleg 
gedeselecteerd. Hiervoor wordt gekeken hoe ze op een passende manier kunnen wor-
den herbegraven in Bergeijk.
Alle digitale gegevens zijn overgedragen aan het e-Depot (http://easy.dans.knaw.nl). 
Diachron UvA bv heeft geen embargo op de data in e-Depot gezet, zodat alle gegevens 
vrij toegankelijk zijn voor verder onderzoek.
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4.1 Algemeen
Geologisch gezien ligt het terrein op de middelhoge zandgronden van het Noord-Bra-
bantse dekzandgebied. Door de relatief kleine omvang van het onderzoeksgebied en 
de beperkte diepte van de ontsluitingen, is het aandeel fysisch-geografisch onderzoek 
klein gebleven. Omdat dit niet het hoofddoel van het onderzoek was, zijn alleen op 
enkele plaatsen ongestoorde bodemprofielen gedocumenteerd en de hoogte van het 
onderliggende natuurlijke zand (C-horizont) vastgesteld. Deze zullen hieronder kort 
worden besproken.

4.2 Landschapsgenese en topografie van het dorpscentrum
Bergeijk ligt in het Zuid-Nederlandse zandgebied, waartoe grote delen van Noord-Bra-
bant en Limburg behoren. Het onderzoeksgebied bevindt zich in een gebied dat qua 
geologie in grote mate beïnvloed wordt door de in de ondergrond aanwezige breuken. 
Het gebied ligt op het Kempisch Plateau, een opheffingsgebied, dat ten zuidenwesten 
van de Centrale Slenk gelegen is. Gedurende het Vroeg- en Midden-Pleistoceen (onge-
veer 2,5 miljoen jaar tot 450.000 jaar BP) bevond de loop van de Rijn zich in het on-
derzoeksgebied. De afzettingen van deze rivier worden gerekend tot de Formatie van 
Sterksel. Bovenop deze formatie is in het Midden-Weichselien door de wind dekzand 
afgezet. Het dekzandreliëf bestaat voor het grootste gedeelte uit dekzandruggen en 
dekzandwelvingen. Dit pakket wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel.16 
Door de ligging in de bebouwde kom van het dorp is de bodem niet gekarteerd op de 
geomorfologische kaart en de bodemkaart van Nederland 1: 50.000. Door het IPP-on-
derzoek in 1982-1984 is in de bodemopbouw al meer duidelijkheid gekomen. Het kerk-
terrein ligt op een hoogte (32 tot 32,50 m + NAP), waarvan het de vraag is of dit een na-
tuurlijke verhoging was of het resultaat van ophoging met grafgrond. Naar het zuiden 
toe gaat de dekzandrug over in het dal van de Keersop. Naar het noorden en oosten toe 
loopt het terrein geleidelijk af (30,50 tot 31,20 m + NAP). De laagte direct ten noorden 
van het driehoekige plein waterde tot in de twintigste eeuw af via een brede sloot, de 
Hofloop. Laat-middeleeuwse voorgangers daarvan werden bij eerder archeologisch on-
derzoek teruggevonden.17   
In de dorpskom bevindt zich een mineraal akkerdek (eerdlaag) van 40 à 50 cm dik. Dit 
sluit aan bij de bodemkaart, die buiten de niet gekarteerde bebouwde kom een hoge 
zwarte enkeerdgrond (plaggendek) aangeeft (zEZ21). In de opgravingen rondom de kerk 
leek een laag natuurlijk dekzand van de Formatie van Boxtel te ontbreken, of het moet 
zijn dat deze was opgenomen in de akkerlaag. De ondergrond bestond voornamelijk uit 
grof rivierzand en soms wat grind van de Formatie van Sterksel.

16 De Mulder et al. 2003.
17 Theuws 1989, 149, 156-157 en 159-160; Nadat de Hofloop was gedempt stond de dorpskom na een zware regenbui 

regelmatig blank. Pas na de aanleg van een hoofdriolering in 1966 kwam hieraan een einde (Vangheluwe 2009, 
250).

Geologie en bodemopbouw4
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4.3 Standaardprofiel 
Ter hoogte van put 4 en 5 was de bodemopbouw het minst verstoord door latere ver-
gravingen, waardoor voor het gebied van het plein een ‘standaardprofiel’ was vast te 
stellen (zie fig. 4.2). De opbouw bestond van boven naar beneden uit de volgende lagen:

•  S1 – bestrating
•  S2 – straatzand
•  S3 – oude akkerlaag/ophogingspakket
•  S4 – overgang akkerlaag/podzol naar C-horizont (‘vuile laag’)
•  S5 – C-horizont

De akkerlaag/ophogingslaag is diverse malen aangesneden in de oostelijke putten (4, 5, 
11, 13 en 15) en bestond uit twee vullingen:

•  boven een 20-30 cm dik, homogeen pakket van donkerbruin zand, met wat 
houtskoolstukjes en puinbrokjes;

•  onder een 20 cm dik, midden grijsbruine laag. Op enkele plaatsen zijn spitspo-
ren vastgesteld.

Beide lagen waren in het noordoostelijk uiteinde van sleuf 5 gescheiden door bruingele 
zandlenzen. Hoe deze ontstaan zijn is niet duidelijk. Onderzoek elders in Brabant sug-
gereert dat dit is gebeurd door verslemping onder natte omstandigheden, door inge-
stoven zand of door een systeem van beddenbouw.18 

18  Zie o.m. Verspay 2011, 169; Verspay/Dijkstra in prep. en verwijzingen aldaar.

0 400 M
middeleeuws cultuurlandschap
heide

water
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KeersopHofkerk
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Fig. 4.1 Indruk van het reliëf rondom het centrum van Bergeijk door middel van de kartering van het 
vroegmiddeleeuwse in cultuur gebrachte akkergebied (naar Theuws/Van Haperen 2012, fig. 1.14).
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Vondsten wijzen erop dat de bovenvulling in de 20e eeuw nog doorwerkt is met huis-
houdelijk afval. Uit de onderste laag komt vondstmateriaal dat dateert vanaf circa 1680, 
met wat ‘opspit’ uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd. De akkerlaag/ophogingslaag is 
ook nagezakt in de kerkgracht die langs de oostzijde van de Hof is opgegraven.
In de sleuven en opgravingsputten bleek toch nog een dunne laag dekzand aanwezig. 
De top daarvan lag vlak ten noorden van de kerk, in put 16, op 31,50 m + NAP. Aan de 
noordkant van het plein was dit 30,62 m + NAP, dus bijna een meter lager. Naar het 
oosten toe nam de hoogte ook snel af. Vlak buiten de kerkgrachten, bij het zuidelijk uit-
einde van put 13 en 15, lag de top van de C-horizont op 30,55 en 31 m + NAP, een halve tot 
een meter lager dan vlak bij de kerk. De bovengrens van de onderliggende Formatie van 
Sterksel loopt veel minder sterk af. Bij de kerk is de hoogte 30,25 m + NAP en ter hoogte 
van put 4 en 5 circa30 m + NAP.
Het hoogteverschil tussen het gebied vlak bij de kerk en de rand van het driehoekige 
plein is vergelijkbaar met het hoogteverschil van het maaiveld. Ook hier is een verschil 
van ruim een meter aanwezig.19 De aanwezige hoogte waarop de kerk is gebouwd is 
dus niet zozeer ontstaan door het ophogen met grafgrond, maar het was een natuur-
lijke kop in het dekzandlandschap.

4.4 Vegetatie en landgebruik
Pollenonderzoek van enkele monsters uit één van de graven (zie hoofdstuk 16) maakt 
duidelijk dat rond de 12e eeuw sprake was van een relatief open landschap met veel 
heide- en grasland. Daarnaast waren er akkers waarop gerst en/of tarwe en rogge werd 
verbouwd. Waarschijnlijk leek het cultuurlandschap in hoofdlijnen al op hetgeen we op 
de eerste betrouwbare kaarten tegenkomen uit circa 1850. Dit cultuurlandschap werd 
gedomineerd door plaggenlandbouw, waarbij op uitgestrekte heidevelden plaggen 
werden gestoken om te mengen met stalmest. Daardoor ontstonden relatief hooggele-
gen, aaneengesloten akkercomplexen. In het dal van de Keersop concentreerde zich de 
wei- en hooilanden.

19  Zie de maaiveldhoogtes uit 1982 in Theuws 1989, afb. 11. 

Fig. 4.2 Bergeijk-Centrum. Voorbeeld van een standaard-
profiel in het centrum van Bergeijk (dwarsprofiel P103 
in werkput 5). S4, de overgang naar de van de akkerlaag 
naar de C-horizont, ontbreekt hier, doordat er dieper is 
gespit (zie de hoekige onderzijde van de akker).
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5.1 Inleiding
Zoals verwacht, werden in werkput 1, 2 en 16 de resten van begravingen aangetroffen. 
Deze werkputten lagen binnen de grens van de voormalige begraafplaats rond de Hof-
kerk. Om duidelijkheid te verkrijgen over de aard en oversnijding van de sporen is een 
deel ervan nader onderzocht, volgens de onderzoeksmethode die ontwikkeld is aan de 
Universiteit van Amsterdam. Per graf zijn meerdere vlakken gedocumenteerd. De vul-
ling van de grafkuil is per deelsegment gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 
5 mm voor het verzamelen van ‘los’ klein vondstmateriaal, zoals kralen en tandkapsels. 
Het doel hiervan was niet alleen het verkrijgen van een betere datering, maar ook het 
achterhalen van post-depositionele handelingen zoals ruimingen. In dit geval heeft 
de spreiding van vondsten binnen de grafkuil geen bijzonderheden opgeleverd. Dit is 
deels te wijten aan de periode waaruit de graven dateren. In tegenstelling tot de Mero-
vingische periode (525-750), werden er niet of nauwelijks grafgiften meegegeven. Ook 
latere ‘interventies’ in het graf, zoals het weghalen van grafgiften of botten komt in de 
Volle en Late Middeleeuwen eigenlijk niet meer voor.
Pollen- en zadenmonsters zijn maar beperkt genomen uit de oudste groep begravin-
gen, omdat door het vrijwel ontbreken van skeletmateriaal niet altijd duidelijk was hoe 
de overledene was bijgezet.
De resultaten van het onderzoek naar het menselijk skeletmateriaal uit de graven 
wordt in dit hoofdstuk slechts kort aangehaald. Meer over het skeletonderzoek is te 
vinden in hoofdstuk 15. In de synthese wordt nader ingegaan op de relatie van de begra-
vingen met historisch bekende gegevens over de begraafplaats van de Hofkerk.

5.2 De begravingen
In werkput 1 en het westelijk uiteinde van werkput 2 bevond zich een laag verrommelde 
grafgrond met verspreid daarin menselijke botresten (S100 en 225), die als aanlegvond-
sten zijn ingezameld. Hierin bevonden zich resten van minstens elf personen, bestaan-
de uit mannen, vrouwen en één kind van 10 tot 16 jaar.
In werkput 2 is deze smalle strook grafgrond niet verder verdiept dan de geplande ver-
storingsdiepte, maximaal 10 cm onder het bouwzand van de bestrating.  Ook de ligging 
van een grote hoeveelheid kabels en leidingen speelde bij de ontgravingsdiepte een rol. 
In werkput 1 is alleen verdiept tot op de maximale verstoringsdiepte, 30 cm onder het 
maaiveld. In de vergraven bovengrond, bestaande uit bruin zand, kwamen verspreid 
menselijke botresten voor zonder context, die als aanlegvondsten zijn verzameld. Het 
meeste botmateriaal is afkomstig uit de zuidelijke helft langs de kerkhofmuur. De 
noordelijke helft van put 2 is veel puiniger, vooral een strook langs de kerkmuur. Dit is 
waarschijnlijk veroorzaakt door de bouw- en restauratiewerkzaamheden aan de kerk. 
Dat de bovengrond nog in het recente verleden is verrommeld blijkt uit glasscherven 
van flesjes frisdrank uit de jaren 50-60 en 80 en een recent koffiekopje. 

In het opgravingsvlak van put 1 werden, behalve puinplekken, (oude) kabels en leidin-
gen en de paalkuilen voor de twee natuurstenen douanepalen, de contouren van graf-
kuilen zichtbaar (fig. 5.1). Zeven daarvan waren afzonderlijk herkenbaar en behoren tot 
een jongste, wellicht vroeg-19e-eeuwse fase van de begraafplaats (S111, 113-116, 119 en 
128). In de noordoosthoek van put 1, langs de binnenzijde van de kerkhofmuur, was bij 
de aanleg van vlak 1 al een schedel aangetroffen van een achtste graf (S127) Om te ach-

De begravingen ten noorden van de Hofkerk5
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terhalen of zich dicht onder vlak 1 intacte begravingen bevonden en wat de botconser-
vering hiervan was, zijn drie ervan verder opgegraven tot een diepte van 20 cm onder 
vlak 1 (S 113, 119 en 127). Van de uitgetroffelde grafkuilen zijn vlaktekeningen gemaakt 
schaal 1:10. Bij de aanleg van vlak zijn uit graf S128 slechts enkele losse botten geborgen, 
afkomstig van (minimaal) één persoon. 
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Fig. 5.1 Bergeijk-Centrum. Ligging van de begravingen in werkput 1.
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Graf S113
Vlak 1 van dit graf is getekend op het niveau van 31,70 m + NAP en vlak 2 op 31,50 m + 
NAP (zie fig. 5.2). De afmetingen van de grafkuil in vlak 1 waren 1,83 bij 0,70 m. In beide 
vlakken was de ingraving van de natuurstenen douanepaal te zien die voor het onder-
zoek zijn verwijderd (S129). In de grafgrond lagen verspreid teruggestorte grasplaggen 
en menselijk bot, met een enkel stuk leisteen en een relatief jonge, machinaal geperste 
baksteen. Het menselijk bot bleek afkomstig van (minimaal) twee personen.
Omdat al snel duidelijk werd dat de verspreiding van losse vondsten in de grafkuil wei-
nig zou toevoegen aan de interpretatie, is dit graf niet in segmenten opgegraven.

Graf S119
Van dit graf zijn drie vlakken opgetekend: vlak 1 op 31,72 m, vlak 2 op 31,60 m en vlak 3 op 
31,50 m + NAP. De afmetingen van de grafkuil in vlak 1 waren 2,17 bij 0,65 m (zie fig. 5.2). 
Ook hier bevond zich verspreid in de grafvulling wat bouwmateriaal, kistspijkers en 
menselijk bot. Tevens werd een muntje gevonden, een penning uit de Bourgondische 
Nederlanden geslagen in het gewest Holland onder het bewind van Karel V tussen 1506 
en 1520 (zie verder hoofdstuk 11). De grafkuil is dus in ieder geval vergraven ná 1506. 
Het menselijk bot is afkomstig van minstens drie personen, waaronder een kind in de 
leeftijd van 3 tot 6 jaar.

Graf S127
Dit graf was nog grotendeels intact en lag voor driekwart buiten de werkput (zie fig. 
5.2). Het skelet werd aangetroffen op 31,45 m + NAP. De onderkant van het graf lag 20 
cm dieper. Het is niet opgegraven in segmenten, aangezien er van de bovenliggende 
grafkuil geen sprake was. Van de grafkuil was niets te zien. Wel bestond de grond om 
het graf uit een vuile overgangslaag waar het gele zand van de C-horizont al doorheen 
schemerde. Het noordelijk deel van het graf was wat verrommeld geraakt door de bouw 
van de bakstenen kerkhofmuur in 1917. Omdat het graf deels buiten de werkput lag zijn 
alleen de schedel en een deel van het bovenlichaam teruggevonden. In de grafvulling 
bevonden zich twee kleine stukjes bouwmateriaal. Het skelet blijkt dat van een vrouw 
in de leeftijd van 20 tot 34 jaar. Daarnaast zijn enkele robuustere, mannelijke botten 
gevonden. Deze zijn als opspit uit een ouder graf in de vulling van de grafkuil terecht 
gekomen.

In put 2 zijn ongeveer twintig complete of gedeeltelijke grafkuilen herkent en in put 
16, langs de binnenkant van de kerkhofmuur, werden fragmenten van tien tot elf be-
gravingen opgetekend (fig. 5.3 en 5.4). In beide putten zijn plaatselijk kleine, diepere 
vlakken aangelegd om meer duidelijkheid over de aard en oversnijding van de sporen 
te verkrijgen.20 Vier van de minst verstoorde graven in put 2 zijn vervolgens opgegraven 
om te achterhalen wat er nog van over was (S203 en , 206-208). S219 bleek al snel na 
het verdiepen van de noordoostelijke kwadrant geen graf te zijn maar een paalkuil. In 
put 16 zijn de graven niet nader onderzocht, omdat ze te fragmentarisch waren en er 
al voldoende informatie was verkregen over de kwaliteit van de begravingen door het 
onderzoek in put 2.

20  Ter hoogte van S207 en 229/234.
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Fig. 5.3 Bergeijk-Centrum. Ligging van de, deels nader onderzochte, begravingen en de gecoupeerde 
paalsporen van structuur 1 en 2 in werkput 2 en 16. 



32

 
Graf S203
Dit graf lag vlak ten noorden van de kerkhofmuur uit 1917 (zie fig. 5.5). In vlak 1 op 31,27 
m en vlak 2 op 31,17 m + NAP was het langs beide lange zijden vergraven door twee 
kabelsleuven.21 Tevens was het graf in het midden doorsneden door een knekelkuil met 
een concentratie beenderen en schedels van minstens vier personen (zie hoofdstuk 15). 
Deze kuil eindigde in vlak 3 (circa 31,07 m + NAP).
Graf S203 had in vlak 1 een lengte van 1,70 m en een onbekende breedte. In vlak 4 op 
circa 30,88 m + NAP was dit nog maar 1,20 bij minimaal 0,65 m. In dit laatste vlak werd 
aan de westkant de slecht geconserveerde restanten van een schedel aangetroffen, be-
horende tot een volwassen persoon. Al het andere, minder compacte skeletmateriaal 
was al vergaan. Door de grote kans dat we met een ‘intact’ graf te maken hadden, was 
het zinvol de volgens de procedure voorgeschreven grondmonsters te nemen voor on-
der meer pollen en zaden: ter plaatse van de schedel, naast en onder de schedel, en ter 
hoogte van de borstkas, maag, been en het voeteneinde (totaal zeven stuks).22 De resul-
taten hiervan zijn te lezen in hoofdstuk 16.
 
Graf S206
Ook dit graf lag vlak ten noorden van de kerkhofmuur (zie fig. 5.6 en 5.7). De zuidoost-
hoek werd oversneden door graf S205. Vlak 1 lag op een hoogte van 31,25 m + NAP. Vlak 2 
op 31,00 m  + NAP liet weinig verandering zien en is alleen gefotografeerd.
Vlak 3 is aangelegd op 30,90 m + NAP. Op dit niveau tekende zich de grafkuil af met 
een smaller voeteneind. Daaromheen liep een contour die grotendeels bestond uit geel 
zand met enkele donkere vlekken. In de grafkuil werd geen skeletmateriaal aangetrof-
fen en ook geen duidelijke ‘lijkschaduw’. Onduidelijk bleef, of we hier te maken hadden 
met een geruimd graf met daaromheen een insteek, of een ongestoord graf waarin het 
botmateriaal geheel is vergaan. De ‘insteek’ lijkt dan eerder een rand te zijn waarvan 
het gele zand onder invloed van de grafkuil is verkleurd, met daarin wat donkere hu-
meuze vlekken door bioturbatie vanuit de grafkuil. Dit laatste blijkt duidelijker uit de 
lengtedoorsnede van het graf.

21 Vanwege de 10 cm dikke bevroren bovengrond is afgezien van een aparte tekening van vlak 1 schaal 1:10. 
Daarom is gebruik gemaakt van de algemene tekening van vlak 1 schaal 1:50.

22 Grondmonsters van de bovengrond en bodemhorizonten in de grafkuil en kist zijn niet genomen, omdat hier 
geen onderscheid in te maken was.

Fig.5.4 Bergeijk-Centrum. Vlakfoto van werkput 2, richting zuidwesten.
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 De afmetingen van de grafkuil in vlak 1 waren 1,95 bij minimaal 0,60 cm. Ter hoogte van 
vlak 3 is de grafkuil ingesprongen tot 1,54 bij 0,44 m.
Alleen in het westelijk uiteinde, waar het hoofd verwacht kon worden, is een macrore-
stenmonster genomen. Dit monster is uiteindelijk niet uitgekozen voor inventarisatie 
of analyse.
In vlak 1 werd in het zuidwestelijke segment F, op de overgang naar de vergraven graf-
grond, een half vergaan stukje hout van 25 cm lang gevonden met vier ijzeren nagels 
erin. Dit is ongetwijfeld opspit, afkomstig van een andere (bovengelegen?) begraving.

Fig. 5.5 Bergeijk-Centrum. Gecombineerde vlaktekeningen van graf S203, met in vlak 4 nog een restant 
van de schedel (V133) en de locatie van genomen grondmonsters voor pollen- en zadenonderzoek.
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Fig. 5.6 Bergeijk-Centrum. Foto van graf S206, vlak 3 en graf S207, vlak 2. 

Fig. 5.7 Bergeijk-Centrum. Gecombineerde vlaktekening en een lengte en dwarsdoorsnede van graf S206.
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Graf S207
De oostelijke helft van deze begraving bleek te worden oversneden door een ronde kuil 
S232 (zie fig. 5.6 en 5.8). De puinige nazak van deze kuil was al te zien in vlak 1, maar de 
oversnijding tekende zich pas duidelijk af in vlak 2 en 3.23 In vlak 1 op 31,25 m + NAP had 
de slecht herkenbare grafkuil nog een afmeting van ongeveer 1,70 bij 0,60 m. Op vlak 
2 op 31,12 m en vlak 3 op 31,02 m + NAP resteerde slechts een grafkuil minimaal 0,55 m 
lang en 0,37 m breed. In het laatste vlak 4 op 31,00 m + NAP werd duidelijk dat het hoofd 
op een 7 cm hoger plateau gelegen was. Van het skelet bleken nog maar een paar botjes 
bewaard: twee gehoorbeentjes en de glazuurkapsels van enkele kiezen. Ze behoorden 
toe aan een kind van circa 6 tot 10 jaar.

Graf S208
Dit meest noordelijke graf binnen werkput 2 is opgegraven in twee vlakken en daar-
naast is een lengtedoorsnede gedocumenteerd(zie fig. 5.9). Het lag voor de helft buiten 
de grens van de werkput. Vlak 1 is aangelegd op 31,25 m, vlak 2 op 31,12 m + NAP. De afme-
tingen van de grafkuil in vlak 1 waren minimaal 1,36 bij minimaal 0,70 m. De resterende 
diepte van de grafkuil vanaf vlak bedroeg 0,48 m. 
Het enige stuk menselijk bot dat werd aangetroffen was een compleet linker dijbeen 
van een volwassen vrouw. Blijkbaar is dit graf grotendeels geruimd, te oordelen naar de 
datering van de aardewerkscherven in de periode na 1750.

5.3 Datering van de graven
Op basis van de vondsten uit de grafkuilen (zie tabel 5.1) is een tweedeling te maken 
in grafkuilen uit de Volle Middeleeuwen en een deel van de Late Middeleeuwen (900-
1422) en de periode na 1422. In de eerste groep dateert het jongste materiaal uit deze 
periode, zonder bijmenging van baksteen- en leifragmenten. Deze dateren, gezien de 
bouwgeschiedenis van de Hofkerk, pas vanaf de vroeg 15e-eeuwse uitbreiding van de 
kerk. Ook jonger aardewerk zoals steengoed ontbreekt in de volmiddeleeuwse graven.  
Dat vondstmateriaal uit de Late Middeleeuwen ontbreekt wijst niet direct op een on-
derbreking in het gebruik van het kerkhof. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de be-

23 Ook hier is vanwege de bevroren bovengrond vlak 1 niet 1:10 getekend, maar is gebruik gemaakt van de vlakteke-
ning 1:50.

Fig. 5.8 Bergeijk-Centrum. Gecombineerde vlaktekening van graf S207.
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perkte hoeveelheid graven die nader onderzocht zijn, anderzijds is in deze periode de 
begraafplaats alleen voor begraven gebruikt. Scherven van laat-middeleeuwse bewo-
ning ontbreken hierdoor, in tegenstelling tot vroeg- en volmiddeleeuws materiaal, dat 
als opspit in begravingen terecht is gekomen.
Ook op basis van de kwaliteit van het botmateriaal is een tweedeling mogelijk. Begra-
vingen met intacte botten, zoals in werkput 1 en S208, zullen dateren vanaf de 15e eeuw. 
In de oudere, volmiddeleeuwse graven, zoals S203 en 207, is door de aanwezigheid van 
kalkloze zandgrond vrijwel geen bot meer overgebleven. Deze hadden bovendien een 
relatief schone vulling, met hooguit een enkel stukje houtskool of huttenleem.
De datering van de onderzochte graven is zodoende als volgt:

•  900-1422:     S203, 206, 207
•  1422-1850:     S113, 127
•  na 1506/1520 (muntvondst):  S119
•  na 1750:     S208

De in tabel 5.1 vermelde dateringen van S204 en 224 betreffen slechts vondsten van de 
vlakaanleg. Omdat deze grafkuilen niet verder zijn opgegraven zijn deze scherven niet 
bruikbaar voor een grafdatering. 

5.4 Grafvormen
In de vol- tot laatmiddeleeuwse graven zijn geen resten van vergaan hout gezien. Ook 
ontbreken kistspijkers. In deze periode maakte men blijkbaar gebruik van een ‘kuilbe-
graving’. Hierbij werd de overledene zonder kist, vermoedelijk slechts gehuld in een 
doek, ter aarde besteld. Bij S206 en 207 volgde de grafkuil onderin grofweg de contou-
ren van het lichaam. Het voeteneinde liep hier taps toe. Bij graf S203 was sprake van een 
relatief brede rechthoekige kuil. Dat men ook na 1400 kuilbegravingen uitvoerde laat 
graf S127 zien. In de overige meer recente graven, S113, 119 en 208, komen uit de verspitte 
bovengrond kistspijkers. Uit de verrommelde bovengrond van S206 is zelfs een van ho-
gerop ingespit stukje hout van 25 cm lang gevonden, met daarin vier kistnagels (zie fig. 
5.7). Dit wijst erop dat men in de periode na circa 1400 de doden voor het merendeel in 
houten kisten begroef. Resten van metalen kisthengels zijn niet aangetroffen.
Hoe de grafvormen en de datering daarvan zich verhouden tot de begravingen binnen 
de Hofkerk is niet bekend, omdat de opgravingsresultaten hiervan nog niet gepubli-
ceerd zijn. Duidelijk is wel, dat in de meeste grafkuilen resten van houten kisten te zien 
waren.24

24  Mondelinge mededeling van prof. F. Theuws, Universiteit Leiden.
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Fig. 5.9 Bergeijk-Centrum. Gecombineerde vlaktekening van graf S208.
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graf categorie soort aantal datering
S113 MXX kistspijkers 4

KBW baksteenfragment (niet ingezameld) 1
STN leisteen (niet ingezameld) 1

S119 KBW baksteenfragment 1
mortel 1

MXX kistnagels 26
munt 1

STN leisteen 4
S127 STN leisteen (niet ingezameld) 1
S203 KBW mortel 1

AW indet 1 -
AWG Lowlands Ware 1 Romeins
AWH Zuid-Nederlands handgemaakt 1

S204 AWG standamfoor 1 Romeins

S206 AW indet 3 -
AWG ruwwandig 1 Romeins of vroegmiddeleeuws?

gladwandig (of Badorf?) 1 Romeins (vroegmiddeleeuws?)
Badorf 1 750-900
Mayen 1 750-900

AWH vroegmiddeleeuws handgemaakt 1
Paffrath 1 975-1225

(MXX kistspijkers 9)
SLX metaalslak 7 -
KBW indet 1 -
STN leisteen 2

kiezel 1 -
S207 AWG Maaslands wit (Andenne) 1 900-1250

STN maalsteenfragment 1
kiezel 1 -

S208 AWG Pingsdorf 1 900-1225
Maaslands wit (Andenne) 1 900-1250
steengoed met engobe en zoutgla-
zuur

1 1680-1900

industrieel wit 1 1750-1900
GLS glas 1 1600-1900
MXX kistspijker 1
SLX metaalslak 3
KBW baksteenfragment 1

mortel 7
STN leisteen 4

maalsteenfragment 1
kiezel 1 -

S224 AWG Maaslands wit (Andenne) 1 900-1250

Tabel 5.1 Vondstmateriaal uit inhumatiegraven per categorie en aardewerksoort. 
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Bijgiften zijn in de vol- tot laat-middeleeuwse graven niet aangetroffen.25 Wel bestaat, 
gezien de grote hoeveelheid pollen van granen, het idee dat de dode in graf S203 op 
een bedje van stro is neergelegd (zie paragraaf 16.5). Of het pollen van graslandplanten 
wijst op het neerleggen van een veldboeket in het graf is niet te bewijzen. Dit zou im-
mers ook om ingewaaid pollen kunnen gaan.

Grafkruizen?
In werkput 2 valt een drietal kleine paalsporen op (S226-228, zie fig. 5.3). Deze vielen op 
door de zwarte, humeuze vulling die subrecent aandeed. S226 en 227 waren nog maar 3 
cm diep. De vierkante vorm en de gelijke oriëntatie met de grafkuilen verklaard wellicht 
de functie van deze sporen, namelijk paalgaten voor een houten of stenen grafkruis. 

5.5 Grafdiepte
Wat de grafdiepte betreft kijken we alleen naar werkput 2, waar enkele graven tot op de 
onderzijde zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat de graven, zowel van de oudere groep als 
graf S208 uit de periode na 1750, op vrijwel dezelfde diepte zijn aangelegd:

•  S203: + 30,79 m NAP
•  S206: + 30,78 m NAP
•  S207: + 30,88 m NAP
•  S208:  + 30,76 m NAP

Ter plaatse van werkput 2 was er blijkbaar geen sprake van een steil oplopend maaiveld 
richting de kerk. Omdat in werkput 16 geen graven zijn opgegraven, is niet bekend of 
hier de graven hoger lagen.
De diepte van de grafkuil zelf is door latere verspitting van de bovengrond en afgravin-
gen niet goed vast te stellen. De resterende diepte van de graven S203 en 206, vlak langs 
het zuidprofiel met jongere grafgrond er overheen, bedroeg 46 cm. Dit is erg ondiep, 
zodat we mogen aannemen dat het oorspronkelijke maaiveld van waaruit de grafkuil 
is ingegraven hoger lag. In de vroegmoderne tijd hield men een kuildiepte aan van circa 
1,20 m.26 

5.6 Omvang van het grafveld
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat de oudste groep begravingen uit de Volle 
en Late Middeleeuwen zich uitstrekt tot in put 2 en 16. Op basis van het ontbreken van 
grafkuilen langs de noordoostzijde van put 2 wordt aangenomen dat in deze periode 
de buitenste grens van begravingen op zo’n 15 m vanaf de huidige kerk lag. Bij het uit-
graven van put 15 zonder archeologisch toezicht lijken niet of nauwelijks graven te zijn 
verdwenen. Enkele sporen in het westprofiel die eventueel in aanmerking kwamen als 
grafkuil zijn bij nadere beschouwing een paalspoor (S1510) en een jongere verstoring 
(S15011). 
In elk geval ligt de noordoostgrens van de oudste groep begravingen binnen de per-
ceelsgrens van de begraafplaats zoals die bekend is van de kadasterkaart van 1832 (zie 
par. 17.4). Logischerwijs geldt hetzelfde voor de post-middeleeuwse begravingen.

25 De penning uit de vroege 16e eeuw die gevonden is in de grafkuil van S119 kan in theorie een dodenmuntje zijn 
geweest, of is eenvoudigweg ter plaatse verloren.

26 Grafreglement voor grafmaker Cornelis Kop in Oosterhout, 1798, vermeld in Verhulst 1974-1976, 330.
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6.1 Inleiding
Op basis van opgravingen door het IPP in 1983-1984 was duidelijk dat zich rondom de 
Hofkerk diverse fasen van een kerkgracht bevonden. Gedurende het onderzoek in 2011 is 
in de sleuven voor kabels en leidingen gekeken of de reconstructie van het verloop van 
de jongste middeleeuwse kerkgracht juist was. Deze werd inderdaad teruggevonden 
op de verwachte plaatsen.
Ook bij het onderzoek van put 15 kwam de kerkgracht in beeld, alsmede oudere, smal-
lere kerkgrachten. Tenslotte werd, op de laatste dag van het veldwerk, in put 16 onver-
wacht een oude kerkgracht ontdekt onder de latere begraafplaats. 
In dit hoofdstuk worden grootte, datering en fasering van de kerkgrachten besproken. 
In hoofdstuk 17 wordt gekeken wat de samenhang is met de grachten die gevonden zijn 
bij het oudere IPP-onderzoek. Vooruitlopend hierop worden in dit hoofdstuk de nieuw 
ontdekte kerkgrachten doorgenummerd als gracht 13, 14 en 15.27 

6.2 De oudste kerkgrachten (gracht 13 en 14)
Er waren drie sporen ouder dan de jongste kerkgracht, namelijk S1503, 1505 en 1601 (zie 
fig. 6.1).

S1503 (gracht 13)
Dit spoor werd aangetroffen ten oosten van de kerk, in het zuiden van werkput 15. Het 
loopt noord-zuid en had in vlak 1 een breedte van 50 tot 65 cm. Het werd oversneden 
door de jongere kerkgracht S1501. In het zuidprofiel van put 15 bleek de gracht deels ver-
stoord te zijn door de ingraving van het hoofdriool (fig. 6.2 en 6.3). 

27  Zij krijgen dus geen structuurnummer.

De kerkgrachten rondom de Hofkerk6
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Fig. 6.1 Bergeijk-Centrum. Overzicht van de kerkgrachten direct ten noorden en oosten van de Hofkerk.



