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Zomer 2007 heb ik als vrijwilliger mee mogen helpen op de
parkeerplaats en voetbalveld aan de Terhofstadlaan., waar in de
nabije toekomst het bejaardenhuis Huize Witven gaan bouwen.
Deze periode werd gekenmerkt door zeer veel regen, gelukkig
zitten we hier op zandgrond zodat het water redelijk snel
afgevoerd werd.
Herfst,winter 2007, lente en het begin van de zomer 2008 heb ik
mee mogen helpen bij Waterdael 111. Waterdael III is de tweede
grootste opgraving in Nederland, best iets om trots op te zijn,
aaneengesloten 32 ha, alleen Oss is met 53 hectare groter. Veel
geleerd in korte tijd.
Hoe gaat zo'n opgraving in zijn werk? Vooropstellen dat het
tegenwoordig verplicht is in Europa, dat als je de bodem
verstoord die eerst archeologisch onderzocht moet worden, dat is
vastgelegd in het verdrag van Malta. Voorzover ik het begrijp wil
het niet zeggen dat als je een huis bouwt, de grond voordat je
fundering uitgraaft, altijd archeologisch onderzocht moet worden,
dit wordt per geval bekeken en is hoofdzakelijk afhankelijk hoe
groot het archeologisch belang is van de locatie. Bij voorbeeld als
een huis wilt bouwen in de Posteistraat dan is de grond zeer zeker
van archeologisch belang omdat dit een van de oudste straten is
in Someren, maar heeft als minpunt, dat de grond waarschijnlijk
niet een keer, maar verscheidene keren verstoord is geweest door
bouwwerken, dus je kunt zelf niet vooraf bepalen wat van
archeologisch belang is. De Provinciale Overheid Noord-Brabant,
zijnde het bevoegd gezag, bepaald uiteindelijk wat wel en niet
onderzocht moet worden en heeft die taak aan de gemeenten door
middel van instructies doorgegeven. Daar gaat hij:
Onderzoek is verplicht in gebieden die zijn opgenomen op de
Cultuurhistorische Waardekaart [C.H. W.] Noord-Brabant.

Asten Hemel, omstreeks 1938
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Die bestaat uit
1. Archeologische Monumenten Kaart [ A.M.K.], bekende
waarden zowel beschermd en niet beschermd.
2. Gebieden die op de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden [l.K.A.W.] een middelgrote kans trefkans hebben.
3. Concrete archeologische waarden zoals
terreinen
met archeologische vindplaatsen melding Archis
[Archeologische Informatie Systeem], staan niet op C.H.W.
[Cultuur Historische Waarde kaart]', kerkterreinen e.d.
Onderzoek is niet verplicht [vrijblijvend] bij ZPP [particuliere
bouw van 1 - 2 woningen] of bij particulier - economisch
plan [stal, kas, loods] mits plan gebied geen 5000 m 2 en géén
AMK [Archeologische Monumenten Kaart] terrein.·

Ik weet het niet, de regels worden trouwens per gemeente
verschillend geïnterpreteerd. De regels zijn nieuw en wie op het
gemeentehuis weet hoe ze die toe moeten passen. De grote steden
hebben een eigen archeoloog en die weet waar hij bovenstaande
informatie kan vinden en gemeenten zoals Someren huren dan
een archeologisch adviesbureau in om dat voor hen uit te zoeken.
Voor Someren is dat Ds Fokko Kortlang van het bureau
Archeologische Advisering en Ondersteuning. Zelfs als
amateurtje die nog maar kort bezig is zie je dat het soms toch
verkeerd gaat maar volgens de nieuwe wet heb je als amateur
helemaal geen bevoegdheid en geen toegang tot Archis
[Archeologisch informatie systeem]. Zelf heb ik daar niet zo
moeilijk mee, maar mijn mogelijkheden, als amateur, om in te
grijpen zijn zeer beperkt. Als ik bij het aanleggen van een
fundering van een huis sta te kijken, gewoon uit interesse of er
iets archeologisch aanwezig is en er zou iets echt waardevol
inzitten, kan ik zelf niet het graven stilleggen en zelfs als me dat
lukt zullen de bouwvakkers mij de volgende keer niet toestaan
aanwezig te zijn als ze gaan graven.
Ik begrijp ook wel dat de portefeuille van een gemeente grenzen
heeft, maar als je moeilijke regels opstelt die ik en iedereen moet
leren, moet je die ook naleven.
WAAROM GRAVEN ARCHEOLOGEN? ZE HOPEN IETS TE
VINDEN WAT UNIEK IS, DUS ER WAARSCHIJNLIJK NIET
IN ZIT, MAAR ALS ZE ER NIET NAAR ZOEKEN ZULLEN
ZE HET NOOIT VINDEN.

Natie zomer 2007

Die officiële regels haal ik maar even aan om je te laten weten,
dat als je gaat bouwen, je niet bij mij hoeft te komen om te
vragen, "Moeten wij wel of niet een archeologisch onderzoek te
doen".

Hoe gaat dat zijn werk?
Voordat er gegraven wordt maakt de gemeente, [opdrachtgever]
samen met de archeoloog of archeologisch bureau dat de
gemeente ingehuurd heeft, een plan van eisen P.v.E.opgesteld,
daarin staat wat er van de mensen die opgraven vereist wordt dat
ze onderzoeken. Dit wordt aan de bedrijven, die bevoegd zijn
archeologisch onderzoek te doen toegestuurd en die kunnen daar
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op inschrijven, het zelfde als bij de aanbesteding van een huis.
Daarna moeten die bevoegde bedrijven een prijsopgave doen en
een plan van aanpak indienen, waarop de gemeente in
samenspraak met hun archeoloog[archeologisch adviesbureau]
beslist wie het onderzoek doet.
Daarna kan men eindelijk men met opgraven beginnen.Eerst
wordt het terrein gemeten en de coördinaten uitgezet, waarbij
vaste meetpunten in het terrein worden uitgezet zodat later alle
vondsten op coördinaat geregistreerd kunnen worden. Als de
vaste meetpunten zijn aangebracht wordt het esdek [zwart zand]
tot op vijf centimeter boven het gele [rooi] zand met de kraan
over een oppervlakte 30 bij 60 meter afgegraven. Esdek is zand
dat door de boeren door middel van plaggen, gemengd met mest
uit de potstal op het land is uitgereden. Dit diende als mest voor
de magere grond, zonder stalmest zou de grond steeds armer
worden en wat je er ook op verbouwd steeds minder worden. Het
zwarte zand dat overblijft is de oudste laag waar je nog
archeologisch materiaal van de ijzertijd, bronstijd, Romeinse tijd
. •en middeleeuwen kunt vinden. Natuurlijk liggen nog oudere
resten, de steentijd nog dieper, op of in het gele zand, dat tijdens
de laatste ijstijd is komen aanwaaien uit wat nu de Noordzee is.
Die vijf centimeter worden door middel van de metaaldetector
onderzocht op alles wat metaal is. Doordat de moderne boeren
dikwijls machinaal diep geploegd hebben kom je zelfs op 1 meter
diepte meer spijkers dan brons tegen, maar soms brons, een munt,
een Romeinse speld of een musketkogel. Een ring en een
musketkogel geven een goed, duidelijk signaal. De nieuwste
computer gestuurde metaaldetectors hebben een schermpje
waarop je kunt aflezen wat er in de grond onder die piep zit, bij
de oudere leer je na verloop van tijd aan het geluid van de piep
wat er zit, ijzer, brons, lood, zilver of goud, in 99 van de 100 keer
de eerste drie. Nadat die vijf centimeter onderzocht zijn wordt die
door de kraan verwijderd. Zonder computer legt de machinist, in
Someren Ton Luyten een vlak aan, zo vlak als een tennisveld,
een genot voor het oog, dat moet je eens gaan zien. Ton viert in
6

september dat hij dertig jaar archeologie's onderzoek doet en dat
is er ook wel aan afte zien. Niet alleen legt hij vlakken aan, hij
let ook op dat vondsten zoals urnen, crematie resten niet
beschadigd, verstoord worden, als hij zoiets van bovenaf ziet laat
hij een cirkel zand ± 4cm hoger staan, zodat voor iedereen
duidelijk is "Voorzichtig, hier zit wat". Van de put worden
overzichtsfoto's van gemaakt, natuurlijk digitaal, zodat je meteen
kunt zien of alles erop staat, duidelijk is, zoals je bedoeling
was.

