geheel onverwacht op de volgende inschrijving.
„Pieter Vreede is met kerkelijke attestatie als Lidmaat tot ons overgekomen,
gedagteekend den 15 December 1790 en geteekend P. A. van Kooten
V.D.M."
Pieter Vreede, die zich in 1790 van uit Lier in Tilburg gevestigd had, meldde
zich dus in zijn nieuwe woonplaats als lid van de Hervormde Kerk. Blijkens
de attestatie was hij reeds lid in Lier. Het tijdstip van zijn overgang naar de
Hervormde Kerk is mij niet bekend.
De Brabantse Pieter Vreede 'was alzo geen Doopsgezinde dissenter, maar
zoals de officiële benaming luidde, lidmaat van de ware Christelijke gereformeerde Religie.
C. WEIJTERS
PIJPAARDEN BEELDJES V
Een zelden voorkomend pijpaarden beeldje van Sint-Anna-te-Drieën werd
onlangs gevonden op de Hooidonkse Akkers (gem. Son en Breugel;
kaartbl. 51 E, coörd. 163.700 x 390.350); de vinder en eigenaar is Jan van
Vliet, Leostraat 99 te Eindhoven (med. G. Beex). De H. Anna ligt half
leunend op een gevlochten mand (haag?), op haar schoot zit Maria en het
Kind zit op de schoot van Maria. Dit type van Sint-Anna-te-Drieën is niet
bekend uit de Utrechtse ateliers (Catal. Centraal Museum Utrecht 1928,
nr 3435-3627). Het beeldje van witte pijpaarde is duidelijk in twee helften
gebakken; door brand is het beeldje voor een groot deel zwart geworden.
De hoofden van Anna en Maria zijn afgebroken; de hoogte van het bewaarde fragment is 4 cm, terwijl de basis 5 cm breed is. Naar de herkomst
van het 15de-eeuws beeldje kan men slechts gissen. Op Hooidonk stond van
1146 tot 1650 een bekend klooster van adellijke vrouwen; in 1564 is het
klooster door een brand geteisterd.
W. H. TH. KNIPPENBERG
VONDSTMELDINGEN
Boxtel, kasteel Stapelen. Reeds lang bestonden er plannen om het binnenplein van het
kasteel Stapelen te bestralen. In de zomer van 1968 werd onder meer advies ingewonnen
bij de Nederlandse Kastelen Stichting.
Van verschillende zijden — o.a. van die van de Monumentenzorg — bestond belangstelling voor de bouwgeschiedenis van het complex, dat door zijn ietwat chaotische
samenstelling en zijn uitzonderlijke afmetingen — 60 x 44 meter — allerlei veronderstellingen ten aanzien van zijn ontwikkelingsgeschiedenis opriep. Een oriëntatiesleuf
dwars over het binnenplein zou in ieder geval de gelegenheid bieden om uit te maken,
of het complex uit twee delen, eertijds gescheiden door een binnengracht, kon zijn
gegroeid. Wellicht verborg het centrum van de ruimte tussen de zuid- en de noordvleugel de overblijfselen van een oude woontoren!
In januari kwamen de werkzaamheden plotseling tot uitvoering. Door de bereidwillige
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