41

De resterende diepte was 1,02 m en de onderkant lag relatief laag op 30,04 m + NAP.  De 
vorm en vulling waren vergelijkbaar met S1601, alleen is in S1503 al snel na de aanleg 
schoon geel zand onderin de gracht gezakt. Dit was ook de reden dat een datering van 
de gracht door middel van Optically Stimulated Luminescence (OSL) mislukt is: dit resul-
teerde in een datering van het Pleistocene dekzand en niet van de beginfase van de 
gracht. Kennelijk is de eerste opvulling zo snel gegaan, dat er onvoldoende zonlicht op 
het zand kon schijnen om de ‘teller op nul te zetten’ voor een goede OSL-datering.

S1505 (gracht 14)
Onder de jongste kerkgracht bevond zich een oudere aftakking die zich versmalde van 
2 m tot 90 cm. De doorsnede was minder steil dan S1503 en S1601 (zie fig. 6.4). De vul-
ling leek op die van S1601, met een fijne gelaagdheid van onder natte omstandigheden 
ingespoelde grond.  Wel bevonden zich in S1505 ingespoelde humeuze bandjes, verge-
lijkbaar met die van de plaggen in de grotere kerkgracht S1501. De bodem van de gracht 
ligt relatief laag op 29,98 m + NAP. De resterende diepte was 52 cm. 

S1601 (en S212, 213, 216, 218, 235 en 1514) (gracht 13)
Deze gracht is ontdekt vlak langs de binnenzijde van de bakstenen kerkhofmuur. Dit 
spoor werd aanvankelijk beschouwd als een grafkuil, maar viel op door een smalle, lich-
tere zandband, mogelijk een dagzomende laag. In een dwarscoupe werd duidelijk dat 
het om een gracht ging met een resterende diepte van 75 cm. De doorsnede was spits 
toelopend met een vlakke bodem. Halverwege de doorsnede zat een kleine versprin-
ging. De vulling viel op door de bijmenging van geel zand. De meerdere horizontale 
opvullingslagen, waarvan enkele bestaan uit een zeer fijne gelaagdheid, wijzen op een 

Fig. 6.3 Bergeijk-Centrum. Profielfoto van kerkgracht S1503.

Fig. 6.4 Bergeijk-Centrum. Profielfoto van kerkgracht S1505. 
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geleidelijke opvulling van de gracht.
Na deze ontdekking bleek de gracht, achteraf gezien, ook ontdekt te zijn in werkput 2 
en 15. In het verlengde van S1601 liep een vergelijkbaar spoor, die echter als grafgrond 
was beschouwd (S212, 213 en 216). Nu werd ook duidelijk wat in de coupe van paalkuil 
S229/234 was gezien, namelijk een bocht van dezelfde gracht (S218 en 235). De diepte 
van de gracht kon hier niet vastgesteld worden door omliggende verstoringen. In put 15 
is de gracht niet in het vlak gezien, omdat het vlak zonder archeologische begeleiding 
was uitgegraven tot onder de verwachte onderzijde van de kerkgracht. Het vermoeden 
is, dat in profiel 100 van put 15 de gracht wederom te zien is (S1514), doorsneden door de 
jongere kerkgracht S1501.

Datering
Door de beperkte waarneming van de bovengenoemde kerkgrachten is er maar weinig 
vondstmateriaal beschikbaar voor een datering (tabel 6.1). Bovenin S1601 bevonden zich 
twee scherven uit de Romeinse periode, die geen betrouwbare datering geven. Het kan 
immers gaan om materiaal dat als ‘opspit’ in de gracht terecht gekomen is. Uit S1503 
kwam zelfs helemaal geen dateerbaar materiaal. De bodemscherf Zuid-Limburgs aar-
dewerk uit S1505 geeft daarentegen weer een vrij ruime datering tussen 1075 en 1225.

31.50 M + NAP

0 1 Mschoon geel zand
iets humeus zand

humeuzer zand
verstoring

Fig. 6.5 Bergeijk-Centrum. Coupetekening van kerkgracht S1601. 

Fig. 6.6 Bergeijk-Centrum. Coupefoto van kerkgracht S1601.
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6.3 De jongste kerkgrachten (gracht 7, 15 en 16)
Op drie plaatsen zijn sporen gedocumenteerd van de jongste kerkgrachten, namelijk 
S507 (in de noordoosthoek) en S1304 (langs de oostzijde) in smalle leidingsleuven en 
S1501 (in de zuidoosthoek) in werkput 15.

S507 (gracht 7)
Door middel van grondboringen en enkele kleine coupes is in put 5 de noordoosthoek 
van de kerkgracht teruggevonden (fig. 3.1 en 6.7). De breedte bedroeg circa 2,20 m en de 
diepte 1 m, met de onderzijde op 29,40 m + NAP. De vulling bestond uit grijsbruin ge-
mengd zand, met in de onderste helft een vage band van houtskool. Een fijne gelaagd-
heid ontbrak. De gracht moet in relatief korte tijd, onder natte omstandigheden zijn 
dichtgegooid. Omdat de gracht een voortzetting is van gracht 7 uit het onderzoek van 
1984, heeft zij hetzelfde grachtnummer gekregen.

S1304 (gracht 15 en deels 16)
In de 50 cm brede leidingsleuf 13, werd middels diverse dwarsprofieltjes de aanwezig-
heid van de kerkgracht vastgesteld langs de oostzijde van het Hofplein. De aangetroffen 
west- en oostgrens wezen op een breedte van 4,20 m. De NAP-hoogte van onderzijde 
van de gracht kon door de beperkte waarneming niet vastgesteld worden. De grachtbo-
dem bevond zich ongeveer 1 m onder het oude maaiveld. Kenmerkend voor de gracht 

gracht categorie soort aantal datering
S1503 - - - -
S1505 AWG Zuid-Limburgs aardewerk 1 1075-1225
S1601 AWG gladwandig? 1 Romeins

AWH indet 1 eventueel Romeins?

Tabel 6.1 Aardewerkvondsten uit de vroegste kerkgrachten.

Fig. 6.7 Bergeijk-Centrum. Westprofielen en boorstaten van werkput 5, met daarin kerkgracht S507 en 
een laat-middeleeuwse sloot S508. 

gracht categorie soort aantal datering
S507 AWG Andenne aardewerk, manchetrand 1 1125-1175
S1304 - - - -

Tabel 6.2 Aardewerkvondsten uit de jongste kerkgracht (S507 en S1304).
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op dit punt was de rand van humeuze plaggen en een opvulling van diverse lagen ver-
rommeld en schoon zand. Alleen bij profiel P 102 is aan de binnenrand aantoonbaar 
sprake van enkele gestapelde plaggen (zie fig. 6.8). Bij de overige profieldelen is hier 
niet duidelijk sprake van.

Het noordelijke uiteinde van S1304, ter hoogte P101, viel op door de ligging op 3,5 m 
buiten de gereconstrueerde loop van de oostelijke kerkgracht (zie fig. 6.9). Door deze 
afwijking bestaat het vermoeden dat met deze ‘gracht 16’ het uiteinde van een west-
oost lopende gracht is aangesneden, die liep ter hoogte van de latere grens tussen het 
kerkhof en het driehoekige plein. De onderzijde van de gracht lag hier op 30,10 m + NAP 
en was (minimaal) 5 m breed.   

S1501 (gracht 15)
In deze put kon de kerkgracht over een lengte van 12 m gedocumenteerd worden, over 
de helft van de totale grachtbreedte. De opbouw en vulling bleek vergelijkbaar te zijn 
met S1304. Bij het graven van de gracht heeft men na het uitgraven de binnenzijde 
voorzien van een wand gestapelde heideplaggen (zie fig. 6.10 en paragraaf 16.4). De 

Fig. 6.8 Bergeijk-Centrum. Profielfoto van kerkgracht S1304 (P102). 
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Fig. 6.9 Bergeijk-Centrum. Profieltekening van P101 in put 13 (zie fig. 3.1 voor de ligging). Onder een bak-
stenen vloerrestant en recente verstoringen is nog net een stuk van de kerkgracht S1304 aanwezig. 
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onderste twee plaggen werden daarbij gelegd in een 15-20 cm diepe funderingssleuf 
(onderzijde 29,96 m + NAP). De plaggen hadden een afmeting van 35-40 bij 30-35 cm 
en een wigvormige doorsnede. De circa 5 cm brede zijde lag naar de dagkant. Tussen 
de plaggen was aan de wigvormige achterzijde telkens geel of zwak humeus (verrom-
meld) zand aanwezig. Door de regelmatigheid kan het niet anders of dit is bewust tus-
sen de plaggen aangebracht. 
De hoogte van deze plaggenbekleding was, op basis van profiel P100, circa 70 cm  (zie 
afb. 6.11). Door de schuine hoek waaronder de gracht in dit profiel is aangesneden, was 
het grachtprofiel sterk vertekend). Opvallend was dat aan de oostzijde van de gracht 
geen opgestapelde plaggenrand is gezien, ook niet bij S1304. Wellicht wijst dit erop, dat 
het maaiveld aan de kerkzijde van de gracht relatief hoog lag. Om te voorkomen dat het 
gele zand met de eerste de beste regenbui in de gracht spoelde, besloot men de hoge 
zijde met plaggen te verstevigen.
De grachtbodem bestond uit een circa 10 cm dikke ‘rommellaag’, met verspoeld geel 
zand en plagfragmenten. Dit lijkt een onbewust ontstane afvallaag te zijn met restan-
ten van de bouw van de plaggenwand, misschien aangevuld met plaggen die kort na 
de oplevering van hogerop in de gracht zijn gezakt. De rommellaag werd afgedekt door 
homogene zandige lagen, die bij het dempen in relatief korte tijd in de gracht zijn ge-
gooid. Daarna volgt een laag donkergrijze (teel)aarde (S3) en modern straatzand. 
De grachtbreedte was ongeveer 4 m, maar bij de zuidwesthoek versmalde de gracht 
zich tot 3 m. De diepte van de gracht tot op de ‘rommellaag’ was slechts 80 cm (30,40 
m + NAP), maar het is niet uitgesloten dat er na de Late Middeleeuwen delen van het 
maaiveld zijn geëgaliseerd.

De vullingen van dit deel van de gracht zijn met behulp van een Harris-matrix onder te 
verdelen in vijf spoorfasen (zie fig. 6.12):

1 aanleg
2 rommellaag op bodem
3 opvulling I
4 opvulling II
5 opvulling III

Om greep te krijgen op het kleinere vondstmateriaal in de kerkgracht is deze in zijn ge-
heel leeggeschept en deels gezeefd in verschillende segmenten (zie hiervoor paragraaf 
3.2). Hieruit werd duidelijk dat in dit deel van de gracht in geen enkele fase sprake was 
van lagen of concentraties brandresten, bestaande uit houtskool en verbrande leem, 
die in verband kunnen staan met ambachtelijke activiteiten.  Dit in tegenstelling tot 
het oudere onderzoek van grachtdelen ten zuidwesten en noorden van de kerk.28 Alleen 

28  Theuws 1989, 153.

Fig. 6.10 Bergeijk-Centrum. Coupefoto van kerkgracht S1501 ter 
hoogte van segment 2.
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een concentratie smeedslakken wijst op het smeden van ijzer, maar dit gebeurde in 
vrijwel elke nederzetting.  Aanwijzingen voor meer specifieke ambachten zoals brons-
gieten of goud- en zilverbewerking, zijn niet vastgesteld.
Voor een datering van de aanleg en opvulling van de gracht zijn we afhankelijk van het 
aardewerk en bouwmateriaal uit de verschillende fasen. Hieruit wordt duidelijk dat 
veel van het aardewerk als opspit in de gracht terecht gekomen is. Van de drie vondsten 
uit de aanlegfase bestaat er één uit een kleine scherf grijsbakkend aardewerk. Dit im-
pliceert een datering van op zijn vroegst na 1250. De bodemfase met de ‘rommellaag’ 
van plagfragmenten, die vlak na de aanlegfase moet zijn ontstaan, bevat als jongste 
materiaal negen baksteenfragmenten en een spaarzaam geglazuurd worstoortje van 
een roodbakkende aardewerkvorm. Ook dit wijst eveneens op een datering in of na de 
tweede helft van de 13e eeuw. Wanneer we ervan uitgaan dat baksteen pas in Bergeijk 
beland kan zijn ten tijde van de bouw van de verbouwing van de kerk vanaf 1422, dan 
zou de gracht zelfs pas uit de vroege 15e eeuw dateren. Maar misschien moeten we 
rekening houden met het dieper wegzakken van dit bouwmateriaal vanuit opvulling I 
(zie tabel 6.3). Van de baksteen- en huttenleem is 89 % aangetroffen in de binnenbocht 
van de kerkgracht (segment 1 en 3), net als 44 % van de rolstenen, tuf- lei- en maalsteen 
en overige brokken natuursteen. Van het aardewerk kwam 34 % uit deze hoek. 
In opvulling I is eveneens wat laat-middeleeuws aardewerk aanwezig, maar de nadruk 
ligt, net als op de bodemlaag, op de Volle Middeleeuwen. Uit de jongste opvullingsla-
gen II en III is maar weinig materiaal afkomstig. 
Wat opvalt in het aardewerkspectrum in tabel 6.4 in vergelijking met de eerder opge-
graven grachten 6 en 7 is het beperkte aandeel volmiddeleeuws aardewerk uit Pings-
dorf, Zuid-Limburg en het Maasland. Relatief jonge soorten zoals grijs- en roodbakkend 
en proto-steengoed zijn wel aanwezig. Het relatief grote aandeel vroegmiddeleeuwse 
scherven (Karolingisch) maakt duidelijk dat er in de directe nabijheid Karolingische be-
woning moet zijn geweest.

Fig. 6.12 Bergeijk-Centrum. Harris-
matrix van de vullingen van 
kerkgracht S1501, verdeeld in vijf 
spoorfasen. Grijze nummers zijn 
heideplaggen.

1. aanleg

2. bodem

3. opvulling I

4. opvulling II 

5. opvulling III 
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Samenvattend lijkt de kerkgracht S1501 aangelegd rond 1250. Ten tijde van de verbou-
wing van de kerk in 1422 werd enig bouwpuin in de gracht gestort. Een baksteenfrag-
ment uit opvulling I van >85 x 108 x 47 cm lijkt er zelfs op te wijzen dat het puin is gestort 
ten tijde van de bouw van de kruisgang in de vroege 16e eeuw, die gebouwd is in het 
steenformaat 227 x 105 x 45 cm. Gezien de dikte van opvulling I, moet de gracht in de 16e 
eeuw weinig betekenis meer hebben gehad. De nazak bovenin de grachtvulling met 
materiaal van S3 wees erop, dat het verloop van de gracht na opvulling nog lange tijd 
enigszins herkenbaar was, waarschijnlijk als een ondiepe droge greppel. Zoals vermeld 
in par. 5.6 lijkt de noordoostgrens van de oudste groep begravingen te liggen binnen de 
perceelsgrens van de begraafplaats zoals die bekend is van de kadasterkaart van 1832, 
dus circa 8 m binnen de jongste kerkgracht. Over de ligging van de graven ten opzichte 
van de zuidwestelijke knik van S1501 is niets te zeggen. 

gracht 6 gracht 7 gracht 15
n % n % n %

Karolingisch - - - - 9 16
Zuid-Limburgs 52 46 79 56 11 19
Pingsdorf - - 6 4 7 12
Andenne 51 45 43 30 13 22
Paffrath - - 1 1 - -
Kempisch 1 1 4 3 5 9
Elmpt 5 4 9 6 8 14
10e eeuws 4 4 - - - -
grijsbakkend - - - - 3 5
roodbakkend - - - - 1 2
proto-steengoed - - - - 1 2
totaal 113 100 142 100 58 101

Tabel 6.4 Vergelijking van de aangetroffen middeleeuwse aardewerksoorten uit gracht 6, 7 en 15 
(deels gebaseerd op Verhoeven 1989, tabel 2).



50

spoorfase 1 2 3 4 5
aanleg bodem I II III

soort aardewerk
Romeinse tijd
Dolium - - 1 - -
ruwwandig - - 1 - -
gladwandig - 2 1 - -

Vroege Middeleeuwen
early medieval fineware - - 1 - -
Karolingisch Badorf - 3 1 - -
Karolingisch Walberberg - - 1 - -
Karolingisch Mayen - 2 2 - -

Volle Middeleeuwen
Pingsdorf - - 5 1 1
Zuid-Limburgs 2 8 1
Maaslands (Andenne) 1 2 9 1
Kempische waar - - 5 - -
Elmpt (blauwgrijs) - 3 4 - 1

Late Middeleeuwen
roodbakkend - 1 - - -
grijsbakkend 1 - 1 - -
grijsbakkend ? - - 1 - -
proto-steengoed - - 1 - -

Indet 1 - 2 - -

totaal 3 15 44 2 3

bouwmateriaal
huttenleem - 9 3 - -
baksteenfragmenten - 9 31 - -
Indet - 6 4 - -
dakleifragmenten - 6 11 - 1
tufsteenfragmenten - 2 4 - -
rolsteen(fragmenten) - 106 87 - 6
overige brokken natuursteen - 1 17 1 4
totaal 139 157 1 11

maalsteenfragmenten - 3 12 - -

Tabel 6.3 Aantallen aardewerk en bouwfragmenten uit de jongste kerkgracht (S1501) per soort per fase.
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7.1 Inleiding
Behalve begravingen en kerkgrachten, zijn er in de verschillende werkputten en lei-
dingsleuven ook nog bewoningsresten gevonden, dateerbaar vanaf de Romeinse tijd 
tot in de 18e/19e eeuw. De aard van het onderzoek laat voor een deel van de sporen 
slechts algemene conclusies toe, maar toch is een beeld te geven dat aansluit bij de eer-
dere opgravingen rondom het Hofplein. In dit hoofdstuk worden de sporen besproken 
per periode. In de synthese wordt dieper ingegaan op de samenhang met het oudere 
IPP-onderzoek en andere historische gegevens. 

7.2 Romeinse resten
Uit de Romeinse tijd is slechts één spoor aangetroffen. Het betreft een concentratie 
Romeins aardewerk en verbrande leem van een huis- of ovenwand in de ‘vuile’, gebio-
turbeerde laag S422, op de overgang van de akkerlaag naar de C-horizont in put 4 (zie 
fig. 7.1). Het oorspronkelijke spoor waarin het aardewerk zich bevond moet geheel ver-
ploegd zijn, waardoor alleen nog een handvol scherven resteerde. De samenstelling van 
het aardewerk wijst op een datering in de tweede helft van de 2e eeuw. Losse Romeinse 
scherven die in de putten bij de kerk zijn gevonden wijzen eveneens op nabije bewo-
ningsactiviteit in deze periode.

7.3 Een gebouw uit de Karolingische tijd (structuur 1)
Twee sporen die vrijwel zeker dateren uit de Karolingische tijd (750-900) zijn paalspo-
ren S1605 en 1611 (zie fig. 7.2). In beide sporen is namelijk één Badorf-scherf aangetrof-
fen, een wand- en randscherf van een bolpot (Dorestad type W III, zie afb. 8.2, V246). 
Beide sporen vallen op door de vierkante vorm, de relatief ‘schone’ ,bruingrijze vulling 
en geringe diepte van 10-15 cm. De kern van S1605 is later uitgegraven (S1606). Mis-
schien dat S1623 ook bij STR 1 hoort, mogelijk de noordzijde van een gebouw. Deze spo-
ren maken duidelijk dat er in de Karolingische tijd al sprake was van enige bebouwing 
ter plaatse. Ondanks het kleine opgravingsoppervlak en de vele verstoringen wagen we 
een gebouwreconstructie, al was het maar om een beeld te geven van een reële moge-
lijkheid. Een combinatie van S1605, 1611 en het vergelijkbare S1614 is STR 1 genoemd: een 
noord-zuid georiënteerd gebouw van 4,50 m breed en een lengte van minimaal 7,50 
m (zie fig. 5.3 en 6.1). Dit is vergelijkbaar met de kern van een relatief klein driebeukig 
(hoofd)gebouw of de eenbeukige kern van een bijgebouw.29

7.4 Een gebouw uit de Volle Middeleeuwen (structuur 2)
Drie andere paalsporen wijzen op de aanwezigheid van een west-oost georiënteerd 
gebouw uit de Volle Middeleeuwen, STR 2 (zie fig. 5.3 en 6.1). De paalsporen zijn twee 
keer zo breed en 20 tot 40 cm dieper dan die van het Karolingische gebouw (fig. 7.2). Bij 
paalkuil S229/234 was sprake van de vervanging van een paal. Deze vormde samen met 
S219 een gebint. De gebouwbreedte was 5,80 m, de lengte is minimaal één travee van 
2,80 m. Of het gebouw naar het oosten doorliep, tot in put 15, is niet duidelijk, omdat 
deze put zonder begeleiding is aangelegd op een dieper niveau dan put 2.
De rechthoekige kern van dit gebouw wijst doorgaans op een datering vóór circa 1050. 
Samen met vier scherven Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk in de insteek van S 219 wijst 

29  Vergelijk de gebouwen afgebeeld in De Boer/Hiddink 2012, fig. 5.4, 5.6 en 5.12.

De sporen bij de Hofkerk7
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dit op een bouwdatum ergens tussen 975 en 1050. Het gebouw is in elk geval jonger 
dan de oudste kerkgracht 13, gezien de oversnijding door beide noordelijke paalsporen, 
S214 en 229/234. 
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7.5 Sporen uit de Late Middeleeuwen (structuur 3-5)
Bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen zijn aangetroffen in het zuidoostelijk deel 
van werkput 11, 4 en enkele sporen in werkput 15. 

Structuur 3
Deze structuur is gelegen in het zuidoostelijk deel van put 11 (zie fig. 7.1). In deze één me-
ter brede sleuf werden vijf paalsporen ontdekt, waarvan er vier in één rij gelegen waren 
over een lengte van minimaal 5,25 m. Door de beperkte waarneming zijn de oriëntatie 
en grootte van STR 3 niet bekend. Het kan gaan om een gebouw dat zuidwest-noordoost 
georiënteerd was, of haaks daarop. De coupes van de paalkuilen laten zien dat de hou-
ten paalkernen ter plaatse zijn weggerot (fig. 7.4). Het gebouw is dus niet diepgravend 
gesloopt, maar geleidelijk doorgerot en afgebroken. Een brok baksteen uit de nazak van 
S1105 en een wandscherf bijna steengoed uit Langerwehe uit de kern van S1103 wijzen 
op een einde van het gebouw in de 14e eeuw, misschien zelfs in de 15e eeuw wanneer 
we de herkomst van baksteen koppelen aan de bouwfase van de Hofkerk van 1422.

Structuur 4
In de noordwestelijke helft van werkput 4 zijn in vlak 2 en 3 (onder de fundering van 
structuur 6) elf kleine paalsporen gedocumenteerd (zie fig. 7.5) Deze vlakken bevon-
den zich op respectievelijk 30,40 m en 30,22 m + NAP. Zeven van de sporen vormen een 
rechte lijn van 5,10 m lang. Ook hier waren door de beperkte omvang van de werkput 
de oriëntatie en grootte van STR 4 niet duidelijk. Misschien bestaat een verband met 
de noordwestelijk gelegen S470 en 471, wat zou betekenen dat het gebouw 6,80 m lang 
was en een breedte had (tot aan de noordelijke putwand) van minstens 2,60 m. De res-
terende diepte van de paalsporen was vrij gelijkmatig en bedroeg circa 16 cm. De paal-
vorm was meestal ovaal puntig. Misschien dat de grotere paalkuil S467 een gebintpaal 

Fig. 7.3 Bergeijk-Centrum. Doorsnedes van paalkuilen van STR 2, dateerbaar in 
de eerste helft van de 11e eeuw.
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Fig. 7.4 Bergeijk-Centrum. Doorsnedes van de laat-middeleeuwse paalsporen van STR 3.
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van STR 4 was. Op de hoek van STR 4 kan gelijktijdig kuil S472 zijn gegraven.
Uit de paalsporen zijn geen dateerbare vondsten afkomstig. De relatief donkere vulling 
en de afwijkende oriëntatie ten opzichte van de kerkgracht en de sporen uit de Volle 
Middeleeuwen van het IPP-onderzoek suggereren een laat-middeleeuwse of misschien 
zelfs een 16e- of 17e-eeuwse datering. Vanwege de lichte constructie zou het kunnen 
gaan om een kleine schuur in een akker of tuingebied, in de periode voordat het Hof-
plein zich in de 18e eeuw ontwikkelde tot een nieuwe woonkern binnen Bergeijk. 

Structuur 5
In het zuidoostelijk deel van werkput 4 is een waterput aangetroffen (S414, zie fig. 7.1). 
Omdat er een maximale ontgravingsdiepte gold van een meter onder het maaiveld, is 
alleen deel van de bovenste helft gecoupeerd om enig inzicht te krijgen. In de opvulling 
van de kern leken plaggen aanwezig, mogelijk een indicatie dat de putmantel (voor 
een deel) was opgebouwd uit plaggen. Vondsten uit de insteek en kern wijzen op een 
datering in de Late Middeleeuwen. 

7.6 Overige sporen (fig. 6.1 en 7.1)
In werkput 4 bevonden zich ten oosten van STR 4 nog drie kleine paalsporen, waarvan 
S423 laat-middeleeuws of vroegmodern is, op basis van de donkere vulling (en een stuk-
je daklei). S418 is op basis van de lichtere kleur ouder, uit de Vroege of Volle Middeleeu-
wen. S421 had een lichtgrijze, rommelige vulling. Hetzelfde gold voor de grotere (paal)
kuilen S443 en 444.  Vanwege de gelijkenis van de vulling met S415 stammen beide 
voornoemde sporen waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen. Verder zijn ze in elk geval 
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zijn ze ouder dan STR 4. 
Daarnaast lag in het zuidoostelijk deel van put 4 een lichtgrijs, onregelmatig cirkelvor-
mig spoor (S405) met een diameter van 3,75 m, waarschijnlijk een oude standplaats van 
een boom (‘boomval’).

Tenslotte bevonden zich in werkput 15 nog enkele losse sporen. De oudere kerkgracht 
13 werd oversneden door (paal)kuil S1502, dateerbaar in de 12e eeuw op basis van de 
aanwezigheid van Zuid-Limburgs aardewerk. 
Een rommelige kuil S1506, gelegen over dezelfde kerkgracht, bevatte als jongste ma-
teriaal een bodemscherf van een steengoed kan uit Raeren, dateerbaar na 1550. Kuil 
S1507, gelegen tegen het oostprofiel van put 15, dicht langs de binnenzijde van de jong-
ste kerkgracht S1501, bevatte laat-middeleeuws aardewerk.

7.7 Sporen vanaf de 18e eeuw (structuur 6-12)

Structuur 6 (Pankenhuis)
Bij de aanleg van vlak 1 in het noordwestelijk deel van werkput 4 kwamen funderings-
resten aan het licht, waardoor het vlak voor een deel hoger is aangelegd (op circa 30,90 
m + NAP) dan in de rest van put 4. De dwarsdoorsneden over de muurdelen zijn nader 
gedocumenteerd door enkele coupes. Daarna is het vlak verdiept tot iets onder de fun-
deringen, waarna in het noordprofiel P102 van de werkput de lagen binnen het gebouw 
en de bouwfasen konden worden bestudeerd. Later, nadat enkele leidingen waren ver-
wijderd in het noordelijke uiteinde van put 4, kon in het ongestoorde vlak 3 nog wat 
resterend muurwerk en een poer worden vastgesteld. 
De oriëntatie van de funderingen en de aanwezigheid van een hoek aan de zuidoost-
zijde, maken duidelijk dat het deel uitmaakte van het gebouw dat op de kadastrale 
minuut van 1832 perceelnummer 3 had, zie fig. 7.6 en 17.5). Dit gebouw stond later be-
kend als het ‘Pankenhuis’ (zie par. 17.5).  Tot de funderingen van het Pankenhuis kunnen 
gerekend worden S427, 428, 439 en 474-475.
Bij het metselen van de muren van het stenen gebouw zijn voornamelijk primaire bak-
stenen gebruikt. 
S428 en 439 laten verschillende muurdiktes en funderingswijzen zien, maar moeten 
toch (vrijwel) gelijktijdig zijn gebouwd, gezien het ontbreken van koude verbanden (zie 
fig. 7.7, 7.8 en 7.9). Mogelijk heeft men gebruik gemaakt van vertandingen om de muren 
aan elkaar te verbinden. De binnenmuur S428.3 (dit is vulling 3) moet in ieder geval jon-
ger zijn, aangezien deze is gebouwd op een basislaag van schoon zand van een potstal 
(S440.3/ 457.1). Deze laag is pas aangebracht ná de bouw van muurdelen S428.1 en .2. 
Muurdeel S428.1, betreft een fundering van anderhalve steen zonder vertandingen. 
S428.2 is één steen dik, met een vertanding aan de binnenzijde tot anderhalf steens. 
Hetzelfde geldt voor S428.3, alleen is deze binnenmuur minder diep gefundeerd. De 
steenmaat van S428 was 24 x 12 x 55 cm. 
S439 is weer anderhalve steen dik. De steenmaat is met 22 x 12 x 5 cm iets groter dan 
S428. Omdat de bovenste laag stenen iets naar voren uitsteekt, maar daaronder in ver-
band is gemetseld, lijkt het erop dat deze muur deels opnieuw is opgetrokken. Mis-
schien gelijktijdig met S427 (zie hieronder)? 
Van muurwerk S474, aangetroffen in vlak 3, resteerde slechts de onderste laag stenen 
(steenmaat 22 x 11 x 5 cm). Deze vleilaag was anderhalve steen dik. De bakstenen poer 
S475 mat 55 x 55 cm (tweeëneenhalve steen, 22 x 11 x 5 cm) en was nog twee lagen hoog. 
Een jongere uitbreiding van STR 6 is S427.30 Een opvallend verschil was dat als basis een 
puinlaag is gebruikt. De fundering was twee stenen dik (steenmaat 22 x 9/10 x 55 cm). 
Het spoor was ook in profiel P102 te zien, alleen was hier het muurwerk geheel uitge-
broken tot op de puinlaag. Belangrijk is de vaststelling van het gebruik van een klezoor 
(een kwart steen). Klezoren werden tot in de 18e eeuw in Nederland toegepast, om te 
voorkomen dat bij het begin van een laag metselwerk de stootvoegen recht boven el-
kaar komen.31  

30 Aanvankelijk is in profiel P102 van werkput 4 de insteek van S427 ingekrast als zijnde ouder dan de insteek 
van S428.1, maar dit was moeilijk te zien. De foto van het niet-ingekraste profiel laat ook de tegenovergestelde 
conclusie toe, die tevens aansluit bij de kleinere steenmaat.

31 Haslinghuis/Janse 2005, 268.
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De datering van aardewerkvondsten uit de puinlaag onder S427 sluit aan bij de histo-
risch overgeleverde verbouwing door de teut Lommelaars omstreeks 1795 (zie par. 17.6). 
Ook de iets kleinere steenmaat wijst op een jongere bouwfase (zie par. 9.3). Uit profiel 
P102 blijkt, dat na de aanbouw langs de oudere muur S428.1 nog een keer een kuil of 
sleuf is gegraven. Onduidelijk is wanneer en waarvoor; misschien vond dit pas plaats 
bij de sloop in 1968.
Zoals hierboven al aangestipt, zijn in de coupe over S428.2 en in profiel P102 aanwijzin-
gen voorhanden voor de aanwezigheid van een potstal. Hierop wijst de afwisseling van 
(vrijwel) schoon zand en donkerbruine, humeuze lagen.32 Uit één van de bovenste lagen 
van de potstal is een 18e-eeuwse porseleinen eierdop gevonden (V55). 
Het metselverband van het muurwerk is een ‘wild verband’, zoals wel meer voorkomt 
op funderingsniveau.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat STR 6 de zuidwesthoek betreft van een 
langgevelboerderij met bakstenen muren, waarbinnen een potstal aanwezig was. Rond 
1775 is de kopse kant 2,40 m verlengd. In paragraaf 17.6 wordt gekeken hoe deze boerde-
rij gereconstrueerd kan worden en welk verband bestaat met de 18e-eeuwse eigenaar. 

32 Vergelijk de potstallen die zijn opgegraven in Best-Dijkstraten (Dijkstra/Moesker 2015) en Best-Aarle (publicatie 
Archol/Diachron, in voorbereiding). Omdat de laagopbouw enigszins afweek van de potstal uit Dijkstraten, werd 
in het veld niet aan de aanwezigheid van een potstal gedacht. Daarom zijn geen botanische monsters genomen. 
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Fig. 7.7 Bergeijk-Centrum. Aangetroffen baksteenfunderingen in werkput 4, vlak 1, met daarin aange-
geven de reconstructie van STR 6 (het Pankenhuis).

Fig. 7.8 Bergeijk-Centrum. Overzichtsfoto 
van de baksteenfunderingen van STR 6 in 
werkput 4, vlak 1 (het Pankenhuis).
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Structuur 7
In werkput 11 zijn in het profiel twee uitgebroken funderingen gevonden. De noorde-
lijke, S1100, betrof een anderhalf steens muur, gemetseld in steenmaat 22 x 11 x 5 cm. 
Het zuidelijk daarvan gelegen S1109 was één steen dik en had een steenmaat van 21 x 
? x 6 cm.
Vanwege de oriëntatie en ligging van beide funderingen zullen zij deel hebben uitge-
maakt van het in 1968 gesloopte huis, dat op de kadastrale minuutplan van 1832 is aan-
gegeven met perceelnummer 4 (zie fig. 7.6 en 17.5). De 19e-eeuwse kaartprojectie heeft 
echter niet de nauwkeurigheid van moderne kaarten. Om de ligging van het gebouw 
op de kaart van 1832 kloppend te krijgen, moet het 3,20 m worden opgeschoven naar 
het oosten. 
Het huis moet gebouwd zijn ergens tussen 1779 en 1832, aangezien het nog niet op de  
tiendkaart van Verhees uit 1779 staat.33

Structuur 8 
In sleuf 13 zijn de baksteenfunderingen S1300 en 1302 in verband te brengen met het 
afgebroken huis dat hier tot 1957 stond, op de kaart van 1832 aangegeven met perceel-
nummer 27 (zie fig. 7.6 en 17.5). S1300 betrof een fundering van anderhalve steen dik, 
die zich met twee vertandingen aan beide zijden verbrede tot tweeënhalf steens. Het 
metselverband was niet meer vast te stellen. De steenmaat bedroeg 205 x 10 x 55/6 cm 
(fig. 7.10). 
Van S1302 resteerden alleen nog de 50 tot 70 cm brede onderste funderingslagen, met 
steenmaat >19 x 10 x 55 cm. Dit zou de zuidmuur van hetzelfde pand uit 1832 kunnen 
zijn, aangezien de onderzijde op dezelfde NAP-hoogte (30,76 m +NAP) is aangelegd als 
S1300 en de steenmaat gelijk is. Aan de andere kant wijkt de muur wel erg af van S1300 
wat bouwwijze betreft. Ook is het pand op de kadastrale minuutplan circa 3 m langer. 
Mogelijk is dit toch een binnenmuur. Ook bij dit gebouw is een kleine correctie nodig 
om de kaartprojectie van 1832 te laten aansluiten op de moderne opgravingskaart.
Direct ten zuiden van deze muur lag een recente bezinkput S1303, gemetseld in grijze 
betonsteen van 21 x 11 x 5 cm.