Grafcirkel van een belangrijk man

Grafcirkel doorsnee 9 meter met in het midden crematieresten en
omringd door een cirkel van 24 palen.
Daarna worden alle sporen in tekening gebracht. De nieuwe
computersystemen, zijn vrij eenvoudig om mee te werken. Je zet
door middel van je vaste meetpunten, een ijkpunt uit en kunt
daarna, een persoon, met een kleine computer op een paal
rondlopen. Als je een punt wilt meten wordt de paal, door middel
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van een bevestigde waterpasje, verticaal op de grond gezet, druk
je een knopje in en dat punt wordt zo op de computer vastgelegd,
Later kunnen de gegevens op de laptop worden uitgewerkt. Een
klein nadeel is dat het systeem natuurlijk last heeft met cirkels,
omdat het alleen lijntjes trekt tussen de twee meetpunten. Het
leesgedeelte van het systeem heeft grote overeenkomsten met die
van een moderne bulldozer, Via een ijkpunt wordt daar de
schuifbak op hoogte gehouden. Hier bij de opgraving uitgevoerd
door de V.u.[Vrije Universiteit] Amsterdam werden alle sporen

Werktekening van een werkput.

handmatig, dus met potlood op een groot ruitjesvel in tekening
gebracht. Een persoon staat te meten met een maatlat en geeft aan
de andere de maten door die deze intekent op een ruitjesvel.
De sporen zijn de donkere vlekken in het gele [rooi] zand, die
kunnen zijn paalkuilen, stortkuilen, voorraadkuilen,
afvalkuilen,graven en crematie, waterputten en ik zal er nog wel
vergeten zijn. Op de tekening worden de plattegronden,

paalkuilen van huizen stallen en bijgebouwtjes met lijntjes
verbonden. Daarna kan het graven beginnen, ze gebruiken
hiervoor gewone schoppen, batsen 00, zoals die overal te koop
zijn. Deze zijn echter aan de voorzijde afgevijld, zodat ze nog
maar net rond zijn en zijn aan de onderkant geslepen.
Eindelijk komt de titel van dit artikel naar boven.
HORIZONTAAL GRAVEN MET JE OREN OPEN.
Laat me voorop stellen dat weer geen invloed heeft op wanneer
en hoe er gegraven wordt, regen is geen reden om op te houden,
alleen als er een donderbui recht boven de opgraving hangt wordt
even de veiligheid van de container opgezocht. Vorst, ik heb
gezien dat ze eerst met een pikhouweel de bevroren laag kapot
slaan en dan rustig beginnen met graven, zoals je aan de lijst van
werkers ziet zijn het merendeel
doctorandussen, hun moeders zullen toch wel een ander idee
gehad hebben, toen hun dochters slaagden, dan werken in weer
en wind. Al de donkere vlekken worden voor de helft verticaal
uitgegraven tot op de bodem van het spoor, dat heet een coup
zetten. De diepte varieert, kan 10 centimeter tot twee meter
bedragen. Normaal zetje een schop verticaal in het zand en neem
je een schop zand, zoals een tuin omspitten. Hier niet, hier houd
je de schop horizontaal en schraapt elke keer drie millimeter weg.
Het moet al een dun, precies horizontaal liggend muntje zijn als
je het mist. Dat muntje gaf geen signaal met de metaaldetector
omdat het meer dan 24 cm. Diep zat. Al de vondsten worden in
een plastic zakje verzameld, waarop een vondstkaartje gestoken
wordt met vermelding van projectnummer putnummer en
coupenummer.
Projeetnummer: bijv. Waterdael, SMR - WD
Jaartal- 08
Werkputnummer, bijv. 122
Spoornummerbijv.23
9
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maken. Het duurt dan ook maanden voordat je zelf een coup kunt
opleveren, die zonder door een professioneel opgeschoond
gefotografeerd kan worden.

Dan krijg je dus een bordje:
SMR- WD - 08
WP 122
S
23
Je ziet wat je vindt, normaal gesproken in eerste instantie niet,
maar je hoort het. De tik als je iets raakt is onmiskenbaar en ik
heb me laten vertellen dat luisteren de reden is, dat ze geen zoals
bouwvakkers, draagbare radio hebben. Elke tik is weer kans op
iets belangrijk, maar natuurlijk in negenhondernegenen negetig
van de duizend gevallen, een scherfje, maar zelfs dat is zeer
interessant. Aan het fragment scherf uit een kuil, paalkuil, put of
grafcirkel kan men bepalen hoe oud het gat is , de scherf is altijd
ouder dan het gat waarin hij terecht gekomen is. Dus kan men de
ouderdom van de restanten van een huis, spieker bijgebouwen of
put met redelijke zekerheid vaststellen. Een spieker is een houten
. J'latform op 4 of 6 palen dat gebruikt werd om de voorraad droog
en het ongedierte weg te houden. Komt van het Duitse woord
speichern. De paalkuilen zijn duidelijk, hoe ouder ze zijn, hoe
lichter ze van kleur zijn, omdat ze door water uitgespoeld
worden, zoals koffie in een koffiefilter. Soms kom je houtresten
tegen en je kunt zien hoe groot en diep het gat gegraven was, het
zand zien dat gebruikt is om het gat te vullen nadat de paal er
ingezet is en zelfs soms zien naar welke kant, links of rechts de
paal eruit getrokken is toen ze hem verwijderden. Al het zand dat
wordt uitgegraven wordt op een kruiwagen gegooid, mag niet op
de vloer van de werkput gestort worden, Als de coup gezet is, op
de middellijn uitgegraven wordt het horizontale [bovenkant] en
de verticale zijden opgeschoond, het losse zand wordt verwijderd
en de vier oppervlakken, horizontaal boven, verticaal coupzijde
en zijkanten vlak gemaakt.
Meestal zijn dat echte meesterwerkjes en sta je versteld dat
iemand met een schop zo'n mooie vlak oppervlak en kuil kan
10

Coupe met: 1. insteekpaalkui, 2. paalkern, 4. vulling, 5. uitgraajkuil.

