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Wat we hoopten is werkelijkheid geworden. Het Gemonde Graaft Geschiedenis 
weekend heeft prachtige informatie opgeleverd. Zo is duidelijk geworden dat op het 
Gemondse zandplateau al eerder werd verbouwd dan tot nu toe werd aangenomen,
dat er in de middeleeuwen waarschijnlijk meer verspreid werd gewoond en dat ons 
huidige dorp pas vanaf het begin van de 18e eeuw vorm begon te krijgen. 
De eerste stappen voor een vervolg in september zijn intussen in gang gezet.

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat we, net als echte archeologen, in en rond 
Gemonde putjes hebben gegraven om te kijken wat we in de grond konden vinden. Dit deden 
we onder de koepel van het CARE-project “ Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud ” 
met ondersteuning van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Aan dit CARE-project deden nog 
meer dorpen mee waardoor de studenten in Amsterdam, die alle vondsten moesten 
determineren, het erg druk kregen.
Ze waren daar een stuk mee op dreef toen de coronamaatregelen de UvA dwongen haar deuren
te sluiten. Hoe graag de studenten ook door wilden met hun studiewerk, ze mochten niet meer. 
Helaas heeft dat voor maanden vertraging gezorgd.
Gelukkig mochten ze na de zomer weer aan de gang en de resultaten zijn geweldig : Gemonde 
was binnen het CARE-project het dorp met de meeste deelnemers, de meeste putjes en 
natuurlijk hebben we dan ook de meeste vondsten. Er zijn 853 aardewerkfragmenten gevonden 
en die geven een mooi beeld van de geschiedenis van Gemonde en haar omgeving.
Het gaat te ver om elk fragment apart te behandelen. Daarom hebben we er een paar mooie en 
indrukwekkende uitgehaald om te fotograferen en er wat over te vertellen.

Maar eerst even iets over aardewerk want dit komt in de rest van dit verslagje terug. Er zijn 
door de eeuwen heen namelijk nogal wat verschillende soorten aardewerk geweest en daaraan 
kunnen archeologen het tijdvak waarin ze aan het graven zijn goed herkennen.
In de basis zijn er drie soorten aardewerk : Aardewerk, Steengoed en Porselein. En het verschil 
zit hem voornamelijk in de baktemperatuur. Om aardewerk te maken moet je een oven hebben 
waar je een temperatuur van 1100 °C kunt bereiken. Aardewerk is van zichzelf poreus, dus om 
het waterdicht te maken moet het geglazuurd worden. Steengoed wordt ook wel Gres genoemd 
en om het te maken moet je tot ongeveer 1300 °C kunnen stoken, en als je dat een tijdje vol 
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houdt wordt het materiaal zo dicht dat het wel waterdicht wordt. Porselein is een materiaal dat 
meestal twee maal gebakken wordt en de tweede keer tot 1400 °C. Aardewerk is dus een stuk 
eenvoudiger te maken dan steengoed of porselein. Maar die temperaturen zijn niet het enige, 
want er zitten ook verschillen in de samenstelling van de klei. Er worden  vaak toevoegingen aan
de klei gedaan om een steviger resultaat te krijgen. Deze toevoegingen zijn soms regio-
gebonden en soms ook speciaal voor een periode. Al dit soort details geven archeologen een 
duidelijk beeld over de tijd en soms ook over de herkomst van het materiaal.
Ik noemde al even glazuur. Daarmee maakte men aardewerk waterdicht. In het begin was dat 
een loodoxide die in de oven tot een dichte transparante glasachtige laag uitvloeide, maar na de
nodige eeuwen ontdekte men dat oxides van andere metalen andere kleuren gaven en dat 
daarmee kon worden versierd. Dat ontdekte men niet van de ene op de andere dag en daardoor
biedt de ontwikkeling in de glazuren aan archeologen ook een goede indruk van de tijd waarin 
het gevonden aardewerk gemaakt is.
Zoals  jullie je wellicht zullen herinneren is het bij Gemonde Graaft Geschiedenis met name
de bedoeling om te achterhalen hoe ons dorp is gegroeid tot de huidige situatie. Om die
 reden is er steeds gezocht op plaatsen die in het verleden als moestuin gebruikt zouden kunnen
zijn. De gewoonte om het vuil als mest in de moestuin te gooien geeft dat daar ook scherven 
van kapot aardewerk terecht zijn gekomen. En aan die scherven kunnen we dus vaak een tijd 
koppelen.