Structuur 9
Drie sporen in put 4 kunnen worden aangemerkt als boomplantkuilen (S400, 402 en 
409). Deze kuilen hebben een doorsnede van 2 à 3 m en een afgerond hoekige vorm. 
Enkele oude foto’s van het plein uit de 20e eeuw34, de ligging op één rij, de relatief korte 
tussenafstand en de ligging vlak voor STR 7 wijst op een interpretatie als plantgat voor 
de bomen (leilinden?) die hier langs de voorgevel stonden van STR 7 (en STR 6) stonden 
(zie fig. 7.6 en 17.5).

33  Zie Theuws 1989, afb. 6.
34  Vangheluwe et al. 2009, foto 8, 11 en 21. 

Fig. 7.9 Bergeijk-Centrum. Foto van werkput 4, P102, met daarin aangegeven de verschillende bouwfasen en de potstal van STR 6, als-
mede overige sporen. 
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Structuur 10
In put 15 is een greppel of sloot S1500 vastgesteld, waarvan de ligging overeenkomt 
met de begrenzing van het kerkhof op de kadastrale minuut uit 1832 (zie fig. 6.1 en 17.1). 
De breedte van S1500 was minstens 2,20 m, de resterende diepte  40 cm (onderkant op 
30,05 m + NAP). Een deel van de humeuze slootvulling bleek uitgespoeld te zijn in de 
onderliggende C-horizont. 

Structuur 11
In werkput 12 is een deel van een bakstenen fundering aangetroffen (S1200, zie fig. 7.11). 
Deze bestond uit een zuidwest-noordoost georiënteerd stuk muur, met steenmaat 20 
x 10 x 45 cm. Een combinatie met de kadasterkaart van 1832 laat zien dat het muurwerk 
toebehoorde aan het huis bijgenaamd ‘de toren’, gesloopt in 1960. Dit pand was, samen 
met twee andere panden in dit rijtje huizen, in het bezit van de doktersfamilie Raupp 
(1749-1793).35

Gedurende de archeologische begeleiding van fase 2 is door het ARC muurwerk van de 
achterzijde van hetzelfde pand aangetroffen, alsmede een ouder stuk fundering.36

Structuur 12
In werkput 8 is een deel van een vierkante of rechthoekige, bakstenen structuur vast-
gesteld (S800), één steen dik met een binnenwerkse maat van 90 cm. De binnenzijde 
was afgestreken met een 1 cm dikke laag cement.  De steenmaat bedroeg 21 x 10 x 6 cm 
(zie fig. 7.11). De vondst van een scherf van een steengoed fles wijst op een datering in of 
na de 19e eeuw. De vierkante bak is misschien een kleine waterkelder of spoelbak, die 
achter de toenmalige bebouwing lag.37 
Het ARC-onderzoek leverde vlak ten zuiden van STR 12 delen van twee waterputten en 
een beerton op uit de 19e eeuw. Deze lagen eveneens vlak achter het rijtje huizen, dat 
ook bestraat was.38

Overige sporen
In de lange sleuf langs de westzijde van het Hofplein, werkput 6, is een profielopname 
gemaakt op de plaats waar een ouder straatniveau was te zien (P101). Op 48 cm onder 
het huidige straatniveau bevindt zich een rollaag van verticaal staande klinkers (22 x 10 
x 5 cm), met aan de binnenzijde nog enkele kinderkopjes uit blauwe Belgische natuur-
steen. Wellicht is dit het straatniveau van vóór de laatste herinrichting van het markt-
plein (circa 1985?), aangelegd in de 19e of 20e eeuw. 
In werkput 3 van het ARC-onderzoek in 2012, gelegen vlak ten oosten van werkput 6 
van het Diachron-onderzoek, zijn eveneens restanten van een vergelijkbaar wegdek en  

35  Zie afb. 11 in Vangheluwe et al. 2009, 27 en Panken 1899, 418.
36  Botermans/Van Malssen 2013, 17 (put 5, S4, 5 en 7, zie afb. 15).
37  Zie noot 34.
38  Botermans/Van Malssen 2013, 15-17 (put 5, S6, 8 en 12, zie afb. 15).

Fig. 7.10 Bergeijk-Centrum. Dwarsdoorsnede van de 
fundering S1300, de noordelijke zijgevel van STR 8.
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goot vastgesteld. Deze lagen slechts 20 cm onder het straatniveau maar behoren waar-
schijnlijk tot hetzelfde wegdek als in werkput 6. De datering van vondstmateriaal dat 
direct onder de goot werd aangetroffen is vermoedelijk 19e-eeuws.39

Op 86 cm diepte in P101 van werkput 6 begint een laag van donkergrijs, vuil, compact 
zand waarin enkele scherven steengoed zijn gevonden, dateerbaar tussen circa 1680 
en het begin van de 20e eeuw. Deze laag is vermoedelijk dezelfde als de ‘verreden kar-
rensporenlaag’ die door het ARC in het zuidprofiel van werkput 3 is gezien. Onder deze 
laag zijn afzonderlijke karrensporen vastgesteld.40

39  Botermans/Van Malssen 2013, 13-15 (put 3, S2 en3, zie afb. 13).
40  Botermans/Van Malssen 2013, 15 (put 3, p3, S904-906, zie afb. 13).
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Fig. 7.11 Bergeijk-Centrum. Overzicht van de baksteenfunderingen van STR 11 en 12.



61

8.1 Inleiding
Zoals verwacht is het aardewerk één van de grootste vondstcategorieën. Het is afkom-
stig uit verschillende perioden: de Romeinse tijd (0-300), de Karolingische tijd (750-900), 
Volle-Middeleeuwen (900-1250), Late Middeleeuwen (1250-1500) en de vroegmoderne 
tijd (1500-1900), zie tabel 6.1. Hieronder worden per tijdvak de gevonden aardewerk-
soorten kort besproken. Enkele bouwfragmenten worden apart behandeld. Per periode 
is de hoeveelheid gevonden scherven relatief klein, waardoor moet worden volstaan 
met algemene uitspraken. Wel wordt wat uitgebreider ingegaan op de samenstelling 
van het aardewerk uit enkele belangrijke contexten, zoals de kerkgracht, vanwege het 
belang voor de datering van de bewoningssporen en kerkgrachten. Hierbij worden ook 
de gepubliceerde resultaten van eerder onderzoek van het IPP in het centrum van Ber-
geijk betrokken uit 1982-1985.

8.2 Romeins aardewerk
De oudste vondsten rondom de Hofkerk bestaan uit dertig aardewerkscherven uit de 
Romeinse periode. Het merendeel is aangetroffen als een concentratie S422 van veer-
tien scherven onderin de oude akkerlaag S3 in werkput 4. De deels passende scherven 
behoren tot zes à acht potten, waaronder één van een kom terra sigillata (waarschijnlijk 
type Dragendorff 38), een geverfde pot (metaalglanswaar, een scherf Lowlands ware, 
enkele ruwwandige vormen en grotere scherven van een gladwandige standamfoor 
van het type Haalebos 8052 (zie fig. 8.1).41 De scherfconcentratie kan gedateerd worden 
in de 3e eeuw.
De overige scherven zijn als ‘opspit’ terecht gekomen in sporen vlakbij de Hofkerk: in 
enkele graven van werkput 2, in de oudere kerkgracht S1602, een kuil in werkput 15 en 
met name in de opvulling van kerkgracht S1501 (waaronder een randfragment van een 
ruwwandige pot, type Niederbieber 89), dateerbaar in de 1e-3e eeuw.
Deze scherven wijzen op bewoning in de directe omgeving in de Romeinse periode. Tot 
dezelfde constatering was men al gekomen bij het oudere IPP-onderzoek in 1982-1987.42 

41  Haalebos 1990, Nijmegen-Hatert 818-4.
42  Verhoeven 1989, 221.

Aardewerk8

Fig. 8.1 Bergeijk-Centrum. 
Voorbeeld van een Romeinse 
standamfoor van hetzelfde 
type als aangetroffen in S422. 
Uit Haalebos 1990, Nijmegen-
Hatert 818-4.

0 16 CM



62

soort aardewerk rand wand bodem add. totaal % ind. %
Romeinse tijd
terra sigillata - 1 - - 1 1
dolium - 1 - - 1 1
ruwwandig 1 5 - - 6 5
ruwwandig Romeins of
 vroeg-middeleeuws? - 1 - - 1 1
gladwandig - 14 1 - 15 10
gladwandig of Badorf ? - 1 - - 1 1
geverfd - 1 1 - 2 2
Lowlands ware - 2 - - 2 2
roodbakkend (Scheldevallei) - - 1 - 1 1
subtotaal 1 26 3 - 30 12 24 12

Vroege Middeleeuwen
vroegmiddeleeuws handgemaakt - 1 - - 1 1
early medieval fineware - 1 - - 1 1
Karolingisch Badorf 2 6 - - 8 6
Karolingisch Walberberg - 1 - - 1 1
Karolingisch Mayen 1 3 2 - 6 5
subtotaal 3 12 2 - 17 7 14 7

Volle Middeleeuwen
Zuid-Nederlands handgemaakt 1 4 - - 5 5
Pingsdorf 1 12 1 - 14 14
Zuid-Limburgs (Brunsum-Schinveld) 2 12 1 - 15 13
Paffrath (blauwgrijs) - 1 - - 1 1
Paffrath ? - 1 - - 1 1
Maaslands rood- en witbakkend
(Andenne) 5 15 3 2 25 24
Kempische waar - 6 - - 6 4
Kempische waar ? - 1 - - 1 1
Elmpt (blauwgrijs) 3 14 1 - 18 17
subtotaal 12 66 6 2 86 35 80 40

Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd
roodbakkend 7 17 4 7 35 27
grijsbakkend - 5 - 3 8 8
grijsbakkend ? - 1 - - 1 1
witbakkend - 1 - - 1 1
steengoed  met opp. behandeling (s2) 3 15 1 3 22 20
industrieel steengoed (s3) 6 - 11 - 17 1
bijna-steengoed (s4) - 1 - - 1 1
proto-steengoed (s5) - 2 - - 2 2
Europees porselein 1 3 - 4 4
industrieel wit 7 5 1 1 14 8
subtotaal 24 47 20 14 105 42 73 37
indet 1 9 - - 10 4 8 4

totaal 41 160 31 16 248 100 199 100

Tabel 8.1 Overzicht van de aantallen gevonden scherven aardewerk per periode en soort.
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8.3 Aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen
Het aardewerk uit deze periode bestaat uit zeventien scherven, afkomstig uit diverse 
contexten verspreid over het onderzoeksgebied. Het merendeel behoort tot zogenaam-
de bolpotten (Dorestad type W III) uit de Karolingische periode (750-900)43, zie fig. 8.2 en 
8.3. De grijze scherf early medieval fineware kan mogelijk ook aan een bolpot worden toe-
geschreven. De enige scherf handgemaakt, gemagerd met potgruis en gevonden in een 
grafkuil in werkput 2, is slechts zeer algemeen in de Vroege Middeleeuwen te plaatsen. 
Het aardewerkbeeld sluit aan op dat van de Kempen in zijn algemeenheid.44 
Het merendeel van het vroegmiddeleeuwse aardewerk is als opspit in de vulling van 
kerkgracht S1501 gekomen. Hetzelfde geldt voor de scherf in de laatmiddeleeuwse kuil 
S1108. Van opspit hoeft niet direct sprake te zijn bij de scherven uit de paalkuilen S1605 
en 1605, gelegen onder de begraafplaats ten noorden van de Hofkerk. Ook deze scher-
ven wijzen op bewoning in de directe omgeving, waarschijnlijk zelfs ter plaatse van de 
Hofkerk (zie paragraaf 7.3 en 17.5).

8.4 Aardewerk uit de Volle en Late Middeleeuwen
Een groot deel van het aardewerk dateert uit de periode 900-1500, waarvan het gros 
te plaatsen is tussen de late 11e en de vroege 13e eeuw, de gebruiksperiode van het 
grachtcomplex rondom de Hofkerk (zie fig. 8.3 en 8.4). Het zal niet verwonderen dat 
het aardewerkspectrum aansluit bij de resultaten van de IPP-opgraving in 1983-1984. 
De aardewerksoorten uit het onderzoek van 2011 zijn afkomstig uit Paffrath, Pingdorf, 
Zuid-Limburg (Brunssum-Schinveld), het Belgische Midden-Maasgebied (Andenne en 
Wierde) en Elmpt/Brüggen (blauwgrijze waar). Zuid-Nederlands handgemaakt komt 
wellicht uit één of meer productiecentra in West- en Midden-Brabant.45 Ten tijde van 
het oudere IPP-onderzoek werd dit aardewerk “10e-eeuws” genoemd. Een regionale 
herkomst wordt ook vermoed voor de jongere, 12e-eeuwse Kempische waar.46 Het laat-
middeleeuwse rood- en grijsbakkend aardewerk is afkomstig uit de verschillende opko-
mende steden zoals Bergen op Zoom, Breda en ’s-Hertogenbosch. 
Hieronder worden per soort de belangrijkste vondsten uit het onderzoek van 2011 be-
sproken. Voor een algemene bespreking van de aardewerksoorten, de typochronologi-
sche ontwikkeling daarvan en de datering wordt verwezen naar de eerdere publicatie 
van Verhoeven en daar aangehaalde literatuur.47

Voor het laat-middeleeuwse en vroegmoderne aardewerk is voornamelijk gebruik ge-
maakt van de publicatie van Bartels uit 1999. De herkenbare aardewerktypen uit deze 
periode zijn gekoppeld aan het in de voorgenoemde publicatie gehanteerde Deventer-
systeem, zoals de pot met manchetrand (wm-pot-2).

43  Van Es/Verwers 1981, 81-87.
44  Verhoeven 1998, 47-48.
45  Ostkamp 2006, 311-312.
46  Theuws et al. 1988, 320-321 en 340; Ostkamp 1998, 30; Ostkamp 2006, 340.
47  Verhoeven 1989, 217-220; 1998, 47-48.
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Fig. 8.2 Bergeijk-Centrum. Randfragmenten van bolpotten uit de Karolingische tijd. 
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Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk
Kenmerkend voor de Brabantse zandgronden is de categorie ‘Zuid-Nederlands hand-
gemaakt’, hetgeen voorkomt in vondstassociaties uit de 9e tot eind 11e eeuw. De kleur 
is over het algemeen zwart tot donkerbruin en het vormenrepertoire lijkt zich te be-
perken tot (kook)potten. Het verschil met kogelpot aardewerk uit Noord-Nederland is 
dat de potten zijn opgebouwd uit rollen en de rand niet later aan het potlichaam is 
gezet. Van de verschillende bakselgroepen is degene met een donkere kern het meest 
algemeen.48 
De vijf scherven uit het Bergeijkse onderzoek van 2011 zijn gevonden direct rond de kerk, 
in een grafkuil in werkput 2 en in en nabij de kerkgracht in werkput 15. 

48  Verhoeven 1993, 72-76; 1998, 47-48.
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Fig. 8.3 Bergeijk-Centrum. Fotoselectie van aardewerkfragmenten. V215 Karolingische bolpot; V60, Pingsdorf-aardewerk met verfversie-
ring; V217 manchetrand van Maaslands wit aardewerk; V39 diep bord van witgoed uit de tweede helft van de 19e eeuw; V47 bord van 
saltglazed stoneware, dateerbaar tussen circa 1720 en 1770.  Foto‘s A. Dekker, UvA.
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Paffrath-aardewerk
Van dit aardewerk, dat tegenwoordig ook wel wordt geschaard onder ‘blauwgrijs’, is 
slechts één scherf gevonden, met mogelijk nog een tweede Paffrath-achtige scherf. Bei-
den zijn afkomstig uit grafgrond van werkput 2. Het geringe aandeel sluit aan bij de 
resultaten uit 1983-1984, waar slechts 1 % van de scherven uit Paffrath kwam. Dit is veel 
minder dan in bijvoorbeeld Dommelen.49 Paffrath-aardewerk is in de Kempen voorna-
melijk te dateren in de tweede helft van de 11e en het eerste kwart van de 12e eeuw.

Pingsdorf-aardewerk
Aardewerk uit dit productiecentrum dateert in de Kempen vooral uit de 10e en eerste 
helft van de 11e eeuw, waarna het plaatsmaakt voor vergelijkbaar aardewerk uit diverse 
Zuid-Limburgse plaatsen. 
Uit de kerkgracht S1501 is een randfragment van een tuitpot afkomstig, die op basis 
van de randvorm in de periode 900-1125/1150 te dateren is.50 Uit dezelfde context komt 
een bodemfragment, wellicht van een hoge of lage beker uit de 11e of 12e eeuw.51 Een 
wandscherf met kleine komma-beschildering, afkomstig uit grafgrond van werkput 2, 
is op basis van de versiering te plaatsen tussen circa 1050 en 1125.52 Buiten voornoemde 

49 Verhoeven 1989, 237.
50 Verhoeven 1998, 73-75 (type 4E); Sanke 2002, 321 (type 2.7a). De verfversiering op de rand is niet determineerbaar.
51 Verhoeven 1998, 78; Sanke 2002, periode 4 t/m 7b.
52 Sanke 2002, 188 (periode 5), 333 (schildermotief 2b).

Fig. 8.4 Bergeijk-Centrum. Diverse aardewerkvormen van Pingsdorf-, Zuid-Limburgs en Maaslands 
aardewerk.
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scherven beperken de overige Pingdorf-vondsten zich eveneens tot graven en kuilen in 
werkput 2 en kerkgracht S1501.

Zuid-Limburgs aardewerk
Deze aardewerksoort is typisch voor Kempische vondstcomplexen vanaf de tweede 
helft van de 11e eeuw. Net als bij het Pingsdorf aardewerk, waar het typologisch op lijkt, 
komen ook binnen het Zuid-Limburgs aardewerk handgemaakte en gedraaide vormen 
voor, die elkaar chronologisch lijken af te wisselen, alleen zijn hier recent vraagtekens 
bij gezet voor de eerste drie perioden.53 Het onderzoek in Bergeijk leverde als herken-
bare vormen twee randfragmenten van tuitpotten op, dateerbaar in de 12e eeuw.54  
Een handgemaakt bodemfragment met sporen van het bijsnijden boven de standring 
(V242) is slechts vrij algemeen te dateren tussen circa 1075 en 1225.55 
Ook dit materiaal beperkt zich tot de grafgrond van werkput 2 en sporen uit put 15, 
vooral kerkgracht S1501 en 1505.

Maaslands aardewerk
Van deze soort, die voorkomt in een geel en rood/rozig baksel, zijn diverse randtypen 
voorhanden: een sikkelrand V177 uit de periode 900-1125, twee manchetranden V8 en 
217 en uit 1125-1175 en een uitkragende rand V34 uit 1175-1250. Uit deze periode ontbre-
ken opvallend genoeg kannen. Dit sluit aan bij het oudere IPP-onderzoek, waar slechts 
één kanrand werd gevonden in gracht 6.56 Aardig is de vondst van een handvat van een 
rammelaar V215 uit de kerkgracht S1501. Dergelijke kleinoden zijn de dateren tussen de 
late 11e en 13e eeuw.57 

Het aardewerk is verspreid gevonden in de vulling van enkele grafkuilen in werkput 2, 
enkele sporen in werkput 4 en 15, alsmede in de kerkgracht van put 5 en 15.

Kempische waar
Op basis van de opgraving Dommelen, Geldrop en de regio Breda wordt voor Kempische 
waar een datering aangehouden tussen circa 1125 en 1175/1200. De vormen bestaan uit 
zowel op de draaischijf als uit de hand vervaardigde kogelpotten. 
De scherven hiervan bestaan alleen uit enkele wandscherven, gevonden direct rond de 
kerk, in een kuil in werkput 2 en in de kerkgracht in werkput 15. 

Elmpter aardewerk (blauwgrijs aardewerk)
Deze aardewerksoort wordt gekenmerkt door een blauwgrijs baksel met een ietwat 
grove magering en soms een metallieke glans, dat hard is gebakken. Het is afkomstig 
uit het Duitse Rijnland, speciaal de regio Elmpt/Brüggen. De productie startte daar 
rond 1175 en liep door tot ongeveer 1350.58 Behalve uit kogelpotten, vooral in de begin-
fase, bestond de productie uit grote gedraaide of gedeeltelijk handgemaakte vormen 
als voorraadvaten, kommen en kannen. 
Bij het IPP-onderzoek waren al grote fragmenten van Elmpter potten en kommen ge-
vonden in de Hofloop, vlak ten noorden van de Hofplaats.59 Bij het recente onderzoek 
kwamen grote fragmenten Elmpt tevoorschijn uit de vulling van sloot S508 (zie fig. 8.5). 
Hieronder bevonden zich een fragment van een groot voorraadvat en twee kommen 
(type bg-kom-1), dateerbaar in de late 13e en eerste helft 14e eeuw.60 Een kogelpotvorm 
is afkomstig uit kerkgracht S1501. 

53 Stoepker 2011, 60-61. Het handgevormde aardewerk van periode B (1050-1100) kan hebben doorgelopen tot in 
periode I (1125-1200) en het gedraaide aardewerk van periode A (1075-1125) kan gelijktijdig zijn geweest met 
handgevormde potten in periode I.

54 Zie de diverse aardewerktekeningen in Bruijn 1959, 1960/61 en 1962/63 (periode  Ia of II, maar op basis van 
Stoepker 2011 wellicht dus in de gehele 12e eeuw).

55 Zie de diverse aardewerktekeningen in Bruijn 1959, 1960/61 en 1962/63 (periode A, Ia en II)
56 Verhoeven 1989, 225 en afb. 7, nr. 6.
57 Borremans/Warginaire 1966, fig. 20-22 (periode I, IIb en IIIa).
58 Verhoeven 1998, 48.
59 Verhoeven 1989, 225 en afb. 8-10.
60 Janssen 1983, 197 (afb. 5). 
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Een vergelijking van het volmiddeleeuwse aardewerk met dat van de oudere IPP-opgra-
vingen in tabel 8.2 geeft aan, dat er in 2011 relatief meer Pingsdorf en minder Andenne-
aardewerk is gevonden, alsmede meer Elmpter waar. Dit wijst ter plaatse van de werk-
putten van 2011 op meer bewonings activiteit in de 11e eeuw (Pingsdorf), maar ook op 
de Late Middeleeuwen (Elmpt).

V6 BG-POT

V6 BG-KOM

                         V6 BG-KOM-1 

V6 BG-KOM-1

0 4 CM

Fig. 8.5 Bergeijk-Centrum. Fragmenten blauwgrijs aardewerk, afkomstig uit sloot S508. 

Kerkberg 1983 Hof 1984 Hof 2011
% % %

Zuid-Limburgs 22 38 17
Pingsdorf 1 - 16
Andenne 52 44 29
Paffrath - - 2
Kempisch 8 4 8
Elmpt 13 13 21
10e eeuws 4 - 6
subtotaal 100 99 99

Tabel 8.2 Vergelijking van de verhouding 
tussen de aangetroffen volmiddeleeuwse 
aardewerksoorten ten zuidwesten van 
de kerk (Kerkberg), ten noorden van de 
marktplaats (Hof) en het onderzoek 
van 2011 (Hof 2011) (deels gebaseerd op 
Verhoeven 1989, tabel 1).
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Rood en grijsbakkend aardewerk
Roodbakkend aardewerk uit de Late Middeleeuwen (circa 1250-1500) is alleen gevonden 
in enkele kuilen in werkput 15, die jonger zijn dan kerkgracht S1501 (zie fig. 8.6). Onder 
de fragmenten zijn een bodem van een kom met standlobben en een kleinere kom, 
beide uit contexten die nog uit de 16e eeuw kunnen dateren. Daarnaast komen enkele 
scherven uit sporen in put 4, waaronder de waterput S414. 
Grijsbakkend aardewerk komt in Zuid-Nederland voor tussen circa 1250 en 1525, in het 
bijzonder de periode vanaf 1400.61 Tijdens dit onderzoek is het alleen aangetroffen in de 
akkerlaag S3, een laatmiddeleeuwse kuil S1507 en enkele fragmenten in de vulling van 
kerkgracht S1501. Duidelijk herkenbare vormen ontbreken.

Steengoed
Twee 13e-eeuwse scherven proto-steengoed zijn als zwerfafval terecht gekomen in de 
waterput S414 en kerkgracht S1501. De enige scherf bijna-steengoed uit Langerwehe is 
afkomstig uit de kern van paalkuil S1103. Ook sloot S508 en waterput S414  bevatten nog 
een scherf steengoed van een grote kan uit Langerwehe. Een steengoedbodem uit Rae-
ren, gevonden in kuil S1506, dateert op basis van het standvlak na circa 1550 (zie fig. 8.6).

8.5 Aardewerk uit de vroegmoderne tijd
Het aardewerk uit de jongste periode is bijna geheel te relateren aan de bewoning 
rondom de Hofplaats en dateerd vanaf de 18e eeuw. Het bestaat uit wat industrieel 
witgoed, Europees porselein en steengoed uit onder meer Raeren, Langerwehe en Wes-
terwald. 
Bij de kleine uitbreiding van STR 6 (het ‘Pankenhuis’) zijn in de muurbasis enkele aar-
dewerkvondsten gedaan uit de tweede helft van de 18e eeuw. De herkenbare vormen 
van V47 bestaan uit:

•  een roodbakkend randfragment van een bord met gele slibversiering, slechts 
algemeen dateerbaar in de 18e eeuw

•  een fragment van een zogenaamde hengselpot, dateerbaar in de periode tus-
sen circa 1650 en 1750 (fig. 8.7 en 8.8). De functie van dergelijke potten is niet 
helemaal duidelijk. Mogelijk werden ze gebruikt voor het halen van ‘natte 
boodschappen’ zoals vis, of werden er gloeiende kooltjes in gehaald voor in een 
stoof. 

•  een randfragment industrieel wit aardewerk (creamware) van een bord of 
schaal met geschulpte rand (type iw-bor-4 of iw-sch-1), afkomstig uit Wedg-
wood in het Engelse Staffordshire. Het dateert tussen circa 1765 en 1780, toen in 
Nederland vooral de kwaliteitsproducten uit Staffordshire werden verkocht.62 

•  een bord van saltglazed stoneware, dateerbaar tussen circa 1720 en 1770(type 
s3-bor-4, zie fig. 8.3 en 8.7). Het motief op de vlag van dit bord met accoladerand 
bestaat uit een reliëf van vlecht- en servetwerk.63

61  Bartels 1999, 96.
62  Bartels 1999, 238 en 896, cat.nr. 1337 of 925, cat.nr. 1453.
63  Bartels 1999, 88 en 613, cat.nr. 308.

V193 R-KOM-12?

V194 S2-KANV184 R-KOM
0 4 CM

Fig. 8.6 Bergeijk-Centrum. Vormen van laat-middeleeuws roodbakkend aardewerk en en vroegmo-
derne steengoed kruikbodem uit Raeren.
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Een andere vermeldenswaardige vondst is een diep bord van witgoed met rode, groene 
en gele beschildering in zwarte filetten, gevonden in de akkerlaag S3 in werkput 8 (fig. 
8.3 en 8.9). Dit is afkomstig uit de meer recente geschiedenis van Bergeijk, namelijk de 
tweede helft van de 19e eeuw. Het is waarschijnlijk een product van de firma Petrus 
Regout uit Maastricht.64 Uit werkput 8 kwam uit de waterkelder of spoelbak S800 nog 
een wandscherf van een 19e-eeuwse steengoed mineraalwaterfles (s3-fle-4).
De jongste vondst betreft een 20e-eeuwse thee- of koffiekop met verticale ribbels uit 
de verrommelde bovengrond van werkput 1, de voormalige begraafplaats en het plant-
soen (zie fig. 8.9). 

64  Vergelijk Bartels 1999, 905, cat.nr. 1375.

V47  HENGSELPOT        V47 S3-BOR-6    
0 4 CM

Fig. 8.7 Bergeijk-Centrum. Fragment van een hengelpot en een bord van saltglazed stoneware, afkom-
stig uit de puinfundering van S427, de laat-18e-eeuwse verbouwing van het huis van teut Lommelaars. 

Fig. 8.8 Voorbeeld van een hengselpot. 

V17 EP-KOPV39 IW-KOM
0 4 CM

Fig. 8.9 Bergeijk-Centrum. Diep bord van witgoed met polygrome beschildering (zie  fig. 8.3) en een 
20e-eeuwse thee- of koffiekop. 
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9.1 Inleiding
Na een eerste gebruiksperiode van keramisch bouwmateriaal in de Romeinse tijd, vindt 
vanaf de 13e eeuw in de Nederlanden opnieuw een introductie hiervan plaats in de 
vorm van met name baksteen. Aanvankelijk alleen bij kastelen, kerken, abdijen en in 
steden, maar vanaf de 18e eeuw ook steeds meer bij boerderijen. De afmeting van bak-
stenen zijn in Noord-Brabant minder goed bruikbaar voor dateringen, omdat de bak-
steenlengte over een lange periode lichte regionale (en lokale) verschillen vertoonde.65 
Deze verschillen zijn het gevolg van het feit dat een boer, of enkele boeren samen, de 
stenen zelf bakte in een veldoven.66 Daarom moet per context afgewogen worden wat 
de toegevoegde waarde van de bakstenenmaten is. 

Gedurende het onderzoek zijn 195 fragmenten bouwkeramiek aangetroffen met een 
gewicht van 11,6 kg (zie tabel 9.1). Het materiaal bestaat uit grotere of kleinere bak-
steenfragmenten en een enkele vloertegel, merendeels afkomstig uit put 2 , 4 en 15. 
Ook stukjes mortel zijn tot de bouwkeramiek gerekend. Het bouwkeramiek is gedeter-
mineerd op type (baksteen, dakpan, vloertegel), aantal, kleur, gewicht, datering en com-
pleetheid. Indien mogelijk zijn een lengte-, breedte- en/of diktemaat aangegeven. De 
verbrande klei (huttenleem) is bestudeerd op aanwijzingen van gebruik, zoals in een 
vlechtwerkwand of als gietmal. Vondsten, meestal kleine brokken waarvan niet duide-
lijk was of het verbrande klei of baksteen en dergelijke. betrof, zijn als ‘indet’ gedeter-
mineerd.
Van de bakstenen funderingen uit werkput 4 en in de sleuven van werkput 8, 11, 12 en 
13 zijn geen complete bakstenen ingezameld. Deze komen dus niet voor in de database. 
Hiervan  zijn alleen de steenmaten en kleur genoteerd (zie tabel 9.2). 

9.2 Romeinse tijd
Een hoekfragment van een daktegel (tegula) is te dateren in de Romeins tijd. Het is als 
opspit gevonden in een laat-middeleeuwse kuil S415. Mogelijk is het oorspronkelijk af-
komstig van een concentratie aardewerk uit de Romeinse periode die een paar meter 
verderop is gevonden in S422. In deze concentratie werd ook een relatief grote hoeveel-
heid verbrande leem gevonden. Dit is waarschijnlijk afkomstig van een wand (van een 
oven of gebouw?), die door hitte was opengebarsten. Aan de binnenkant van de leem-
brokken zijn veel afdrukken van gehakt stro- of gras zichtbaar, die als magering in de 
kleiwand waren verwerkt.

9.3 Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Verbrande leem
De kleine hoeveelheid verbrande leem uit deze periode is vrijwel geheel afkomstig uit 
de jongste kerkgracht S1501, van de bodem en opvulling I. Sporen van takafdrukken 
of restanten van gietmallen zijn niet vastgesteld. Het kan gaan om leem van ovens of 
huiswanden. Net als bij het aardewerk, kan de leem opspit zijn uit de Vroege of Volle 
Middeleeuwen.

65  Strijbos 1996. De lengte van Noord-Brabantse bakstenen in de periode 1500-1550 wisselde tussen de 21 en 245 
cm. Kennelijk geldt dit ook voor bakstenen uit jongere perioden, zoals bij STR 56. 

66  Van Dam 1972, 13-14.

Bouwkeramiek9
B. ter Steege
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Baksteen, dakpan en vloertegel
De losse baksteenfragmenten zijn vrij algemeen verspreid aanwezig in de sporen uit 
de Late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd. De bulk is afkomstig uit de jongste kerk-
gracht S1501. Stukken roodgebakken vloertegel zijn zowel in laat-middeleeuwse als 18e- 
en 19e-eeuwse sporen terug te vinden. Rode dakpannen beperken zich daarentegen tot 
sporen uit de 18e-19e eeuw: de onderzijde van de akkerlaag, in een plantkuil en in de 
puinfundering van de uitbreiding van het Pankenhuis (S427). 

