
Wonen in Luchen is niks nieuws is het jaarthema 
voor 2023. De bewoners van de wijk Luchen zijn 
niet de eerste bewoners van dit gebied. Daar 
waar nu al die nieuwe huizen staan, woonden 
al mensen in de late bronstijd en vroege ijzer-
tijd, dus tussen 1050-500 voor Christus. Het 
jaarthema is het tweede item van de Canon van 
Mierlo, zie www.canonvanmierlo.nl
In rapporten van opgravingen en krantenbe-
richten over archeologische vondsten vliegen 
de namen van de historische perioden je om 
de oren. De naamgeving voor de oudste peri-
oden wordt gebaseerd op materiaal, later op 
de heersende macht en weer later op de term 
‘tijd’. Daarnaast worden de termen Prehistorie, 
Protohistorie en Historie gebruikt naargelang 
het aanwezig zijn van schrifteliljke bronnen. Dat 
soms de Latijnse naam wordt gebruikt en per 
regio de tijden kunnen variëren maakt het nog 
ingewikkelder. Daarom hier een poging tot een 
eenvoudige uitleg.

De grove indeling kent 5 perioden:
• Steentijd tot 2000 voor Chr.
• Bronstijd  van 2000 tot  800 voor Chr.
• IJzertijd  van   800 tot  50 voor Chr.
• Romeinse tijd van 50 voor Chr. tot 450 na Chr.
• Middeleeuwen van 450 tot 1500 
• Nieuwe tijd van 1500 tot heden

Uit al deze perioden zijn er op diverse plaatsen in 
Mierlo sporen van menselijke activiteit gevonden. 
Uit de steentijd betreft dat stenen voorwerpen 
en resten steen die bij het vervaardigen daarvan 
overblijven. Uit de latere perioden ook sporen 
van bewoning zoals paalsporen van gebouwen 
en kuilen, waterputten en stookplekken.Op deze 

plek in Luchen (zie foto) vond men sporen uit 
alle zes de archeologische perioden.
Terug naar de indeling van de perioden. De 
uitzonderlijk lange Steentijd deelt men in drieën:
• Oude Steentijd (Paleolithicum)

tot 9000 voor Chr.
• Midden Steentijd (Mesolithicum)

van 9000 voor Chr.  tot 5000 voor Chr.
• Nieuwe Steentijd (Neolithicum)

van 5000 voor Chr. tot 2000 voor Chr. 

Al die perioden worden op hun beurt weer
onderverdeeld in de delen: vroeg, midden en
laat. Soms hebben die ook nog een andere 
naam, zo noemen we de midden Middeleeu-
wen: Volle Middeleeuwen. En de periodes in de
Nieuwe tijd worden aangeduid met: NT A, NT B 
en NT C. Buiten Luchen is voor Mierlo de vroege 
Middeleeuwen interessant: Merovingisch tot 725
na Chr.: vondst ijzeren zwaard (sax) bij Bethanië 
en Karolingisch tot 900 na Chr.: vondst van gra-
ven bij de Mona Lisa.
Meer informatie zie
www.heemkundekringmyerle.nl
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