En ook even over stratigrafie. Dat gaat over de lagen waaruit de ondergrond is opgebouwd.
Om allerlei redenen wordt het aardoppervlak in ons bewoonde gebied steeds dikker. Dat is 
voornamelijk doordat eroderende bergen hun puin in de vorm van grind en klei langs onze 
rivieren afzetten en de wind deze over de rest van het gebied verspreidt. 

Onze Gemondse stratigrafie is duidelijk in te
delen. De onderste laag is het “witte zand” 
dat hier in de ijstijden is komen aanwaaien, 
de lagen hierboven zijn door de eeuwen 
opgebouwd door landbouw en bemesting.
In de periodes voorafgaand aan de 
Middeleeuwen hadden onze boeren nog 
niet zoveel kennis over bemesting. Ze 
verbouwden hun gewassen op het witte 
zand dat ze na een paar jaar gebruik een 
jaar braak lieten liggen om bij te komen, 
waarna ze daar opnieuw gingen 
verbouwen. Een eventuele laagopbouw uit 
deze periodes voorafgaand aan de 

Middeleeuwen is dus heel beperkt. Vondsten uit deze verschillende vroegste periodes liggen dus
meestal door elkaar heen in de laag die direct boven het witte zand ligt.
Vanaf de Middeleeuwen begon men met een andere manier van bemesten. Boeren gingen de 
mest uit hun stallen gebruiken, gemengd met de begroeiing die van de woeste gronden werd 
gehaald. Door deze wijze van bemesting werd het landbouwland geleidelijk steeds verder 
opgehoogd.
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Registratie laagopbouw in putje.     (Foto H.Wijnands)
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Omdat de stalvloer ook als vuilnisbak werd gebruikt kwamen daarmee scherven en brokken van
het kapotte aardewerk op de akkers en in de moestuinen terecht.
Later werd ook mest “geïmporteerd”. De inwoners van 's-Hertogenbosch hadden vroeger achter 
in hun tuin een vuilhoop met al hun afval, want er kwam nog niet elke twee weken iemand de 
Kliko legen. En als ze geen beerput hadden kwam daar ook de inhoud van hun tonnetjes bij, 
want riool was er nog niet.
Gelukkig waren er zakenlui die dit voortdurend groeiende probleem in die achtertuinen en volle 
beerputten herkenden, terwijl ze ook de bemestingsbehoefte van de landbouwers op onze 
zandgronden begrepen. Een logistiek verdienmodel was snel gevonden. De Bosschenaren 
betaalden voor het afvoeren van hun afval en de Gemondse akkerbouwers betaalden voor de 
aanvoer van vruchtbare meststoffen. Boten van het type platbodem waren natuurlijk makkelijk 
gehuurd. Deze vorm van bemesting verklaart ook de aanwezigheid van leisteenstukjes op de 
Gemondse akkers. Dat was de dakbedekking in Den Bosch voordat er dakpannen waren. 
Wanneer de spijkers doorgeroest waren gleden de leien naar beneden, vielen kapot en werden 
bij het vuil op de hoop gegooid.
Het zijn dus niet alleen maar scherven uit Gemonde die we in onze grond aantreffen.

Vondsten

De onderste bruine laag, dat is die uit de periodes van vóór de Middeleeuwen, is alleen in putje 
4 teruggevonden. Deze lag in het weiland achter begraafplaats De Hogert. Op ongeveer een 
meter diepte zijn aardewerkfragmenten gevonden van een heel ruwe soort, zonder 
versieringen, die wijzen op gebruik in de periode Neolithicum – Bronstijd. Dat is ruim 4500 jaar 
geleden. Het is heel poreus aardewerk met een wanddikte van ruim een centimeter (30.1)

Een andere opmerkelijke vondst uit dezelfde put was een stukje potrand dat vermoedelijk uit de 
Romeinse tijd, dus zo'n 1800 jaar geleden, stamt (32.6) . Ook zijn er hier iets jongere vondsten, 
uit de Vroege Middeleeuwen, gevonden. Dat is de periode tussen de Romeinse Tijd en het jaar 
1000. Dat was de periode dat daar de eerste kerk werd gebouwd. Logisch dus dat er in die buurt
werd geleefd.
Vondsten uit de Volle Middeleeuwen, dat is de periode tussen 1000 en 1250, zijn behalve in put 
4 ook in put 3 gevonden. Die lag tussen de begraafplaats en de steiger in de Dommel. De 
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Vondst 30.1 , put 4    Vondst 32.6 , put 4
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mooiste fragmenten uit die periode werden in put 4 en in put 21 gevonden. Die laatste lag aan 
het begin van de Kriekelaar. De ene is een mooi voorbeeld van dunwandig stevig aardewerk 
waar voor het eerst versiering in kleur (een soort ijzerhoudende aarde) op is aangebracht (34.5),
de andere lijkt er op te wijzen dat er in die tijd meer belangstelling voor een meer uitgesproken 
vormgeving ontstaat (98.1). 