Daarna steekt men op een zwart bord met witte letters de
gegevens die bij de coupe horen.
SMR- WD - 08
WP 122
S
23
Dit wordt door middel van een tentpin zo recht mogelijk op de
coupe gezet waarna er minimaal twee foto's van gemaakt
worden, digitaal, zodat je meteen kunt controleren. Op Waterdael
III zijn meer dan 10.000 foto's gemaakt. Het is natuurlijk wel
duidelijk dat als je een gat graaft van 1,5 meter diep om er een
foto van een verticaal vlak van te maken je niet alleen diep maar
ook breed moet graven, anders krijg je de diepte niet op de foto
zonder de achterkant van de kuil[niet coup zijde] er ook op te
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krijgen. Steile foto's zouden de tekening in de sporen te veel
vertekenen, als regel, als je met de camera de bodem van het
spoor er onder een hoek van 30 graden er niet op krijgt moet het
gat breder worden. Dat kunnen veel kruiwagens extra zijn. Als de
coup gefotografeerd is moet er een tekening van gemaakt
worden. Op de tekening worden de lijnen van de coup en de
verschillende grondlagen getekend. Je zal wel denken, is daar dan
veel verschil tussen, daarom noem ik ze even:
1. Insteek paalkuil
2. [paal]kem
3. Nazak [bovenin paalkuil]
4. Vulling spoor [niet nader te onderscheiden]
5. uitgraafkuil paalkuil
6.
7. Houten bekisting waterput
8. Kern waterput
9. uitwrikkuil waterput
10. 11 en 12 enz. laagnummers, uitgedeeld in bijvoorbeeld
greppels en putten, wanneer er meerdere lagen aanwezig
zijn. 2

..

Van de crematieresten en van de inhoud van waterputten worden
monsters genomen. Het is natuurlijk voor ons fantastisch dat er
botjes door het cremeren geconserveerd zijn, als die mensen
gewoon begraven waren, was hun hele lichaam, bot inbegrepen
compleet vergaan. Uit de crematieresten kunnen verscheidene
dingen worden vastgesteld, man of vrouw, leeftijd, ziektes en
door DNA familieverband. De inhoud van waterputten en
voorraadkuilen kunnen bemonsterd worden, ze kijken dan wat
voor soort granen, noten, ongedierte [botjes] en afval er in zit.
Drs. Fokko Kortlang heeft hier een onderzoek naar verkoolde
zaden en vruchten uit de IJzertijd in Someren op gedaan. 3 Daarin
kom je nog de namen van die heerlijke oude granen tegen zoals:
dederzaad, bedekte gerst, linze, lijnzaad, pluim gierst,
broodtarwe, emmer, spelt, haver, oot [wilde haver] en natuurlijk
12

wat je niet tegenkomt is maïs, waar nu bijna al de velden vol met
staan. De houtresten in waterputten kunnen gebruikt worden om
daar dendrologie op toe te passen. De houtresten die goed

Grondlagen en put

geconserveerd zijn gebleven, doordat ze altijd in het grondwater
hebben gestaan, dus nat zijn gebleven. Door middel van de
jaarringen kan men dikwijls vaststellen wa~eer de boom gekapt
is. Op de BBC was een documentaire waar in Denemarken een
vikingboot gevonden was. Aan hand van de jaarringen stelde men
vast dat, dat stuk hout in 1354 in Ierland nog groeide, niet rond of
in de jaren 50 van de 14e eeuw maar precies het jaartal. Door
middel van computer worden deze vergelijkingen steeds
eenvoudiger. Dus kan de computer toch wel een nuttig ding zijn.
Als voorbeeld men vond in het Ijsselmeer een scheepswrak, de
e
naam was bekend en men wist, dat toen de boot verging in de 1g
eeuw alleen de schipper en een knecht aanwezig waren. Er
werden botten in het wrak gevonden waaruit DNA materiaal
genomen werd. Vervolgens vroeg men een aantal mensen met de
zelfde familienaam als de schipper en zijn knecht of ze DNA
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materiaal af wilden staan en kwamen er zo achter dat het de
botten van de schipper waren4 .
Van aardewerk die aardewerk potten met zo'n geduimde voet is
men bezig door middel van vingerafdrukken op de voet, met
behulp van een computer de pottenbakker te achterhalen. De
technieken worden steeds meer verfijnd en wat ook belangrijk is
steeds goedkoper. Doordat er voor opgravingen ingeschreven
moet worden en scherp gecontroleerd wordt op geleverde
kwaliteit zal in de toekomst de kostprijs per m2 waarschijnlijk
dalen. De prijs van het archeologisch onderzoek op Waterdael
was ± 8 euro per 2. Op een grondprijs van ???? maakt zo'n
bedrag ook niet meer uit. De opgraving wordt duur omdat er
zoveel m2 onderzocht worden. De reden dat het onderzocht wordt
is omdat de bodem verstoord wordt, de verstoorder moet betalen.
De gemeenten en archeologen zouden liever alles in situ laten.
De nieuwe prachtige plattegronden van huizen Hapshuis,
boothuizen, Romeinse huizen en begraafplaatsen van ver voor
Christus tot en met de middeleeuwen waren weer een lust voor
..het oog om te zien en ik hoop weer gauw ergens te kunnen
graven. De meest belangrijke vondsten waren wel de gietvorm
voor een [brons]mes en een aardewerk rammelaar. Dit is geen
wetenschappelijke beschrijving, waarin allerlei moeilijke
woorden gebruikt worden, maar een beschrijving van een
enthousiaste amateur. Kom een keer kijken in het
archeologiehuis, waar de belangrijkste vondsten van Waterdael I
en IJ zijn tentoongesteld. De vondsten van Waterdael III worden
op dit moment nog onderzocht en beschreven. Een advies: Wees
zuinig met plastic, als ze 1000 jaar terug plastic hadden gebruikt,
hadden we het nu opgegraven.
Willem van den Bosch
Literatuur
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EEN GILD PENNING, GEVONDEN IN
SOMEREN
Op de penning staat een pelgrim afgebeeld: hij is herkenbaar aan
de pelgrimsstaf - een lange stok waaraan een geldbuidel of een
schelp is bevestigd - en aan de grote, karakteristieke hoed. Links
van hem zijn de getallen 1654 en 66 ingeslagen. Op de andere
zijde staat een boot voorzien van twee zeilmasten en meerdere
vlaggen.

De penning is gemaakt van koper (of koperlegering), en heeft een
doorsnede van 37 à 38 mmo De penning is een gildepenning van
het schippersgilde uit Middelburg, met nummer 66 en jaartal
1654. De penning staat onder nummer 12.2 beschreven Wittop
Koning (1978), het huidige standaardwerk over ambachtsgildepenningen uit de Republiek; dit werk is grotendeels gebaseerd op
het oudere standaardwerk van Dirks (1879), waarin de penning
15
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genoemd wordt onder nummer 67.34. De penning is bekend met
verschillende ingeslagen nummers, maar steeds met hetzelfde
jaartal. Beide boeken geven slecHts een korte omschrijving, maar
de toewijzing aan stad en gilde lijkt alleszins redelijk.
Een schippersgilde was een ambachtsgilde waarin meerdere
beroepen vertegenwoordigd konden zijn als binnen-, buitenschippers, scheepsbouwers, vissers, scheepsbouwers, enz. Een
gilde liet alleen penningen maken als daar behoefte aan was.
Ze werden meestal gegoten van onedel metaal om de kosten te
drukken. Bij kleinere gilden kon vaak een gegraveerd plaatje
volstaan, of een plaatje waarin alleen cijfers en letters ingeslagen
werden. De penningen van de draagkrachtigere, grotere gilden
laten een artistieke afbeelding zien door een beroepsgraveur.
Deze gildepenning is daar een goed voorbeeld van. Op
gildepenningen tref je uiteenlopende afbeeldingen aan van een
gereedschap of product dat karakteristiek was voor het
betreffende ambacht; soms is een patroonheilige van het gilde
. ...afgebeeld. Meestal zijn de gildepenningen tekstloos, en daarom
moeilijk thuis te brengen. Van lang niet elke stad of gilde is een
penning bekend; van sommige steden (als Middelburg en
Amsterdam, en in mindere mate Den Bosch) zijn er tamelijk veel
bewaard gebleven. Er zijn van de Nederlanden honderden
verschillende penningen bewaard gebleven, merendeels
afkomstig van stedelijke ambachtsgilden uit de periode 16001800.