Baksteenformaat, kleur en contextdatering
Van een deel van de ingezamelde bakstenen waren één of meer maten van lengte, 
breedte en dikte op te meten. Dit is eveneens gedaan bij de verschillende funderingen 
die in de putten 8, 11, 12 en 13 zijn aangetroffen. Van deze stenen is ook de kleur aange-
geven (zie tabel 9.2).

vorm algemeen vorm type totaal
n g

Romeins
tegula hoek 1 535
verbrande klei 
(huttenleem)

- 66 402

Late Middeleeuwen / 
Nieuwe tijd
verbrande klei 
(huttenleem)

- 13 257

baksteen hoek 9 4.774
rand 5 1.497
vlak 2 612
indet (brok) 46 1.571

totaal baksteen 62 8.454

vloertegel hoek 3 543
indet (brok) 1 334

totaal vloertegel 4 877

dakpan hoek 1 15
vlak 1 41
indet (brok) 2 87

totaal dakpan 4 143

goot? - 235
mortel hoek 1 14

indet (brok) 8 38
totaal mortel 9 52

20e eeuw
tegel indet 1 8

indet (verbrande klei of 
baksteen)

indet (brok) 34 660

totaal 195 11.623

Tabel 9.1 Overzicht van de aantallen en gewicht van gevonden fragmenten bouwkeramiek.
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Van de baksteenfragmenten uit laat-middeleeuwse context zou een deel nog afkom-
stig kunnen zijn van historisch bekende bouwfasen van de Hofkerk, in respectievelijk 
1422 (23 x 115 x55 cm) en 1525 (227 x 105 x 45 cm, zie verder par. 17.3).67

Panken constateerde bij de afbraak van de Bergeijkse Abtshuis (bouwjaar mogelijk 
1532) in 1866 dat de steenmaten 23 x 10 x 6 cm en 22 x 10 x 6 cm waren gebruikt. Deze 
laatste maat was volgens hem gelijk aan die van het Pankenhuis en andere ‘burgerhui-
zen’.68 Dit komt inderdaad (vrijwel) overeen met de steenmaat van 22 x 9/10 x 55 cm van 
STR 6. In totaal is bij de bouw van de boerderijen aan de noordkant van het Hofplein 
gebruikt gemaakt van wel zes verschillende formaten baksteen, waarvan enkele maar 
weinig van elkaar afwijken (zie tabel 9.2). De 15e-16e eeuwse baksteen laat zich hiervan 
alleen onderscheiden door de lengte van 23 cm. 

67  Halbertsma 1975.
68  Vangheluwe et al. 2009, 258-260.

STR S context
historische
contextdatering steenmaat (l x b x h) kleur

STR 9 400 plantkuil 18e eeuw >105 x 105 x 5 cm rood

-- 312
nazak 
waterput Late Middeleeuwen > 95 x 95 x 5 cm paars

gracht 15 1501 kerkgracht 1525? > 85 x 11 x 47 cm oranje
-- 1506 kuil Late Middeleeuwen > 125 x > 55 x 47 cm oranje

1422? > 175 x > 7 x 55 cm rood

STR 6 427
muur -uitbrei-
ding circa 1795 22 x 9/10 x 55 cm rood

428 muur 18e eeuw 24 x 12 x 55 cm oranje

439
muur – 
vernieuwing? 18e eeuw 22 x 12 x 5 cm

474 muur 18e eeuw 22 x 11 x 5 cm rood
475 poer 18e eeuw 22 x 11 x 5 cm rood

STR 7 1100 muur  tussen 1779-1832 22 x 11 x 5 cm oranje
1109 muur tussen 1779-1832 21 x ? x 6 cm oranje

STR 8 1300 muur 18e eeuw 205 x 10 x 55/6 cm rood
1302 muur 18e eeuw >19 x 10 x 55 cm rood

STR 11 1200 muur 18e eeuw 20 x 10 x 45 cm oranje

STR 12 800
waterkelder/
spoelbak 18e-19e eeuw 21 x 10 x 6 cm rood

Tabel 9.2 Overzicht per structuur van de contextdatering, baksteenformaat en kleur.
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10.1 Inleiding
Bij het onderzoek zijn in totaal 364 stuks natuursteen gevonden met een totaalgewicht 
van 20,5 kg. In dit hoofdstuk worden de typologie, datering, herkomst, productiewijze, 
distributie en het gebruik van het steenmateriaal besproken. Het materiaal is groten-
deels afkomstig uit sporen die gedateerd zijn in de Late Middeleeuwen, in het bijzonder 
de jongste kerkgracht S1501 (83 %). Onder de vondsten bevindt zich een grote hoeveel-
heid onbewerkte grindstenen. Het aantal stenen met duidelijke sporen van bewerking 
en/of gebruik is beperkt. 

10.2 Selectie en methoden

Wijze van verzamelen, selectie en beschrijving
De vondsten zijn per spoor, vulling en segment verzameld. Al het natuursteen is gese-
lecteerd voor verdere analyse. Indien een vondstnummer meerdere grindstenen van 
dezelfde soort bevatte, zijn deze geteld en is het totaalgewicht vastgelegd. Dezelfde 
wijze van beschrijven is gehanteerd bij gebroken rolstenen en steenbrokken waarop 
geen natuurlijk oppervlak aanwezig is. Alleen stenen met sporen van bewerking en/of 
gebruik, in totaal elf stuks, zijn individueel beschreven. 

Voor de beschrijving van het natuursteen is gebruikgemaakt van een door het Labo-
ratorium voor Artefactstudies opgestelde Access database, die voldoet aan ROB-spe-
cificaties 4.4.3 tot en met 4.4.5 voor de uitwerking van vuur- en natuursteen.69 Voor 
de definitie van de daarin genoemde variabelen wordt verwezen naar het hoofdstuk 
‘variabelen en meeteenheden’ van deze specificatie. De database is vanwege het in-
ternationale karakter van het laboratorium opgesteld in het Engels. De determinaties 
van de artefacten zijn conform het Archeologisch Basis Register (ABR). Naast type zijn 
grondvorm, fragmentatie, verbranding, lengte, breedte, dikte, gewicht en aard en per-
centage van het natuurlijk oppervlak in de database vastgelegd. Afmetingen zijn ge-
meten in millimeters, met behulp van een onderlegger met millimeterverdeling en een 
schuifmaat. De stukken zijn gewogen met een digitale weegschaal met een precisie 
van 0,1 gram. Mogelijke werktuigen zijn op de aanwezigheid van bewerkingssporen, 
retouche en gebruikssporen gecontroleerd met behulp van een Bausch & Lomb stereo-
microscoop met opvallend licht, bij vergrotingen van 10 tot 45 keer. De determinaties 
van steensoorten zijn tot stand gekomen met behulp van vakliteratuur70, de vergelij-
kingscollectie van de faculteit der archeologie van de Universiteit Leiden en de vergelij-
kingscollectie van de auteur.

10.3 Resultaten
De beschreven assemblage bestaat uit 364 natuurstenen. Hiervan vertonen er elf 
duidelijk herkenbare sporen van bewerking (zie tabel 10.1). Het betreft zes bouwfrag-
menten van tufsteen en één van tefriet en vier fragmenten daklei met een restant van 
een bewerkte zijde. De rest van de assemblage bestaat uit rolstenen, brokstukken van 
rolstenen en brokstukken zonder natuurlijk oppervlak, in totaal 353 stuks. Hieronder 

69  Brinkkemper et al. 1998.
70  Bosch 1992, Hellinga 1980, Huisman 1980, Schuddebeurs 1980, Van der Lijn 1935, Van der Lijn 1974, Zandstra 1988, 

Zandstra 1999.

Natuursteen10
R. Houkes
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bevinden zich dus ook brokken tefriet en lei die niet meer als maalsteen en daklei her-
kenbaar zijn. Met rolstenen worden stenen bedoeld die (meestal door water) zijn ver-
plaatst waardoor ze een gladgesleten en/of gebutst oppervlak bezitten. 

10.4 Bewerkt natuursteen

Maalsteen
Maalstenen van tefriet komen vanaf de Bronstijd mondjesmaat in gebruik. De poreuze 
basaltlava heeft altijd een scherp maalvlak dat niet gescherpt hoeft te worden. Van-
wege deze eigenschap werden maalstenen van tefriet in toenemende mate als eind-
product geïmporteerd vanuit de Duitse Eifel, het enige bekende herkomstgebeid van 
tefriet.71 In de IJzertijd zijn de meeste maalstenen in Midden- en Zuid-Nederland van 
tefriet. In de Late IJzertijd verschijnen de eerste, met de hand gedreven, roterende mo-
lenstenen. In de Romeinse tijd worden ook grote, door dierkracht gedreven molenste-
nen van tefriet gebruikt. Molenstenen van tefriet worden tot ver in de Middeleeuwen 
gebruikt.72 De import van tefriet heeft daarmee een zeer lange historie. 

De 55 stukken tefriet die tijdens dit onderzoek zijn gevonden behoren deels toe aan 
gefragmenteerde grotere brokken, zodat het feitelijk aantal gevonden exemplaren klei-
ner zal zijn. Op vier fragmenten zijn nog resten te herkennen van het maalvlak. Een stuk 
dat als bouwsteen is (her)gebruikt wordt hieronder apart besproken.  
Het overgrote deel, 80 %, is gevonden in kerkgracht S1501. De overige stukjes komen uit 
de oudere kerkgracht S1505 enkele jongere sporen uit werkput 15 en twee grafkuilen 
S207 en 208.

Bouwmateriaal

Tufsteen
Zes grote fragmenten tufsteen hebben vlakke kanten die wijzen op een gebruik als 
bouwsteen. Tufsteen wordt vanaf de Romeinse tijd als bouwmateriaal gebruikt. In de 
Romeinse tijd wordt tufsteen uit de Duitse Eifel geïmporteerd, via dezelfde kanalen 
als de maalstenen van tefriet. Na de Romeinse tijd wordt tufsteen ‘gewonnen’ van in 
onbruik geraakte Romeinse bouwwerken om te worden hergebruikt in bijvoorbeeld 
kerken, zoals de Petruskerk van Bergeijk. 
Van de zes grotere brokken bouwstenen is er één aangetroffen in de insteek van wa-
terput S414, één in plantgat S415 en vier in de kerkgracht S1501. Deze worden hieronder 
beschreven.
V42 uit S414 heeft twee vlak gemaakte zijden onder een hoek van 90 graden. Het frag-
ment meet >7 x >7 x >6 cm en weegt 144 g. Het oorspronkelijke formaat van de steen 

71  Hörter 1994, Hörter 2000, Schäfer 2000.
72  Harsema 1979.
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rolsteen  10 74 8   30 4 2 43 171
rolsteen brok  5 1   23   35 64
brok  2 4 1 50 5 2 29 3 18 114
maalsteen fragment 4 4
bouwsteen fragment    1 6     7
daklei fragment       4   4
 totaal 12 83 10 55 11 55 37 5 96 364

Tabel 10.1 Typologie natuursteen en steensoorten.
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is onbekend. Beide vlakke zijden zijn glad afgewerkt, een teken dat dit zichtbare zijden 
waren. 
V31 uit S415 heeft een zeer grof gescharreerde zijde. Scharreren is een bewerking waar-
bij de steen met grove beitels wordt gevlakt. De overige zijden zijn onregelmatige 
breukvlakken; het lijkt naar binnen
(naar de binnenzijde van de muur?) smaller toe te lopen. Het fragment meet 17 bij 133 en 
is 83 cm dik. Het gewicht is 1175 g.
De bouwstenen uit de kerkgracht S1501 (zie fig. 10.1) zijn vlak gescharreerd en bestaan 
uit:

•  V201.1, met een dikte van 85 cm en loopt taps toe van 85 naar 55 cm. De lengte is 
16 cm. Het fragment weegt 1293 g.

•  V201.2, een bouwsteen waarvan één korte zijde schuin naar binnen loopt onder 
een hoek van 75 graden. Het gewicht is 861 g, de grootste lengte is 16, de breedte 
>11 en de dikte 85 cm. 

•  V231 weegt 468 g en betreft een hoekfragment van een bouwsteen van >105 x 
>10 x 7 cm.

•  V237 is een hoekfragment van een bouwsteen met afmetingen van >13 x >10 x 85 
cm, heeft 2 vlakken onder een hoek van 90 graden en weegt 1240 g.

De standaarddikte van de bouwstenen lijkt 85 cm te zijn. Het fragment van 7 cm, V231, 
wijkt wat dit betreft af.

Vijf kleinere brokken tufsteen zullen eveneens van bouwstenen afkomstig zijn. Tuf-
steen werd namelijk uitsluitend als kant-en-klaar eindproduct verhandeld, vermoede-
lijk vanwege het gewicht. 
De vondstcontext van deze tufsteenbrokjes beperkt zich tot twee grafkuilen S207 en 
208 en de kerkgracht S507 en 1501.

Kalksteen
Van de drie kleine brokken kalksteen was het fragment witte (oöliten)kalk uit de in-
steek van wateprut S414 mogelijk een bouwsteen, maar door verwering is dit niet meer 
vast te stellen. 

Tefriet
Eén fragment tefriet (uiteengevallen in acht stukken) uit een kleine kuil S1506 heeft 
een vlakke, maar zeer ruw gemaakte zijde (V190). De lengte van het aaneen gepaste 
fragment is 94 mm, de breedte 69 mm en de dikte 50 mm. Het gewicht is 277 g. Het stuk 
is in het veld geïnterpreteerd als een fragment van een maal- of molensteen. De oor-
spronkelijke vorm is aan de hand van het fragment niet meer te bepalen. Het oppervlak 
is ruw gemaakt door middel van ondiepe, kriskras kruisende voren. Deze productiespo-
ren zijn waarschijnlijk het gevolg van het gebruik van een spitshamer of een drevel. De 
hoogste delen op het vlak vertonen een zeer lichte afronding die niet het gevolg is van 
een gebruik als maalvlak. Maalvlakken slijten juist zeer vlak af waardoor de hogere de-

Fig. 10.1 Bergeijk-Centrum. Selec-
tie van natuursteenfragmenten, 
afkomstig uit kerkgracht S1501 
(V201). Achter twee fragmenten 
tufsteen en op de voorgrond 
links een fragment tefriet 
(maalsteen) en grotere broken 
rolsteen. Foto A. Dekker, UvA.
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len van het oppervlak worden afgevlakt, niet afgerond. De wijze waarop het oppervlak 
is bewerkt en gesleten wijst eerder op een gebruik als bouwsteen dan als maalsteen. 
Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat het een fragment van een bouwsteen is 
en niet een maalsteen. De bouwsteen van tefriet is een rariteit. Waarschijnlijk is het 
een hergebruikt stuk dat een andere functie heeft gekregen. 

Leisteen
De gevonden leisteenfragmenten zijn ongetwijfeld afkomstig van dakleien die zijn ge-
bruikt bij de bouw en herstel van de Hofkerk. Het eerste gebruik van daklei is alleen bij 
benadering bekend. De eerste bekende schriftelijke vermelding dateert kort na 1300, 
maar het is duidelijk dat het al eerder in gebruik was. In Groesbeek zijn bij de opgraving 
van het 12e-eeuwse kerkkoor leifragmenten gevonden en ook op Romeinse vindplaat-
sen komt het voor.73 
Vier fragmenten leisteen met een dikte van maximaal 5 mm hebben nog een door mid-
del van fijne afslagen gerechte rand. De assemblage bevat daarnaast nog 29 kleinere 
brokken lei zonder bewerkingssporen die ook van dakleien afkomstig zijn. De donker-
grijze, zeer vlak gelaagde lei is waarschijnlijk afkomstig uit de Ardennen. 
Iets meer dan de helft van de dakleifragmenten is afkomstig uit kerkgracht S1501. De 
overige fragmenten komen uit de grafkuilen S119 en 206, enkele sporen uit werkput 4 
(S423 en 427) en 5 (S503 en 508).  

10.5 Grindstenen
Het grootste deel van de vondsten natuursteen bestaat uit rolstenen, brokstukken van 
rolstenen en brokstukken zonder natuurlijk oppervlak, in totaal 319 stuks. De meest 
aangetroffen steensoorten zijn zandsteen (96), gangkwarts (83) en kwartsiet (55). Het 
gaat daarbij om al dan niet gebroken, onbewerkte grindstenen en een kleiner aantal 
brokken zonder natuurlijk oppervlak. Daarnaast komt een kleinere hoeveelheid al dan 
niet gebroken rolstenen voor van vuursteen (12) en lydiet (10). Eén fragment vuursteen 
is verbrand. Vier afgeronde steentjes leisteen zullen ook van rolstenen afkomstig zijn.
Twee kleine fragmenten van kwartsiet (V52 en 173) vertonen de typische kenmerken van 
een afslag in de vorm van een inslagpunt en een slecht ontwikkelde slagbult. Eén er-
van heeft een restant van een gerold oppervlak, de ander is een brok zonder natuurlijk 
oppervlak. Deze zijn waarschijnlijk toevallig ontstaan bij het tegen elkaar ketsen van 
stenen. Ze zijn daarom beschouwd als gebroken rolsteen en brok.

Bouwmateriaal of opspit uit de Formatie van Sterksel?
De grindstenen zullen voor een deel ter plaatse zijn opgespit uit de Formatie van Sterk-
sel. Daarin komen tussen het grove zand met enige regelmaat kleine tot grote stenen 
voor. Voor een ander deel, waarschijnlijk de gebroken en de wat grotere fragmenten 
(zie fig. 10.1), zijn de grindstenen afkomstig van de uitgebroken funderingen van de (Ro-
maanse) bouwfasen van de Hofkerk. In de pakking daarvan waren namelijk ‘veldkeien’ 
verwerkt. Ook in de mortelvulling van de tufstenen kistmuren kunnen grindstenen zijn 
verwerkt.74 

10.6 Mate van verbranding en fragmentatie
De fragmentatiegraad van het natuursteen is hoog: 53 % van de stenen is gebroken. 
Compleet zijn alleen relatief kleine rolstenen.
Verbranding speelt in de assemblage een kleine rol: 48 van de 264 stenen zijn verbrand 
(13 %, zie tabel 10.2). De spreiding van verbrande steen is behalve in enkele graven en 
kerkgracht S1501 te vinden in enkele laatmiddeleeuwse sporen in put 4. Van de bewerk-
te stenen vertoont alleen het als bouwsteen (her)gebruikte fragment tefriet duidelijke 
sporen van verbranding in de vorm van diepe scheuren waarop de steen recent is ge-
broken. Gebroken rolstenen vertonen de hoogste mate van verbranding: 44 %. Dit zou 
ontstaan kunnen zijn doordat stenen als opspit in haardkuilen terecht zijn gekomen, of 
misschien in lokale kalkovens gedurende de bouw van de kerk? (tabel 10.2).

73  Van Pruissen/Melkert 2010, 125.
74  Halbertsma 1975 vermeldt ‘veldkeien’ in de fundering en spreekt over ‘tufsteen-gietwerk’. De aanwezigheid van 

grindstenen wordt niet expliciet genoemd, maar is wel waarschijnlijk. 
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10.7 Geologische herkomst van het materiaal
De samenstelling van de assemblage al dan niet gebroken rolstenen wijst op een her-
komst uit maasgrind: witte gangkwarts, kwartsiet en zandstenen. Een deel van het 
kwartsiet is gedetermineerd als revinienkwartsiet, een gidsgesteente voor maasafzet-
tingen. Ook de gerolde vuursteen is waarschijnlijk uit maasgrind afkomstig.
Ook de leisteen is afkomstig uit het stroomgebied van de Maas en kan ook in kleine 
fragmenten in het maasgrind worden gevonden. De stukken uit Bergeijk vertonen ech-
ter geen sporen van transport door water. De leisteen is waarschijnlijk afkomstig van 
dakleien die uit de Belgische Ardennen zijn geïmporteerd. Tufsteen en tefriet zijn vul-
kanische gesteenten die voorkomen in de Duitse Eifel. Tefriet werd al in de Bronstijd via 
de Rijn naar onze streken gebracht. Tufsteen wordt vanaf de Romeinse tijd als bouw-
steen geïmporteerd. De import van beide loopt door tot ver in de Middeleeuwen.

10.8 Conclusie en datering
Op de vindplaats Bergeijk Centrum zijn in totaal 364 stuks natuursteen gevonden. 
De meeste stukken zijn al dan niet gebroken rolstenen en brokken zonder natuurlijk 
oppervlak. Het bewerkte materiaal is afkomstig van maalstenen en bouwmateriaal. 
Laatstgenoemd materiaal kan worden gedateerd vanaf de Volle Middeleeuwen en is 
afkomstig van de voorlopers van de huidige kerk op het perceel. Ook de brokken tefriet, 
lei- en tufsteen kunnen hieraan worden gerelateerd. Hetzelfde geldt voor een deel van 
de relatief grote hoeveelheid rolstenen. Deze kunnen echter ook als opspit naar boven 
zijn gekomen uit de , geologisch veel oudere, Formatie van Sterksel.

type type sub1 onverbrand verbrand totaal
rolsteen  163 8 171
rolsteen brok 36 28 64
brok  103 11 114
maalsteen fragment 4 - 4
bouwsteen fragment 6  1 7
daklei fragment 4  4
totaal 316 48 364

Tabel 10.2 Mate van verbranding van de verschillende artefactgroepen.
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11.1 Inleiding
Bij het archeologisch onderzoek is intensief gebruik gemaakt van metaaldetectie. Hier-
mee zijn 60 metalen voorwerpen gevonden. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit 
de inhumatiegraven in de vorm van spijkers (tabel 11.1).

11.2 Resultaten
Bij de metaaldetectie is slechts minimale discriminatie toegepast. Dit is terug te zien 
in de verdeling naar metaalsoort. Hierin zijn de ijzeren voorwerpen veruit de grootste 
groep. Vrijwel alle metaalvondsten zijn spijkers (tabel 11.2). Dit is het enige dat overge-
bleven is van de doodskisten. De nagels zijn vrijwel allemaal tussen de 50 en 60 mm 
lang en 4 tot 5 mm dik. De spijkerkoppen zijn onregelmatig van vorm. Een representa-
tieve groep van vijf nagels is geselecteerd voor conservering (zie fig. 11.1).
Overige vondsten bestaan onder meer uit een stukje gesmolten lood, 1/8 van een mus-
ketkogel en een koperen knop van een kastlade- of deurtje.

Metaal11

vondstcontext n %
kerkgracht S1501 1   2
inhumatiegraven S113, 119, 206 en 208 39 64
kuil S415 1 2
laag S100 4 7
oude akkerlaag S3 8 13
paalkuil S444 1 2
waterput S414 1 2
sloot S1500 2 3
stort 4 7
totaal 61 102

Tabel 11.1 Overzicht vondstcontexten van de metaalvondsten.

0 5 CM

Fig. 11.1 Bergeijk-Centrum. Vijf 
geconserveerde kistspijkers van 
doodskisten, afkomstig uit graf 
S119. (V70). Foto Restaura.

J. Verspay
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Het meest interessante stuk is een kleine munt, V69, uit het geruimde graf S119. De 
munt heeft een gemiddelde diameter van 15 mm en is vervaardigd uit ‘biljoen’, een 
zilverlegering die vrijwel geheel bestaat uit koper (circa 5 % zilver). Het betreft een pen-
ning uit de Bourgondische Nederlanden geslagen in het gewest Holland onder het be-
wind van Karel V tussen 1506 en 1520 (type Van Gelder/Hoc 176-6).75

75  Met dank aan J. Pelsdonk (Geldmuseum, Utrecht) voor de definitieve identificatie.

vorm spoor context metaal n %
dop (melk)fles 100 verrommelde bovengrond kerkhof aluminium 1 2
dop pompstok 1500 post-middeleeuwse sloot lood 1 2
duim 3 oude akkerlaag ijzer 1 2
kram 444 laatmiddeleeuwse paalkuil ijzer 1 2
knop 999 stort koper 1 2
munt 119 graf zilver 1 2
musketkogel 1500 post-middeleeuwse sloot lood 1 2
spijker 3 oude akkerlaag 5

100 verrommelde bovengrond kerkhof 3
113, 119, 
206, 208 graf 39
415 kuil 1
999 stort 3
1501 laatmiddeleeuwse kerkgracht 1

totaal spijkers ijzer 50 82
smelt 3 oude akkerlaag lood 1 2
onbekend 3 oude akkerlaag 1

414 laatmiddeleeuwse waterput 1
totaal onbekend ijzer 2 3

totaal 61 101

Tabel 11.2 Overzicht metaalvormen en legering naar vondstcontext.

achterzijdevoorzijde
0 1 CM

Fig. 11.2 Bergeijk-Centrum. Voor- en achterzijde van een penning, geslagen in het 
gewest Holland tussen 1506 en 1520. Foto’s A. Dekker, UvA.
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herkomst Bourgondische Nederlanden, gewest Holland
landheer Karel V
muntplaats Dordrecht
munt Penning
metaal biljoen
diameter 15mm

beeldenaar

Vz. 
Ongekroond Bourgondisch schild: 
MO(NT.NOVA.ARCID.A)V(S.C.)H.
(nieuw geld van de aartshertog van Oostenrijk en graaf van 
Holland)
Kz. 
Een langkruis met roos in het midden over een vierpas: (SIT)
NO-EN.DN-(I.BNE-DIC)TV. (De naam des Heeren zij geprezen)

jaar z.j. (1506-1520)
literatuur Van Gelder/ Hoc 2007, 176-6

Tabel 11.3 De specificaties van V69 uit graf S119.
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12.1 Inleiding
Bij de opgraving in Bergeijk-Centrum, op het voormalige kerkhof van de Hofkerk en het 
naastgelegen Hofplein, zijn in totaal 81 metaalslakken aangetroffen met een totaal ge-
wicht van 5.607 gram. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de aard van het slakmateri-
aal om zicht te krijgen op de ambachtelijke activiteiten met betrekking tot de eventu-
ele winning of bewerking van metaal.
Tijdens eerder archeologisch onderzoek in het centrum van Bergeijk, bij de Hof en de 
Raadhuishof (Kerkberg) in 1983-1984, werd al slakmateriaal aangetroffen tijdens de op-
graving. Dit is destijds echter niet nader onderzocht. Besloten is het materiaal van de 
huidige opgraving en begeleiding wel te analyseren, om een eerste indruk te krijgen. 
Aan de hand van de aard van de slakken wordt vastgesteld of deze afkomstig zijn van 
processen met betrekking tot metaalwinning of metaalbewerking. Hierbij wordt, voor 
zover van toepassing, tevens gekeken welke metalen zijn verwerkt. Verder wordt geke-
ken of een relatie is waar te nemen tussen het slakmateriaal en eventuele specifieke 
sporen. 

12.2 Aanpak en methode
De determinatie van het materiaal is uitgevoerd op basis van de aard van de slakken. 
Hierbij zijn de metaalslakken ingedeeld in de onderstaande verschillende typen.76 

•  Productieslak: Slak met typische uitgevloeide structuur, welke ontstaat bij de 
winning van ijzer.

•  Herverhittingslak: Slak die ontstaat na het herverhitten van het ruwe ijzer om 
nog aanwezig slakmateriaal uit het ruwe ijzer te doen smelten. Lijkt qua uiter-
lijk sterk op een smeedslak.

•  Smeedslak: Slak die is ontstaan in de smeedhaard en veelal (deels) magne-
tisch is of een roestig uiterlijk heeft. 77

•  Smeedhaardslak:Veelal planoconvexe slak die ontstaat in het heetste gedeelte 
van de smeedhaard.78

•  Oven- /haardfragment: Fragmenten van versinterd leem of bouwmateriaal, die 
onderdeel hebben uitgemaakt van de constructie van een oven of haard.

•  Sintel: Slak die ontstaan is bij extreme verhitting, maar waarvan op het oog niet 
achterhaald kan worden bij welke activiteit deze ontstaan is. 

•  Indet: Indetermineerbare slakken. 

Al het aangetroffen slakmateriaal van het onderzoek van 2011 is in het onderzoek opge-
nomen. De determinatie, op basis van bovengenoemde indeling, is uitgevoerd aan de 
hand van macroscopische waarnemingen. Hierbij is tevens gelet op inclusies en andere 
fenomenen die informatie kunnen geven over de activiteiten waarbij het slakmateriaal 
is ontstaan. Verder is onderzocht of het slakmateriaal al dan niet magnetisch was. De 
gegevens van alle analyses zijn weergegeven in een database, waarin per vondstnum-
mer onder andere gewicht, aantal, aard en karakteristieken zijn vastgelegd. 

76  Stolk 2012.
77  Oudhof/Dijkstra/Verhoeven 2000, 186-187.
78  Sier/Koot 2001, 201.

Metaalslak12
M. Stolk
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12.3 Resultaten
In totaal zijn 81 slakken onderzocht. In eerste instantie leek een grotere hoeveelheid 
slakmateriaal te zijn aangetroffen, maar bij analyse bleek dat zich een hoeveelheid ge-
corrodeerd metaal onder het slakmateriaal bevond. De onderstaande tabel 12.1 geeft 
een overzicht van het aantal slakken en gewicht per spoor.

Smeedslakken en smeedhaardslakken
Het merendeel van de aangetroffen slakken betroffen smeedslakken en smeedhaard-
slakken (zie tabel 12.2 en fig. 12.1). Deze vormen een indicator voor het smeden van ijzer. 
Een deel van de smeedslakken was sterk gecorrodeerd, maar in een paar gevallen kon-
den toch inclusies waargenomen worden in de vorm van houtskool. Het is mogelijk dat 
zich onder de smeedslakken tevens een aantal herverhittingsslakken bevinden, aange-
zien deze qua uiterlijk sterk overeenkomen met smeedslakken. Deze zouden eventueel 
een aanwijzing kunnen vormen voor het uitsmeden van ruw ijzer tot een meer zuiver 
ijzerproduct. 

Haardfragmenten
Er zijn slechts een paar zeer kleine fragmenten van een mogelijke haard terugvonden. 
Het betroffen kleine stukken verbrand leem, waarbij één zijde zeer duidelijk versinterd 
was als gevolg van sterke verhitting. Helaas viel aan de hand van deze fragmenten geen 
informatie af te leiden met betrekking tot de constructie van de haard.

S context aantal gewicht
3 oude akkerlaag 5 774
206 graf 7 472
208 graf 3 33
219 paalspoor STR 2 19 93
225 laag 1 118
232 kuil 2 19
415 kuil 1 312
438 paalgat 2 544
443 paalkuil 2 94
507 laat-middeleeuwse sloot 1 65
508 laag 2 95
1501 kerkgracht 15 29 2.627
1502 kuil 5 355

1605
Karolingische 
paalkuil STR 1 1 4

1613 onbekend 1 2
totaal 81 5.607

Tabel 12.1 Onderzocht metaalslak per spoor: aantallen en gewicht.

type slak n % gewicht (gram) gewicht (%)
smeedslak 42 52 3.239 58
smeedhaardslak 4 5 2.019 36
haardfragment 3 4 98 2
sintel 32 39 251 4

totaal 81 100 5.607 100

Tabel 12.2 De verschillende aangetroffen slaktypen op aantal en gewicht. 
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Sintels
Bij de opgraving zijn 32 sintels aangetroffen. Deze duiden op sterke verhittingsactivitei-
ten die mogelijk in verband te brengen zijn met metaalbewerking. Om meer te kunnen 
zeggen over de activiteiten waarbij de sintels zijn ontstaan, is het echter noodzakelijk 
om chemische analyses uit te voeren.79 

12.4 Verspreiding en datering van het materiaal
Het slakmateriaal is afkomstig uit diverse contexten met een datering van de Vroege- 
tot Late Middeleeuwen. Een klein deel van het slakmateriaal zal als opspit in jongere 
contexten zijn terecht gekomen, zoals een tiental slakken dat afkomstig is uit twee in-
humatiegraven.
Het overgrote deel van het slakmateriaal, 29 stuks (2.627 gram), is afkomstig uit de laat-
middeleeuwse gracht (S1501), waar het als afval in gedumpt is.

12.5 Interpretatie en conclusie
IJzer wordt gewonnen uit erts door dit in een oven sterk te verhitten. Bij dit productie-
proces wordt het ijzeroxide in het erts gereduceerd tot metallisch ijzer en wordt het 
restmateriaal, dat vloeibaar wordt, van het ijzer gescheiden. Dit restmateriaal bestaat 
uit productieslakken, welke gekarakteriseerd worden door typische vloeistructuren. 
Het ruwe ijzer, dat het resultaat is van het productieproces, is vaak nog vervuild met 
slakmateriaal en houtskool. Om deze vervuiling uit het ijzer te krijgen, wordt dit nog-
maals verhit en voorzichtig behamerd. Bij dit proces ontstaan de zogenaamde herver-
hittingsslakken, die over het algemeen lastig te herkennen zijn, doordat ze morfolo-
gisch sterk lijken op smeedslakken. Deze laatstgenoemde slakken ontstaan bij het 
latere smeden van het ijzer. Hierbij ontstaan tevens smeedhaardslakken.80

Gezien het feit dat bij het onderzoek nabij de Hofkerk geen productieslakken zijn aan-
getroffen kan vastgesteld worden dat er, binnen dit onderzochte gebied,  waarschijnlijk 
geen sprake is geweest van de winning van ijzer uit ertsen. De smeedslakken en smeed-
haardslakken vormen duidelijke indicatoren voor activiteiten met betrekking tot het 
smeden van ijzer. Bij het bewerken van het ijzer is gebruik gemaakt van houtskool als 
brandstof, aangezien dit meerdere malen als inclusie in het slakmateriaal is aangetrof-
fen.
In totaal kan gesteld worden dat er relatief weinig slakmateriaal is aangetroffen, al is 
het lastig om concrete uitspraken te doen over de schaal waarop men met ijzerbewer-
king bezig zal zijn geweest. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat het ijzer dat aan sme-
den werd aangeleverd vanaf de Volle Middeleeuwen relatief schoon was en zodoende 
dan ook vrij weinig slakmateriaal kan hebben opgeleverd.81

79  Boreel 2009, 218.
80  Verhoeven/Brinkkemper 2001, 311-312; Joosten 2003, 24-25.
81  De Rijk 2011, 133.

0 5 CMFig. 12.1 Bergeijk-Centrum. Smeed-
haardslak uit kerkgracht S1501 
(V239). Foto A. Dekker, UvA.
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13.1 Inleiding
Bij het onderzoek is een kleine hoeveelheid glas aangetroffen. Hieronder wordt inge-
gaan op de vondstcontext en de datering.  Aardig waren twee vondsten recent glas van 
flesjes frisdrank, die laten zien dat de globalisering van Amerikaanse producten ook in 
Bergeijk doordrong.

