NEOLITHISCHE NEDERZETTINGSSPOREN TE GELDROP
Te Geldrop is een enthousiaste groep amateur-archeologen regelmatig in
de weer met het verkennen van de omgeving. Vooral P. A. Derks en
A. Jansen hebben de laatste tijd heel wat nieuwe vindplaatsen ontdekt. Ook
jeugdige personen zoals J. van der Sommen en A. van Wieringen hebben
interesse gekregen, vooral toen zij bij het Huismeer een vindplaats ontdekten, waar neolithische artefacten waren boven geploegd. Ook aardewerkscherven werden hier aangetroffen. Tot nu toe werd echter geen enkele
versiering of randstukje bij de scherven gevonden, zodat dit aardewerk
voorlopig nog niet bij een bekende cultuur kan worden ingedeeld. Het
aardewerk is vrij grof en gemagerd met fijngestampt kwartsgruis en niet
met de ronde kwartskorrels die in deze omgeving werden verwerkt in de
urnen van het Hilversum-Drakensteintype uit de Midden-Bronstijd.
Wat het vuursteenmateriaal betreft, dit doet sterk denken aan de vondsten
van de Laat-Neolithische nederzetting die door A. Leenhouwers te Hilvarenbeek werden ontdekt (Beex 1966 en 1967 en A.N. 1966, p. 5 5 en 1967,
p. 56 en 65). In Geldrop zelf werd reeds eerder een dergelijke nederzetting
ontdekt op ongeveer een kilometer afstand van bovengenoemde vindplaats.
Ook hier enige stenen bijlen, aardewerk en andere vuurstenen artefacten
zoals pijlpunten en schrabbers (Wouters 1955). In de naaste omgeving zijn
ook een aantal vroegere losse vondsten bekend zoals stenen bijlen en pijlpunten (Beex 1965).
Van de vondsten bij het Huismeer staan alleen de voornaamste vondsten
hierbij afgebeeld. Het betreft een gepolijst vuurstenen bijltje (i), waarin de
sporen van de voorbewerking niet geheel zijn weggeslepen, zodat het
oppervlak nogal onregelmatig is. Een ander bijltje (3) verkeert nog bijna
geheel in het stadium van voorbewerking. Slechts aan één kant zijn slijpsporen aanwezig, wat er op wijst dat de poging om een snijvlak aan te
brengen voortijdig is gestaakt. Waarschijnlijk heeft men ingezien dat de
voorbewerking zó slecht was uitgevallen, dat verdere bewerking toch geen
bruikbaar werktuig zou opleveren.
Verder staan er op de afbeelding drie lange puntige klingen met retouche
over de gehele lengte der zijkanten (2, 4 en 5). Eén der klingen (5) heeft ook
aan de achterkant enige retouche die mogelijk aan beschadiging is toe te
schrijven. Tenslotte zijn er twee fraaie gesteelde pijlpunten met oppervlakteretouche.
Binnen afzienbare tijd zal hier een onderzoek gewenst zijn, omdat het
perceel en de naaste omgeving wordt afgegraven tot één of meer diepe
plassen die als waterwingebied gaan fungeren.
G. BEEX
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A. N. — Archeologisch Nieuws, opgenomen in: Nieuws Bulletin v.d. Kon. Ned.
Oudheidkundige Bond.
Beex 1965 — G. Beex, Vondstmeldingen, Brabants Heem 17, 1965, p. 100 en 101.
Beex 1966 — G. Beex, Laat-Neolithische kuituur in Hilvarenbeek, Brabants Heem, 18,
1966, p. 110-114.
Beex 1967 — G. Beex, Vondstmeldingen, Brabants Heem 19, 1967, p. 68-70.
Wouters 1955 — A. Wouters, Vondstmeldingen, Brabants Heem 7, 1955, p. 124.

ONZE LIEVE VROUW VAN RUST
In de parochiekerk van Heppeneert bij Maaseik wordt sinds 1801 een
miraculeus beeld van Maria vereerd onder de titel van Onze Lieve Vrouw
van Rust. Het maakt de indruk een onderdeel te zijn van een retabel:
gesteund door Sint Jan zit Maria bij het kruis in afwachting van het lichaam
van Christus dat van het kruis wordt afgenomen.
Volgens de legende is het beeld veel eeuwen geleden tijdens een overstroming van de Maas aangespoeld in het gehucht Ophoven bij Elen, waar de
verering begon en voortduurde tot aan de Franse Revolutie. Daarna werd
het overgebracht naar de parochiekerk van Heppeneert. Vooral de Kruisheren van Maaseik hebben voor de devotie geijverd. De vorige eeuw raakte
ze echter bijna totaal in vergetelheid, totdat pastoor A. Froyen (1883-1907) de
parochie bestuurde. Lichamelijk zwaar gehandicapt was hij een zeer vroom
en toegewijd priester die door zijn ijver bereikte, dat de naam van Onze
Lieve Vrouw van Rust over heel de wereld ging met Heppeneert als middelpunt. Nu nog jaarlijks bezoeken ongeveer 30.000 pelgrims dit genadeoord.
De Broederschap, die in 1889 werd opgericht, telt ruim 300.000 leden. Op
de inschrijfformulieren wordt het doel als volgt geformuleerd: „De Heilige
Moeder van God, de Koningin van de Vrede, die ons de rust van hart en
geest gedurende ons leven en in ons stervensuur verkrijgen en verzekeren
kan, eren en doen eren".
Behalve te Heppeneert en Elen vinden wij in België de volgende plaatsen,
waar O.L. Vrouw van Rust bijzonder wordt vereerd: Sint-Truiden, Mortsel,
Nederbrakel, Aertrijke, Tienen, Zoutleeuw, Uilhoven, Genk, Neeroeteren,
Dorne en Leuven. In Nederland: Einighausen, Herten, Lemiers, Thorn,
Kerkniel en Rotterdam. En in Noord-Brabant: Oss en Tilburg, waarover
wij meer bijzonderheden geven. O.L. Vrouw van Rust van Heppeneert is
ook bekend in Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland, Indonesië, Amerika
en Aziatisch Turkije.1)
Het ontstaan van deze devotie te Oss heeft een hele voorgeschiedenis. Wij
W. Sangers O.S.C.. Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Diest, 1947. Het best gedocumenteerde boek, met een uitgebreide bibliografie.
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