het stadswapen van Middelburg op de voorstevenvlag kunnen
herkennen.
Dit schip wijst dus erop dat de penning van het Middelburgs
schippersgilde is. Het jaartal 1654 op de penning moet gezien
worden als het jaar waarin de betreffende penning werd
uitgegeven. In 1675 werd de penning opgevolgd door een tweede
type, dat boven de pelgrim als opschrift heeft: ANNO 15991675, maar verder erg gelijkt op de penning uit 1654. Dit
opschrift doet vermoeden dat het Middelburgs schippersgilde in
1599 werd opgericht. Helaas is het volledige stadsarchief van
Middelburg tijdens het bombardement in mei 1940 verloren
gegaan, waardoor een en ander niet meer op directe wijze is na te
gaan. Nu rijst de vraag waarom er op de penning een pelgrim
staat afgebeeld. Op het minder gesleten exemplaar kun je zien dat
de pelgrim onder zijn rechterarm een boek draagt. Ikonografisch
gezien stelt de pelgrim met boek de apostel Sint Jacob de
Meerdere voor. Volgens overlevering was deze heilige Jacobus

Gildepenningen werden meestal gebruikt als middel om te
controleren of de leden hun verplichtingen in het gilde
nakwamen, als vorm van aanwezigheidsregistratie. Vandaar dat
de meeste penningen een nummer dragen.

de eerste die het Christendom in Spanje bracht. Hij werd bekend
als Santiago de Compostella. Ook de karakteristieke kalebas, die
de pelgrim als waterdrager via zijn rechterschouder op zijn
linkerzij draagt, is herkenbaar. Uit het voorkomen van St. Jacob

Het volgende exemplaar laat de kwaliteit van de penning goed
zien. Ook is daarop te zien dat de vlag op de achtersteven
onmiskenbaar het Zeeuwse provinciewapen draagt, waardoor we

op de penning mogen we afleiden dat hij de patroonheilige was
van het betreffende gilde. Dit illustreert ook dat na de Reformatie
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het gebruik van heiligen als ikoon bleef voortbestaan. Waarom de
schippers juist St Jacob als patroonheilige hebben gekozen is
weer een ander verhaal. Het antwoord hierop moet de
stadsgeschiedenis uitwijzen.
Ook elders bestonden gilden met Sint Jacob als patroonheilige:
zo kende Tholen "het schippersgilde van St Jacob", en volgens
een Haagse gildepenning uit 1653 had het lokale
hoedemakersgilde St. Jacob als patroonheilige; de St.Jacobsgilden van Vlissingen
(St.-Jacobskerk) en Haarlem ( St.-Jacobskapel) waren
waarschijnlijk geen ambachtsgilden.

Literatuur:
Wittop Koning, D. A., De penningen der Noord-Nederlandse
ambachtsgi lden
Amsterdam: J. Schul man, 1978., (supplement I. Amsterdam 1981;
supplement Il.
Bussum 1992.)

J WM Lodewijk

ARCHEOLOGIE IN EIGEN BODEM
Met veel plezier plaatsen we een artikel van de absolute nestor
van de Heemkundekring Ad Smulders. Over de werkgroep
Archeologie, die letterlijk aan de basis staat van de heemkunde.
"Het viel niet mee, " zegt Ad, "het is allemaal zo ver terug in de
tijd en met het vorderen van de tijd laat het geheugenje wel eens
in de steek. " Desondanks een gaaf verhaal, als we in
hedendaagse termen mogen spreken.
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"Zover ik me herinner", aldus Ad, "moet het actieve graven
begonnen zijn rond 1980, toen de SAS, de Stichting
Archeologisch Samenwerkingsverband, werd opgericht. We
konden toen nog niet veel meer doen dan in het najaar alle akkers
aflopen. En zoeken naar scherven en stenen werktuigen. Maar al
gauw deed zich de kans voor om actief aan het werk te gaan.
Toen in Helmond de Heemkundekring de toestemming kreeg
voor een onderzoek naar de resten van het oude kasteel, het werd
althans gedoogd, lag er ook voor ons een kans. In de jaren 80
werd in Asten het gemeentehuis uitgebreid en hiervoor werden
enkele aanliggende panden afgebroken. Er sneuvelden een cafè,
een paar huizen en de oude openbare school, tegenwoordig zou
dat een storm van protesten doen opwaaien. Wij deden aan dit
onderzoek mee, sterker nog, wij deden dit onderzoek. Met een
werkgroep die ik graag wil noemen; Karel Brusewitz, Jos van de
Weerden, Broer Nagel, Johan en Cecile Otlen, Ad Smulders,
Rinus Manders, Marti van Deursen, Harrie Habets en Toine Maas
een student archeologie. Johan Otlen was journalist van het
Eindhovens Dagblad en zorgde voor een uitgebreid verslag in ... ,
zijn krant. Ik maak graag gebruik van zijn tekst."
ArcheologencIub wroet inbouw put van de gemeente
Asten - De archeologenclub Asten/Someren onderdeel van de
Heemkundekring, is op een zaterdag in de bouw put van de
gemeente Asten aan het zoeken geweest naar historische
voorwerpen. Tot nu toe viel de omvang van de vondst niet tegen.
De enige historische vondst die dateert uit de middeleeuwen, is
een veertiende-eeuwse boomstamput. Verder werden vijf
turfputten en een stenen put gevonden van recentere datum. De
archeologenclub Asten ISomeren zal in de toekomst nog
meerdere pogingen onder nemen om waardevolle gegevens naar
boven te halen.
Daarbij wordt met name gedacht aan het geïmproviseerde
parkeerterreintje op het Konings plein daar stond vroeger een
middeleeuws kerkje.
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Het materiaal van de boomstam blijkt volgens archeologiestudent
Willem Beex uit het begin van de 14e eeuw te zijn. Vanwege de
geringe hoeveelheid moet er echter wel een marge van 100 jaar
worden aangehouden. De boomstam is vervaardigd van een
eikenboom, dit is een gebruik dat volgens Willem Beex typerend
is voor die periode. Daarmee wordt bevestigd dat al ruim
vijfhonderd jaar geleden sprake was van een nederzetting in
het centrum van Asten.
Volgens Karel Brusewitz, interim voorzitter van de
Heemkundekring is het de bedoeling om de gevonden
voorwerpen te exposeren in het nieuwe gemeentehuis. Daarvoor
heeft men nu al veel materiaal. Zaterdag troffen de
amateurarcheologen veel "zuipwerk" aan, aldus Karel Brusewitz,
pullen, glasscherven, en ook pijpenkopjes werden in de
afgegraven bodem gevonden. Waarschijnlijk zijn deze
voorwerpen van het voormalig café Het Swaantje dat op het
Koningsplein stond. Verder tussen het zand een bijna gave
afroompot (voor het afromen van melk). Aan de hand van
vergelijkingen gaat men proberen de ouderdom vast te stellen,
. ..die zal zo ongeveer 200 jaar bedragen. Op dit moment is tevens
het onderzoek gaande naar kleursporen in het gele zand. De
kleursporen zijn afkomstig van palen die daar een paar honderd
jaar geleden zijn gebruikt. Het zijn deze kleursporen die meer
kunnen vertellen over de vroegste geschiedenis van Asten. Tot
zover Johan Otten.
Met de medewerking van de gemeente en aannemers konden we
zo aan de slag. Er werden machinaal twee proefsleuven gegraven
waarna de amateurarcheologen aan het werk togen met de schop.
Al snel werd het duidelijk dat er destijds op het Koningsplein
intensieve bewoning bestond. P. Verwers van het bodemkundig
onderzoek bevestigde dat, maar kon geen uitsluitsel geven over
de oudheid van de gevonden sporen. Karel Brusewitz, interÏmvoorzitter van de Vonder zei het te betreuren dat de klus zo
haastig afgewerkt moest worden. Desalniettemin toch een gunstig

resultaat waar we trots op zijn. Over deze opgraving zijn
meerdere artikelen geschreven