13.2 Vroegmodern glas

Werkput 1
Uit de verrommelde bovengrond S100 is een fragment afkomstig van een 18e-eeuwse 
groene wijnfles met opgestoken ziel. 

Werkput 2
In de vulling van de grafkuil van inhumatiegraf S208 is een klein fragment van een gla-
zen, kleurloze ronde voet gevonden met een maximale dikte van 5 mm. Waarschijnlijk 
behoorde het fragment toe aan een kelkglas uit de 18e of 19e eeuw.

Werkput 4
Uit de funderingsbasis S427, de aanbouw van het Pankenhuis, zijn zeven fragmenten 
gevonden van twee opgestoken zielen van een groene, 18e-eeuwse wijnfles. Eén van de 
zielen is relatief hoog opgestoken, wat wijst op een datering in de tweede helft van de 
18e eeuw. Dit sluit aan bij de datering van het aardewerk van hetzelfde vondstnummer 
V47 als het glas. 

Van de stort van put 4 komt een onderkant van een stop van kleurloos glas. De stop is 
versleten door de vele keren dat deze in en uit de fles is gehaald. De datering is waar-
schijnlijk 19e- of 20e-eeuws.

13.3 Recent glas
Dat er ook vrij recent glas in de bovengrond van het plantsoen op de voormalige be-
graafplaats ten noorden van de Hofkerk is gekomen, wordt duidelijk door fragmenten 
van twee flesjes frisdrank, aangetroffen in werkput 1.  

Seven-Up
De eerste betref een groene scherf van de achterkant van een Seven-Up flesje. Op basis 
van de witte tekst van het ruglabel kan het worden gedateerd tussen 1953 en circa 1968 
(zie fig. 13.1). 
Deze frisdrank werd vanuit de Verenigde Staten in 1953 op de Nederlandse markt geïn-
troduceerd, met verschillende regionale licentiehouders. Voor Limburg en Noord-Bra-
bant was dat de firma Winters, die opereerde onder de naam Seven-Up Bottling Company 
Het Zuiden N.V.82 De resterende letters van de producent op het glasfragment uit Berge-
ijk, ]DE  [ , wijzen echter op een andere, mij onbekende, licentiehouder. 

82  Zwaal/Biemans 1997.

Glas13
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De inhoud van het flesje was 7 FL. OZS. Dit staat voor 7 US fluid ounces. In het Amerikaanse 
stelsel is één fluid ounce 1/16 van een pint en 1/128 van een gallon, oftewel 29,57 milliliter. 

Sunkist
Het type fles dat in Bergeijk is gevonden is van een citroenlimonade (zie fig. 13.2). De fles 
heeft een opvallende vormgeving met een bolle buik in groen glas en een gele schroef-
dop met daarop in zwarte letters ‘Sunkist’. Vlak hieronder is de bodem afgebroken. Tot 
op heden heeft deze auteur geen informatie kunnen vinden over de precieze produc-
tiedata van het gevonden type fles.
In 198383 verwierf de bovengenoemde firma Winters een licentie voor Sunkist, een citrus-
vruchtlimonade die op de markt werd gebracht door Sunkist Growers, een Amerikaanse 
coöperatie. De vruchtenlimonade Sunkist werd in de Verenigde Staten op de markt ge-
bracht in 1979. Het merk bestaat nog steeds. 

83  Zwaal/Biemans 1997.

0 2 CM
Fig. 13.1 Bergeijk-Centrum. Fragment van de achterzijde  van 
een flesje Seven-Up, dateerbaar in de periode 1953 en 1968.  
Foto A. Dekker, UvA.

0 2 CM Fig. 13.2 Bergeijk-Centrum. Fragment van een flesje 
citroenlimonade van Sunkist, waarschijnlijk uit de 
jaren 80 van de vorige eeuw. Foto A. Dekker, UvA.
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14.1 Inleiding
Oud botmateriaal blijft in zandgrond relatief slecht bewaard door de kalkarme bodem 
waarin het bot geleidelijk oplost. Bij het onderzoek in Bergeijk zijn slechts zeventien 
fragmenten dierlijk bot aangetroffen, voornamelijk afkomstig uit werkput 4 en 15. Het 
botmateriaal is, voor zover mogelijk, gedetermineerd op soort. Het aantal botten bleek 
te gering voor een diepgaande analyse. 

14.2 Resultaten
Het botmateriaal was zeer slecht geconserveerd. Omdat een te gering aantal botten 
is gevonden kan niet worden ingegaan op het soortenspectrum. Eén aanwijzing voor 
het voorkomen van rund is de kroon van een kies, mogelijk zijn de andere botten ook 
afkomstig van rund of paard. De vondstcontexten zijn in alle geval de dateren in de Late 
Middeleeuwen.

Dierlijk bot14

vondst spoor spooraard element soort MNI n gr opmerkingen
183 472 kuil pijpbeen groot zoogdier 1 10 6
191 1502 kuil kies groot zoogdier 1 6 3 verpulverd
199 1501 gracht kies rund 1 1 6

Tabel 14.1 Overzicht dierlijk botmateriaal (MNI = minimum aantal individuen; n = aantal; gr = gram).

T. Moesker
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15.1 Inleiding
Bij het archeologisch onderzoek zijn in de werkputten die aangelegd zijn ter plaatse van 
het voormalige kerkhof menselijke skeletresten naar boven gekomen. Deze resten zijn 
onder te verdelen in losse vondsten uit de verrommelde bovengrond van de begraaf-
plaats en materiaal dat uit afzonderlijke (geruimde) inhumatiegraven is gekomen. 
Het onderzoek van de skeletresten heeft tot doel het geslacht en de leeftijd vast te 
stellen. Daarnaast worden pathologische botveranderingen die wijzen op eventuele 
aandoeningen tijdens het leven geïnventariseerd. Geslachtskenmerken zijn vooral 
zichtbaar aan de schedel en het bekken en betreffen vorm- en grootte verschillen. De 
beoordeling vindt plaats volgens de richtlijnen van de Workshop of European of Anthro-
pologists (1980). Voor skeletten van kinderen en onvolwassenen tot ongeveer een leeftijd 
van 20-24 jaar wordt de leeftijd bij overlijden geschat aan de hand van de groei en ont-
wikkeling van het gebit en skelet. Bij volwassen worden vooral degeneratie kenmerken 
beoordeeld aan de schedel, de botstructuur in de gewrichtsuiteinden van de humerus 
en het femur en de symphyse van het schaambeen (WEA 1980). Voor een overzicht van de 
gebruikte methoden zie bijlage 4.

15.2 Losse skeletresten uit de verrommelde bovengrond van het kerkhof
Het materiaal is vaak slecht bewaard gebleven dat wil zeggen de botten zijn incom-
pleet, vooral de gewrichtsuiteinden die uit spongieus bot bestaan zijn veelal bescha-
digd. De overgebleven en geborgen skeletresten bestaan vooral uit de meer compacte 
delen van de schedel en de pijpbeenderen. 
De menselijke skeletresten uit de verstoorde bovengrond zijn gedetermineerd naar 
skeletdeel. Leeftijds- en geslachtskenmerken zijn beoordeeld en het minimum aantal 
individuen (MIA) is bepaald. 

Werkput 1
S100 bevatte veel botfragmenten van pijpbeenderen en delen van schedels. Botstukken 
van het rompgedeelte van het skelet zijn slecht vertegenwoordigd (zie tabel 15.1).
Het minimaal aantal individuen bedraagt zeven, namelijk zes volwassenen waaronder 
een man en een vrouw en een onvolwassene, een kind van 10 – 16 jaar oud bij overlij-
den. Van de man kan alleen een minimum leeftijd van circa 20 jaar vastgesteld worden. 
De vrouw heeft een leeftijd bereikt van 30 – 60 jaar. De overige skeletdelen van verschil-
lende volwassen individuen kunnen niet verder naar leeftijdsklassen ingedeeld wor-
den vanwege de incomplete staat van het botmateriaal.

Werkput 2
Het botmateriaal uit S225 was afkomstig uit verrommelde bovengrond van de begraaf-
plaats, waartoe ook een knekelkuil bovenin graf S203 is gerekend. S225 bevatte vier 
schedels, twee bekkenfragmenten en pijpbeenderen van de armen en benen (zie tabel 
15.2). Het minimum aantal individuen is vier, namelijk één man en drie vrouwen. Allen 
waren ouder dan 40 jaar bij overlijden. Pathologische kenmerken zijn niet aanwezig.

Menselijk bot15
L. Smits
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Conclusie los skeletmateriaal
De verstoorde bovengrond heeft alleen losse skeletdelen opgeleverd, die toegeschreven 
zijn aan vooral volwassen individuen, zowel mannen als vrouwen. Ook de botten van 
één kind zijn aangetroffen.

15.3 Begravingen
Hieronder worden de kenmerken per graf en skelet beschreven, de skeletdiagrammen 
zijn opgenomen in bijlage 4.

Graf S113
De vulling van dit deels opgegraven (geruimde) graf bevatte de resten van twee indivi-
duen, een man en een vrouw. Van beiden zijn slechts enkele botfragmenten aanwezig. 
Op basis van het voorkomen van verschillende individuen en het feit dat de botten door 
elkaar lagen, hebben we hier te maken met een geruimd graf, of de verrommelde graf-
vulling van een dieper gelegen begraving. 
Van de man zijn een femur en radius aanwezig, die beide robuust zijn en dus een aan-
wijzing voor een mannelijk individu. Slechts een minimum leeftijd van circa 20 jaar kan 
op basis van deze botstukken worden bepaald. De radius toont een genezen fractuur 
(schuin: lateraal-mediaal). 
Van de vrouw is een schedelfragment aanwezig en eveneens een femur die echter gra-
ciel van aard is. De sutuursluiting van de Lambda-naad op het schedelfragment duidt 
op een leeftijd van 40-60 jaar oud. 

Samenvattend bevat dit graf skeletresten van een man van minimaal 20 jaar met een 
genezen breuk in het spaakbeen (radius) en een vrouw van 40 tot 60 jaar.

Graf S119
In dit deels opgegraven (geruimde) graf zijn de skeletresten van minimaal drie indivi-
duen aangetroffen.
Een aantal skeletdelen komt meerdere malen voor en kan daarom worden toegeschre-
ven aan verschillende individuen. Het betreft tweemaal een rechter clavicula (beide 
robuust en daarom mannelijk), en tweemaal een rechterdeel van het bekken (beide 
mannelijk). 

geslacht/leeftijd schedel pijpbeenderen pelvis axiaal
schedel 
mandibula

femur 7
tibia 1

humerus 5
ulna 2
radius 4

rib 1
wervels 1
scapula 3

man > 20 jaar 1 1
vrouw 30-60 jaar 1 1
kind 10-16 jaar 1 -
4 volwassen (> 20 jaar) - -

Tabel 15.1 Losse skeletresten uit de bovengrond S100 van het voormalige kerkhof ter plaatse van werkput 1.

geslacht/leeftijd schedel-delen fragmenten van pijpbeenderen pelvis fragmenten
femur 3
tibia 3

humerus 4
ulna 1
radius 1

man?  40-70 jaar 1 x man 1 x man
vrouw 50-70 jaar 3 x vrouw 1 x vrouw
vrouw > 70 jaar - -
vrouw 40-60 jaar - -

Tabel 15.2 Losse skeletresten uit de bovengrond S225 van het voormalige kerkhof ter plaatse van werkput 2.
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Schedel fragmenten met gesloten suturen wijzen erop dat in elk geval één van de twee 
mannen een leeftijd bereikte van 40-80 jaar. Het deel van de rechter tibia vertoont een 
hurkfacet.  Een hurkfacet is een extra gewrichtsvlakje aan de voorzijde van het scheen-
been bij het enkelgericht. Hierdoor is een meer extreme, diepere hurkhouding mogelijk. 
Dit is een zogenaamd epigenetisch kenmerk. Epigenetische kenmerken zijn variaties in 
de anatomie die zijn aangeboren (dus een genetische component hebben), maar die 
ook door een omgevingsfactor beïnvloed worden (invloeden van buitenaf), ze kunnen 
verschijnen en weer verdwijnen. 
De botfragmenten die tot het kind behoren zijn niet volgroeid, van een metatarsale en 
een linker scapula. De grootte van deze botfragmenten wijst op een jonge leeftijd van 
3 tot 6 jaar.

Samenvattend bevat dit graf skeletresten van een man van 40 tot 80 jaar, een man van 
minimaal 20 jaar en een kind van 3 tot 6 jaar oud.

Graf S127 
Dit intacte graf bevatte de skeletresten van vooral het rechter deel van het bovenli-
chaam van een vrouw en enkele robuuste botten, ‘opspit’ van een oudere begraving, 
die van een mannelijk individu afkomstig zijn (zie fig. 15.1 en tabel 15.3).

Het skeletdiagram toont de aanwezige botstukken (zie bijlage 4). De vrouw heeft een 
leeftijd bereikt van 20 tot 34 jaar op basis van de open suturen van de schedel. Haar 
gebit was tijdens het leven al in slechte staat en vertoont veel tandverlies tijdens het 
leven (door tandbederf) en ook cariës (zie gebitsdiagram in bijlage 4).

Samenvattend bevat dit graf skeletresten van een vrouw van 20 tot 34 jaar en enkele 
botten van een tweede individu, waarschijnlijk een volwassen man.

Graf S128
De weinige skeletresten die bij de aanleg van vlak 1 uit graf S128 tevoorschijn kwamen, 
behoren toe aan een man van 20 tot 40 jaar oud. Delen van de schedel, twee lenden-
wervels, een fragment van de linker ulna en een deel van de rechter bekkenhelft zijn 
aanwezig. De lendenwervels vertonen aanwijzingen voor slijtage aan de tussenwer-
velschijven. Twee premolaren uit de bovenkaak vertonen cariës (de elementen 14 en 15). 
Verder is één molaar tijdens het leven verloren gegaan (nummer 17).
Samenvattend bevat dit graf skeletresten van een man van 20-40 jaar met slijtage aan 
de onderrug en tandbederf.

Fig. 15.1 Bergeijk-Centrum. Foto van de 
schedel zoals aangetroffen in graf S127, 
die behoort bij een vrouw tussen de 20-
34 jaar.

Fig. 15.2 Bergeijk-Centrum. Detailfoto van 
de restanten van kiezen en gehoorbeentjes 
uit graf S207, behorend tot een kind van 
circa 6 tot 10 jaar.
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Graf S203
Dit spoor bevat slechts een rechter schedeldeel (parietale). De grootte hiervan wijst in 
de richting van een volwassen individu. Geslachts- en leeftijdskenmerken zijn verder 
afwezig. Het fragment is slecht geconserveerd.

Samenvattend bevat dit graf skeletresten van een volwassen individu.

Graf S207 
Dit spoor heeft onder andere enkele glazuurkapsels van molaren opgeleverd. 
Het betreft de volgende elementen van het definitieve gebit; nummers 26, 37 en 38 (of 
47 en 48). Slijtage is afwezig en dit wijst op nog niet gebruikte en dus niet doorgeko-
men elementen. De kroontjes zijn in de kaak aanwezig geweest op het moment van 
overlijden en deze beschermde positie is waarschijnlijk de oorzaak voor het behoud 
van deze glazuurkapsels. De leeftijd van de dode kan daarom geschat worden op 6 tot 
10 jaar.

Behalve deze gebitselementen zijn eveneens de rechter en linker pars petrosa van onvol-
wassen individu aangetroffen. Dit is het interne gehoorbeen dat door de ligging bin-
nenin de schedel ook goed bescherm is, bovendien bestaat de pars petrosa uit compact 
bot.

Samenvattend bevat dit graf skeletresten van een kind van 6-10 jaar.

Graf S208
Dit spoor bevat slechts één botstuk, namelijk een rechter femur van een volwassen in-
dividu. De anterior posterior diameter bedraagt 24 mm, wat meer in de richting van een 
vrouw wijst. De maximale lengte bedraagt 45, 8 cm. Wat neerkomt op een berekende 
lichaamslengte van 167,23 cm ( ± 3,72 cm)

Samenvattend bevat dit graf één botstuk van waarschijnlijk een vrouw van minimaal 
20 jaar en circa 1,67 m lang.

                  

nr gewicht waarde 
1 Glabella (welving boven neus/punt tussen ‘wenkbrauwbogen’) 3 -2
2 Arcus Superciliaris (‘wenkbrauwbogen’) 2 -1
3 Tubera (bulten op voorhoofd en wandbeen) 2 -1
4 Inclinatio Frontale (welving van het voorhoofd) 1 -1
5 Processus Mastoideus (botknobbel achter  de gehoorgang) 3 -1
6 Reliëf Planum Nuchale (relief van spieraanhechtingen op het achterhoofd) 3 -1
7 Protuberantia Occ. Ext. (uitsteeksel op het achterhoofd) 2 -2
8 Proc. Zygomaticus (jukboog) 3
9 Os Zygomaticum (jukbeen) 2 0
10 Crista Supra Mastoïdea (richel boven Proc. Mastoideus) 2 -2
11 Margo Forma Orbita (vorm en bovenrand van de oogkas) 1 -1
12 Mandibula (robuustheid van de onderkaak) 3 -1
13 Mentum (vorm van de kin) 2 -2
14 Angulus (vorm van de hoek van de onderkaak) 2 0
15 Margo Mandibula (dikte van de onderrand van de onderkaak) 1 -1

Tabel 15.3 Geslachtskenmerken van de schedel uit graf S127 (vrouwelijk individu).
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16.1 Inleiding
Tijdens het veldwerk van dit onderzoek zijn in totaal 16 monsters genomen voor pol-
lenonderzoek. De monsters komen uit het profiel van de kerkgracht S1501, één uit de 
oudere kerkgracht S1503 en uit inhumatiegraf S203 en S207, allemaal daterend in de 
Volle of Late Middeleeuwen (12e-15e eeuw).  De monsters uit de kerkgracht en graf S203 
zijn geselecteerd voor een waarderend onderzoek, waaruit een selectie is gekozen voor 
een definitieve analyse. S1503 viel af voor analyse, omdat het zeer arm aan pollen was.

Het palynologisch onderzoek aan deze monsters is gedaan door BIAX Consult. Het doel 
van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het landgebruik en de vegetatie in en rond-
om het onderzoeksgebeid ten tijden van het verlanden van de gracht en de begrafenis. 

16.2 Materiaal en methode
Uit de grondmonsters voor palynologisch onderzoek zijn in het laboratorium van BIAX 
Consult submonsters genomen. Dit materiaal is ter bereiding naar het laboratorium 
van de Vrije Universiteit van Amsterdam verstuurd. Daar zijn de pollenmonsters bereid 
volgens de standaardmethode van Erdtman.84 Om een indruk te krijgen van de pollen-
concentratie is aan de monsters een vaste hoeveelheid sporen (twee tabletten met circa 
18.583 sporen per tablet) van een niet in Nederland voorkomende wolfsklauwsoort (Ly-
copodium) toegevoegd. De bereiding is uitgevoerd onder leiding van M. Konert. Vervol-
gens zijn de preparaten geïnventariseerd door de auteur. Bij de inventarisatie is gelet 
op de pollenrijkdom, de soortenvariatie en de conservering van het pollen. Aan de hand 
van de inventarisatie zijn vier monsters geselecteerd voor verdere analyse. De analyse 
is tevens uitgevoerd door de auteur. De determinaties zijn uitgevoerd aan de hand van 
de standaardliteratuur en de referentiecollectie van BIAX Consult.85 Een overzicht van de 
monsters met hun contextgegevens wordt gegeven in tabel 16.1. Voor de bepaling van 
het relatieve aandeel van de verschillende pollentypen is als uitgangspunt een totaal-
pollensom inclusief sporen van varens en veenmossen gebruikt.86 Hierbij is het totaal 
aantal getelde pollen en sporen per monster op 100 % gesteld. De percentages van de 
pollentypen, sporen en andere microfossielen zijn berekend op basis van deze totaal-
pollensom.

De resultaten van het inventariserend pollenonderzoek staan weergegeven in bijlage 5. 
De resultaten van de pollenanalyses staan in de bijlage 6.

16.3 Kerkgracht S1501
In totaal zijn zeven pollenmonsters uit de kerkgracht genomen. De positie van deze 
monsters is te zien in fig. 5.6 en 6.11. Uit de inventarisatie bleek dat de soortensamen-
stellingen van de grachtmonsters veel op elkaar leken. Daarom zijn alleen een monster 
uit spoorfase 1, 3 en 4 verder onderzocht. 

84  Erdtman 1960; Fægri et al. 1989; met modificaties van Konert 2002.
85  Beug 2004; Moore et al. 1991; Van Geel 1998.
86  Dierlijke microfossielen, diatomeeën en sporen van algen en schimmels zijn buiten de pollensom gehouden.

Pollenonderzoek16
M. van der Linden
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Het monster uit de aanleg (spoorfase 1)
Het pollenmonster uit de basis van de gracht was rijk aan pollen (V214, vulling 28). Uit de 
verhouding tussen het boompollen en het niet-boompollen in pollenmonsters worden 
vaak conclusies getrokken over de openheid van het landschap rond een monsterloca-
tie. Uit pollenonderzoek in recente vegetaties is bijvoorbeeld gebleken dat boompol-
lenpercentages van minder dan 25 % duiden op een open landschap. Bij een percentage 
van meer dan 55 % is sprake van bos, terwijl bij een percentage tussen 25 en 55 % sprake 
is van open bos of een bosrandsituatie.87

In sterk door mensen beïnvloede landschappen moeten we echter beducht zijn voor 
valkuilen. De kans bestaat namelijk dat door menselijke activiteit de stuifmeelproduc-
tie van bomen sterk werd beperkt, terwijl er wel degelijk sprake was van boomgroei.88 
Het pollenmonster is genomen uit een restant van een plag waarmee de zijkanten van 
de gracht bekleed waren (zie fig. 6.10). Bij het verklaren van de vegetatie moet daarom 
tevens rekening gehouden worden met het feit dat een gedeelte van het pollen van een 
andere locatie afkomstig is dan de nabije omgeving van de kerkgracht.
Het merendeel, circa 85 %, van het pollen uit de basisvulling van de kerkgracht was 
afkomstig van kruidachtigen en grassen. Een zeer groot gedeelte van het aangetroffen 
stuifmeel is afkomstig van struikhei (Calluna vulgaris, 47,1 %). Het is zeer waarschijnlijk 
dat een groot gedeelte van het stuifmeel uit een heideplag afkomstig is. Deze plag is 
gestoken in een heidegebied met een zeer open vegetatie. Waarschijnlijk was de ve-
getatie rondom de gracht, kort nadat deze was gegraven, tevens zeer open. Er is maar 
weinig stuifmeel van bomen gevonden. Het hoge percentage stuifmeel van struikhei is 
bekend uit pollendiagrammen uit de Volle- en Late-Middeleeuwen. Vooral in de Pleis-
tocene, zandige delen, kwamen uitgestrekte struikheivegetaties voor. Ze ontstonden 
door uitputting van de bodem in combinatie met begrazing. Waarschijnlijk was in de 
omgeving van de kerkgracht in Bergeijk een uitgestrekt heidegebied (of meerdere hei-
devegetaties) aanwezig waar de plag is gestoken.

Het heidestuifmeel zal niet alleen met de plag zijn aangevoerd maar tevens door de 
lucht. Fig. 16.1 laten zien dat ten noordwesten en zuidoosten van Bergeijk tot laat in de 
19e eeuw nog uitgestrekte heidegebieden aanwezig waren. Ook nu zijn er ten zuiden 
en westen van Bergeijk nog heidevelden te vinden. 

In het pollenmonster is stuifmeel van granen aangetroffen. Het gaat om enkele pollen-
korrels van rogge (Secale), het gerst- en/of tarwe-type (Hordeum/Triticum-type) en 

87  Groenman-Van Waateringe 1986, 197.
88  We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan een vorm van hakhoutcultuur, waarbij de kapcyclus korter is dan 

de tijd die de bomen nodig hebben om weer in bloei te komen.

V S volume (cc) context vulling BXnummer analyse
208 1501 2 kerkgracht, fase 4 10 4930 ja
209 1501 3 plag kerkgracht, fase 3 14 4931 ja
210 1501 2 kerkgracht, fase 3 13 4932 -
211 1501 2,5 kerkgracht, fase 2 16 4933 -
212 1501 2,5 kerkgracht, fase 1 27 4934 -
213 1501 2 kerkgracht, fase 1 29 4935 -
214 1501 2 plag kerkgracht, fase 1 28 4936 ja
188 1503 2,5 kerkgracht, oudste vulling 12 4937 -
126 203 2 onder schedel 1 4938 ja
127 203 2 rond schedel 1 4939 -
128 203 2  borstkas 1 4940 -
129 203 2 onder lang pijpbeen 1 4941 -
130 203 2 bij voeten 1 4942 -

Tabel 16.1 Overzicht van de gewaardeerde en geanalyseerde pollenmonsters uit kerkgracht S1501 , S1503 
en graf S203.
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van het niet verder te identificeren granen-type (Cerealia-type). De percentages waar-
mee de verschillende graansoorten in de monsters zijn vertegenwoordigd, zijn laag, 
maar dat wil niet zeggen dat graan nauwelijks een rol speelde in de nederzetting. De 
lage percentages komen waarschijnlijk doordat graanstuifmeel (met uitzondering van 
rogge) zich over het algemeen zeer slecht verspreidt. Uit experimenteel onderzoek is 
gebleken dat op een afstand van 1,5 m van een op traditionele wijze geoogste graanak-
ker het percentage graanpollen nog slechts 1 % is.89 Rogge is een windbestuiver, wat 
betekent dat het pollen van dit graan door de wind verspreid wordt, in tegenstelling 
tot dat van tarwe en gerst, dat in het kaf besloten blijft en alleen bij het dorsproces 
vrijkomt. Het dorsen en wannen van graan gebeurde doorgaans op de binnenplaats, 
erf of in de schuur van een boerderij.90 We kunnen er daarom vanuit gaan dat er in de 
omgeving van de kerkgracht granen werden verbouwd en/of verwerkt. Rogge is moge-
lijk niet direct in de omgeving verwerkt. Ten westen van de Hofkerk lagen de ‘Molenak-
kers’. Dit was reeds in de Middeleeuwen een gebied waar geakkerd werd. Alsem (Ar-
temisia), korenbloem (Centaurea cyanus) en mogelijk gewoon varkensgras (Polygonum 
aviculare-type) groeiden als ‘onkruid’ op deze akkertjes of op het nederzettingsterrein. 
Korenbloem is van oorsprong een steppeplant die pas vanaf de Middeleeuwen in ons 
land voorkomt. De aanwezigheid van het pollen of de zaden van korenbloem in een 
context wordt dan ook vaak gebruikt om de context een terminus post quem datering 
te geven. Uit de tot op heden beschikbare gegevens over de verspreidingsgeschiedenis 
van korenbloem blijkt dat de plant vermoedelijk al in de Karolingische tijd hier en daar 
in ons land voorkwam. Echt algemeen komt korenbloem vermoedelijk pas vanaf circa 
1000 voor.91 

In de nabije omgeving van de gracht zullen tevens verschillende planten hebben ge-
staan die in de categorie “graslandplanten” of de “algemene kruiden” vallen. In de 
omgeving was waarschijnlijk (begraasd) grasland aanwezig waar (mogelijk) smalle 
weegbree (Plantago lanceolata-type), veldzuring (Rumex acetosa-type) en blauwe knoop 
(Succisa-type) voorkwamen. Het percentage grassen is tevens relatief hoog, namelijk 
25,6 %. Het is mogelijk dat een deel van dit stuifmeel afkomstig is van een rietvegetatie 
die in de gracht voor kwam, al is er maar zeer weinig stuifmeel van andere moeras- 
of oeverplanten aangetroffen. Het gaat enkel om de cypergrassenfamilie (Cyperaceae), 

89  Op de akker bedraagt dit percentage 9-23%, zie Hall 1988, 268 en ook Diot 1992.
90  Van Mol 1998, 78.
91  Bron: RADAR 2007.

Fig. 16.1 Kaart van Bergeijk 
en omgeving, waarop de 
uitgestrekte heidevelden te 
zien zijn. Binnen de zwarte 
cirkel de Hofkerk. Uitsnede 
uit de Historische Topogra-
fische Atlas Noord-Brabant , 
1836-1843, 1:25.000.
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waarvan de vertegenwoordigers ook op andere vochtige plekken in de omgeving heb-
ben kunnen staan. Wel zijn er sporen van veenmos (Sphagnum) en varens waaronder 
niervaren-type (Dryopteris-type) aangetroffen. Deze wijzen op vochtige, moerassige 
omstandigheden. Mogelijk zijn deze sporen tevens aangevoerd met de heideplag. De 
varens kunnen ook bij de gracht hebben gestaan. Ook de groenwieren Debarya en de 
Zygnemataceae wijzen op de aanwezigheid van zoet water. 

In de basis van de kerkgracht  is relatief weinig stuifmeel van eik (Quercus) gevonden. 
Andere aanwezige boomsoorten van de drogere gronden zijn hazelaar (Corylus), berk 
(Betula), haagbeuk (Carpinus), beuk (Fagus), den (Pinus) en linde (Tilia). Het meeste boom-
pollen is afkomstig van els (Alnus). Deze kwam voor op de nattere gronden in de omge-
ving (zoals bijvoorbeeld langs de beekloop van de Keersop) en waarschijnlijk ook langs 
de kerkgracht zelf. Voor een pollenmonster uit de Volle tot Late Middeleeuwen is het 
boompollenpercentage aan de lage kant. Dit komt doordat een groot gedeelte van het 
stuifmeel is aangevoerd met de plag, waardoor het aanwezige stuifmeel minder zegt 
over het landschap in de nabije omgeving van de kerkgracht. Het lijkt er echter op dat 
ook deze een open karakter had.

Het monster uit opvulling I (spoorfase 3)
De soortensamenstelling van het monster uit het midden van de kerkgracht (V 209, vul-
ling 14) lijkt veel op die uit het basismonster. Ook dit monster is afkomstig uit een plag, 
die losgeslagen in de eerste opvullingsfase van de gracht terecht gekomen is.  Deze plag 
zal daarom waarschijnlijk ook ‘ander’ pollen bevatten uit het grachtmilieu. 
Er is een groot verschil in de verhouding tussen het boompollen en nietboompollen 
(AP/ NAP: 28/ 72 %) uit de middenvulling en de basisvulling. Dit wordt met name ver-
oorzaakt door een lager percentage van stuifmeel van struikhei. Dit is namelijk 33,6 % 
in vergelijking met 47,1 % in de basisvulling. Het lijkt er dus op dat de vegetatie in de 
directe omgeving minder open is geworden. Dit is echter in tegenspraak met wat er 
bekend is uit de Middeleeuwen. Door extensief gebruik van het landschap breidde de 
heidegebieden zich over het algemeen juist uit. Mogelijk was het gebruik van het land-
schap zo ingrijpend dat zelfs de heidegebieden verdwenen en er stuifzand ontstond. 
Een paar kilometer ten westen van Bergeijk in de heidegebieden bij Stevensbergen zijn 
nu nog resten van stuifzanden aanwezig. Het is tevens bekend dat in de omgeving van 
Bergeijk houtwallen werden aangelegd om het stuifzand vast te leggen. Dit werd bij-
voorbeeld gedaan in het nabijgelegen buurtschap Witrijt, dat een oud akkercomplex 
met esdek heeft dat stamt uit de Late-Middeleeuwen (1250-1500). Dit ligt als een encla-
ve in de voormalige woeste gronden, tegenwoordig de naaldbossen van Boswachterij 
De Kempen.92

Gezien de positie van deze ‘losgeslagen’ plag in de grachtvulling is de oorzaak van de 
percentuele afname van het heidestuifmeel wellicht ook anders te verklaren. De toena-
me van het stuifmeel van els (en hazelaar) kan de oorzaak geweest zijn van een andere 
verhouding tussen het boompollen en nietboompollen. Net na het graven van de gracht 
zullen er nog maar weinig elzen langs het water hebben gestaan. Na enkele jaren was 
er waarschijnlijk opslag van elzen (en mogelijk ook hazelaar). Wanneer deze uitgroeien 
tot grote bomen/struiken en de pollenproductie goed op gang komt, dan zullen deze 
het pollenbeeld sterk beïnvloeden. De bomen of grote struiken kunnen tevens het in-
waaien van ander stuifmeel in de gracht belemmeren, waardoor er een enigszins ver-
tekend beeld ontstaat. Het lijkt er echter op dat de aanwezigheid van els geen grote 
invloed had op het algemene pollenbeeld. Oftewel, de omliggende vegetatie lijkt, be-
halve de aanwezigheid van els en hazelaar, niet veel te zijn veranderd ten opzichte van 
de vegetatie in de periode vastgelegd in het pollenmonster uit de aanlegfase. Er zijn 
namelijk geen grote veranderingen in de percentages van de overige aanwezige soor-
ten zichtbaar. Daar komt bij dat de toename van els en hazelaar samen ongeveer 10 % 
procent van de pollensom. Heide neemt daarentegen af met bijna 15 %. Dit betekent 
dat er tevens een afname was van heidestuifmeel. De afname van struikheistuifmeel 
is tevens zichtbaar in de pollenconcentratie (aantal stuifmeelkorrels per ml), terwijl de 

92  Bron: website van de gemeente Bergeijk (www.bergeijk.nl)
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concentratie van stuifmeel van els toeneemt (waar de totale pollenconcentratie tevens 
toeneemt, zie bijlage 6). Waarschijnlijk is er zowel minder heidestuifmeel in de plag 
aanwezig geweest en was er meer boomgroei (met name els maar ook hazelaar en 
beuk) in de omgeving van de gracht. Het blijft echter een relatief open landschap.
In het monster is stuifmeel van granen aangetroffen. Waarschijnlijk werden gerst- en 
of tarwe en rogge in de omgeving verwerkt of verbouwd. Rogge mogelijk niet in de di-
recte omgeving. Tevens zijn er nog steeds aanwijzingen voor (begraasd) grasland. In dit 
monster zijn de sporen van de mestschimmels Sordaria (Type 55A) en Sporormiella (Type 
113) gevonden. Dit betekent dat er dieren in de omgeving van de kerkgracht aanwezig 
waren. Aan de hand van mestschimmels is echter niet vast te stellen welke dieren dit 
waren.