De vondsten uit de Late Middeleeuwen, van 1250 tot 1500, komen opnieuw uit putten 3 en 4, 
behalve dat er een enkele scherf in put 20, dat is in de Boomstraat, is gevonden. Die put lag niet 
zo ver van put 21, die aan het begin van de Kriekelaar lag, Dit lijkt er op te wijzen dat er in die 
periode al langs de Boomstraat werd gewoond en gewerkt.  Dat wil niet zeggen dat er geen 
andere nederzettingen waren, alleen maar dat we die nog niet hebben gevonden.

Vanaf 1500 begint in de archeologie de Nieuwe Tijd die tot het heden doorloopt. Dat is een 
periode waarin de ontwikkelingen zich steeds sneller opvolgen. De Vroege Nieuwe Tijd loopt tot 
ongeveer 1650 en is de periode van het nieuw ontdekte Amerika, van de Renaissance kunst en 
van de 80-jarige oorlog. Voor het gewone aardewerk wordt een techniek gebruikt waardoor het 
rood kleurt, maar vrij poreus blijft. Om het waterdicht te maken wordt de binnenkant 
geglazuurd met loodglazuur, wat na het bakken transparant is zodat de bruinrode kleur 
zichtbaar blijft. In put 18 aan de Boomstraat is daar een mooi dikwandig voorbeeld van 
gevonden (188.1). De onderkant van de bodem en de buitenzijde zijn niet geglazuurd. 
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Vondst 34.5 , put 4    Vondst 98.1 , put 21

Vondst 188.1  bovenaanzicht, put 18    Vondst 188.1  onderaanzicht, put 18
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In diezelfde periode begint een bepaald soort
versiering in de mode te komen. Hierbij wordt
het roodbakkend klei versierd met witbakkend
klei (slib) en daarna met transparante glazuur
afgedekt. Hiervan is in put 1 aan de Wielse
Hoeven een mooi voorbeeld gevonden
(198.7). Dit was ooit een schaal waarvan de
binnenkant versierd was, maar de buitenkant
is ook hier nog steeds niet bewerkt.
Rond 2007 is bij de Lariestraat een complete
kan gevonden die hier ook een mooi
voorbeeld van is. De binnenkant is helemaal
geglazuurd om hem waterdicht te maken,
maar aan de buitenkant is alleen het gedeelte
met de slibversiering ter bescherming
geglazuurd. Blijkbaar was het loodglazuren
een zo'n kostbare bewerking dat men zich
beperkte tot het meest noodzakelijke.
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      Vondst 198.7 , onderaanzicht, put 1

         Kan met slibversiering, privébezit

Vondst 199.1 , put 1       Vondst 197.1 , put 1

Vondst 198.7 , bovenaanzicht, put 1
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In de Midden Nieuwe Tijd, tussen 1650 en 1850, kwam de welvaart in de Nederlanden op gang. 
De 80-jarige oorlog was voorbij en de VOC had een uitgebreid handelsnetwerk opgezet. Aan het 
aardewerk zie je dat onder meer terug in de kleuren. Het eerst ontdekte men koperglazuur 
(groen) en tinglazuur (wit). Opnieuw in put 1 werden hier mooie voorbeelden van gevonden.  
Waar vondst 199.1 een effen groen geglazuurde bodem heeft, laat scherf 197.1 behalve een 
groene en een witte glazuurversiering ook “sgraffito” zien. Dat is het inkrassen van een tekening 
in de ongebakken klei. Het moet een voor die tijd duur bord zijn geweest.
Dat de nieuwe internationale handel ook in onze regio terecht kwam zien we aan een scherfje 
Qianlong porselein dat in put 6 aan het Kerkeind werd gevonden (145.1) en dat door de VOC uit 
China moet zijn meegenomen. Een ander in het oog springend gevolg van de internationale 
handel zien we terug in de fragmenten van Goudse pijpen (145.2). Want via de internationale 
handel werd tabak in de Nederlanden geïmporteerd en ging men het ook hier verbouwen. Vaak 
kreeg men een gratis pijp bij de aanschaf van tabak dat toen nog erg duur was.

