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Kijk, doe en ervaar de grafheuvels van Toterfout. 

Een terugblik       
 

Mat Theunissen 

 

Op zaterdagmiddag 13 oktober vond er in kader van de Nationale 

Archeologiedagen een grafheuvelfestijn plaats in de bossen van Toterfout. 

De organisatie berustte bij leden van de heemkundevereniging De Hooge 

Dorpen uit Vessem, Wintelre en Knegsel, vrijwilligers van de gemeente 

Veldhoven en leden van het IVN Veldhoven-Vessem. Op verschillende 

plekken konden jong én oud ervaren wat grafheuvels zijn. 

 
Zelf op pad 

De opzet van de dag was als volgt: de deelnemers meldden zich bij de aankomstslocatie Het 

Geitenboerke. Zij kregen daar een eerste uitleg over de af te leggen route, de grafheuvels, het 

landschap en het leven omstreeks 1500 voor Chr. Aan de hand van de grafheuvelmaquette bij 

de entree van het Geitenboerke werd ook het principe van begraven en het opwerpen van 

grafheuvels door plaggen boven op elkaar te stapelen toegelicht. Vervolgens gingen de 

deelnemers zelf op pad aan de hand van een routekaartje.  

 

 
Routekaartje gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2, www.ahn.nl). 

 

De route was uitgestippeld op een gedetailleerd reliëfbeeld van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN). Zo is goed te zien wat de hoge en lage delen zijn van het landschap. Rood 

en oranje zijn de hoge delen, zoals de oost-westgeoriënteerde, langgerekte dekzandrug. De 

lage delen zijn blauw en groen. De beek, de Bruggenrijt, en de oude vennen, zoals de Postelse 

Weijer, zijn in die kleuren nog goed herkenbaar. 
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Peter Panken telde in 1845 meer dan 40 grafheuvels op de dekzandrug, verspreid over een 

afstand van twee kilometer. In de periode direct na de Tweede Wereldoorlog werden door de 

grootschalige heideontginningen vele grafheuvelgroepen in de Kempen bedreigd, zo ook die 

bij Toterfout. Gelukkig meldde Gerrit Beex dit aan het Biologisch-Archaeologisch Instituut in 

Groningen en er werd vanuit dit instituut snel gereageerd; in de periode van 1948 tot 1951 is 

een groot aantal heuvels opgegraven door de Groningse archeologen. Uiteindelijk zijn er 

zestien gerestaureerd. 

 

Kinderen tussen 8 en 12 jaar kregen bij de start uitleg over een prijsvraag met tien vragen over 

het leven in de bronstijd. Degene die zou winnen, kreeg een heuse meet-and-greet met de 

kinderboekschrijfster Linda Dielemans in de klas. Linda is behalve auteur ook een echte 

archeoloog.  

De jongere kinderen konden meedoen aan een kleurwedstrijd. Speciaal voor het 

grafheuvelfestijn was er een kleurplaat ontworpen waarop een bronstijdtafereel is afgebeeld. 

De prijs voor de mooiste kleurplaat was een voorleesboek ‘Swoertje graaft in vroeger’, ook 

geschreven door een archeoloog. 

 

 
Kleurplaat voor de jongste deelnemers. 

 

De overledenen uit de bronstijd 

Na de introductie over het landschap en het heuvelbouwen gingen de deelnemers op weg naar 

het eerste uitlegpunt bij grafheuvel 1B. Dit is een uniek grafmonument, een dubbelheuvel, 

voorzien van een greppel en wal. Op deze heuvel werd uitgelegd hoe de begravingen in de 

bronstijd plaatsvonden. Eerst werd er gekozen tussen gewoon begraven of cremeren. Daarna 

werd de dode óf centraal onder een op te werpen heuvel begraven óf in de flank van een 

bestaande heuvel ingegraven. Omdat crematieresten in de zure Brabantse zandgronden wél 

goed bewaard blijven, in tegenstelling tot de gewone begravingen, kunnen de resten worden 

gedetermineerd door een crematie-expert. Zo kan worden achterhaald of het gaat om een man, 
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vrouw of kind en ook de grove leeftijdsklasse kan worden bepaald, zoals jonger dan 7 jaar, 

tussen 7 en 14 jaar, tussen 20 en 40 jaar, ouder dan 60 jaar.  

 

 
De deelnemers beelden de begraven bronstijdmensen uit.  (foto F.Kortlang) 

 

Groenkleuringen op crematieresten wijzen op de aanwezigheid van bronzen voorwerpen, 

waarschijnlijk sieraden, zoals een mantelspeld of arm-/enkelband, die de overledene droeg op 

de brandstapel. Door de hitte van de brandstapel vervormde het brons waardoor het koper een 

chemische reactie aanging met de kalk uit de botten. Althans, dat denken de archeologen.  

Om te laten zien dat brons een gouden kleur heeft, konden de deelnemers een replica van een 

gesteeld bronzen bijl vasthouden. Deze is gemaakt door een bronssmid werkzaam in het 

Archeon, het archeologisch themapark in Alphen aan de Rijn.  

