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MEROVINGISCHE VONDSTEN TE RIETHOVEN
Op 20 juni werd ik door ons mederedactielid A. D. Kakebeeke uit Eersel
opgebeld voor de mededeling, dat er te Riethoven urnen waren gevonden
bij de aanleg van een aardgasleiding. De vinder was B. van Gestel uit
Oirschot, die mij vertelde dat de potten op een diepte van ongeveer 80 cm
waren gevonden in de berm van de Tontelstraat. De vondsten waren
inmiddels op het gemeentehuis terecht gekomen en bleken te bestaan uit
drie Merovingische potten (zie afb.) De grootste had een hoogte van
16 cm en een grootste diameter van 17 cm. De diameter van de rand was
n£ en van de bodem 6£ cm. Het was een donkergrijze dubbelconische pot
met op de schouder een spiraalsgewijze aangebrachte rolstempelversiering
die bestond uit drie rijen kleine vierkante indrukken, welke in de bovenste
rij kleiner waren dan in de beide onderste.
Een ander veel kleiner potje had eveneens een donkergrijze kleur en een
dubbelconische vorm. Het was onversierd; had een hoogte van lo'cm, een
grootste diameter van bijna n cm, een randdiameter van 6 cm en een
bodemdiameter van 4-|- cm. Een derde potje was enigszins bolvormig met
een vrij grote platte bodem en een overkragende ronde rand. De kleur was
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van boven en ook onderaan lichtgeel, het midden bijna donkerbruin met
een violette tint. De hoogte bedroeg <)\ cm; diameter rand 8|- cm, buik:
<)\ cm, bodem: 5 cm. Een vierde potje, dat het eerst gevonden was j onderging de behandeling waaraan reeds zoveel urnen gesneuveld zijn: een klap
met de schop om te kijken of er geld in zat. De scherven zijn door spelende
kinderen in een korenveld gegooid.
De Merovingische potten zijn waarschijnlijk afkomstig uit een graf en
zullen dateren uit de jaren rond 600. Daar een Merovingisch graf zelden
alleen wordt aangetroffen moet men rekening houden met de aanwezigheid
van meer graven in de naaste omgeving. Kadastergegevens en coördinaten
werden vastgelegd en doorgegeven aan de Centrale Documentatie van de
Rijksdienst te Amersfoort.
G. BEEX

SINT-CORNELIUS-KRALEN
Het is algemeen bekend dat de verering van St.-Cornelius, paus en martelaar,
zeer verbreid is geweest in onze streken, o.a. ook te Meerlo in NoordLimburg. Hier kan men, naast gewijd water en medaljes, ook z.g. St.Cornelius-kralen krijgen. Deze kralen zijn gewijd ter ere van St.-Cornelius
en worden de kinderen omgehangen tegen de stuipen. Volgens een daar
verspreid devotieboekje van 1934, zijn het de zaden van een speciaal soort
pioen. Nu zijn er verschillende soorten pioenen bekend, maar de meest
verspreide is de z.g. boerenpioen met grote dubbele rode bloemen.
Ik vraag mij af van welke soort de gebruikte kralen zijn. Zijn er onder de
lezers die plaatsen kennen waar het gebruik van kralen, d.w.z. zaden van de
pioen ter ere van St.-Cornelius ook toepassing vindt? Ik heb er tot op heden
buiten Meerlo geen gevonden.
Het Folkloristisch woordenboek van K. ter Laan, 1949, zegt op blz. 302:
pioen, middel tegen stuipen; de zaadknoppen worden als kralen aan een
snoer geregen en dit snoer wordt om de hals van een kind gehangen;
bevordert het doorkomen van de tanden. S. verwijst dan naar M. A. van
Andel, Volksgeneeskunde. Ook zo in het Woordenboek der Nederlandsche
Taal XII, kolom 1935 e.v. De samenstellers geven nog een citaat uit Cats,
waarin gezegd wordt, dat de zaden en de wortels van de pioen goed zijn
tegen jicht, stuipen en vallende ziekte. Dit zijn juist ziekten, waarvoor
St.-Cornelius wordt aangeroepen. Men ziet hieruit dat oude volksgebruiken
verchristelijkt zijn! Tenslotte .verwijzen wij nog naar het werk van Franz
Söhns, Unsere Pflanzen, Leipzig en Berlijn, 1912, blz. 188, waar staat dat
het gebruik van pioenzaden oeroud is in de volksgeneeskunde; hij herinnert
aan de naam jichtrozen voor pioenrozen en aan St.-Apollonia, ter ere van
wie in Beieren pioenzaden werden gewijd tegen tandpijn; vandaar de naam
tandkralen!
Sint-Oedenrode
P. DAG. GOOREN SS.CC.
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