Proefsleuven bij Gemeentehuis te Asten, 1985.

Sporen van oude bewoning bij Raadhuis Asten
Middeleeuwse vondsten.
In de bouwput van het gemeentehuis zijn in april 1986 de
daadwerkelijke graafwerk- zaamheden begonnen voor de
uitbreiding van het gemeentehuis. Buiten de bouwput,op de
plaats waar de openbare school heeft gestaan werden sporen
gevonden die uitwezen dat daar voorheen bebouwing moet
hebben gestaan dat kon men zien aan de afwijkende kleur
die de grond daar heeft in het gele zand. Archeoloog drs. Verwers
van de Rijksdienst gaf aan hoe men de bodemverschillen in kaart
moest brengen. Verder werden uit de bodemmonsters en scherven
die men ter plaatse had gevonden, analyses gemaakt die de
waarheid over de bebouwing en de ouderdom aan het licht
moesten brengen. Leden van de Vonder hebben met speciale
toestemming in het weekend met het onderzoek bezig gehouden.
's Maandag werden graafwerkzaamheden aan de eigenlijke
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bouwput voortgezet. Die gaven een aanduiding dat daar vroeger
waterputten hebben gelegen.
Daarna werd een waterput daarvan reeds uitgegraven en bleek die
put een houten beschoeiing te hebben. Bij voorzichtig uitgraven
van de put werden resten van aarde- werken kruiken aangetroffen
en de aard van de kruiken duidt er op dat men met een
middeleeuwse situatie te maken heeft. Door medewerking van de
aannemers en de firma die grond afgraaft krijgen de leden van de
Vonder daartoe de gelegenheid zonder dat de bouw vertraagd
hoeft te worden.
Tijdens de bouwvakvakantie is het onderzoek hervat.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling na de voltooiing van de
uitbreiding van het Raadhuis het onderzoek te hervatten. maar dat
bleek op problemen te stuiten. De gemeente wil namelijk zodra
de bouw werkzaamheden zijn afgerond de trottoirs en verdere
bestrating laten aan brengen. De archeologische werkgroep van
de Vonder zou dan geen kans meer krijgen om historische
gegevens in kaart te brengen daarom is de periode dat de bouw
stil ligt aangegrepen voor een voortzetting van het onderzoek.
, ...De archeologische werkgroep ontdekte enkele maanden geleden
tijdens de grondwerkzaamheden voor de bouw diverse sporen
van bewoning uit vroeger tijd
Zo werden de sporen van zes waterputten aangetroffen de oudste
daarvan is aan de hand van scherven die eertijds in de put zijn
terecht gekomen gedateerd in de twaalfde eeuw.

In Lierop nederzetting uit de Romeinse tijd ontdekt
Het volgende project rond 1990 van onze werkgroep was het
onderzoek op het toekomstig parkeerterrein voor vrachtwagens
aan het viaduct over de Stemertseweg. Op deze hoge akkers zou
een parkeerterrein aangelegd worden, het aanwezige eschdek
was reeds verwijderd.
Op dit terrein zijn sporen ontdekt van een nederzetting uit de
Romeinse tijd. Volgens deskundigen betreft het een voor
archeologen belangrijke locatie, die informatie kan geven
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over een periode waar nog weinig van bekend is. Regionale
amateurarcheologen en studenten archeologie hebben afgelopen
weken een deel van het terrein onderzocht en in kaart gebracht.
Dezer dagen wordt het veldonderzoek afgerond door een team
van de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek uit
Amersfoort.

~"

:/

Opgravingen in Lierop bij parkeerterrein, Steemertseweg, 1991.

De sporen van de nederzetting kwamen te voorschijn onder een
dikke akkerlaag aan de Stemertse weg, die in verband met de
aanleg van het vrachtwagen parkeerterrein was wegge graven. In
de ondergrond bevonden zich grote hoeveelheden scherfmateriaal
dat in de Romeinse tijd in gebruik is geweest. Bovendien
tekenden zich in het gele zand sporen af die er op wijzen dat hier
vroeger huizen en andere bouwwerken hebben gestaan. De
gemeente maakte het onderzoek mogelijk door de aanleg enkele
weken uit te stellen.

Mantelspeld:
Veel van de scherven zijn afkomstig van Romeins keukengoed:
do/iums (grote voorraad potten), wrijfschalen en kookpotten.
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Maar ook het luxe serviesgoed,het zogeheten terra sigiliata en
terra nigra, is in de nederzetting in gebruik geweest. Enkele
munten, een bronzen mantel speld,dakpannen en glasscherven
completeren het beeld Drs. Verwers houdt de mogelijkheid open
dat de nederzetting al in de late ijzertijd ( de periode die aan het
begin van de jaartelling vooraf gaat) , in gebruik is geweest Een

geïnterpreteerd dit moet uitsluitsel geven over de aard van de
bebouwing. Bekend is inmiddels al dat een van de gebouwtjes
een zogenaamde hutkom is geweest, Dat is een gedeeltelijk in de
grond gegraven huisje, dat als werk- of opslagruimte dienst deed.

Alle sporen worden ingetekend, Steemertseweg, Lierop

Ons volgende karwei is een onderzoek naar archeologische
sporen in het nieuwe bouw- terrein op Ooyvaartsrijt in Someren.
Een broer van Jos van de Weerden was hier bezig een huis te
bouwen en Jos die hierbij assistentie verleende ontdekte hier een
bronzen varken. Waarschijnlijk een grafgift. Johan Otten wist
van de gemeente toestemming te krijgen om ook hier een
onderzoek te doen, Van Jos van de Weerden wisten we dat ook
hier belangrijke vondsten mogelijk zouden zijn. Daar hij in deze
contreien reeds talrijke oppervlakte- vondsten had gedaan. Ook
over dit onderzoek heeft Johan Otten gepubliceerd in het
Eindhovens dagblad.
Nu is het een tijdlang stil in onze werkgroep. Totdat Jos van de
Weerden op een zondagmorgen ontdekt dat aan het terrein aan de
Kanaalstraat, waar de gemeente bezig is de grond bouwrijp te
maken, de cunetten voor wegen al voor een deel zijn uitgegraven.
Hij ontdekt in de ongeroerde bodem de sporen van kringgrafgreppels. Hij alarmeert de Rijks-dienst voor bodemonderzoek die
al snel arriveert en een onderzoek in gang zet.
Uit nieuwsgierigheid ben ik in het begin van dit onderzoek ook
een kijkje gaan nemen. En ze vroegen mij waar de schop was die
bij een opgraving nodig is. Daar ik toen reeds met pensioen was,
was dit aan geen dovemans oren gezegd. Als lid van de
werkgroep en gepensioneerd ben aan het wek geslagen. Jammer
dat de opgraving steeds plaats vond in de normale werktijd,
daardoor konden de overige leden moeilijk deelnemen.
In aanvang vonden we grafsporen uit de ijzertijd vierkante en
ronde greppels en langbed-greppels waarvan enkele van zodanige
lengte dat men ze de naam gaf systeem Someren. Ook vonden we
bewoningssporen en geen daar van oversneed de graf greppels. In
een van de kleine grafgreppels werd een bij-gave gevonden, in de

