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Archeologische opgraving slot De Lantaarn
,,We hadden al het vermoeden
dat het slot hier moest liggen’’,
reageren archeoloog Marco Ver-
munt en Chris Duijvestijn van de
Stadsarcheologen Steenbergen
na de vondst van resten van Slot
‘De Lantaarn’.

Harry Veenstra
Steenbergen

Tot vorig jaar stond aan de Moer-
straatseweg alleen nog maar Hoeve
De Lantaarn. Het was één van de
oudste hofsteden in ‘Het Oudland’
en de gemeente Steenbergen. Voor-
dat de hoeve werd afgebroken leg-
den de Stadsarcheologen door mid-
del van foto’s, tekeningen en be-
schrijvingen de gebouwen in een
document vast.
Dat er ook nog resten van het slot,
een zomerverblijf van adellijke fa-
milies, moesten liggen werd vorig
jaar al vermoed door de scherven en
dakleien die werden gevonden in
kleine proefsleuven. 
,,We wisten dat er in de 17/18de
eeuw niet alleen een boerderij,
maar ook een slot heeft gestaan’’,
vertelt Vermunt, gemeentearcheo-
loog van Bergen op Zoom. Er was al
spraken van De Lantaerne, zoals

het toen werd genoemd, in stukken
uit 1521 en op een topografische
kaart uit 1565. Het is één van de bui-
tens, waaronder de Duiventoren,
Eikendaal, Ekelenburg en Padmos,
die tussen Steenbergen en Moer-

straten lagen.
Ondanks dat er bij de reconstruc-
tie van de slotgracht niet diep ge-
graven zou worden, gebeurde dat
toch. ,,Anders was het slot verbor-
gen gebleven onder een laag aarde’’,

legt Vermunt uit. ,,Nu moesten we
het wel opgraven.’’
Duijvestijn werd getipt over de
werkzaamheden. ,,Ik keek bij het
werk mee en zag de fundering te-
voorschijn komen. Ik riep: ‘Stop

maar, ga de gemeente maar bellen
om te vragen hoe het verder moet’.’’ 
Onder leiding van Vermunt

wordt met vrijwilligers van de
Stadsarcheologen Steenbergen en
een grote groep vrijwilligers uit de
regio alles blootgelegd, precies in-
gemeten en in kaart gebracht. Met
troffels en schepjes maken ze aan
de voorzijde van het terrein twee
stenen torens – verbonden door
een muur – en de resten van een
houten toegangsbrug zichtbaar. 

Leeftijd
Een stukje uit de palen van de brug
wordt onderzocht om de leeftijd te
bepalen. Aan de andere zijden zijn
sporen van een houten afzetting
gevonden en binnen het terrein
funderingsresten van bebouwing.
Inmiddels is alles weer afgedekt
met een dikke laag aarde.

Ik keek bij het werk
mee en zag de
fundering
tevoorschijn komen
– Chris Duijvestijn 

Eric

Om een schuldenberg van
bijna 300 miljoen euro af te
graven, schrijft politiek

Bergen op Zoom op pagina 8 van
het nieuwe Focusakkoord ‘zonder
heilige huisjes’: gemeentelijke
herindeling is geen taboe om fi-
nancieel gezond te worden. Nou is
het stuk nog vaag, dus lijkt zo’n
stap verder weg dan hereniging
van The Beatles, maar toch...
Mocht Bergen écht gaan gluren
naar de buren, dan vermoed ik dat
Woensdrechtse politici zich
hoogstpersoonlijk een hernia wil-
len tillen om de Belgische beton-
blokken op de landsgrens rap
noordwaarts te sjouwen. En dat er
in Steenbergen genoeg animo is
om polders blank te zetten als wa-
terlinie.
Weliswaar werken de drie ge-
meenten al samen. En zien velen
Bergen als buurman bij wie het
gezellig toeven is als ie een feestje
geeft in zijn sfeervolle huiskamer,
het oude centrum. Maar het is ook
zo’n buur van wie je je afvraagt:
‘Waar doet ie het allemaal van?’ Of

die je uitnodigt
voor een pira-
midespel.
,,We hebben

het niet meer
over Nedalco”,
verwees
raadslid
Reinoud

Krijnen bij de Focus-presentatie
de miljoenenmiskoop van de alco-
holfabriek, molensteen om de
Bergse nek, naar het pijnlijke ver-
leden. ,,We gaan de toekomst in,
kunnen op elkaar rekenen.” Tja,
Bergen en rekenen...
Niet alleen binnenstad is histo-
risch, de schuldenlast ook. En die
kan dit college wel toeschrijven
aan de kosten voor Wmo en jeugd-
zorg, Bergen stond daarvoor al een
kwart miljard in het krijt. Als
Wobke Hoekstra al huiverig is om
Italië en Spanje te steunen on-
danks corona, dan wacht Bergen
geen coulance voor de aandoening
‘gat in de hand’.
Voelden veel dorpen de vorige
herindeling reeds als een moetje,
uitgehuwelijkt worden aan een
buur met zo’n negatieve bruids-
schat, is vragen om een Baskische
guerilla op de Brabantse Wal.
Steenbergen en Woensdrecht
hebben hun huishoudboekjes aar-
dig op orde, hun inwoners zullen
weinig zien in een #Fok Us-ak-
koord om de Bergse gokschuld op
te lossen.
Moet de Krab dus lonken naar
de Roosendaalse Tullepetaon? De
armlastige stad die bedelt bij de
goed boerende ‘dorpelingen’? Hoe
vernederend zou dat zijn? Voor-
deel is wel dat Bergenaren zo als-
nog het Bravis ziekenhuis in eigen
gemeente krijgen.

Niet alleen binnenstad
is historisch, 
de schuldenlast ook
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◀ Bij werk-
zaamheden bij
de historische
boerderij De
Lantaarn zijn
archeologi-
sche resten
van een slot
gevonden.
Onder andere
stenen die ooit
twee torens
vormden en de
archeologen
verwachten
nog meer te
zullen vinden. 
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