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Dames en heren, 
  
Door de drukte heeft deze nieuwsbrief even op zich laten wachten, maar wat een weekend 
in Gemonde! Op 31 augustus en 1 september organiseerden we hier samen met 
Heemkundekring Den Hogert alweer het derde CARE-gemeenschapsarcheologieweekend: 
Gemonde Graaft Geschiedenis. De familie Van Esch stelde daarbij hun dressuurstal ter 
beschikking als uitvalsbasis.  
Al maanden van te voren was de heemkundekring begonnen met de organisatie ter plaatse. 
Toch duurde het even voordat de deelname op gang kwam en de eerlijkheid gebied te 
zeggen dat ik onze partners van enige overmoed begon te verdenken. Deze twijfel moest ik 
de aanloop naar het weekend echter inslikken en maakte gedurende het evenement zelfs 
plaats voor verbluffing toen zich meer dan 110 deelnemers aanmeldden. Tel daarbij op de 
buurtbewoners die nog zijn komen ‘aanwaaien’ en we naderen de 150 mensen die mee zijn 
gegaan op ontdekkingsreis! Zo’n animo hadden wij, althans het Amsterdamse deel van het 
projectteam, niet voorzien. We zaten daarmee meteen aan de grenzen van onze eigen 
capaciteit en hebben de rest van het weekeinde onze uiterste best moeten doen om het nog 
allemaal een beetje bij te kunnen benen. Maar het is gelukt!  Geweldig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We konden het weekend gelijk beginnen met goed nieuws: Wethouder Peter Raaijmakers 
beet het spits af en schonk het CARE-evenement Gemonde Graaft Geschiedenis  € 2000,- ! 
We zijn de gemeente Sint-Michielsgestel hier vanzelfsprekend zeer erkentelijk voor, want 
het vormt een welkome bijdrage in de kosten. 
 
Historisch is Gemonde een bijzonder geval. Tot 1996 was het namelijk verdeeld over vier 
gemeenten: Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Deze situatie gaat 
terug tot de Late Middeleeuwen 1341 toen de Hertog van Brabant de Bodem van Elde, een 
groot wildernisgebied tussen deze dorpen in gebruik gaf aan de inwoners van deze dorpen. 
De Gemondse parochie lag daar als eenheid halverwege tussenin, maar juridisch gezien niet 
als zelfstandig dorp.  
 

Foto  Hue Wijnands
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Foto  CARE-projectteam                    .   

Tot in de 16e eeuw bestond de bewoning vermoedelijk vooral uit losse hoeven en kleine 
buurtschappen. Van een echte dorpskern is dan nog geen sprake. Dit komt pas vanaf de 
17e/18e eeuw. Na de 80-jarige oorlog (1568-1648) hebben de Katholieke Brabanders hun 
kerken moeten afstaan aan het nieuwe Protestantse gezag. Dit beleid werd wat afgezwakt 
na de komst van de Fransen in 1672 en de Katholieke gemeenschap mocht schuurkerken 
gaan bouwen. In Gemonde stond deze kerk aanvankelijk op de plaats waar buurthuis De Kei 
stond, maar werd later vervangen door een grotere, op het landgoed Twijnmeer. Deze 
kerken lijken het focuspunt te zijn geweest voor de verdere dorpontwikkeling en er ontstond 
in de loop van de tijd een kleine kern. 
 

           
Foto’s  Hue Wijnands                 . 

 