Het monster uit opvulling II (spoorfase 4)
De soortensamenstelling van het pollenmonster uit de top van de kerkgracht (V 208, 
vulling 10) lijkt op die van de ondergelegen lagen. Dit pollenmonster is echter niet af-
komstig uit een plag. Het zal daarom beter de vegetatie in de omgeving van de kerk-
gracht weergeven dan de twee oudere monsters. In dit monster is meer boompollen en 
minder niet-boompollen dan in de onderliggende vullingen aanwezig. Dit komt goed 
overeen met de boompollenpercentages die bekend zijn uit de Volle Middeleeuwen. 
Met name eik is meer aanwezig dan in de plaggenmonsters. Ook els, berk en hazelaar 
hebben in de omgeving van de gracht gestaan. 
De vegetatie wordt nog steeds gedomineerd door kruidachtigen en zal dus zeer open 
geweest zijn. Het grootste gedeelte van het stuifmeel is in dit monster echter afkomstig 
van de grassenfamilie. In de nabije omgeving van de kerkgracht was waarschijnlijk veel 
grasland aanwezig. Hoewel dit pollenmonster niet uit een plag genomen is, is er bijna 
17 % struikhei-stuifmeel aanwezig. Dit betekent dat in de omgeving van Bergeijk nog 
steeds heidegebieden aanwezig waren.
In vergelijking met de voorgaande monsters is er redelijk veel stuifmeel van granen 
aangetroffen. Met name het gerst- en of tarwe-type is sterk toegenomen. Ook rogge 
is aanwezig. Mogelijk is er een toename geweest van akkerland of is er meer graan 
verwerkt in de omgeving van de kerkgracht. Er zijn tevens wat meer akkeronkruiden 
gevonden.

16.4 Graf S203
In graf S203 was een persoon begraven waarvan alleen een deel van de schedel enigs-
zins bewaard was gebleven. De analyse daarvan wijst op de begraving van een volwas-
sen persoon; het geslacht kon niet bepaald worden. Het pollenmonster V126 uit het 
graf, afkomstig uit grond direct onder de schedel, bevatte een lagere pollenconcentratie 
dan de grachtmonsters. Dit zou kunnen wijzen op een korte(re) periode waarin het pol-
len kon neerdalen op de bodem van het graf. Het pollenmonster uit graf S203 lijkt qua 
soortenverhouding tussen de vegetatie van de basis en het midden van de gracht in te 
liggen. Het wijkt echter in een paar opzichten af van de grachtvullingen. 
In het grafmonster is veel stuifmeel van granen aangetroffen. Met name het gerst- en 
of tarwe-type en rogge zijn veel aanwezig. Verder wordt het monster gedomineerd 
door grassen. Bijna de helft van het getelde pollen is van de grassenfamilie afkomstig. 
Dit is erg veel in vergelijking met de waarden van granen en grassen in de monsters uit 
de kerkgracht. Waarschijnlijk is de persoon in het graf begraven op een bedje van stro 
en hooi (mogelijk in een kussen) of op een rietmat. 
In de overige, gewaardeerde pollenmonsters uit het graf zijn tevens veel stuifmeelkor-
rels van grassen en granen gevonden (zie bijlage 5b). Ook deze wijzen op de aanwe-
zigheid van stro en hooi. Uit een vergelijkbaar pollen- en macrorestenonderzoek aan 
monsters uit 19e-eeuwse graven uit ’s-Hertogenbosch, waarbij tevens monsters onder 
het hoofd zijn genomen, is een soortgelijke samenstelling gevonden. Hierbij is tevens 
stuifmeel van akkeronkruiden aangetroffen. Deze zaten mogelijk tussen het stro wat 
als vulling als een ‘bedje’ onderin het graf was gebruikt, of in de vorm van een kussen 
of matras. Ook werd er mos of doppen van boekweit (Fagopyrum) gebruikt om kussens 
op te vullen en adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) als matras.93 Hiervoor zijn in het 

93  Van Haaster 2004.
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monster uit Bergeijk echter geen aanwijzingen gevonden. Het graf uit Bergeijk is echter 
eeuwen ouder dan de onderzochte graven uit ‘s-Hertogenbosch.
In Nederland is nog betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar botanische resten af-
komstig uit begravingen. Onderzoek aan plantenresten uit een graf in de St.-Servaes-
kerk te Maastricht toonde aan dat de in 1086 overleden Humbertus geëerd werd met 
bloemenkrans bij zijn hoofd bestaande uit een veldboeket waarin vooral soorten uit 
vochtige graslanden vertegenwoordigd waren. Het pollenmonster uit Maastricht be-
stond voor het grootste gedeelte uit stuifmeel van grassen (meer dan 90 %). Het percen-
tage granen was veel lager, slechts 0,2 %. Het was tevens opvallend dat er vrijwel geen 
stuifmeel van bomen aanwezig was. Slechts een enkele stuifmeelkorrel van den, berk, 
eik en els. Ook heide was afwezig. Verder waren de kruidachtigen vergelijkbaar met die 
in het monster van Bergeijk.94 Het vrijwel afwezig zijn van stuifmeel van bomen in het 
monster van Maastricht heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Humbertus in 
een kist werd begraven in de kerk. Hierdoor werd het pollen uit de omgeving beperkt. 
Bij de begraving in Bergeijk zijn geen sporen van een kist aangetroffen. De overledene 
is buiten de kerk, waarschijnlijk enkel in een lijkdoek, begraven. Bij het nemen van het 
pollenmonster onder de schedel is daarom de bovenlaag van de bodem waarop het 
skelet lag bemonsterd. Naast het hoge percentage grassen en granen en het lage per-
centage heidestuifmeel, vertoont deze bodemlaag veel overeenkomsten met de twee 
jongste monsters uit de kerkgracht.
Tot in de Merovingische periode werden met regelmaat giften meegegeven in graven. 
Vanaf de Karolingische tijd  was dit echter nauwelijks meer het geval. Het lijkt dan ook 
onwaarschijnlijk dat er brood in het graf is meegegeven. Veel waarschijnlijker is dat het 
granen-stuifmeel afkomstig is van een bedje van stro in het graf is gelegd. 
Het stuifmeel van de akkeronkruiden kan ook gedeeltelijk met het stro zijn meegeko-
men. Aan het hoge percentage stuifmeel van de grassenfamilie is mogelijk af te leiden 
dat er tevens gras is gebruikt als vulling. Het stuifmeel van graslandplanten zoals de 
smalle weegbree kan daar tussen hebben gezeten. Tevens is het mogelijk dat er bloe-
men in het graf zijn gelegd, waardoor er stuifmeel is achtergebleven. Het zou dan waar-
schijnlijk om een veldboeket gaan met soorten uit de composietenfamilie (bijvoorbeeld 
kamille, Matricaria-type), de rozenfamilie en de anjerfamilie.

In het pollenmonster uit het graf zijn tevens een aantal stuifmeelkorrels van walnoot 
(Juglans) gevonden. Ook in het gewaardeerde pollenmonster dat bij het pijpbeen is ge-
nomen, is walnoot aangetroffen. De gewone walnotenboom (Juglans regia) of walnoot 
is door de Romeinen in Nederland geïntroduceerd.95 Later kwam deze boom ook verwil-
derd voor. De boom heeft haar oorspronkelijke verspreidingsgebied in Midden-Azië. Ze 
is warmteminnend en vindt in Zuid-Europa optimale condities op de beschutte hellin-
gen van het warme heuvelland. In Nederland is de bevruchting en zaadzetting vaak las-
tig omdat ze slecht tegen de vorst kan.96 De notenboom heeft een zware lompe kroon, 
hij is donker en somber. Vroeger schreef men aan de boom wel slechte eigenschappen 
toe in verband met heksen en duivels. In de folklore echter overheersen de gunstige 
eigenschappen. De boom is vooral een vruchtbaarheidssymbool. Er zijn vele vrucht-
baarheidsgebruiken, waarbij noten gebruikt worden. Zo worden noten over een bruid 
en tussen de bruiloftsgasten gestrooid. De spreuk dat vruchtbomen én jonge vrouwen 
moeten worden geslagen met stokken heeft waarschijnlijk ook te maken met primi-
tieve vruchtbaarheidsgebruiken. Door de hersenstructuur van de noot werd er gedacht 
dat deze geschikt was als geneesmiddel tegen hersenaandoeningen en als versterking 
van de geestelijke activiteit. De walnotenboom heeft ook praktische voordelen. De bla-
deren van deze boom geven een tanninegeur af. Insecten vinden deze geur niet prettig. 
Daarom is het voor vee en mensen in de zomer goed vertoeven onder de schaduwrijke 
kroon. De aanwezigheid van de bladeren, bijvoorbeeld op het erf, werkt als insectenver-
drijver. De bomen werden om deze reden vaak dicht bij het huis aangeplant. Paarden 
werden ook wel ingewreven met de bladeren.97 Het is zeer goed mogelijk dat in de kerk-
tuin of in de nabije omgeving van het graf een walnotenboom stond. Er zijn geen 

94  Pals/Troostheide 1989.
95  Pals 1997, 33.
96  Pokorny 1990, 98.
97  Baker 1969, 156-157.
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gebruiken bekend waarbij walnoten in een graf werden meegegeven, al is het niet on-
mogelijk. Het is waarschijnlijker dat het pollen is meegekomen met het andere materi-
aal of is ingewaaid. Een theorie zou kunnen zijn dat de bladeren van de walnotenboom 
zijn gebruikt bij het opbaren en bij de begraving om insecten te weren die anders veel-
vuldig rondom het dode lichaam aanwezig zouden zijn. 

Mogelijk zegt de aanwezigheid van het stuifmeel van walnoot iets over het seizoen 
waarin de overledene is begraven. Walnoot is een windbestuiver, dat betekent dat het 
relatief veel stuifmeel produceert. De bloeiperiode van de mannelijke katjes (die het 
stuifmeel produceren) van deze zuidelijke soort is sterk afhankelijk van de tempera-
tuur in de winter en lente. Kou vertraagt de groei van de katjes waardoor de bloei later 
begint. Over het algemeen bloeit walnoot in april, mei of juni gedurende een periode 
van acht tot veertien dagen. De begraving heeft waarschijnlijk in de lente plaats gevon-
den. Deze redenering gaat echter alleen op wanneer het stuifmeel is ingewaaid. Dit is 
niet met zekerheid vast te stellen. Rogge en gerst bloeien meestal in mei. Dit stuifmeel 
is echter zeer waarschijnlijk met stro in het graf terecht gekomen en daardoor geen 
indicator voor een periode waarin de begraving heeft plaatsgevonden.

Naast stuifmeel zijn er in het grafmonster verschillende sporen van mestschimmels, 
namelijk van Arnium-type, Cercophora-type, Podospora-type, Sordaria-type, Sporor-
miella-type en Tripterospora-type, aangetroffen. Een aantal van deze schimmels komt 
zowel op mest voor als op ander rottend plantenmateriaal. Dit zal zeker in het graf 
aanwezig geweest zijn. De schimmels hebben zuurstof nodig om sporen te kunnen 
vormen. Het is de vraag of dit voor of na de begraving is gebeurd. Sporormiella en Po-
dospora komen echter uitsluitend op mest voor. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er mest 
bij de begraving werd gebruikt. Mogelijk zaten deze sporen in de bodem of zijn ze mee-
gekomen met ander materiaal. 

16.5 Conclusie
Uit de opgevulde kerkgracht en graf S203 uit zijn dertien pollenmonsters gewaardeerd 
en vier pollenmonsters geanalyseerd. 
Uit de pollenanalyse van de monsters uit de kerkgracht blijkt dat Bergeijk in de Volle 
tot Late Middeleeuwen een erg open vegetatie had. In de omgeving was voornamelijk 
heidegebied en grasland aanwezig. Het grasland werd waarschijnlijk begraasd. Er wa-
ren maar weinig bomen in de buurt van de kerkgracht. Het ging voornamelijk om els, 
eik, berk en hazelaar. 
In de monsters is stuifmeel van de granen gerst en/of tarwe en van rogge aangetroffen. 
Dit betekent dat deze granen in de buurt van de kerkgracht werden verbouwd of ver-
werkt. Het meeste stuifmeel van granen (met uitzondering van rogge) komt namelijk 
pas vrij bij het dorsen.

Fig. 16.2 Voorbeeld van een walnotenboom bij een 
kerk. Foto Bob Osborn.
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Het monster uit graf S203 is onder het hoofd genomen. Het bevat zeer veel stuifmeel 
van grassen en granen. Waarschijnlijk is de overledene begraven op een bedje van of 
met een kussen van stro en gras. Behalve de grassen, granen en struikhei komt het pol-
lenbeeld uit het graf sterk overeen met de soortensamenstelling van het pollenbeeld 
uit de kerkgracht. Het is goed mogelijk dat een gedeelte van de bodem is mee bemon-
sterd. Waarschijnlijk is er tevens stuifmeel uit de omgeving in het graf is terecht geko-
men bij de begraving maar ook met het stro en hooi wat waarschijnlijk als vulling is 
gebruikt. Zo kan het stuifmeel van akkeronkruiden zijn aangevoerd zijn met het stro en 
dat van graslandplanten met het hooi. Het is tevens mogelijk dat er bloemen (veldboe-
ket) in het graf zijn meegegeven.
In het graf is stuifmeel van de gewone walnotenboom gevonden. Waarschijnlijk was 
er een walnotenboom in de omgeving aanwezig bijvoorbeeld in de kerktuin en is het 
stuifmeel ingewaaid in het graf, bemonsterde bodem of aangebrachte vulling. Aan de 
hand van het stuifmeel van walnoot is mogelijk af te leiden dat de persoon in de lente 
(april, mei of juni) is begraven. Deze boom werd ook wel bij erven aangeplant en had 
verschillende praktische (insectenwerend) en folkloristische gebruiken (vruchtbaar-
heidssymbool). Het is echter niet bekend of er walnoten in een graf werden meegege-
ven, al is het niet onmogelijk. Mogelijk was het stuifmeel nog aanwezig op de bladeren 
en zijn deze gebruikt om insecten te weren bij het opbaren en begraven van de over-
ledene. Indien dit is gebeurd, is het seizoen van de begrafenis niet af te leiden aan de 
hand van het stuifmeel.
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17.1 Inleiding
In deze synthese worden de onderzoeksresultaten uit de verschillende hoofdstukken 
niet alleen met elkaar in verband gebracht, maar ook met het bestaande beeld van 
de ontwikkeling en de geschiedenis van Bergeijk. Dit richt zich vooral op het kerkhof 
ten noorden van de Hofkerk en de betekenis van de nieuwe stukken opgegraven kerk-
gracht. Daarnaast wordt ingegaan op de funderingen van het ‘Pankenhuis’ en de relatie 
met de bewoner Lommelaars, een handelsreiziger (teut). Op de weinige vondsten uit 
de Romeinse periode, die wijzen op bewoningsactiviteit in de omgeving, wordt in deze 
synthese niet ingegaan.
Voor zover in dit hoofdstuk geen direct antwoord te vinden is op de onderzoeksvragen 
wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. 

17.2 Historische achtergrond van de Hofkerk en de villa Eicha
Naar de historische achtergrond van de Hofkerk is eerder al uitgebreid onderzoek ver-
richt door F. Theuws en A.-J. Bijsterveld.98 Op basis van het St.-Petrus-Banden patroci-
nium achten zij het aannemelijk dat de Bergeijkse Hofkerk rond 960 is gesticht door 
Bruno, de aartsbisschop van Keulen (953-965). Aartsbisschop Bruno had namelijk een 
belangrijk relikwie voor de Keulse dom verworven, een schakel van de ketting waarmee 
de apostel Petrus in de gevangenis was geboeid. Kort hierna werden door de aartsbis-
schop een reeks kerken met het St.-Petrus-banden in Texandrië gesticht, zoals in Bergeijk 
en het ten zuiden daarvan gelegen Lommel (net over de grens in België). Aartsbisschop 
Bruno kon dit doen binnen de invloedssfeer van het bisdom Luik, omdat hij tevens tot 
hertog van Lotharingen was benoemd door zijn oudere broer Duitse keizer Otto I in het 
kader van de rijkskerkenpolitiek. Vermoed wordt dat de kerkstichtingen in Bergeijk en 
Lommel plaatsenvonden op één groot, oud koningsdomein. In feite was Bruno bezig 
met het veiligstellen van de koninklijke macht in dit gebied door een herstructurering 
van het resterende koningsgoed met nieuwe domeincentra (een agrarisch bestuurs-
centrum of curtis). In Bergeijk werd dit nieuwe centrum, zo menen Theuws en Bijster-
veld, gesticht in de buurt van een al bestaand domeingoed, waar wellicht al eerder een 
kerk was gesticht. Met een nieuwe kerk, die tevens diende als domeincentrum, stelde 
Bruno het koninklijk gezag in Bergeijk en omgeving veilig.99      
Na de dood van Bruno verschoof in Texandrië de macht van het aartsbisdom Keulen 
naar het bisdom Luik. Vooral bisschop Notger van Luik (972-1008) stond op goede voet 
met de keizers Otto II en II en verwierf via hen veel invloed en bezit, waaronder konings-
goed te Bergeijk. Het grootgrondbezit was in de Vroege Middeleeuwen georganiseerd 
in een villa, met een centrale curtis en hieraan verbonden boerderijen met horigen die 
ook arbeid en diensten voor hun heer moesten verrichten. Vermoedelijk werd kort na 
1015 de ‘villa Echa’ (van Bergeijk en de directe omgeving), door de Luikse bisschop Balde-
rik (1008-1018) verdeeld over de door hem gestichte abdij van St.-Jacob en het door zijn 
voorganger opgerichte St.-Johanneskapittel.100 Dit grondbezit bood deze jonge kerke-
lijke instellingen een financiële steun in de rug. Voor de abdij, waarvan het bezit zich 
concentreerde nabij Luik, was Bergeijk vooral van belang als pleisterplaats. Het lag na-
melijk halverwege de route naar Wamel aan de Waal, tegenover de handelsplaats Tiel, 

98  Theuws/Bijsterveld 1991.
99  Monna 1988, 143; Theuws/Bijsterveld 1991, 127-128.
100  Theuws 1989, 205 (naschrift); Theuws/Bijsterveld 1991, 131-133 (noot 117) en 142.
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van waar men textiel, vis en zout aanvoerde. Daar kwam bij dat men uit het domein in 
Bergeijk aanzienlijke inkomsten opleverde.101  

In de loop van de 11e eeuw gaat de regionale en lokale elite een steeds grotere rol van 
betekenis spelen in het politieke krachtenspel. Doorgaans gaat het om families die van 
oorsprong een bestuursfunctie als meier of ondervoogd uitoefenden op het domein 
van hun, meestal kerkelijke, heer en zich door het verwerven of toe-eigenen van rechten 
en/of grondbezit steeds zelfstandiger gingen opereren als edellieden.102 
Ook in de villa van Bergeijk was hier sprake van. Daar eigende de familie ‘Van Bergeijk’ 
(destijds Eka en Eykelberghe genoemd, zich een machtspositie toe. In 1151 of 1152 blijkt er 
een conflict te zijn over de pastoorsbenoeming tussen de St.-Jacobsabdij en een zekere 
Arnoldus de Eka. Deze Arnoldus meende namelijk ooit de helft van de rechten op de kerk 
te hebben ontvangen van de Keulse bisschop.103 Mogelijk heeft een bevestiging van de 
rechten van de abdij door de paus in 1137 ook al betrekking op een conflict met deze 
familie.104 Rond 1295 blijken er opnieuw problemen te zijn, ditmaal tussen de abdij van 
St.-Jacob en Gerard van Eykelberge. Omdat beide de helft van het patronaatsrecht heb-
ben, besluit men om beurten de pastoor te benoemen. 
Andere rechten en bezittingen die de familie Van Bergeijk had waren nagenoeg de helft 
van de tienden in de parochie van Bergeijk, de keurmede, leenmannen, hoofdcijnsen en 
overige tot de kerk behorende rechten.105  

Niet lang hierna ging de machtspositie van de Van Bergeijks echter sterk achteruit. In 
1311 komen, via een stroman van de hertog van Brabant, hun voornoemde bezittingen 
in handen van de abdij van Tongerlo, waarvan de hertog voogd was. In feite verstevigde 
hiermee hertog Jan II zijn machtspositie in de regio tegenover de graaf van Loon, die be-
langen in Luyksgestel had. In 1326 worden opnieuw rechten en bezittingen afgestaan, 
dit maal aan de abdij van St.-Jacob. De aanleiding hiervoor was onder meer de financie-
ring van de bouw of herbouw van enkele gebouwen in het Bergeijkse curtis van deze ab-
dij. Of de genoemde Jan en Hendrik van Eykelbergh behoren tot dezelfde tak van de Van 
Bergeijks, blijft onduidelijk.106 Zo raakte in de vroege 14e eeuw onder druk van de hertog 
van Brabant de rol van de Van Bergeijks als lokale elite uitgespeeld. Hij zag grondbezit, 
tienden en andere rechten liever in bezit van verschillende religieuze instellingen waar 
hij als voogd invloed kon uitoefenen, zoals Tongerloo en Thorn. Naast deze kloosters 
hadden de Luikse abdij van St.-Jacob en de abdij van Echternach nog belangrijk bezit 
in handen.107

17.3 De bouwgeschiedenis van de Hofkerk
Over de bouwgeschiedenis van de Hofkerk is meer bekend geworden door archeolo-
gisch onderzoek dat in 1974 kort voor de restauratie werd uitgevoerd door de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), onder leiding van Halberstma. 
Meer recent historisch onderzoek door Theuws vult dit beeld aan.108

Zestien paalgaten die op grotere diepte tussen het muurwerk en de begravingen wer-
den aangetroffen, worden op basis van de kerkstichting rond 960 in verband gebracht 
met één of meer houten kerken die hier tot in de 11e eeuw stonden. Hierna volgde in 
de 12e eeuw een tufstenen kerk in de vorm van een zaalbouw met een versmald recht-
hoekig koor. Kort na de bouw werd een Romaanse, tufstenen toren toegevoegd aan de 
westzijde (zie fig. 17.1). 
In 1422 begon men met de vervanging van het koor en de aanbouw van twee zijbeuken, 
die deels door kolommen gescheiden waren van het middenschip. Deze werkzaamhe-
den werden uitgevoerd in baksteen met het formaat 23 x 115 x 55 cm. Rond 1525 begon 
men met de bouw van het huidige, vijfzijdig gesloten koor en de twee dwarsbeuken. 
Deze werden opgetrokken uit baksteen met het formaat 227 x 105 x 45 cm. Korte tijd la-

101  Theuws 1989, 113-114.
102  Theuws/Bijsterveld 1991, 135-136.
103  Vangheluwe et al. 2009, 116.
104  Theuws 1989, 110-113.
105  Theuws 1989, 114-117.
106  Theuws 1989, 116-117, 123-124.
107  Theuws 1989, 193.
108  Halberstma 1975; Theuws 1989, 166-169. 
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Fig. 17.1 Bergeijk-
Centrum. Ligging van 
de werkputten van het 
archeologisch onderzoek 
van 1983-1984, 2001 en 
2011, met de hypotheti-
sche reconstructie van 
de middeleeuwse grach-
ten en de belangrijkste 
overige (middeleeuwse) 
bewoningssporen, 
alsmede de contouren 
van de Romaanse en 
Gotische Hofkerk en 
de perceelsgrenzen 
van de  begraafplaats 
en wegen rondom de 
Hofkerk in 1832. NB On-
diep uitgegraven delen 
van kabelsleuven van 
het onderzoek in 2011, 
waarin alleen boven-
grond zichtbaar was, zijn 
weggelaten.
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ter verlengde men de kerk zodanig in westelijke richting, dat de Romaanse toren geheel 
werd ingebouwd door de beide zijbeuken.
Na het instorten van de toren in 1650, brak men deze af en werd het kerkschip ingekort. 
De kerkklok uit 1367 werd opgehangen in het nu nog bestaande klokhuis. Het huidige 
uiterlijk van de kerk ontstond door het ingrijpend herstel in de periode 1888-1893. Daar-
bij werd het schip weer iets verlengd, maar werd niet besloten tot de herbouw van de 
toren.

17.4 De begravingen ten noorden van de Hofkerk
De grafkuilen die buiten de ommuring van het kerkhof zijn aangetroffen, maken al dui-
delijk dat de huidige begrenzing afwijkt af van vroegere situatie. De huidige bakstenen 
muur met traliehek – gedeeltelijk afgebroken bij de herinrichting van het marktplein 
- dateert uit 1917. Uit de kadastrale minuutplan van 1832 en gegevens die meester Pan-
ken heeft verzameld, is af te leiden dat de noordgrens van de begraafplaats eertijds 
10 m noordelijker lag. Het hele kerkhof was ooit omgeven door een bakstenen muur 
met enkele poorten, maar in de loop van de 18e eeuw werd de ommuring in gedeelten 
afgebroken en vervangen door een ‘tamelijk hoogen wal, gewoonlijk “schans” geheten’. De 
afstand tussen de noordelijke dwarsbeuk van de kerk tot aan de ‘schans en weg’ be-
droeg volgens Panken ongeveer 15 m. Een vergelijking met de kaart van 1832 leert dat hij 
hiermee de afstand tot aan de binnenvoet van de wal bedoelde. De walbreedte aan de 
basis was aan de noordzijde in dat geval vrij fors, namelijk 5 m (zie fig. 17.1).109

Door het besluit van het Rijk om begraven in de kerk te verbieden en buiten de bebouw-
de kom nieuwe begraafplaatsen in te richten, werd vanaf 1830 het kerkhof rondom de 
Hofkerk niet meer gebruikt. Korte tijd later echter, had de gemeente plannen om het 
kerkhof naar het zuiden toe uit te breiden en een deel aan de noordzijde op te geven 
ten gunste van het driehoekige plein.110 In afwachting van de definitieve toestemming 
hiervoor, werd er vanaf 1832 weer begraven bij de Hofkerk, maar alleen nog aan de zuid-
zijde. Drie jaar later begon men met de daadwerkelijke uitbreiding. Daarbij werd ‘van 
het zeer hoog gelegen oud kerkhof…eene groote hoeveelheid gronds, benevens den aarden wal 
op het nieuw aangelegd deel gevoerd.’ Ook de aarde van de wal aan de oost- en zuidzijde 
werd gebruikt voor de ophoging van het nieuwe kerkhof. Bij het slechten van de wal 
werd op verschillende plaatsen de overblijfselen van de oude stenen ommuring ont-
dekt.111 

Het archeologisch onderzoek in 2011 maakte duidelijk, dat de oudste groep begravingen 
uit de Volle en Late Middeleeuwen zich uitstrekt tot in put 2 en 16. Dit is nog binnen 
de oude begrenzing van de stenen muur en de latere de aarden wal. Wanneer we uit-
gaan van een geleidelijke uitbreiding van de begravingen vanuit het midden, dan is 
het gezien de grote afstand van ruim 22 m tot aan de 12e eeuwse tufstenen kerk maar 
de vraag of de oudere groep graven in put 2 al uit de 10e-12e eeuw stamt. Deze graven 
zullen eerder uit de Late Middeleeuwen dateren. De ligging van de oudste kerkgracht 13 
en het volmiddeleeuwse gebouw (STR 2) geven aan dat de noordgrens van het kerkhof 
tot circa 1100 maximaal 10 tot 15 m ten noorden van de Romaanse zaalkerk lag.
Het ontbreken van kistnagels en sporen van vergaan hout in de grafkuilen van de oud-
ste groep geeft aan dat de doden op eenvoudige wijze werden bijgezet in ‘kuilgraven’, 
vermoedelijk slechts gehuld in een lijkwade. Het pollenonderzoek van graf S203 sug-
gereert wel dat de dode wel op een bedje van stro is gelegd. Pas na 1400 is men op het 
kerkhof begonnen met begraven in houten kisten. Hoe dit verschil zich verhoudt tot 
de begravingen binnen de Hofkerk is niet bekend, aangezien de opgravingsresultaten 
daarvan nog niet gepubliceerd zijn.
Grafgiften zijn niet aangetroffen, ook niet in de vorm van ‘dodenmunten’ ter hoogte 
van de ogen of als viaticum in de mond.112 Dit is niet verwonderlijk, aangezien het mee-
geven van zaken als aardewerk, sieraden en wapens vanaf de Karolingische tijd onbruik 
raakte. In de kalkloze zandgrond bleek het skeletmateriaal in de oudste groep graven 

109 Panken 1899, hoofdstuk LXV.
110 Bij de aanleg van een riool in de weg langs het kerkhof in de 20e eeuw rolden de botten en schedels dan ook van 

de stort af, vertelden enkele oudere omstanders ten tijde van het onderzoek in 2011. 
111 Panken 1899, hoofdstuk LXV.
112 De penning uit de vroege 16e eeuw die gevonden is in de grafkuil van S119 kan in theorie een dodenmuntje zijn 

geweest, of is eenvoudigweg ter plaatse verloren.
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vrijwel geheel vergaan. De informatiewaarde van deze graven voor fysisch-antropolo-
gisch onderzoek is dus zeer beperkt.
Het was in Bergeijk gebruikelijk dat het maken van graven en de teraardebestelling 
werd uitgevoerd door de buren van de overledene.113 De richting van de begravingen is 
zoals verwacht over het algemeen west-oost. Een aantal graven langs de noordzijde van 
werkput 2 ligt iets meer richting het noordoosten. De jongste groep (geruimde?) begra-
vingen in werkput 1 valt op door een ligging meer naar het zuidoosten. Overigens zou 
het bij deze groep graven misschien om protestanten kunnen gaan, die tussen 1800 en 
1831 op een klein perceel in het noordwestelijk deel van het kerfhof werden bijgezet.114

Van duidelijke rijen met graven is geen sprake, behalve bij de voornoemde jongste gra-
ven in werkput 1. Mogelijk kunnen wie hierin het besluit van de gemeenteraad uit 1822 
zien, die graag ordentelijke begravingen zag. De graven werden niet netjes naast elkaar 
aangelegd, maar familieleden in de buurt van elkaar of juist geheel willekeurig. Som-
mige graven waren ook niet diep genoeg.115

Wat de diepte van de graven betreft, zou men in het ideale geval verwachten dat deze 
oorspronkelijk 1 tot 1,20 m diep waren.116 De resterende diepte van het vroegmoderne 
graf S127 tot aan het maaiveld van het plantsoen was 70 cm. Dit betekent dat er in 1835 
het oorspronkelijke maaiveld circa 50 cm is afgegraven. Het oorspronkelijke maaiveld 
ter plaatse van de oudere graven uit de Late Middeleeuwen in werkput 2, moet bij een 
grafdiepte van 1,20 m een halve meter lager hebben gelegen dan bij de vroegmoderne 
graven in werkput 1. Dit impliceert dat de noordelijke rand van het kerkhof in de vroeg-
moderne tijd  ooit 50 cm is opgehoogd. Gebeurde dit misschien om minder last te heb-
ben van de oudere, onderliggende graven? 
Omdat het kerkhof in werkput 1 niet is opgegraven tot op de onderste, oudste graven, is 
niet duidelijk of het kerkhof en kerk op een natuurlijke zandkop is aangelegd. Wellicht 
kan dit nog worden bepaald aan de hand van de grafdiepte van de archeologisch on-
derzochte graven binnen de kerk zelf. Afgaande op  het hoogteverschil in de bodem van 
oudste kerkgrachten 2 en 13 is duidelijk, dat de kerk op een hoger punt in het landschap 
is gebouwd (zie paragraaf 17.5).

Volgens mondelinge informatie van J. Biemans moest in werkput 1 ook nog rekening 
worden gehouden met militaire graven uit de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1944 en 
1950 lagen aan de noordzijde van de Hofkerk namelijk 22 Britse soldaten en één Ne-
derlandse militair begraven. De stoffelijke resten van de Nederlander zijn daarna her-
begraven in Bergeijk, de Britse slachtoffers zijn overgebracht naar het War Cemetery in 
Valkenswaard.117 

Op basis van plattegrond van de oorlogsgraven lag alleen een zuid-noord georiënteer-
de graf en een rij van vier oost-west georiënteerde graven binnen werkput 1.118 De laatst-
genoemde rij lag ter hoogte van (geruimd) graf S119, maar het zou vreemd zijn wanneer 
van deze vier graven slechts één grafkuil zou zijn teruggevonden. Aangenomen wordt, 
dat de tijdelijke oorlogsgraven minder diep waren ingegraven en het loopvlak van de 
begraafplaats hier toen wat hoger lag. Het is dus onwaarschijnlijk dat in werkput 1 spo-
ren zijn aangetroffen van de militaire graven uit de Tweede Wereldoorlog.

