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Aan het begin van deze eeuw werd het 
plangebied Huize Bethanië ontwik-
keld. Nieuwbouw was noodzakelijk. 
Het vermoeden bestond dat er in dit 
gebied eeuwen geleden al bewoning 
was, waardoor vanwege nieuwbouw 
archeologische sporen verloren konden 
gaan. In augustus 2007 ontving onder-
zoekbureau BILAN de opdracht voor een 
archeologisch onderzoek van het plan-
gebied.

Met medewerking van Heemkundekring 
Myerle werden de werkzaamheden uitge-
voerd. Eén van de resultaten was de vondst 
van een Merovingisch zwaard, ook wel sax 
genaamd. Inmiddels is het zwaard gecon-
serveerd en gerestaureerd. Het resultaat 
kun je bewonderen op  zondag 6 mei, tij-
dens de Torendag, van 13.00 tot 16.00 uur 
in de H. Luciakerk te Mierlo.

Het archeologisch onderzoek.
Eerdere opgravingen bij o.a. de kerk gaven 
al aan dat het gebied bij ‘Hof van Bethanië 
wel eens belangrijke archeologische vond-
sten op zou kunnen leveren. BILAN startte 
met archeologisch vooronderzoek bestaan-
de uit bureau-, boor- en proefsleuvenon-
derzoek. Omdat de afbraak en herbouw van Bethanië in fa-
ses verliep, is ook het onderzoek in vier periodes uitgevoerd. 
Het eerste veldwerk begon 27 augustus 2007, de laatste 
werkzaamheden werden op 9 januari 2009 afgesloten.

Het hele plangebied had een oppervlakte van ongeveer 1,4 
ha, waarvan circa 6.548 m² onderzocht is. Het proefsleuven-
onderzoek vond plaats in het oostelijk gedeelte, dus aan de 
achterzijde van Bethanië. Tijdens dit vooronderzoek werden 
al kuilen en paalkuilen uit de IJzertijd-Romeinse tijd (800 
v.Chr. – 450 n.Chr.) blootgelegd, reden genoeg voor vervolg-
onderzoek. De vondsten uit de Romeinse tijd bestonden uit 
een huisplattegrond, een bijgebouw, een spieker (opslag-
plaats voor graan) en meerdere kuilen.

De vondsten
De oudste bewoningssporen, uit de IJzertijd-Romeinse tijd, 
werden aangetroffen in kuilen en paalkuilen. Het betrof 
handgevormd en gladwandig aardewerk, een fragment van 
een dakpan, natuursteen en veel goed bewaard gebleven 
botresten. De botten waren afkomstig van negen runderen, 
één rundkalfje en een varken.

In het zuidoostelijk deel van het gebied werd een Merovin-
gisch graf bloot gelegd. In het graf was de afdruk van een 
menselijk skelet zichtbaar. Bij de overblijfselen lag een wa-
penuitrusting bestaande uit een sax (Merovingisch zwaard), 
een mes en een riembeugel. De man was begraven in een 
houten kist. De resten werden aangetroffen aan de rand 

van het onderzoeksgebied waardoor niet 
vast te stellen was of het graf onderdeel 
uitmaakte van een Merovingisch grafveld. 
Andere vondsten wezen wel uit dat er tus-
sen dit graf en de kerk meer graven lig-
gen. Naast het graf werd een waterput 
aangetroffen van iets jongere leeftijd, nl. 
de Karolingische tijd. De put bestond uit 
een uitgeholde boomstam met daarop een 
houten vierkante bekisting.Uit de periode 
van de Volle Middeleeuwen (900-1300)) 
werden sporen gevonden ven twee hoofd-
gebouwen en mogelijk een spieker. Verder 
werd er aardewerk en fragmenten van 
metalen voorwerpen aangetroffen.

De H. Luciakerk te midden 
van grafvelden en begraafplaatsen. 
De eerste vermelding van de kerk in Mierlo 
dateert uit 1263. Uit deze en eerdere opgra-
vingen blijkt dat er in deze omgeving al voor 
1263 gewoond en begraven werd. Tijdens 
archeologisch onderzoek bij Partycentrum 
De Mona werden in november en decem-
ber 2009 ook vijftien graven aangetroffen 
uit de Karolingische tijd (725-900 .Chr.).

Bewoningssporen tussen ongeveer 1300 
en 1850 heeft men niet gevonden. Blijk-

baar zijn de bewoners uit dit gebied vertrokken en heeft 
de nederzetting plaats gemaakt voor agrarisch gebruik. In 
1874 liet pastoor Vissers op het onderzochte gebied het 
Liefdegesticht en een meisjesschool bouwen. Het Liefdege-
sticht, overigens toen alleen nog maar bestemd voor man-
nen, werd later bekend als Huize Bethanië en nu Hof van 
Bethanië. In die tijd werden de mensen nog steeds bij de 
kerk begraven totdat in 1906 de huidige begraafplaats aan-
gelegd werd. 

Merovingisch zwaard zien? Kom zondag 6 mei 2018 tus-
sen 13.00 uur en 16.00 uur naar de H. Luciakerk waar u 
de sax kunt bewonderen.
Voor meer informatie: www.heemkundekringmyerle.nl

Merovingisch zwaard weer terug 
in Mierlo

Torendag 2018 op zondag 6 mei 
van 13.00 - 16.00 uur in de H. Luciakerk.
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