De bewoningsgeschiedenis roept veel vragen op. Zoals, wat de relatie was tussen het 
middeleeuwse landgoed dat aan Willibrordus werd geschonken en de Romeinse villa, die 
hier eerder heeft gelegen en waar de stenen voor de eerste stenen kerk vandaan kwamen? 
Of, wat de rol was van de mysterieuze hoeve Berselaar die gesticht werd aan de westgrens 
van het rechtsgebied van Sint-Oedenrode, ruim 10 km van dat dorp? Of waarom men voor 
juist die specifieke locaties koos om schuurkerken te bouwen?  
Om hier een antwoord op te krijgen zijn we met Gemonde Graaft Geschiedenis op 
onderzoek gegaan. In totaal hebben we hiervoor 14 proefputjes gegraven.  
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De eerste resultaten zijn veelbelovend.  
Rond De Hogert hebben we aardewerk gevonden dat er op wijst dat dit gebied wellicht 
ononderbroken bewoond is geweest van de Romeinse tijd tot in de vroege middeleeuwen. 
Het gebied in de bocht van de Boomstraat – Kriekelaar blijkt eerder bewoond dan verwacht. 
Onder de resten van de 19e-eeuwse boerderij die hier tot in de jaren ’60 heeft gestaan 
kwamen heel mooie stukken aardewerk uit de 12e eeuw tevoorschijn. In combinatie met de 
bijzondere vorm van de oude perceelring denken we nu dat hier in de Volle-Middeleeuwen 
al een hoeve heeft gestaan. 
Aan de andere kant van het dorp aan de kruising Bodem van Elde – Broekstraat vonden we 
bewijzen voor de relatief jonge datering van de bewoning. De eigenaar van de boerderij 
waar we ons proefputje groeven had bij een verbouwing een haardbalk gevonden met 
daarin het jaartal 1697 gesneden. Het oudste aardewerk dat werd opgegraven in de tuin 
dateerde inderdaad uit de 18e eeuw. Deze boerderij lijkt dus te zijn gesticht met de 
ontginning van het oude leembos in deze periode. 
Langs de Sint-Lambertusweg groeven we een putje bij de voormalige hoeve van het Onze-
Lieve-Vrouwe gasthuis van Boxtel. Hoewel de zusters hier niet zelf hebben geakkerd, vonden 
we wel een blijk van devotie van de pachtboer: een fraaie tabakspijp die als souvenir van een 
bedevaart naar Kevelaer werd meegebracht.  
Ook zijn we op onverwachte verassingen gestuit. In een putje aan de Lariestraat, gepland op 
het achtererf van een boerderij die hier in de 19e eeuw heeft gestaan, werd op een halve 
meter diepte een groot, rond ijzeren voorwerp gevonden. Een ketel misschien? Toch niet 
helemaal. Bij het voorzichtig uitprepareren bleek het te gaan om een oud olievat, dat hier 
nog moet zijn begraven voor de bouw van de huidige woningen.  
En naar verwachting zullen tijdens de verder uitwerking van het vondstmateriaal ook nog de 
nodige ontdekkingen worden gedaan.  
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Direct aansluitend aan het Gemonde Graaft Geschiedenis weekend is een deel van het CARE-
team doorgereisd naar Bern om het project te presenteren op het jaarlijkse Europese 
Archeologiecongres (EAA). Daar werd het goed ontvangen en hebben we contacten kunnen 
leggen met collega’s uit omringende landen die op andere manieren met 
gemeenschapsarcheologie bezig zijn. Behalve dat we hier wat nieuwe ideeën hebben 
kunnen opdoen, heeft het ook weer aanknopingspunten voor samenwerking opgeleverd.  
 

 
Bij terugkomst werden we verrast door het bericht dat het CARE-project is genomineerd 
voor de Brabantse Erfgoedprijs 2019. En dan zijn we nog maar net begonnen. Dit is niet 
alleen een leuke opsteker voor ons als CARE-team, maar zeker ook voor de deelnemende 
erfgoedverenigingen, heemkundekringen en vrijwilligers die zich inzetten voor het 
onderzoek van hun dorpen. Geweldig!  Samen met Gonnie van de Moosdijk (Archeologische 
Vereniging Kempen- en Peelland) zullen we aanstaande maandag een presentatie houden 
voor de jury.  
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Het CARE-onderzoek in Best dat was aangekondigd voor aankomend weekeinde is verzet 
naar volgend jaar. Omdat er zich mogelijkheden hebben aangediend om het 
gemeenschapsarcheologisch onderzoek te combineren met een scholenproject hebben we 
samen met Erfgoedvereniging Dye van Best besloten het project op te schuiven naar 
komend jaar. Een nieuwe datum volgt. 
 
Vanwege het boven verwachting grote succes van 
de afgelopen opgravingsweekeinden is er een 
aardige werkvoorraad ontstaan. De komende tijd 
zullen we de vondsten uit deze projecten gaan 
verwerken en bestuderen. Werk aan de winkel. 
 
Inmiddels is alvast de eerste selectie met foto’s 
van Gemonde gemaakt en op de website gezet. Je 
kunt ze vinden op: 
www.gemeenschapsarcheologie.nl/gemonde. 
Mocht je zelf nog leuke foto’s hebben gemaakt, 
dan houden we ons natuurlijk altijd aanbevolen. Je 
kunt ze sturen naar care-fgw@uva.nl of (voor 
Gemonde) aan w.h.b.wijnands@home.nl. 
  
Zoals altijd stellen we het zeer op prijs als jullie ons 
willen helpen om het CARE-project bekendheid te 
geven. Dit kun je doen door onze website 
www.gemeenschapsarcheologie.nl te bezoeken 
 en te delen én onze facebookpagina: Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud te 
volgen. ‘Like’ ‘m als je hem leuk vindt en deel ‘m vooral met mensen waarvan je denkt dat ze 
ook interesse hebben om mee te gaan op ontdekkingsreis in eigen dorp. Tot snel! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Johan Verspay 
Senior onderzoeker CARE-MSoC 
Universiteit van Amsterdam 
 
 
 

 
Gemonde Graaft Geschiedenis 
is een project van 
Heemkundevereniging “Den Hogert” 
onder auspiciën van CARE – Nederland. 
 

Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een email met uw afmelding naar   w.h.b.wijnands@home.nl 

Foto  Johan Verspay