De Late Nieuwe Tijd begint in 1850, wanneer de industriële revolutie op gang aan het komen is.
Daarmee nam de welvaart aanvankelijk af en de sociale onrust toe. In het begin van deze 
periode werden de eerste vakverenigingen opgericht met arbeiders die een bepaald vak hadden
en voor zichzelf wilden opkomen. Noord Brabant was in die periode zeker niet welvarend te 
noemen en rond de eeuwwisseling werd, in navolging van het zich organiseren van fabrieks-
arbeiders, de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond opgericht door boeren die gezamenlijk 
hun belangen wilden behartigen. Dank zij de bundeling van kennis in deze landbouwvereniging 
verspreidde de moderne landbouw zich snel over Noord Brabant. In plaats van de vertrouwde 
organische mest van de afvalhopen deed kunstmest z'n intrede. Daarmee kwamen er geen 
nieuwe scherven van kapot aardewerk meer op de akkers terecht. Tussen al die 
aardewerkfragmenten van Gemonde Graaft Geschiedenis zitten hooguit twintig onooglijke 
scherfjes uit de Late Nieuwe Tijd. Helaas te weinig om iets interessants  over te schrijven. 
Wat wel een leuke vondst uit die tijd is, is de pijpekop uit Kevelaer die in put 25 aan de 
Sint-Lambertusweg is gevonden (154.4). De pijpekop heeft links en rechts een versiering met 
een  kapel en een kerk, en aan de voorzijde een niet meer herkenbare versiering met daaronder 
de tekst AND V KEVELAER waarbij AND waarschijnlijk voor “andenken” staat. Kevelaer ligt in 
Duitsland, net aan de andere kant van de Maas, op ongeveer 75 km van Gemonde en heeft een 
Mariabasiliek die sinds de 17e eeuw een bedevaartsplaats is. De pijpekop is gedateerd op rond 
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1900 en was dus een souvenir. Wat opvalt is dat deze pijpekop groter is dan de pijpekoppen van 
een eeuw eerder. Blijkbaar was tabak intussen algemener en goedkoper geworden en waren de 
pijpekoppen daarbij meegegroeid.

Officieel eindigt de Late Nieuwe Tijd in 1945. De na-oorlogse periode is zo goed beschreven dat 
daar eigenlijk nog geen archeologie voor nodig is om die te duiden. Uit de Duitse bezettingstijd 
is echter een vondstje naar boven gekomen waar iets over te zeggen is. Het is een cent (141). En
niet zomaar een cent, maar “noodgeld”. De bezetter had een enorme behoefte aan koper voor 
de hulzen van de munitie, die ze voor hun oorlog nodig hadden en kleingeld bestond 
voornamelijk uit koper. Dat kleingeld werd dus ingezameld voor de oorlog en vervangen door 
munten van zink. Onze vondst uit de put aan de Besselaar is zo'n zinken cent.

Conclusies

Wanneer we op de ouderdom van de gevonden aardewerkfragmenten afgaan kunnen we 
vaststellen dat de vroegste bewoning van onze leefomgeving niet op de plaats lag waar het 
huidige Gemonde ligt. Die moet eerder worden gezocht in de buurt van begraafplaats De 
Hogert.
Uit de Romeinse tijd zijn helaas nauwelijks duidelijke vondsten gedaan, dus waar de villa heeft 
gestaan weten we nog steeds niet.
Wel lijken er voorzichtige aanwijzingen dat er vanaf ongeveer het jaar 1000 ook al bewoning 
langs de Boomstraat moet zijn geweest. 
De plek waar ons huidige Gemonde ligt lijkt pas vanaf 1700 intensiever bewoond te zijn 
geworden.

Met ons eerste graafweekend hebben we een prachtige serie gegevens kunnen verzamelen en 
een uitstekende basis gecreëerd om op door te kunnen werken. In september 2021 willen we 
dus opnieuw een Gemonde Graaft Geschiedenis organiseren. We hopen dat jullie allemaal weer 
mee kunnen doen en je familie en kennissen dan meeneemt.
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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: Gemonde Graaft Geschiedenis 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.
Graag tot september !

Met vriendelijke groet, 

Jan van Leeuwen 
       werkgroep Gemonde Graaft Geschiedenis 

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
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