Opening Expositie “Broekse potten en pannen” met de complete collectie recente
archeologische vondsten uit de Broekstraat.
Op zondag 6 juli om 14.00 uur wordt de expositie in het Oude Raadhuis officieel geopend door de
wethouder voor archeologie mevr. Miranda Verdouw. We hopen dat velen van u hierbij aanwezig
zult zijn.
Al in de middeleeuwen was het Broek een gehucht van aanzien. Tot 1397 was het een zelfstandige
gemeenschap, die niet behoorde tot de Heerlijkheid Mierlo maar rechtstreeks onder het gebied van
de hertog van Brabant viel. Gegevens van enkele grote hoeves op het Broek zijn bewaard gebleven,
gelukkig heeft dat middeleeuwse Broek ook nog tastbare dingen voor ons achtergelaten.
Zoals we eerder al hadden aangegeven, zijn bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe stal op het
Broek bij toeval 2 afvalkuilen ontdekt. Dit “afval” betrof in hoofdzaak
aardewerk. Behalve enkele potten en kannen die in een redelijk staat
verkeerden was dat een grote hoeveel scherven ofwel fragmenten van
keukenmateriaal. Na het wassen van de scherven hebben leden van de
werkgroep archeologie van HKMyerle maandenlang gezocht, gepast en
gemeten naar bij elkaar passende stukken en deze met behulp van veel
tape weer vormgegeven. Daarna volgde het aan elkaar lijmen en het
zorgvuldig restaureren van een aantal stukken en zijn er ook rapportages
van gemaakt. Deze inspanningen hebben een voor Mierlo unieke collectie
(kook)potten en pannen, kannen, bordjes, deksel, vergiet, kommetjes,
kamer(pis)pot en spreeuwenpot opgeleverd. En fragmenten bv. van
randen en bodems die de diversiteit in het aardewerk uit die periode
weergeven en verder nog enkele voorwerpen in natuursteen waaronder
een kubussteen en zelfs stukjes vensterglas. Veel stukken zijn van
roodbakkend aardewerk dat werd gebakken in lokale, maar vooral
regionale pottenbakkerscentra zoals Bergen op Zoom en Oosterhout. Maar er zijn ook een behoorlijk
aantal kannen van het zogenoemde steengoed uit het Raeren (België) en Siegburg en Langerwehe
(Duitsland).
Een expert van het Brabants archeologisch depot heeft op het Oude Raadhuis samen met de
werkgroep de totale vondst gedetermineerd. Daarbij is gebleken dat het in hoofdzaak om 16e eeuws
keuken-materiaal gaat, met uitzondering van enkele stukken uit de 13e, 14e en 15e eeuw. Nadat we
tijdens de open dag in de nieuwe stal al een deel van de collectie hebben kunnen laten zien, zijn we
trots dat vooral door de inzet van Henk v. Sleeuwen nu de gehele collectie is te bewonderen in de
secretariskamer van het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat.
De expositie die is aangevuld met foto’s die betrekking
hebben op de vondstomgeving en materialen die gebruikt
worden bij de restauratie blijft minimaal tot eind
september te bezichtigen.
Behalve op zondag 6 juli van 14.00 tot 17.00 uur is de
expositie te bezichtigen op de zondagen 27 juli en
17 augustus, ook van 14.00 tot 17.00 uur.
En verder op de donderdagavonden van 20.00 tot 22.00
uur én op verzoek.