 

De betekenis van de paalkrans 

Na de uitleg bij de ringwalheuvel 1B werden de bezoekers doorverwezen naar het open 

heidegebied tussen grafheuvel 6 en 7. Daar volgde een algemene uitleg over de bouw van de 

grafheuvel en het oprichten van een paalkrans, waarna de deelnemers konden meehelpen een 

eigen paalkrans op te richten. Er werd gewezen op de bijzondere plaats van het graf (of de 

urn) van de overledene, namelijk in het snijpunt van de diametraal tegenover elkaar staande 

palen. Eigenlijk ligt de overledene in het middelpunt van de cirkel die gevormd wordt door de 

palen van de paalkrans. Dat sommige paalkransen op die manier zeer precies en nauwkeurig 

zijn ontworpen, is in 1952 ontdekt, juist bij deze heuvels van Toterfout. 

Vanuit de veronderstelling dat de palen de nabestaanden van de overledene representeren die 

gezamenlijk een rond en veilig gebied voor de overledene afbakenen, kunnen een aantal 

verschijningsvormen van paalkransen, zoals dichtere paalzetting en dubbele kransen, 

begrepen worden. Ook het deponeren van crematieresten van een kind in een paalgat van een 

losgewrikte paal is dan meer plausibel. 

Het lichaam van de dode lag wellicht enige tijd opgebaard binnen het gemarkeerde 

begravingsterrein, dus binnen de opgerichte paalkrans. Vervolgens stapelde men een berg van 

heideplaggen over het graf. 
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Zelf een paalkrans maken.      (foto F.Kortlang) 

 

  

Onderhoud door het IVN 

Sinds 1992 onderhouden de leden van de IVN-werkgroep de grafheuvels in de bossen van 

Toterfout. Twee vertellers van het IVN Veldhoven-Vessem gaven informatie over het 

vervangen van palen die in hun oorspronkelijke posities zijn teruggeplaatst. Daarnaast worden 

de heuvels ieder jaar gemaaid, om zo de braamstruiken en ander opslag te verwijderen die de 

heuvels kunnen overwoekeren. 

 

De verteller 

De laatste verteller op heuvel 5, een grafheuvel waarin uitsluitend kinderen zijn begraven, las 

een passage voor uit het kinderboek Geestenkrijger, geschreven door Linda Dielemans. De 

deelnemers beleefden een begravingsritueel door de ogen van Arn, de hoofdpersoon uit het 

boek. 
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Een spannende passage uit ‘Geestenkrijger’ verteld op heuvel 5. (foto F.Kortlang) 

 

 
Overhandiging grafheuvelpublicatie 

Het laatste woord was aan wethouder Hans van der Looij van de gemeente Veldhoven die de 

publicatie ‘Cirkelen rond heuvels’ kreeg aangeboden door Jos Bazelmans (hoofd archeologie 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Dit boek biedt een overzicht van de resultaten 

van een kleinschalig onderzoek dat in april 2016 bij de grafheuvels is uitgevoerd. De 

wethouder bedankte de aanwezigen voor het organiseren van het grafheuvelfestijn, maar ook 

voor hun inzet voor het onderhoud en instandhouding van de zestien grafheuvels. 

 

  
Wethouder van der Looij bedankt de aanwezigen.   (foto F.Kortlang) 
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Daarna volgde de bekendmaking van de prijswinnaars. Tien kinderen hadden de vragenlijst 

foutloos ingevuld. De wethouder koos een cijfer en zo won Simone uit Meerveldhoven de 

prijs. Bij haar in de klas op de basisschool de Meerhoef komt Linda Dielemans een verhaal 

over archeologie en het leven in de bronstijd verzorgen.  

Al met al was het een mooie dag. Het festijn heeft veel mensen getrokken, veel families met 

kinderen. Ruim 150 bezoekers zijn geteld. Aan de enthousiaste reacties kunnen we afleiden 

dat er veel belangstelling is voor het verre verleden van Veldhoven. ‘Ik ben geboren op de 

Kleine Vliet, en ik ken de grafheuvels al mijn hele leven, maar nu hoor ik het verhaal 

erachter’, vertelde een buurtbewoner. 
 

De vrijwilligers bij het grafheuvelfestijn waren:  

- Marieke en Ronald van der Wilk, vertellers bij de start over grafheuvels   

- Ine Boermans, verteller bij de start over landschap en uitleg route  

- Mirjam Scharenborg, coördinator ontvangst en jurylid, registratie bezoekersaantallen  

- Fokko Kortlang, fotograaf en jurylid  

- Liesbeth Theunissen, verteller op heuvel 1B  

- Wim van Dooren en Mat Theunissen, vertellers bij heuvel 7, begeleiders bouw paalkrans  

- Gerard Hofmans en Thea den Otter, vertellers bij heuvel 6 en 7, onderhoud en beheer IVN   

- Dirk Jan Oostwoud Wijdenes, voordrager uit het boek Geestenkrijger op heuvel 5  

 