deel van het aardewerk is namelijk van inheemse makelij en kan
zowel in de IJzertijd als in de Romeinse tijd vervaardigd zijn.
Duidelijk is wel dat de bewoning heeft doorgelopen tot in de laatRomeinse periode, de vierde eeuw na Christus en mogelijk nog
later. Volgens dr F.Theuws van het Instituut voor Prae en
Protohistorie van Amsterdam, die het terrein heeft bezocht, is de
locatie daardoor van bijzonder belang. Over de ontwikkeling die
zich in deze periode in Brabant heeft voor gedaan, is namelijk
nog maar heel weinig bekend, de geschiedschrijving vertoont
grote leemten.
Met het uitwerken van de gegevens zal nog geruime tijd gemoeid
zijn. Bodemmonsters, hout, ijzer, glas en aardewerk worden
nader geanalyseerd. En de grond sporen moeten worden
24
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vorm van een drinkschaaltje met een klein tuitje dat de naam
biberon kreeg, de franse naam voor zuigfles

Detailoverzicht van een opgraving.

Zoals al eerder gezegd was het jammer dat het opgraven alleen
. "'Op werkdagen plaats vond waardoor de overige leden van de
wekgroep verstek moesten laten gaan,. ik sprak hhierover met
Fokko en toen werd er ook de zaterdag ingelast, zodat iedereen
mee kon doen. Deze dag werd besteed om die delen van de
sporen welke waren blijven staan te verwijderen, en na te zien of
zich hier in nog voorwerpen mochten bevinden. Ik kreeg het
verzoek om de dammetjes van het grote langspoor uit te graven.
Bij het graven stootte ik op graafsporen waar uit ik concludeerde
dat hier al eens gegraven was. ik waarschuwde Fokko, die zei
dat deze sporen waarschijnlijk belangrijker waren dan de andere
sporen, en mij vroeg om onmiddellijk te stoppen met het graven.
Hij zou de R.O.B.waarschuwen, en we zouden dinsdag verder
gaan. Die Dinsdag ging men voorzichtig verder en vonden we
een inhumanisatiegraf met daarin een boomstamkist waarin de
lijktekenen van een krijger met bijgaven, een zwaard, scheermes,
mes, schaar en een amfora (kruik) . Een beduidend aantal
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archeologen was hierbij als belangstellende aanwezig. Verder
moet ik vermelden dat een aantal vrijwilligers zich bezig hield
met het wassen en sorteren en op naam brengen van de
aardewerkvondsten. Dit gebeurde bij Harrie van Asten waar ook
de studenten archeologie die bij de opgraving in geschakeld
waren, gehuisvest waren.
Bij de opgraving Waterdael 2 kregen we versterking van Wil
Hilhorst en Andre en Nel van Beusekom, maar die bedankten
voor de werkgroep. Hierna komt een tijd waarin de activiteiten
op een laag pitje stonden, tot het moment dat wederom een groot
project aanving namelijk Waterdael3 en Terhofstadlaan in
Someren.
Hierbij is de hulp van onze werkgroep weer ingeschakeld met
Willem van den Bosch en mijn persoon terwijl onze werkgroep
versterkt werd met Peter van Bussel, Leo Groels en Karel
Verdonschot . De gemeente stelde ook het huis ter beschikking.
Peter van Bussel heeft het helemaal opgeknapt en het gaat dienst
doen als klein museum .
Een heel verhaal maar ik vertrouw er op dat de heemkunde kring
belangstelling heeft voor de archeologie. Ik bedank de mensen
met wie ik mocht samenwerken en Johan Otten die veel heeft
geschreven in het Eindhovens Dagblad waarvan ik ook dankbaar
gebruik van heb gemaakt.

AdSmulders

GEDOE ROND EEN KOE 1775
In het dorp Asten wonen aan de akkers Amoldus van Gerwen,
geboren in Asten als zoon van Willem van Gerwen, met zijn
vrouw Josyna Lomans. Josyna is in 1737 in Someren geboren als
dochter van Laurens Lomans en Maria Wylaars en is in juni 1763
van Someren naar Asten gekomen.
Bij dit echtpaar begint het gedoe rond een koe.
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Het is in de voormiddag van maandag 13 februari 1775 wanneer
zij aangifte doen van een verdwenen koe. Zij verklaren dat
gisteravond laat, hun koe "swart van hair met witte placke en
striep op het lijff'in hun stal was vastgebonden. De deur die dicht
was, was nog eens extra getast met hooi en stro.
Deze morgen ontdekten zij echter dat deze deur toch open was,
een gat in de wand en de koe weg.
Zij weten niet wie dit gedaan heeft.
De koe is gisteren verkocht aan Peter van Hugten op de Leensel
voor 22 gulden en 6 stuiver, Arnoldus heeft daarop vóóruit 1
gulden ontvangen.
Hij heeft de koe, kort na de middag, naar de stal van de herberg
van Cornelis Lintermans in het Dorp gebracht om deze aan Peter
van Hugten af te leveren. Omdat Peter geen geld had en hij niet
zonder betaling wilde leveren, heeft hij het beest weer
meegenomen en in zijn stal gezet.
Verder verklaart hij dat hij rond vijf uur in de avond, hun beest,
heeft zien staan in het Dorp op de stal van de weduwe Gerrit van
Riet. E.e.a. wordt onder ede bevestigd.
"Vier dagen later, op de 17de februari 1775, komt Hendrik
Halthuysen, ondervorster (deurwaarder) en nagtroeper
(nachtwacht) met de volgende verklaring.
Het was in de nacht van 12 op 13 februari dat ik, toen ik rondging
in het Dorp, om ongeveer half twee mensen hoorde praten en
licht zag in de herberg bij de kerk van Cornelis Lintermans.
Ik ben naar binnengegaan en trof daar aan, zittende bij het vuur,
Adriaan van Duuren en Peter van Hugten. Ik heb tegen hen
gezegd dat zij beter naar huis konden gaan.
Adriaan van Duuren zei hierop tegen mij: "Schobber, wat doede
gij hier in huys, het zijn U affairen niet". Beiden stonden op en
kwamen naar mij toe, waarbij Peter van Hugten met een tang in
zijn hand mij dreigde te slaan. Cornelis Lintermans is toen
sussend tussenbeide gekomen waarop ik ben weggegaan.
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Dezelfde nacht kwam ik om vier uur, bij de Mart aan de Poel,
Peter van Hugten tegen die een koe bij zich had, zwart en wit van
haar. Ik vroeg hem waar hij met dat beest vandaan kwam.
Waarop hij antwoordde: "Dat zijn U affairen niet" en is
doorgegaan.
Voornoemd beest is maandag in de stal van Peter van Hugten
gevonden en door hem, Peter, naar de stal van de weduwe Gerrit
van Riet gebracht.
Er is ook een verklaring van Dirs Verbaarschot weduwe van
Willem van Gerwen, die achter het huis van haar zoon Arnoldus
woont. Op zondagavond 12 februari, zat ik in den 'heert' van de
woning van mijn zoon Arnoldus, en heb gezien dat de koe goed
vastgebonden in de afgesloten stal stond en daar uitgehaald is.
E.e.a. wordt onder ede bevestigd.
Op 23 februari 1775 is de vermelding, dat de schepenen Francis
van de Vorst en Jan van Dijk, samen met president schepen
Leendert van Riet op inspectie zijn geweest. Zij hebben, na
aangifte van diefstal van een koe, een visuele inspectie gedaan in
de stal van Arnoldus van Gerwen en bevonden dat het gegaan
kan zijn zoals in de aangifte vermeld.
Tevens wordt vermeld, dat op maandagmiddag 13 februari 1775
de schepenen, Antoni Fransen, Dirk Dirks en Francis van de
Vorst, in de woning van Peter Joosten van Hugten op de Leensel
zijn geweest en daar hebben gevonden een koe, "swart van hair
met witte placke".
Op vragen heeft Peter verteld, dat hij de koe van Nol van Gerwen
gekocht had en dat hij daar goede getuigen van heeft. Op verzoek
van de schepenen is hij, met de koe, mee terug gegaan naar het
Dorp om e.e.a. te onderzoeken.
Arnoldus van Gerwen blijft bij zijn verklaring, dat hij de koe
verkocht heeft maar zonder betaling niet wilde leveren. Peter van
Hugten heeft verder niet kunnen verklaren hoe hij aan de koe
gekomen is, alleen maar dat hij die van Arnoldus gekocht had.
De drossard heeft de koe tot nader onderzoek in bewaring
genomen.
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Op 13 maart 1775 wil de Drossaard als eiser - contra Peter van
Hugten, op de Leensel, gedaagde,
de volgende getuigen laten horen:
- Arnoldus van Gerwen,
- Josyna Lomans,
- Hendrik Halthausen,
- Dirs Verbaarschot - weduwe Willem van Gerwen en
- Cornelis Lintermans.