17.5 De kerkgrachten en de relatie met de villa Eicha opnieuw bekeken 
Bij het IPP-onderzoek werden rondom de kerk vier opeenvolgende grachtfasen vastge-
steld (zie fig. 17.1):119

•  gracht 1, kenmerkte zich door een relatief schone opvulling met geel zand en 
een oorspronkelijke breedte van circa 4 m en een datering in de vroege 11e, wel-
licht al in de (late) 10e eeuw,

•  gracht 2 en 5, eveneens gekenmerkt door een relatief schone vulling met geel 
zand en licht humeuze banden en een vergelijkbare breedte van 4 m. Of deze 

113 Aldus een brief van het gemeentebestuur uit 1829, aangehaald in Panken 1899, hoofdstuk LXV. 
114 Panken 1899, hoofdstuk LXV.
115 Panken 1899, hoofdstuk LXV.
116 Deze diepte hield men aan in de vroegmoderne tijd, zie bijvoorbeeld het grafreglement voor grafmaker Cornelis 

Kop in Oosterhout, 1798, vermeld in Verhulst 1974-1976, 330.
117 Mondelinge mededeling J. Biemans, Bergeijk.
118 Kaart van de Imperial War Graves Commission uit 1950, ter inzage gekregen door J. Biemans, Bergeijk.
119 Theuws 1989, 150-153, 154-155 en 167.
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jonger was dan gracht 1 kon niet vastgesteld worden. Daarom wordt deze even-
eens toegeschreven aan de vroege 11e, wellicht (late) 10e eeuw. Tussen beide 
grachten bevond zich een opening van circa 7 m breed.

•  gracht 6 en 7, een grote gracht van 3,5 tot 5 of 6 m breed, kenmerkte zich door 
een gelaagde vulling met houtskool, verbrande leem en brokken tufsteen, 
aangelegd in de tweede helft van de 11e of de eerste helft van de 12e eeuw en 
dichtgeraakt in de late 12e of vroege 13e eeuw,

•  gracht 3, was 3 à 4 m breed met een donkerder, maar vrij schone vulling, jonger 
dan bovengenoemde fasen en dateerbaar tot in de late 12e of 13e eeuw. Hierin 
leek zich een teruggetrokken ingang met houten palen te bevinden. Deze 
gracht is jonger dan gracht 6.

Theuws kwam in een tweetal publicaties in 1989 en 1991 tot een aantal conclusies over 
de betekenis van deze grachten en hun relatie tot de kerk en de villa Eicha. In de eerste 
plaats wees hun aanwezigheid op het elitaire karakter van de bewoning. De grachten 
hadden nauwelijks een verdedigbare functie, maar waren een duidelijke markering 
van het gebied waar een lokale machthebber onbeperkte rechtsmacht bezat. Het om-
grachte terrein functioneerde zo als een eigen immuniteit binnen de parochie of het 
domein (vergelijk de Burgbann).120 

In de tweede plaats zag hij een verband tussen de aanvang van de bewoning op het ter-
rein ten zuiden van de kerk in de eerste helft van de 11e, of late 10e eeuw en de stichting 
van de kerk en de hierop volgende deling van de villa tussen de abdij van St.-Jacob en de 
familie Van Bergeijk. Deze familie verwierf zijn aanzien zeer waarschijnlijk als ministe-
rialen van de bisschop of als meiers op het goed van de bisschop en de St.-Jacobsabdij.121   
De verlegging van het grachtcomplex naar het noorden rond 1100 kan mogelijk in ver-
band worden gebracht meteen wijziging in de lokale machtsverhoudingen. Dit is ook 
de periode dat er ten noorden van de kerk, zowel binnen de grote kerkgracht als vlak 
daarbuiten nabij de Hofloop, bewoning aanwezig is. Deze bewoning verdwijnt echter 
in de loop van de 13e eeuw, om pas in de 18e eeuw terug te keren.122 

Het onderzoek in 2011 heeft echter belangrijke nieuwe informatie opgeleverd, die deels 
afwijkt van de bovengeschetste ontwikkeling (zie fig. 17.1):

•  gebouw STR 1 wijst op een start van de bewoning in de Karolingische periode
•  gracht 13 wijst erop dat in de vroege fase ook een kerkgracht aanwezig was ten 

noorden van de kerk
•  gracht 14 betreft een tussentijdse aftakking het grachtenstelsel, dat in ieder 

geval ouder is dan gracht 15
•  gracht 15 ten zuidoosten van de kerk is aangelegd in de tweede helft van de 13e 

eeuw. Het pollenonderzoek maakte duidelijk dat deze gracht niet permanent 
water bevatte, gezien het geringe aantal aanwijzingen voor planten uit de 
vochtige, moerassige omgeving en de goed doorlatende ondergrond. 

•  gracht 16 wijst op de mogelijkheid dat in de jongste grachtfase er een tweede-
ling van het terrein ten noorden van de kerk bestond.

•  gebouw STR 3 en waterput STR 5 op het terrein ten noorden van de kerk wijzen 
op bewoning in de 14e of 15e eeuw.

Een Karolingisch begin
De ontdekking van een gebouw uit de Karolingische tijd wijst erop dat de stichting van 
de St.-Petrus-Bandenkerk omstreeks 960 niet plaatsvond op een maagdelijke locatie 
in het voormalige kroondomein. Er was in de Vroege Middeleeuwen dus niet alleen 
bewoning in het noordelijke, relatief hooggelegen gebied ten noorden van de Hofloop, 
maar ook aan de zuidzijde van dit watertje (zie fig. 17.2). Dit heeft ook gevolgen voor de 
gedachte dat de vroegmiddeleeuwse plaatsnaam Eka in de loop van de 10e-11e eeuw 
zou zijn overgegaan van het noordelijk deel naar het nieuwe domeincentrum bij de 
Hofkerk. Deze naam kan al eerder aan deze locatie gegeven zijn, en smolt rond 1300 met 
het ten noorden van de Hofloop gelegen middeleeuwse nederzetting Berga aaneen tot 

120  Theuws 1989, 169 en 189 en verwijzingen aldaar.
121  Theuws 1989, 168.
122  Theuws 1989, 167-168.
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Eykelberge.123 

Welk karakter de Karolingische bewoning had is niet te bepalen. In theorie kan hier al 
een domeincentrum hebben gelegen, waarop de Keulse bisschop voortborduurde. Een 
andere mogelijkheid is, dat een eventueel oudere kerk binnen de villa van Bergeijk ter 
plaatse van de Hofkerk kan hebben gestaan. Het lijkt niet waarschijnlijk dat gracht 13 
ook uit de Karolingische periode dateert. Gebouw STR 1 ligt namelijk zeer dicht langs 
deze gracht, die ook nog eens breder moet zijn geweest dan de resterende 1,5 m.

123  Vergelijk Theuws/Bijsterveld 1991, 144.
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Het eerste grachtstelsel (circa 960 – 1100, zie fig. 17.3)
We kunnen nu definitief stellen dat de Hofkerk al vanaf de late 10e of eerste helft 11e 
eeuw binnen een grachtenstelsel lag. De vulling van gracht 13 komt overeen met gracht 
2 en 5 en daarmee is hun gelijktijdigheid vrij zeker. Een reconstructie van dit grach-
tenstelsel levert een afgeplatte cirkelvorm op van 90 bij 70 m, met een inwaartse knik 
aan de westzijde. De bodem van de gracht 13 lag ten noorden van de kerk 0,80 tot 1,10 
m hoger dan gracht 1 en 2 en 0,50 m hoger dan gracht 13 aan de westzijde. Hieruit is af 
te leiden dat de kerk op het hoogste punt van een zandkop is gebouwd, die naar het 
noorden en zuidwesten toe afliep, vergelijkbaar met de situatie in de 20e eeuw.124 Aan 
de lage zuidwestzijde van het grachtstelsel bevond zich een opening die als de ingang 
naar gebouwen in het zuidelijk deel van de cirkel beschouwd mag worden. 
Gracht 1, die een veel schonere vulling heeft, is vermoedelijk (iets) ouder dan gracht 2. 
Sporen van deze oudere fase 1A zijn bij het onderzoek van 2011 niet aangetroffen. Ver-
moedelijk volgde deze gracht vrijwel dezelfde loop als de jongere fase 1B.
Of het initiatief van de grachtaanleg bij de lokaal machtige familie van Bergeijk gezocht 
moet worden, is, zeker in de beginfase, geen uitgemaakte zaak. Zeker vóór de deling 
van de villa Eicha, kort na 1015, zullen de meiers van de bisschop minder geneigd zijn ge-
weest een tweesporenbeleid te voeren. Later, naarmate de Van Bergeijks meer rechten 
in handen kregen, kan dit zijn veranderd.   
Problematisch is de datering en functie van gracht 14. De bodemscherf Zuid-Limburgs 
aardewerk wijst op het dichtslibben ná 1075. De vulling is een afwisseling van lemige en 
donkere humeuze laagjes, die van verspoelde bovengrond of plaggen afkomstig kun-
nen zijn. Is gracht 14 misschien een later toegevoegde tweedeling van de curtis in een 
religieuze noordhelft en een wereldlijke zuidhelft, ontstaan bij de deling van de villa? 
Een andere, meer waarschijnlijke, optie is dat gracht 14 toch met de grote kerkgracht in 
verband stond (zie hieronder).  

Door de ligging binnen dezelfde gracht als de kerk is te verwachten dat de bewoning 
aan de zuidzijde onderdeel was van het bisschoppelijk domeincentrum, de curtis. Of 
de restanten van de greppels die gevonden zijn op de Sengerswei, 25 m ten zuiden van 
de opgraving van 1983, nog in verband staan met de omgrachting van deze mogelijke 
curtis, is niet waarschijnlijk, omdat grachtrestanten met een relatief schone zandvul-
ling ontbreken.125

Ten noorden van de kerk, buiten de gracht, is eveneens bewoning vastgesteld vlak voor 
de Hofloop.126 Hier lag minstens één erf, waarvan de relatie tot het domeincentrum bij de 
Hofkerk niet bekend is. Woonden hier misschien afhankelijken van de Van Bergeijks?127

Het tweede grachtstelsel (circa 1100 – 1200/1250?, zie fig. 17.3)
De aanleg van de tweede, grotere en bredere grachtenstelsel wordt vooralsnog geda-
teerd ergens in de tweede helft van de 11e of eerste helft van de 12e eeuw. Dit sluit aan 
op de datering van gebouw STR 2, die over de oudere gracht 13 gebouwd is. Wat de ver-
dere reconstructie van deze gracht betreft, konden in 2011 aan de westzijde geen goede 
waarnemingen worden gedaan. Sleuf 6 werd hiervoor niet diep genoeg ontgraven. Wel 
werd ter hoogte van aftakkingen midden in de straat wel duidelijk waar de gracht niet 
lag. Daar kon namelijk een ongestoorde C-horizont worden vastgesteld. Een stukje van 
de gracht aan de westzijde is wel vastgesteld bij de archeologische begeleiding door 
het ARC  in 2012 van de 2e fase van de herinrichting van het dorpscentrum. De onder-
kant van de gracht is toen vastgesteld in het zuidprofiel van ARC-werkput 3 (profiel 3, 
S908)128, vlak ten oosten van sleuf 6 van het onderzoek in 2011. De ontdekte grachtdelen 
aan de oostzijde sluiten goed aan op de in 1989 al voorgestelde reconstructie, die des-
tijds aan de zuidzijde nog is aangevuld door een vijftal boorpunten op het kerkhof. Ook 
hier duiken echter een paar problemen op.
Zo week gracht 15 door de opbouw met plaggen èn de datering in de tweede helft van 
de 13e eeuw sterk af van gracht 6 en 7. Nu zou men dit kunnen beschouwen als een 

124 Vergelijk de NAP-hoogtes in Theuws 1989, afb. 11.
125 Visser/Flamman 2003, 18-20. Van de naar het zuiden toe vervagende greppels resteerde in het opgravingsvlak 

nog 20 cm. Mogelijk zijn de ‘grachten’ hier  tot op grotere diepte verstoord geraakt?
126 Theuws 1989,157.
127 Theuws 1989, 169.
128 Botermans/Van Malssen 2013, 12 en afb. 4 en 13.
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plaatselijke herstelfase, maar het lijkt erop dat er meer aan de hand is (zie hieronder). 
Waarschijnlijker is, dat gracht 14 behoort tot de 12e-eeuwse grachtfase. De vulling met 
humeuze bandjes wijst in dat geval op een demping ten tijde van de aanleg van gracht 
15, waar veel humeuze plaggen in verwerkt zijn. Ook de scherpe hoek waaronder gracht 
14 afboog komt overeen met de latere situatie van gracht 15. Deze markante knik is nog 
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Fig. 17.3 Bergeijk-Centrum. Hypothetische reconstructie van de drie grachtenstelsels rondom de 
Hofkerk en de ligging van de bijbehorende bewoning, op basis van de tot nu toe beschikbare 
archeologische gegevens.
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te zien op de kadastrale kaart van 1832. Mogelijk wijst de knik en de geringe gracht-
breedte op de aanwezigheid van een ingang.
De afmetingen van de gracht in deze fase zijn 110 bij 75 m. De vorm lijkt rond aan de 
zuidzijde en rechthoekig aan de noordzijde. Het meest opvallend aan deze nieuwe 
gracht is de verschuiving naar het noorden. Dit kan te maken hebben met incorporeren 
van de bewoning die in deze periode aan deze zijde van de kerk lag binnen de gracht. 
Dat bewoningssporen op de ‘voorhof’ uit deze periode bij het onderzoek van 2011 niet 
zijn aangetroffen is te wijten aan de kleine opgravingsvlakken en de mate van versto-
ring. Wat dit betreft is het jammer dat de boomplantsleuf langs de westzijde van het 
plein (locatie 5) was vervallen voor archeologisch onderzoek. Ten tijde van de ontgra-
ving zijn daar namelijk wel diverse paalsporen gezien.129

Een interessante waarneming door ARC in 2012 betreft een vijf meter brede sloot –  of 
liever gezegd ‘waterloop’ –  die in enkele nieuwe rioolsleuven van noorden van het 
tweede grachtenstelsel is vastgesteld. Deze had een oriëntatie van het zuidwesten 
naar het noordoosten, waar de waterloop de haaks erop lopende Hofloop kruist (zie 
fig. 17.1).130 Opvallend genoeg loopt deze sloot in de richting van de noordwesthoek van 
het tweede grachtenstelsel. Zorgde deze sloot misschien voor de afvoer van overtollig 
water vanuit de kerkgracht? Ook kan ten westen ervan een weg hebben gelopen (zie fig. 
17.3). Een handvol scherven steengoed, grijs- en witbakkend aardewerk wijzen op het 
dichtraken van de sloot in de periode 1400-1550. Mogelijk raakte de sloot pas ten tijde 
van het derde grachtenstelsel definitief buiten gebruik.  
Daarnaast is door het ARC beweerd dat ten westen van de Hofkerk, in een sleuf voor 
nieuwe bomen ter hoogte van café ‘De Gouden Leeuw’, een andere waterloop te zien 
was, parallel aan de huidige bebouwing.131 De sporen in deze sleuf zijn echter niet nader 
onderzocht, omdat men hier – net als de hierboven genoemde locatie 5 - geen intact 
sporenniveau verwachtte.132 De ‘waterloop’ staat vreemd genoeg niet op de kadastrale 
minuut van 1832 en ook historisch is hier niets van bekend. Waarschijnlijk betreft het 
geen sloot, maar is het de insteek van een oudere 20e-eeuwse riolering.133   
    
Het tweede grachtenstelsel werd aangelegd op een moment dat de familie van Berge-
ijk zich door hun machtspositie steeds zelfstandiger gaat gedragen ten opzichte van de 
St.-Jacobsabdij, waardoor conflicten ontstaan over onder meer de pastoorsbenoeming. 
Vanwege de excentrische ligging van de kerk en het domeincentrum was het voor de 
abt moeilijk directe controle uit te oefenen. Wellicht namen de Van Bergeijks het initi-
atief voor de herinrichting van het gebied door de aanleg van een nieuwe gracht. De 
bouw van een nieuwe, tufstenen kerk kan hiervoor de aanleiding zijn geweest. Of de 
gracht in tweeën werd gedeeld door gracht tussen de kerk en de nieuwe voorhof, zoals 
in Oerle134, is niet zeker, maar dit is op basis van de (latere?) gracht 16 niet uitgesloten. 
Het is te verwachten, dat de nieuwe voorhof aan de noordzijde in dit nieuwe plan werd 
gebruikt als nieuwe residentie van de Van Bergeijks, als centrum van bestuur en recht-
spraak. Of hier ooit een woonhuis en officiële ontvangstzaal of grote tiendschuur heb-
ben gestaan, net als binnen het grachtcomplex rondom de kerk van St.-Oedenrode135, is 
een belangrijk punt voor toekomstig onderzoek. 

Aan de zuidzijde van de kerk, buiten de gracht, was nog steeds sprake van bewoning, 
zoals blijkt uit de vondst van een 12e-eeuwse waterput (aangeduid als waterput ‘L’) en 
aardewerk. Het is te verwachten dat hier nog steeds sprake was van de curtis, die in-

129 Informatie van dhr. J. Biemans, die enkele foto’s van de uitgegraven plantstrook maakte. In de vlak ten westen 
van locatie 5 gelegen werkput 4 van het ARC, gegraven in 2012 tijdens de 2e fase van de archeologische begelei-
ding zijn twee paalsporen gezien, waarvan één met vondsten uit de 15e eeuw in de uitgraafkuil (zie Botermans/
Van Malssen 2013, 17).

130 Botermans/Van Malssen 2013, 12-13 (put 1, 2 en 3, S2, 902, 903, zie afb. 4, 12 en13). Of deze sloot ouder, jonger of 
gelijktijdig bestond met de Hofloop is niet duidelijk geworden.

131 Botermans/Van Malssen 2013, 13 (put 8, zie afb. 4 en 10).
132 Botermans/Van Malssen 2013, 8. Ook van deze sleuf maakte dhr. J. Biemans foto’s , op basis waarvande sporen 

door het ARC zijn geïnterpreteerd.
133 Vergelijk de oudere, minder diep ingegraven riolering die op de grens van de werkputten 2 en 15 bleek te  liggen, 

zie par. 3.2, locatie 3.
134 Bijnen 1985;Theuws 1989, 173 en afb. 32.
135 Peters 2010.
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middels in handen was van de St.-Jacobsabdij. Verder mag verondersteld worden dat 
hier eveneens een smalle gracht omheen lag. Het zou namelijk vreemd zijn dat, na het 
verdwijnen van de eerste grachten 2 en 5 met ingangspartij, men ruim 100 jaar later op 
het idee komt om op vrijwel dezelfde plaats opnieuw een gracht ingang aan te leggen 
(gracht 3). Aangenomen wordt, dat de waterput (L) binnen deze hypothetische ‘gracht 
18’ lag. Deze gracht liep dan met een bocht net ten westen van de opgravingsputten I en 
II uit 1983 (zie fig. 17.1). Onbekend is of de greppels op de Sengerswei onderdeel uitmaak-
ten van de omgreppeling van de curtis.136 In de hypothetische reconstructie is ervoor 
gekozen gracht 18 deels te laten aansluiten op die van fase 1.

Een derde grachtenstelsel? (circa 1250-1400/1500?, zie fig. 17.3)
Zoals hierboven aangehaald, wijkt gracht 15 door de opbouw met plaggen en de date-
ring af van het tweede grachtenstelsel. Daar komt nog bij dat deze gracht lijkt af te bui-
gen naar de vergelijkbare gracht 16, die 5 m ten westen van gracht 15 ligt, in het midden 
van het tweede grachtenstelsel. 
Het vermoeden is, dat men rond 1300 aan de zuidoostzijde begonnen is met de aan-
leg van een nieuwe gracht, die halverwege het tweede grachtenstelsel afboog naar het 
westen en daar aansloot op gracht 6 van het oudere stelsel. Hier is echter geen opbouw 
met plaggen vastgesteld. Moeten we hieruit de conclusie trekken dat het heruitgra-
ven van de gracht nooit voltooid is? Misschien lag er aan de westzijde nog het oudere 
grachtrestant uit fase 2, dat in verbinding stond met bovengenoemde sloot uit het ARC-
onderzoek.

Het is verleidelijk een verband te leggen met de (gedeeltelijke) liquidatie van het bezit 
van de familie Van Bergeijk in 1311, waardoor hun positie sterk achteruitging ten gunste 
van de hertog van Brabant. Korte tijd later, in 1326, is sprake van de bouw of herbouw 
van enkele gebouwen van de curtis van de St.-Jacobsabdij en staan zij een aantal rech-
ten en bezittingen af aan de abt.  

Waar in deze periode de curtis van de abdij lag, is de vraag. In tegenstelling tot wat 
Theuws destijds meende, is het niet uitgesloten dat deze nog steeds ten zuiden van 
de kerk lag, binnen gracht 3 met de teruggetrokken ingang en mogelijk met de relatief 
vuile greppels (‘gracht 17’) die aangetroffen zijn op de Sengerswei.137 De gracht is jonger 
dan gracht 6 en kan nog uit de periode rond 1300 dateren. De verplaatsing naar de loca-
tie van het Abthuis, aan de noordzijde van de Kerkstraat, 200 m ten oosten van de Hof-
kerk, vond dan plaats in de 16e eeuw. Het stenen Abthuis wat hier stond was namelijk 
niet ouder dan de 16e of 17e eeuw en in proefsleuven zijn geen middeleeuwse sporen 
aangetroffen.138 Of stond de bewoning uit deze periode direct langs de Kerkstraat en 
verhuisde men de curtis al eerder, in 1326?

Na de wijziging van de machtsverhoudingen had de resterende kerkgracht geen func-
tie meer. Langzaam maar zeker raakten zij dicht, bijvoorbeeld met bouwafval van werk-
zaamheden aan de 15e-eeuwse bakstenen Hofkerk. De restanten van gracht 16 zouden 
de grens worden tussen het kerkhof en het driehoekige Hofplein. De laat-middeleeuw-
se waterput en mogelijk ook STR 3 die hier zijn aangetroffen, staan mogelijk nog in 
verband met de bewoning op de oude voorhof van de familie Van Bergeijk, kort voordat 
hun macht afnam. Een ander mogelijkheid is, dat het enkele schuurtjes zijn die hier 
stonden langs een schuin pad over de Hofloop, toen het gebied werd heringericht als 
tuinen of akkertjes. 
Het zwaartepunt van de bewoning in het dorp Bergeijk verschoof in de Late Middeleeu-
wen naar het noordoosten, ter plaatse van het marktplein (de Beestenmerkt), waar de 
wegen uit Eersel, Riethoven en Westerhoven bij elkaar komen. Pas in de 18e eeuw zou 
ten noorden van de Hofkerk een tweede woonkern ontstaan.139 

136  Voor de curtis zie Theuws/Bijsterveld 1991, 144.
137  Voor de curtis zie Theuws/Bijsterveld 1991, 144.
138  Theuws 1989, 148 en 168.
139  Theuws 1989, 147.
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17.6  De handel en wandel van het Pankenhuis aan het Hofplein 
De verschuiving van het sociaal-politieke centrum van Bergeijk naar het driehoekige 
Hofplein zal in de (late) 18e eeuw zijn begonnen. In de 19e eeuw woonden hier de dorps-
notabelen, zoals de dokter, de schoolmeester en enkele belangrijke winkeliers.140 In de 
jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zijn de meeste, zo niet alle, panden langs het plein 
gesloopt en vervangen door nieuwbouw en nieuwe rooilijnen langs de openbare weg 
en trottoirs. Gedurende het onderzoek van 2011 zijn van de oude bebouwing op diverse 
plaatsen funderingsresten teruggevonden, die gekoppeld kunnen worden aan de pan-
den die op de kadastrale minuutplan van 1832 staan (zie fig. 17.4). Van één daarvan, het 
huis waar rond 1900 de familie Panken woonde, is meer te vertellen door enkele opval-
lende vondsten. 

Het Pankenhuis
Op basis van een vergelijking van de ligging van de aangetroffen funderingen van STR 
6 met de kadasterkaart van 1832 is duidelijk dat deze behoren tot het westelijke huis 
ten noorden van de ‘Hofplaats’, beter bekend als het ‘Pankenhuis’ (fig. 17.5). Hier woonde 
rond 1900 Jan en Antonetta Panken en eveneens Jans oom, de welbekende ‘meester 
Panken’ (tot aan zijn dood in 1904). In 1832 was het pand in bezit van (en bewoond door) 
T. Maas, secretaris van beroep.141 Het manuscript Geschiedenis van Bergeijk van meester 
Panken verhaalt dat de voorgevel van het huis in 1835 is verfraaid en voorzien van an-
dere vensters. Tot omstreeks 1820 waren er verschillende eigenaren, die het pand rechts 
achter het huis gebruikten als brouwerij.142 Het huis aan het plein is rond 1795 gebouwd 
of verbouwd door “den bemiddelden H. Lommelaars”.143 De archeologische datering ná 
1765 en vóór 1800 van de kleine uitbreiding van de kopse kant van het pand aan de zuid-
oostzijde sluit aan bij het historische jaartal. Uit de gevonden funderingen blijkt ook, 
dat het ging om een verbouwing van een bestaande boerderij met een potstal. 
Deze Lommelaars was een zogenaamde teut, een rondreizende handelaar of am-
bachtsman die van de lente tot het begin van de winter erop uittrok om zijn waren 
aan de man te brengen. Thuis hielden zij nog wat vee voor eigen gebruik. Teuten waren 
een typisch verschijnsel in zowel de Kempen en Westfalen tussen de 17e en 19e eeuw. 
Ze kenmerkten zich door een strakke organisatie en waren actief in de Nederlanden, 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Engeland, zelfs tot Wenen aan toe. De 
teuten in Bergeijk hielden zich veelal bezig met de handel in mensenhaar, voor de prui-

140  Theuws 1989, 147.
141  www.waswaswaar.nl, kadastrale minuutplan Bergeijk, sectie B, blad 1, perceelnr. 3 en de Oorspronkelijk Aanwij-

zende Tafel.
142  Panken 1899, paragraaf ‘brouwerijen’.
143  Mondelinge informatie J. Hoeks, weergegeven in het Eindhovens Dagblad dd. 2 juni 1968 (aangehaald in 

Theuws 1989, 147). Panken (1899) schrijft nog dat het huis in de eerste helft van de 18e eeuw is gebouwd of 
verbouwd.

Fig. 17.4 Bergeijk-Centrum. Detail van de kadastrale minuutplan van 1832, sectie B, blad 1, Het Hof.
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ken die in de late 17e en 18e eeuw in de mode waren. Door hun succes waren het vaak de 
kapitaalkrachtige lieden van het dorp, wat naar voren kwam uit hun grote, bakstenen 
huizen en hun liefdadigheid.144 

Het is verleidelijk om de fragmenten van het saltglazed stoneware bord en de Wedg-
woodschaal onder uit de fundering van de kleine uitbreiding in verband te brengen 
met de handelsconnecties van Lommelaars. De prijs van dergelijk aardewerk was dan 
misschien verhoudingsgewijs goedkoop145, door de perifere ligging ten opzichte van de 
aanvoerroutes vanuit de Hollandse gewesten zal er niet veel in Bergeijk terecht geko-
men zijn, hetzelfde gold voor Aziatisch en Europees porselein.146  Een bemiddelde teut 
als Lommelaars zou hier echter makkelijk aan kunnen komen, net als aan de 18e-eeuw-
se porseleinen eierdop die in de potstalvulling gevonden is.

Een ander aspect dat uit de opgraving van STR 6 naar voren komt is de agrarische ne-
venactiviteit van de teuten. De verschillen in de funderingswijze maken duidelijk dat 
rond 1795 een bestaande boerderij werd verbouwd, waarin zich een potstal bevond. 
Wanneer we met behulp van oude foto’s147 een reconstructie maken van de ligging van 
het teruggevonden muurwerk binnen de afmetingen van het huis op de kadastrale 
minuutplan, dan blijkt dat de grote poort in het midden van de lange zijden gelegen 
was. Op basis hiervan kon ook de ligging van de poeren voor de gebinten gereconstru-
eerd worden (zie fig. 17.6). Uitgaande van de typische indeling van een Brabantse lang-
gevelboerderij is het aannemelijk dat ruimte A onderdeel was van het woongedeelte, 
den herd, ruimte B de stal met verdiepte potstal en ruimte C1 de deel, die later iets is 
vergroot met of vervangen door een nieuwe kopse gevel (C2).148 
De vraag is waarvoor de andere helft van het pand gebruikt werd en wanneer dit is ge-
bouwd. Was dit het niet-agrarische woon- en handelsdeel van Lommelaars met opslag-
ruimten en een grote ‘goeie kamer’? En was dit deel en de poort door hem tegen een 
bestaande boerderij gebouwd, of zat in dit deel al eerder een tweede boerderij? Vragen 
die vooralsnog onbeantwoord blijven.  

144  Voor teuten in Bergijk is gebruik gemaakt van gegevens van de website www.geschiedenisbergeijk.nl (geraad-
pleegd 6-1-2014). Hier is ook een lijst met tot nu toe bekende teuten te vinden, waaronder H. Lommelaars. Het 
woord teut is waarschijnlijk afgeleid van het Westfaalse Tüötte, dat ‘trekvogel’ betekent. 

145  Bartels 1999, 86-87.
146  Mondelinge mededeling A. Verhoeven, AAC. Bij het Europese porselein waren tussen 1725 en 1850 alleen de 

eenvoudige vormen enigszins betaalbaar (Bartels 1999, 195).
147  Zie Vangheluwe et al. 2009, foto 8 en 21.
148  Voor de Brabantse boerderij zie Van Dam 1972.

Fig. 17.5 Bergeijk-Centrum. Het Hofplein in 1960, gefotografeerd vanuit het torentje van de 
Hofkerk door Ad Biemans. Rechts het Pankenhuis met de poort. 



118

poort

A B C D

0 2 M

Fig. 17.6 Bergeijk-Centrum. Reconstructie op hoofdlijnen van de indeling van het Pankenhuis rond 
1800. 
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18.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre de vragen uit het Programma van Eisen 
beantwoord kunnen worden. Op de vragen die wel beantwoord kunnen worden wordt 
een kort, algemeen antwoord gegeven.

De onderzoeksvragen voor de opgraving vallen uiteen in vier onderwerpen:
•  algemene vragen
•  specifieke vragen t.a.v. de bewoning en nederzettingssporen
•  onderzoeksvragen voor het kerkhof en 
•  voor fysisch-antropologisch onderzoek

Ook zullen enkele aanbevelingen worden gedaan voor eventueel vervolgonderzoek in 
de toekomst (zie paragraaf 18.3, vraag 19).

18.2 Algemene vragen

1 Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale geschied-
schrijving?
Op lokaal niveau is meer inhoud te geven aan de aanwezigheid van bewoning 
in de laat- en post-middeleeuwse periode. De bevestiging van de ligging van de 
kerkgrachten en de buitenrand van het kerkhof maken het belang van Bergeijk 
in de Middeleeuwen duidelijk. Dit is zowel van regionaal als nationaal van be-
lang, omdat er maar weinig bekend is over de ontwikkeling van centrale plaat-
sen van de dorpselite in de Middeleeuwen.
Het ARC vroeg zich in hun rapportage over de begeleiding van de rioolsleuven in 
2012 af, of er   –  ondanks de redelijke hoeveelheid sporen en nieuwe informatie 
over de geschiedenis van Bergeijk –  eigenlijk wel sprake was van een vindplaats. 
De onderlinge samenhang daarvoor zou namelijk ontbreken.149 Binnen de sleu-
ven van het ARC wellicht, maar zodra men de resultaten in een groter verband 
bekijkt is de onderlinge samenhang beslist aanwezig, zoals uit de huidige rap-
portage blijkt.150 

2 Wat is de fysiek landschappelijke ligging/opbouw van de vindplaatsen en in welke 
mate heeft het agrarisch gebruik van het gebied invloed gehad op de conserverings-
toestand van de diverse vondstcategorieën?
De hoogte van het gele dekzand neemt af in noordwestelijke richting. De indruk 
bestaat dat het terrein binnen de kerkgracht hoger lag dan de omgeving, zeker 
ter plaatse van het kerkhof en de kerk.
Behalve op het voormalige kerkhof, is over vrijwel het gehele terrein van het 
marktplein en omgeving de aanwezigheid van een oude, laatmiddeleeuwse ak-
kerlaag geconstateerd, waarvan de bovenste helft bewerkt is in de 19e-vroeg 20e 
eeuw. Deze heeft een beschermende werking gehad op de ondergelegen sporen 
en voor een deel ook op de kerkgrachten. Bot- en metaalvondsten zijn in deze 
kalkloze, zuurstofrijke echter slecht tot matig geconserveerd.  

149 Botermans/Van Malssen 2013, 28.
150 In de KNA wordt een vindplaats omschreven als ‘een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologi-

sche informatie bevindt’.

18 Beantwoording onderzoeksvragen en toekom-
stige aanbevelingen
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18.3 Specifieke vragen

1 Wat is de precieze aard en datering van de vindplaats?
Het is niet duidelijk of de concentratie Romeinse scherven binnen nederzet-
tingscontext te plaatsen is. Overige sporen uit deze periode zijn in ieder geval 
niet aangetroffen. 
De nederzettingssporen bestrijken een lange periode vanaf de Karolingische tijd 
tot in de 20e eeuw. Zij behoren tot (agrarische) gebouwen en grachten die met 
de aanwezigheid van een domeincentrum in verband kunnen worden gebracht. 
De resten van de begraafplaats bij de Hofkerk dateren vanaf de Late Middeleeu-
wen tot in de vroege 19e eeuw.

2 Wat is de gebruiksduur van de nederzetting?
De gebruiksduur van de nederzetting valt uiteen in twee perioden:
•  tussen de Karolingische tijd en de Late Middeleeuwen
•  vanaf de (late) 18e eeuw tot in de 20e eeuw

3 Wat zijn de verschillende bewoningsfasen en hoe zijn deze te onderscheiden in 
omvang en datering?
 De bewoningsfasen zijn:
•  Romeinse periode (2e eeuw) 
Een kleine hoeveelheid verspreid gevonden aardewerkscherven uit deze periode 
wijst op bewoning ter plaatse of in de direct omgeving.
•  Vroege en Late Middeleeuwen (ca. 750-1500)
Enkele paalsporen tussen de begravingen op het kerkhof dateren uit de Vroege 
Middeleeuwen (Karolingische tijd en de 10e-13e eeuw). Latere sporen uit de Mid-
deleeuwen bestaan voornamelijk uit delen van kerkgrachten vlak bij de Hofkerk 
en onder het naastgelegen driehoekige plein. Een groot deel van de sporen uit 
deze periode bestaat uit inhumatiegraven van het voormalige kerkhof.
•  Nieuwe tijd (ca. 1700-1960)
Deze bestaan uit enkele baksteen funderingen van gebouwen langs de noord- 
en oostzijde van het oude driehoekige plein, alsmede oude plantkuilen van bo-
men en resten van een potstal binnen één van de gebouwen. 