De gedaagde Peter van Hugten betaalt de kosten van het geding,
dit ter vergoeding van schepenen.
Op 12 mei 1777 wordt Peter van Hugten, op de Leensel,
gemaand om 250 gulden á 4% te betalen wegens proceskosten
d.d. 3 januari 1776.
In de kantlijn: Gelost 16 december 1782.
Na bijna 7 jaren het einde van het gedoe rond een koe.
Ondervorster is deurwaarder.
Nagtroeper, ook wel klepper, is een soort nachtwacht, draagt een
houten klepper bij zich.
Opgezocht in de getranscribeerde (omgezet uit oud schrift) van
de Astense schepenverslagen van G. G. Slaats.
Wim Deenen.

WIJNEN'S OP HUGTEN BETRAPT
MET TURF
Foto: Adrie Mennen

Op 1 april 1775 verklaart Cornelis Lintermans, herbergier, dat op
12 februari l.I., Arnoldus van Gerwen een koe in zijn stal
gebracht heeft om aan Peter van Hugten te leveren. Hij weet niet
of Peter die koe ontvangen heeft en ook niet waar deze gebleven
is. Peter van Hugten is op genoemde dag en avond in zijn huis
blijven zitten tot kort nadat Hendrik Halthuysen hem en Adriaan
van Duuren had vermaand om naar huis te gaan. Adriaan is eerst
weggegaan en daarna Peter van Hugten, zonder beest of koe bij
zich te hebben. E.e.a. bevestigd onder ede.
Op 3 januari 1776 is de vermelding: "de zaak wordt gesloten".

Op 31 juli 1850 in de voormiddag luisterde burgemeester J.
Verhoijsen van Someren op zijn kantoor naar de bevindingen van
de veldwachter.
De veldwachter vertelde dat hij gisterenmiddag om 5 uur, toen hij
zijn aangewezen ronde door de Peel ter opsporing van
politietaken verrichtte, door de Brigade Marechaussee van Heeze
ter assistentie werd uitgenodigd. Het ging om de personen;
Johannes Wijnen oud 33 jaren, Theodorus Wijnen oud 30 jaren,
en Francis Wijnen oud 26 jaren. De drie gebroeders zijn zonen
van Antonie Wijnen, landbouwer alhier en van wijlen Anna
Wijnen.
Antonie Wijnen woont in de zogenaamde Antoni Wijnen Hut,
langs de weg door de heide van Someren naar Nederweert, op
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ongeveer één uur afstand van het Dorp. De drie broers werden
gisterenmorgen circa 10.30 uur door de Rijksambtenaar van
Maarheeze van Leeuwen, chef der post, en Zwarts, nabij Heugten
jurisdictie Maarheeze, aan de zogenoemde Heugter zandberg
betrapt. Een van de broers, volgens het gerucht de oudste,
vervoerde met een kar bespannen met een Os, 3e klasse turf
zonder van een geleidebiljet voorzien te zijn. Zij hebben zich met
geweld tegen bovengenoemde ambtenaar verzet, zodanig dat een
van de drie broers, na vooraf de ambtenaar dreigend
gewaarschuwd te hebben dat hij beter kon vluchten, omdat hij
anders zijn leven met de dood zal bekopen. Vervolgens trof hij
genoemde Zwarts met een schot hagel, dat zijn gezicht aan de
ene zijde en zijn ene oog zozeer heeft gekwetst, dat herstel
bedenkelijk is. De veldwachter werd gevraagd ter assistentie om
bovengenoemde drie broers te arresteren.
De misdadigers hebben de kar met turf in de steek gelaten en zijn
met de Os voortvluchtig. Na vergeefs de gehele nacht het huis
bewaakt te hebben, is 's morgens ieder huiswaarts gekeerd.
Doch daar bovengenoemde broers gelijk mij bekend is een broer
. •te Beveren bij Antwerpen hebben wonen, zo lijkt het niet
onwaarschijnlijk, dat zij daarheen gegaan zijn.
Dit verbaal is door mij van de veldwachter overgenomen, die
zoals reeds vermeld de gehele nacht met de Brigade van Heeze
het huis heeft bewaakt en geen vluchteling aan de huisgenoten
heeft kunnen herkennen.
De burgemeester, J. Verhoijsen.
Johannes Verhoijsen was 50 jaar burgemeester van Someren, van
januari 1850 (24 jaar) tot aan zijn dood in 1900.
In een briefvan 3 augustus 1850 laat burgemeester Verhoijsen
aan de Brigadier Commandant de Brigade te Heeze een drietal
zaken weten.
1) Signalement van de drie broers, zonen van Antonie Wijnen,
landbouwer en Maria Wijnen, overleden.
Johannes Wijnen, geboren te Someren 28 januari 1817

Gezicht: lang - voorhoofd: hoog - ogen: blauw - haar: blond.
De juiste lengte kan ik niet opgeven, hij is langer dan een gewoon
mens.
Gegevens uit het register van 1836.
Theodorus Wijnen, geboren te Someren 2 januari 1820.
Gezicht: rond - voorhoofd: hoog - ogen: blauw - haar: lichtbruin.
Theodorus is iets minder lang dan Johannes.
Gegevens uit het inschrijvingsregister van de lichting 1839.
Francis Wijnen, geboren te Someren 24 juli 1824.
Gezicht: rond - voorhoofd: breed - ogen: blauw - haar: bruin.
Lengte: 1,6 el (160 cm).
Gegevens uit de verlofpas van mei 1845.
2) Op uw vraag of Wijnen of iemand anders consent of
toestemming kan krijgen om daar te venen, het volgende. Het
broek is voor 2/3 van de gemeente Someren en voor 1/3 dat de
bezitter van Heugten toekomt en nog onverdeeld is.
Voor het vervenen is geen toestemming.
3) Volgens informatie ligt deze plaats Beveren nabij ofboven
Antwerpen.
Meer inlichtingen over deze zoon van Antonie Wijnen kan ik u
vooralsnog niet meedelen.
Burgemeester van Someren J. Verhoijsen.
Dat de broers uiteindelijk gepakt zijn blijkt uit hGt Archief van
het Gerechtshof.
Jan was degene die eigenlijk in overtreding was. Francis en
Theodorus (Dirk) kwamen hem te hulp. Uiteindelijk waren
Francis en Jan nog voortvluchtig en werd Dirk in eerste instantie
vrijgesproken aan het ten laste gelegde feit van moord met
voorbedachten rade, omdat hij niet degene was die had
geschoten. De Hoge Raad vernietigde het vonnis en veroordeelde
hem tot 2 jaar gevangenisstraf.
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Jaren later is Francis gesnapt, maar omdat de douaniers het niet
met elkaar eens waren wie er geschoten had, kon ook hij
daarvoor niet veroordeeld worden en kreeg hij 2 jaar
gevangenisstraf voor medeplichtigheid. Uiteindelijk zal Jan ook
worden voorgeleid en worden veroordeeld tot 2 jaar.
Waarom de burgemeester in zijn brief aan de Brigade te Heeze de
particulier, die voor 1/3 bezitter van het broek op Hugten is, niet
bij naam noemt is niet duidelijk. Hij moet immers deze familie
maar al te goed gekend hebben.
Al in 1771 nam de familie Van Moorsel afkomstig uit Helmond,
de bezittingen tussen Someren en Maarheeze over van de
Munsterabdij in Roermond. In totaal ging het om ongeveer 72
hectaren.
Hendrik van Moorsel, voor 1/3 eigenaar van het Hugterbroek,
overleed in 1830. De gemeente Someren bezat hiervan 2/3.
De weduwe van Hendrik van Moorsel wilde in 1839 een
verdeling van dit gemeenschappelijk broek.
In 1844 had de gemeente een voorstel voor de verdeling klaar.
..Alle erfgenamen van de familie Van Moorsel werden verzocht
om samen met de gemeenteraad naar de verdeling te kijken.
De familie Van Moorsel was echter niet tevreden met de
geplande verdeling, dus ging de verdeling niet door.
In 1850 werd opnieuw een poging ondernomen en werden de
negen belanghebbenden van de familie Van Moorselopnieuw
opgeroepen. Deze keer kon de akte wel worden opgemaakt. De
notarissen Breekholt uit Helmond en F.W.A. van Riet uit
Someren stelde een akte van verdeling op, die door alle
betrokkenen in 1850 werd ondertekend.
Een van de delers was Hendrik Godefridus van Moorsel,
secretaris van de gemeenten Heeze, Leende en Someren.
Deze bekwame man, ondermeer bekend van de Kronijk van
Heeze, overleed in 1851. Hij werd als secretaris opgevolgd door
burgemeester 1. Verhoijsen, die beide functies tot aan zijn dood
in 1900 vervulde. Maar in tegenstelling tot de secure secretaris

Van Moorsel werd het op de secretarie, ondanks de hulp van zijn
zoon Henri Verhoijsen, een puinhoop.
Dit tot ongenoegen van de Commissaris der Koningin.
Aan het begin van de twintigste eeuw kwam het landgoed Hugten
in handen van de 'N.V. De Heerlijkheid Sterksel', die het gebied
wilde ontginnen en exploiteren. Het faillissement van de
voornaamste geldverschaffers, de Hanzebank betekende het einde
van de Maatschappij en leidde tot een openbare verkoop van de
goederen in 1925. De goederen van Hugten raakten hierdoor
verdeeld over meerdere eigenaars.

Uit: Burgemeesters correspondentie van Someren,
NAA (Nieuw AdministratiefArchief) 1848-1857.
Uit: Archief van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch.
Uit: "Hertog Jan en de Zummerse mens" Jean Coenen - 2001.
Uit: Archiefvan Maarheze.
Egbert Wijnen en Wim Deenen.
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING DE VONDER
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren
Acker A.BJ. Hr. en Mevr., Hombroeckstraat I, Asten
Berkers G., Zonneweg 1, Someren
Bos ETB, Directie, Trasweg 5, Someren-Eind
Cortooms Verbeme Bouw-Timmerbedrijf, Molenakkers 5, Asten
Driessen Bouwbedrijf, Postbus 90,5720 AB Asten
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25 , Asten
Fysiotherapie Campanula, Floralaan 22, Asten
Gianotten Adviesburo, Witvrouwenbergweg 8h, Someren.
Wil Hoebergen, Belastingadviesgroep Asten, Julianastraat 2, Asten
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen Someren Beheer bv, Dr. Einattenlaan 28, 5711A W Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.l09, 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (postbus 13, 5720 AA)
SchjldersbedrijfLooymans, Hoornmanstraat 1, 5711 EZ Someren
Makelaar Strijbosch, Hofstraat 24, Asten
Meeus Assurantiën, Posteistraat 26, Someren
"Smits Bouwbedrijf b.v., Dorser 2, Someren
Steyns E.B., Winkelstraat 9, Someren
Van Kaam Netwerk, Postbus 111, Someren
Hr en Mevr. Wijnen, Speelheuvelstraat 41 , Someren
Hr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren
Hr. en Mevr. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, Asten

Dankzij de Vrienden en donaties van het Jan van der Loo Fonds,
Rabobank Peelland en ONA heeft de Heemkundekring
interessante projecten kunnen uitvoeren.

Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
Ondergetekende geeft zich op als:
Gezinsabonnement
Abonnee op De Vonder excl. verz.
Bij verzending per post extra

van Heemkundekring De Vonder te Asten/Someren
Bij het lidmaatschap is een abonnement op De Vonder inbegrepen.
Naam en voorletters: .. .... . .... ...... . .. ...... . .. .. ... ....... Hr./Mevr.
Straat en huisnummer: .... ... . ... . ........ ... . ... . ... ... . .... . .. .. .. .. .. .
Postcode en plaatsnaam: .. ... . ..... . ....... .. . ..... ..... ..... ....... .. . .
E-mailadres: .. .. ..... . .. .. . ... ... . .. .. ... .... .. . ..... .... ....... .. .... .. . . .
Telefoonnummer: . .. .. . .......... ..... . ......... . .. .. ........ . .... ... . .. . .
Datum: .... .. ....... .. ...... .. .. .. Handtekening; ...... .. .. .. . ......... .

Speciale belangstelling voor: ... ... ..... .. . .

Gelieve op te sturen naar:

Heemkundekring De Vonder
Molenstraat 10
5711 EW Someren
Na ontvangst krijgt U bericht van ons.

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse? [nfo: bestuur Heemkundekring De Vonder (zie pag.2)
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24,00 euro per jaar
12,50 euro per jaar
10,00 euro per jaar