4 Welke structuren, solitaire sporen en activiteitengebieden zijn aangetroffen en hoe 
verhouden deze zich tot het algemene beeld van de betreffende periode in de regio? 
M.a.w. wat is de aard van de nederzetting?
De concentratie Romeins aardewerk onderin de akkerlaag en enkele losse Ro-
meinse scherven zijn niet toe te schrijven aan nederzettingssporen. De vondsten 
wijzen slechts op bewoning in de directe nabijheid, buiten het onderzoeksge-
bied van 2011.

Tussen de grafkuilen van het kerkhof van de Hofkerk  zijn delen van twee gebou-
wen ontdekt, één uit de Karolingische tijd en één uit de Volle Middeleeuwen. 
Daarnaast zijn stukken van de kerkgracht aangetroffen, die behoren grachten-
stelsels van wisselende omvang uit drie fasen tussen de 11e en de 13e/14e eeuw. 
Deze grachten zijn tevens de begrenzing van het activiteitengebied van de kerk, 
kerkhof en het bijbehorende bestuurscentrum.
Van het voormalige kerkhof rondom de Hofkerk zijn alleen begravingen aan het 
licht gekomen die vlak bij de noordgrens lagen. Deze begravingen zijn te dateren 
in de Late Middeleeuwen.
Al deze sporen behoren tot een middeleeuws omgracht centraal bestuurscen-
trum met kerk, waar de plaatselijke elite, de familie Van Bergeijk, actief was.

Op het driehoekige ‘Hofplein’ zijn sporen gevonden van de laat-18e- en 19e-
eeuwse dorpsbebouwing die hier langs de weg stond. De sporen bestaan uit 
funderingen en boomplantkuilen. De funderingen behoren tot bakstenen bur-
gerhuizen die op de kaart van 1832 te zien zijn, waaronder het ‘Pankenhuis’. Hier 
woonde in de 18e eeuw een handelsreiziger (een ‘teut’). 
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5 Hoe verhouden de verzamelde gegevens zich tot het bestaande beeld van het ont-
staan en de ontwikkeling van Bergeijk?
Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt wijkt op twee belangrijke pun-
ten af van het bestaande beeld, namelijk door het aantreffen van Karolingische 
bewoning en oudere fasen van de kerkgracht uit de late 10e-11e  eeuw. Zo blijkt 
dat er aanvankelijk een gracht dichter langs de noordzijde van de kerk liep. Ook 
de aanwezigheid van een laat-middeleeuwse grachtfase is nieuw. 
Verder is de hoeveelheid sporen uit de Volle Middeleeuwen binnen de kerkgracht 
op de Hof lager dan verwacht op basis van de bijzondere status van dit gebied, 
maar dit is waarschijnlijk te wijten aan de beperkte inkijk en de grote mate van 
verstoringen door kabels en leidingen. 

6 Welke kenmerken vertoont de materiële cultuur en welke typologische affiniteiten 
zijn hieruit af te leiden?
Er is te weinig materiaal voorhanden om vergaande uitspraken hierover te doen. 
In ieder geval ontbreken archeologische aanwijzingen voor een aristocratisch 
milieu in het vondstmateriaal binnen de kerkgracht en uit de gracht zelf. Bijzon-
dere vormen van metaalbewerking en daarmee samenhangende brandresten 
zijn in de grachten of andere sporen niet vastgesteld. De beperkte omvang van 
het onderzoek kan hiervoor de reden zijn.

Door het beperkte aantal opgegraven vierkante meters zijn de vragen 7 t/m 15 
over erven, gebouwen, de aanwezigheid van wegen of paden en de voedseleco-
nomie niet te beantwoorden.

16 Wat is het beeld uit geanalyseerde botanische monsters van cultuurgewassen en het 
natuurlijke voorkomen van planten en het gebruik daarvan door de bewoners?
De waardering van macoresten heeft een negatief resultaat opgeleverd. Hier 
kunnen dus geen uitspraken over gedaan worden. 
De pollenmonsters uit de gracht en een graf uit de Late Middeleeuwen geven 
een beeld van een vrij open landschap met veel heide- en grasland. Cultuurge-
wassen waren gerst en/of tarwe en rogge. Specifieke constateren zijn het ge-
bruik van heideplaggen bij de aanleg van de laat-middeleeuwse kerkgracht, het 
gebruik van een strobed in het onderzochte graf en de aanwezigheid van een 
walnotenboom die mogelijk bij de kerk stond.

17 Wat is de ouderdom van het esdek?
De bovenste helft van het esdek heeft een zeer jonge datering, met scherven uit 
de 19e-vroeg 20e eeuw. De onderste helft leverde vondsten op uit de Late Mid-
deleeuwen, de periode dat de bewoning verdwijnt en het gebied vrij komt voor 
land- en tuinbouw. 

18 Wat is het synchrone en diachrone kader van de vindplaats in regionaal verband. 
Wijken de resultaten af van het huidige beeld van het bewoningspatroon in de Volle 
Middeleeuwen?
Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt wijkt af van het bestaande 
beeld. De Hofkerk is rond 960 niet gesticht op een maagdelijk terrein binnen de 
villa Eicha, maar op een plaats waar al vanaf de Karolinigsche tijd werd gewoond. 
Of deze Karolingische bewoning ook al een domeincentrum was is niet te zeg-
gen. 
De ontdekking van stukken van verschillende kerkgrachten leidden tot een 
nieuwe reconstructie en fasering van de grachtenstelsels. Daaruit blijkt dat de 
laatste kerkgracht niet rond 1200 dicht raakte, maar pas in de loop van de Late 
Middeleeuwen. Dit sluit beter aan op de historisch bekende neergang van de 
familie Van Bergeijk, die tot in de vroege 14e eeuw de touwtjes in de villa Eicha 
in handen had.  
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19 Wat is er te zeggen over de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten buiten 
het plangebied en welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan t.a.v. de omgang 
daarmee in de toekomst?
Buiten het plangebied zullen zeker bewoningssporen te verwachten zijn uit de 
Volle en Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Zeker bij grootschaliger ontgra-
vingen dieper dan 50 cm is het zinvol deze archeologisch te onderzoeken. De 
ontdekking van de gracht op locatie 3 maakt duidelijk dat de verstoring door de 
aanleg van hoofdriolen minder groot is dan gedacht.
Om vast te kunnen stellen of onder het driehoekige marktplein (het ‘Hofplein’) 
wel of geen sporen van de middeleeuwse residentie van de familie Van Bergeijk 
aanwezig is, zijn ook kleine waarnemingen dieper dan 50 cm  van groot belang. 

De ‘testopgravingen’ van inhumatiegraven hebben duidelijk gemaakt dat be-
gravingen uit de Volle en Late Middeleeuwen nog intact zijn, zij het zonder sub-
stantieel skeletmateriaal. Bij toekomstige ingrepen op en rondom het kerkhof is 
het zinvol dit te documenteren. Zo bleken buiten de kerkhofmuur de graven al 
zichtbaar te worden op 30 cm onder het maaiveld.
De laat- en post-middeleeuwse graven zijn veel sterker verstoord geraakt. Naar 
verwachting zijn alleen de diepere niveaus – vlak boven het niveau met oudere 
vol- tot laatmiddeleeuwse graven – enigszins intact. 

18.4 Onderzoeksvragen voor het kerkhof

1 In hoeverre zijn er naast de graven nog andere sporen en of structuren uit de Volle 
Middeleeuwen aanwezig?
Een oudere kerkgracht en enkele paalsporen wijzen op een gebouw uit de Volle 
Middeleeuwen (en de Karolingische tijd). Deze resten zijn later overbouwd door 
de uitbreiding van de begraafplaats vanaf de Late Middeleeuwen. 

2 Waar zijn de inhumaties in bijgezet?
De begravingen uit de Volle en Late Middeleeuwen lieten geen sporen zien van 
hout of kistnagels. De vorm van de grafkuilen wijst op eenvoudige bijzettingen 
in een grafkuil. Van een eventuele lijkwade zijn in het veld geen sporen vastge-
steld (d.m.v. bijvoorbeeld spelden).
De meer recente begravingen uit de periode na 1422 zijn blijkens de vele kistna-
gels in kisten bijgezet. Sporen van kisten in situ zijn niet vastgesteld, omdat de 
graven uit deze periode geruimd waren.

3 Waaruit bestaan de bijgiften en waar zijn de bijgiften in het graf bijgezet? Is er ruim-
telijke variatie?
In de Volle en Late Middeleeuwen was het niet gebruikelijk om objecten mee te 
geven in het graf. Deze zijn ook niet vastgesteld. Bijgiften in de vorm een boeket 
bloemen kon bij het pollenonderzoek niet met zekerheid vastgesteld worden.

4 Zijn er dierbegravingen etc. en hoe zijn deze te duiden?
Er zijn geen dierbegravingen vastgesteld. 

5 Aan wat voor processen hebben de bijzettingen en evt. grafgiften blootgestaan gedu-
rende de begraving?
Het skeletmateriaal van de vol-middeleeuwse begravingen is door de ligging in 
kalkloze zandgrond vrijwel geheel vergaan. Een kuil die later door de onderste 
helft van graf 207 is gegraven kan wijzen op een interventie in het graf na de 
begraving. Dit is echter niet waarschijnlijk, aangezien de kuil dieper is gegraven 
dan de onderzijde van de grafkuil. 
Het lijkt erop dat laat- en post-middeleeuwse begravingen zijn aangelegd in een 
opgebrachte laag van donkere grijsbruine grond. Hierdoor zijn de onderliggen-
de graven uit de Volle Middeleeuwen niet geheel verspit geraakt, maar resteert 
er nog circa 50 cm van. 
De begravingen uit de laat- en post-middeleeuwse periode hebben in grote 
mate blootgestaan aan verspitting en ruiming.
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6 Wat betekent dit voor de archeologische informatiewaarde?
Door de grondwerkzaamheden in de bovenste laag grafgrond lijken veel graven 
uit de laat- en post-middeleeuwse periode verstoord te zijn, al zullen op een die-
per niveau zeker nog intacte graven voorhanden zijn (vergelijk graf 127). 
Wat de vol-middeleeuwse graven betreft is de archeologische informatiewaarde 
voor fysisch-antropologisch onderzoek vrij laag. Wel bieden deze graven vol-
doende mogelijkheden om de uitgestrektheid van het kerkhof en de grafvormen 
vast te stellen. Een waardering van de macromonsters maakt duidelijk dat deze 
geen aanvullende informatie over het grafritueel opleveren. Dit geldt echter wel 
voor de pollenanalyse, waaruit bleek dat de dode in graf S203 waarschijnlijk op 
een bedje van stro is gelegd.
Gezien de bodemsoort waarin het skeletmateriaal begraven ligt (zie vraag 7 
hieronder), is zal het bot op de langere termijn onherroepelijk vergaan. Iets wat 
niet is tegen te houden met beschermende maatregelen. Opgraven is dan de 
enige optie. 
De informatiewaarde van de volmiddeleeuwse graven is al vrijwel gereduceerd 
tot nul: het overgrote deel van het skeletmateriaal is al vergaan. De laatste rest-
jes bot die wel over zijn, kunnen hierdoor niet in een grotere context worden 
geplaatst. Een statistisch verantwoorde analyse van de oudste groep graven van 
de begraafplaats is hierdoor niet meer mogelijk.

7 Wat zijn de karakteristieken van het bodemmilieu?
De ligging in kalkarme zandgrond zorgt ervoor dat het skeletmateriaal van de 
vol-middeleeuwse graven vrijwel geheel vergaan is, op enkele kleine stukjes en 
wat tandkapsels na. Op de langere termijn zullen ook deze laatste stukjes bot 
onherroepelijk vergaan.151 

18.5 Onderzoeksvragen voor fysisch-antropologisch onderzoek

1 Welke informatie aangaande het grafritueel is besloten in de ligging en bewarings-
toestand van de menselijke resten in het graf?
Voor zover er menselijke resten bewaard zijn gebleven lijkt sprake te zijn van een 
begraving gestrekt op de rug. Over de positie van de armen langs het lichaam is 
geen informatie beschikbaar.

Op de vragen 2 t/m 5, over bevolkingssamenstelling, lichaamslengte, gezond-
heid en trauma is geen afdoende antwoord te geven door de zeer kleine hoeveel-
heid materiaal dat is opgegraven. 
Enkele zaken die hier kort genoemd kunnen worden zijn: 
•  een genezen breuk van een spaakbeen in het (geruimde) graf S113
•  een ‘hurkfacet’ , waardoor iemand langere tijd gehurkt kan zitten in het 

(geruimde) graf S119
•  en een dijbeen uit graf S208 die wijst op een lichaamslengte van 167 cm ( ± 

3,7 cm)

151  Nielsen-Marsh et al. 2007. Soil groups A en C en fig. 7.
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B1 sporenoverzicht met spooraard
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B2 sporenoverzicht met spoordatering
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B3 OSL-rapport

Project titel:  BE-CU-10; Bergeijk Centrum
Project locatie:  Bergeijk
Project nummer:  NCL-7811
Onderzoeker(s):  Menno Dijkstra
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B3.1 Achtergrond
In het kader van archeologisch onderzoek door Diachron UvA bv. bij Amsterdam is door 
M. Dijkstra een monsters ingediend voor luminescentiedatering. De dateringen zijn 
verricht bij het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering bij de TUDelft. Doel 
van het onderzoek is om het moment van opvulling van een Middeleeuwse gracht te 
bepalen. Figuur 1 toont de locatie van het monster, en Figuur 2 het profiel waaruit het 
monster genomen is. Tabel 1 geeft aanvullende informatie over het monster. 

Optisch gestimuleerde luminescentie (OSL) datering bepaalt het moment van afzet-
ting en begraving van zandkorrels. De methode maakt gebruik van een klein lichtsig-
naaltje dat kwarts- of veldspaatkorrels kunnen uitzenden. Dit luminescentiesignaal 
wordt op nul gesteld (gebleekt) door zonlicht, en bouwt na afzetting en begraving van 
de korrels op doordat de korrels natuurlijke achtergrondstraling absorberen uit hun 
directe omgeving. Deze achtergrondstraling komt van het radioactief verval van met 
name Kalium-40, en de uranium en thorium vervalreeksen, met een kleine bijdrage van 
kosmische straling. De methode is toepasbaar voor sedimenten van enkele jaren oud 
tot ongeveer 150.000 jaar (kwarts) of 500.000 jaar (veldspaat). Met luminescentieme-

Figuur 1 Locatie van monster NCL-7811094 (Google Earth via www.lumid.nl)

Figuur 2 Foto van opgraving aangeleverd 
door M. Dijkstra. Monster V185 is gebruikt 
voor datering.

Geologisch
NCL Client Milieu Lithologie X Y Bovengrens (m) Ondergrens (m)

NCL-7811094 V 185 anthropogenic sand 153049 370220 30.35 1.20 1.25 10th-11th c.

Verwachte leeftijd (AD)DiepteOppervlakte (m)Monster Locatie

Tabel  1  Gegevens van het ingediende monster
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thoden kan de ouderdom met een relatieve nauwkeurigheid van maximaal 5% worden 
bepaald (1 sigma).
Voor luminescentiedatering worden twee grootheden bepaald. Door metingen van het 
Optisch geStimuleerde Luminescentie (OSL-) signaal op de kwartsfractie wordt bepaald 
hoeveel achtergrondstraling het monsters heeft ontvangen sinds afzetting en begra-
ving, ofwel sinds de laatste blootstelling aan zonlicht. Daarnaast wordt gemeten en 
berekend hoeveel achtergrondstraling de kwartskorrels per jaar hebben ontvangen in 
hun natuurlijke omgeving. Door de totale hoeveelheid ontvangen straling (paleodosis) 
te delen door de jaarlijkse dosis wordt de ouderdom verkregen:
 Ouderdom (jaar) = Paleodosis (Gy) / jaarlijkse dosis (mGy/jaar).

Meer informatie over de methode is te vinden in NOaA hoofdstuk 5 (Wallinga, 2005) en 
verder in Aitken (1998), Wallinga et al. (2007) en Wintle (2008).
Faciliteiten van het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering zijn medegefi-
nancierd door NWO-ALW (apparatuur subsidie #834.03.003). De dateringen en rappor-
tage zijn met de grootste zorg verricht; het NCL en de auteurs van dit rapport zijn echter 
niet aansprakelijk voor kosten of gevolgen van het gebruik van de resultaten in deze 
rapportage.

B3.2 Methode en resultaten

B3.2.1 Dosistempo
Voor bepaling van het dosistempo is met een gammaspectrometer de activiteit con-
centraties van Kalium-40 en verschillende nucliden uit de Uranium en Thorium reek-
sen gemeten. Gecombineerd met informatie over de begravingsdiepte (i.v.m. bijdrage 
kosmische straling) en het watergehalte is hieruit de jaarlijkse stralingsdosis berekend. 
We zijn uitgegaan van instantane begraving van het monster, en een watergehalte van 
15 gewichtsprocent gebaseerd op een meting op het monster. Er was geen aanwijzin-
gen voor disequilibrium in de Uranium vervalreeks. Het dosistempo is bepaald op 1.54 
± 0.07 Gy per 1000 jaar, wat goed overeenkomt met andere monsters uit soortgelijke 
afzettingen.

B3.2.2 Palaeodosis
Voor bepaling van de paleodosis is voor alle monsters de kwartsfractie van 180-212 μm 
geselecteerd door zeven en bewerking met chemicaliën (HCl, H2O2 en HF). Op grond 
van een aantal tests worden geschikte meetparameters gekozen voor gebruik in de SAR 
procedure (Murray & Wintle, 2003; zie tabel A1). In de SAR procedure wordt eerst het 
natuurlijke luminescentiesignaal van kwartskorrels gemeten, en vervolgens wordt be-
paald welke stralingsdosis nodig is om een even sterk signaal op te wekken. Dit is de 
paleodosis, uitgedrukt in Gray (Gy). Tests wezen uit dat de bereide fractie niet verontrei-
nigd was met veldspaat, en geschikt voor luminescentiedatering.
Het meest lichtgevoelige OSL signaal van de kwartskorrels is geselecteerd met behulp 
van een ‘Early Background’ methode (Cunningham & Wallinga, 2010). Voor een goede 
bepaling van de paleodosis is deze gemeten op een groot aantal submonsters (≥ 34). 
De eerste twee wielen zijn uitgevoerd met ongeveer 75-100 korrels per disk (diameter 
2mm). Omdat de uitslag van deze metingen onbetrouwbaar leek zijn additionele disks 
gemaakt met ongeveer 20 korrels per disk (diameter 1mm). Het Resultaat is terug te 
zien in appendix B. 
Als test van de methode en gebruikte meetparameters is een in het laboratorium gege-
ven dosis bepaald met de methode; de gemeten dosis kwam goed overeen met de ge-
geven dosis (ratio 1.00 ± 0.04, n=4). Aanvullende informatie over monsterkarakterisatie 
en paleodosis bepaling is te vinden in Appendix A.
Paleodoses gemeten op de submonsters toonden een grotere spreiding dan verwacht 
zou worden op basis van de meetnauwkeurigheid. Dit duidt erop dat lichtblootstel-
ling vóór afzetting en begraving niet voldoende was om het OSL signaal van alle kor-
rels volledig op nul te zetten. Hoewel enkele seconden vol zonlicht voldoende is om het 
OSL signaal op nul te stellen, is de lichtblootstelling van een groot deel van de korrels 
kennelijk te gering geweest. Om toch tot een betrouwbare inschatting van de begra-
vingsdosis te komen, hebben we gebruik gemaakt van het Minimum Age Model (MAM; 
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Galbraith et al., 1999). Dit model selecteert het laagste deel van de verdeling. Het model 
is gebruikt met een ‘overdispersion’ parameter van 15 ± 5% (Cunningham et al., 2011); 
voor een robuuste bepaling van de onzekerheid is een ‘bootstrapping’ aanpak gebruikt 
(Cunningham & Wallinga, 2012). De resulterende paleodosis waarde is gebruikt voor de 
ouderdomsberekening.

B3.2.3 Datering
De ouderdom is berekend door de paleodosis te delen door de jaarlijkse dosis (tabel 1) 
en wordt uitgedrukt in kilojaren (ka) voor het moment van bemonstering (2011 AD). De 
gegeven onzekerheid is de 1-sigma betrouwbaarheidsinterval (68%), waarbij alle syste-
matische en toevallige fouten in dosistempo en paleodosis bepaling doorberekend zijn. 
Voor elk van de monsters zijn resultaten ook weergegeven in een ‘radial plot’ (Appendix 
B), waarin de spreiding in leeftijd verkregen op submonsters wordt weergegeven. De 
betrouwbaarheidsindicatie in Tabel 2 is gebaseerd op de spreiding in resultaten tussen 
submonsters in combinatie met de luminescentie-eigenschappen van het materiaal, 
en moeilijk kwantificeerbare onzekerheden in het dosistempo. Aanvullende informatie 
is voor de opdrachtgever beschikbaar via onze database: www.LumiD.nl.

B3.3 Synthese
De luminescentiedatering is verkregen door OSL metingen op kleine submonsters van 
de kwarts fractie. Resultaten geven aan dat de onderzochte afzettingen zijn gevormd 
rond 4.1 ± 2.0 ka (2100 ± 2000 BC) . De grote fout op dit resultaat geeft aan dat de date-
ring zeer onzeker is, en feitelijk geen toegevoegde waarde heeft. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de zandkorrels slechts zeer kort aan licht zijn blootgesteld. Een groot deel van 
de submonsters geeft een datering van rond 11 ka (9000 BC); waarschijnlijk ongeveer de 
ouderdom van het naastliggende dekzand uit het laat-glaciaal. 

Monster (syst.) (rand.)
NCL Client X Y Diepte (m)

NCL-7811094 V 185 153049 370220 1.225 6.3 ± 3.1 1.54 ± 0.07 4.08 ± 2.03 0.19 2.02 Twijfelachtig

Paleodosis 
(Gy)

Dosistempo
(Gy/ka)

Ouderdom 
(ka)

Betrouw-
baarheid

Locatie

Tabel  2  Samenvatting van luminescentiedateringsresultaten.
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1 Onderzoeksmethoden

B4 Fysisch-antropologisch onderzoek

Leeftijd (onvolwassen) •  Gebitsontwikkeling (o.a. Ubelaker 1978)
•  Ossificatie en epifyse sluiting (o.a. WEA 1980; Scheuer/ Black 2000)
•  Lengte pijpbeenderen (e.g. Maresh 1955)

Leeftijd
(volwassenen)

•  Complexe methode (WEA 1980)
•  Auricularis oppervlak (Lovejoy et al. 1985)
•  Symphyse os pubis (Brooks/Suchey 1990)
•  Slijtage gebit (Brothwell 1981)

Geslachtsbepaling
(volwassenen)

•  Schedel en bekken (WEA 1980)
•  Robuustheid post-craniële skelet en metrische 

Lichaamslengte •  Lengte lange beenderen (Breitinger 1937, voor Noord Europese 
populaties; Trotter/Gleser 1958 en Trotter 1970 voor mannen en 
vrouwen van verschillende etnische oorsprong)

Pathologie •  Handboeken (Ortner 2003; Roberts/Manchester 1995, Rogers/Wal-
dron 1989)

Epigenetische kenmer-
ken •  Niet metrische variatie (Berry/Berry 1976; Brothwell 1981, Buikstra 

and Ubelaker 1994)
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2 Diverse skeletdiagrammen (113, 119, 127, 128 van skelet en gebit 127)

aanwezig

fragmenten aanwezig

S113

S127 S128

S119
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 S127
AM- ante mortem tandverlies
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3 Woordenlijst anatomische termen 

cr Cranium Schedel
max Maxilla Bovenkaak
man Mandibula Onderkaak
de Dentes Gebitselementen
des Dentes superior Boventanden en -kiezen
dei Dentes inferior Ondertanden en -kiezen
hy Hyoid Tongbeen
v Vertebra Wervel
at Atlas Eerste wervel
ax Axis Tweede wervel
vce Vertebra cervicalis Halswervel
vth Vertebra thoracalis Borstwervel
vlu Vertebra lumbalis Lendenwervel
vsa Vertebra sacralis Heiligbeenwervel
sa Sacrum Heiligbeen
st Sternum Borstbeen
co Costa Rib
cl Clavicula Sleutelbeen
sc Scapula Schouderblad
hu Humerus Opperarmbeen
ra Radius Spaakbeen
ul Ulna Ellepijp
car Carpalia Handwortelbeenderen
mc Metacarpus Middenhand
mc1 Metacarpale 1 Eerste middenhandsbeen
mc2 Metacarpale 2 Tweede middenhandsbeen
mc3 Metacarpale 3 Derde middenhandsbeen
mc4 Metacarpale 4 Vierde middenhandsbeen
mc5 Metacarpale 5 Vijfde middenhandsbeen
pe Pelvis Bekken
fe Femur Dijbeen
pa Patella Knieschijf
ti Tibia Scheenbeen
fi Fibula Kuitbeen
ca Calcaneum Hielbeen
tar Tarsalia Voetwortelbeenderen
cat Carpalia/Tarsalia Hand- of voetwortel
mt Metatarsus Middenvoet
mt1 Metatarsale 1 Eerste middenvoetsbeen
mt2 Metatarsale 2 Tweede middenvoetsbeen
mt3 Metatarsale 3 Derde middenvoetsbeen
mt4 Metatarsale 4 Vierde middenvoetsbeen
mt5 Metatarsale 5 Vijfde middenvoetsbeen
mp Metapodium Middenhand of  -voet
p Phalanx Kootje
p1 Phalanx I Eerste kootje
p2 Phalanx II Tweede kootje
p3 Phalanx III Derde kootje
se Sesamoid Sesambeentje
pb Os longum Pijpbeen
indet Niet determineerbaar
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Legenda: (+) = sporadisch aanwezig, + = aanwezig, ++ = regelmatig aanwezig, +++ = 
veel aanwezig.

B5 Polleninventarisatie
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Bergeijk-centrum. Resultaten pollenanalyse van de monsters uit de kerkgracht S1501 
en graf S203.

Legenda: cf. = gelijkend op. + = aangetroffen buiten de pollentelling, B = determinatie 
volgens Beug, T = Type-aanduiding volgens van Geel.

B6 Pollenanalyse

spoor 1501 1501 1501 203
vondstnummer 208 209 214 126

omschrijving  fase 4 fase 3  fase 1
onder 
schedel

vulling 10 14 28 .
BIAX nummer 4930 4931 4936 4938
∑AP 33,8 28,3 14,2 20,0 Som boompollen
∑NAP 66,2 71,7 85,8 80,0 Som niet-boompollen
Bomen en struiken (drogere 
gronden) 18,3 15,5 6,3 10,9

Bomen en struiken (drogere gron-
den)

Bomen (nattere gronden) 15,6 12,8 7,9 9,0 Bomen (nattere gronden)
Boskruiden . . . 0,2 Boskruiden
Cultuurgewassen 7,1 2,7 4,9 15,8 Cultuurgewassen
Akkeronkruiden en ruderalen 1,7 0,6 0,2 2,2 Akkeronkruiden en ruderalen
Graslandplanten 34,3 27,3 25,9 48,3 Graslandplanten
Algemene kruiden 5,6 5,8 6,7 5,4 Algemene kruiden
Ruigtekruiden . . . + Ruigtekruiden
Moeras- en oeverplanten 0,2 0,8 0,4 0,2 Moeras- en oeverplanten
Heide- en hoogveenplanten 16,7 33,8 47,3 8,0 Heide en hoogveenplanten
Sporenplanten 0,6 0,8 0,5 0,2 Sporenplanten

∑APnum 213 181 122 127 Som boompollen numeriek
∑NAPnum 417 459 735 507 Som niet-boompollen numeriek
Bomen en struiken (drogere gron-
den)
Betula (B) 4,9 3,3 2,7 2,1 Berk
Carpinus betulus (B) 0,6 . 0,2 0,3 Haagbeuk
Corylus (B) 6,0 7,8 2,7 5,4 Hazelaar
Fagus (B) 1,0 1,4 + 0,3 Beuk
Fraxinus excelsior-type (B) 0,2 . . . Es-type
Juglans (B) . . . 0,5 Walnoot
Picea (B) . + . . Spar
Pinus (B) + 0,6 0,4 0,6 Den
Quercus (B) 5,1 2,0 0,2 1,4 Eik
Tilia (B) 0,2 + 0,1 0,3 Linde
Ulmus (B) 0,3 0,3 . . Iep
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spoor 1501 1501 1501 203
vondstnummer 208 209 214 126

omschrijving  fase 4 fase 3  fase 1
onder 
schedel

vulling 10 14 28 .
BIAX nummer 4930 4931 4936 4938
Bomen (nattere gronden)
Alnus (B) 15,6 12,8 7,9 9,0 Els
Boskruiden
Hedera helix (B) . . . 0,2 Klimop
Cultuurgewassen
Cerealia-type 1,4 0,5 0,4 0,2 Granen-type
Hordeum/Triticum-type 4,6 1,3 2,9 9,5 Gerst/Tarwe-type
Secale (B) 1,1 0,9 1,6 6,2 Rogge
Akkeronkruiden en ruderalen
Artemisia (B) 0,6 . 0,1 0,3 Alsem
Centaurea cyanus (B) 0,3 + 0,1 . Korenbloem
Polygonum aviculare-type (B) 0,6 0,5 + 1,4 Gewoon varkensgras-type
Spergula arvensis 0,2 0,2 . 0,5 Gewone spurrie
Anthoceros punctatus . . . + Zwart hauwmos 
Graslandplanten
Plantago lanceolata-type (B) 0,2 0,6 0,1 1,3 Smalle weegbree-type
Poaceae (B) 33,3 26,3 25,6 46,5 Grassenfamilie
Rumex acetosa-type (B) 0,6 0,5 0,1 0,5 Veldzuring-type
Succisa-type (B) . + 0,1 + Blauwe knoop-type
Trifolium (B) 0,2 . . . Klaver
Algemene kruiden
Apiaceae (B) 0,2 0,5 . 0,2 Schermbloemenfamilie
Asteraceae liguliflorae 1,1 0,8 2,3 1,6 Composietenfamilie lintbloemig
Asteraceae tubuliflorae 2,5 1,7 0,7 1,1 Composietenfamilie buisbloemig
Brassicaceae (B) + 0,2 . . Kruisbloemenfamilie
Carduus/Cirsium . + . . Distel/Vederdistel
Caryophyllaceae (B) 0,6 . . 0,3 Anjerfamilie
Chenopodiaceae p.p. (B) . 0,2 0,1 0,2 Ganzenvoetfamilie
Fabaceae p.p. (B) 0,2 + . . Vlinderbloemenfamilie
Matricaria-type (B) . . . 0,2 Kamille-type
Phyteuma-type (B) . 0,8 0,2 0,3 Rapunzel-type
Potentilla-type 0,5 1,4 2,8 0,3 Ganzerik-type
Ranunculaceae (overig) 0,2 . 0,1 . Ranonkelfamilie (overig)
Rosaceae . . . 0,3 Rozenfamilie
Spergularia-type (B) 0,3 0,3 0,4 0,9 Schijnspurrie-type
Ruigtekruiden
Filipendula (B) . . . + Spirea
Moeras- en oeverplanten
Cyperaceae (B) 0,2 0,8 0,4 0,2 Cypergrassenfamilie
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spoor 1501 1501 1501 203
vondstnummer 208 209 214 126

omschrijving  fase 4 fase 3  fase 1
onder 
schedel

vulling 10 14 28 .
BIAX nummer 4930 4931 4936 4938
Heide- en hoogveenplanten
Calluna vulgaris (B) 16,7 33,6 47,1 8,0 Struikhei
Ericaceae (overig) . + . . Heifamilie (overig)
Sphagnum . 0,2 0,1 . Veenmos
Sporenplanten
Dryopteris-type 0,6 0,8 0,4 0,2 Niervaren-type
Osmunda regalis . . + . Koningsvaren
Polypodium . . 0,1 . Eikvaren
Microfossielen (water)
Debarya . . + . Groenwier-genus Debarya
Zygnemataceae . 0,3 0,6 0,3 Groenwier-familie Zygnemataceae
Microfossielen (mestschimmels)
Arnium-type (T.261) . . . 0,2 Arnium-type (T.261)
Cercophora-type (T.112) . . . + Cercophora-type (T.112)
Podospora-type (T.368) . . . + Podospora-type (T.368)
Sordaria-type (T.55A) . + . 0,2 Sordaria-type (T.55A)
Sporormiella-type (T.113) . + . 0,2 Sporormiella-type (T.113)
Tripterospora-type (T.169) . . . 0,3 Tripterospora-type (T.169)
Microfossielen (overig)
Gelasinospora cf. G. reticulispo-
ra (T.2) . . . 0,6 Gelasinospora cf. G. reticulispora (T.2)
Houtskool fragmenten + . + + Houtskool fragmenten
Indet en Varia . 0,5 0,2 0,2 Indet en Varia
EXOOT per PIL 18583 18583 18583 18583 EXOOT per PIL
Aantal PILLEN 2 2 2 2 Aantal PILLEN
EXOOT 246 19 40 95 EXOOT
∑AP + ∑NAP 630 640 857 634 Som AP + som NAP
Monstervolume in ml 2 3 2 2 Monstervolume in ml
Pollenconcentraties

Pollenconcentratie totaal 47.591 419.259 399.070 12.4213
Pollenconcentratie totaal (aantal/
ml)

Pollenconcentratie Alnus 7.403 53.467 31.591 11.150 Pollenconcentratie els
Pollenconcentratie Calluna vul-
garis 7.932 140.188 187.688 9.976 Pollenconcentratie struikhei

Tabel B6.1 Bergeijk-centrum. Resultaten pollenanalyse van de monsters uit de kerkgracht S1501 en graf S203.


