
STILLE WATERENf ,T',DIEPE GRONDEN
De opgraving rond de watermolen van Gemert

T&ta deldmg

Inleiding
Van B tot 26 iuni 1998 werd in opdracht

van de gemeente Gemert-Bakelen in

samenwerking met de heemkundekring

'De Kommanderij Gemert'in het kader

van het nieuwbouwproject aan de

MolenstraatAMatermolen een opgraving

uitgevoerd. Het doelvan de opgraving

was de middeleeuwse watermolen van

Gemert op te sporen. De ligging ervan

was op grond van historische documen-

ten gereconstrueerd op deze locatie. De

opgraving leidde niet tot de watermolen

zelf, de opgravingsputten lagen waar-

schijnlijk rakelings naast het oude

molengebouw. Toch werden in de

bodem veel aanwiizingen gevonden dat

de watermolen vroeger in de naaste

omgeving stond. Tot de belangrilkste

vondsten behoren houten onderdelen

van de watermolen zelf en fragmenten

van maalstenen. Bovendien werden

aanwijzingen gevonden dat de molen er

ruim honderd jaar eerder stond dan de

vroegste vermelding in een historisch

bron. Een prachtig voorbeeld van een

project waarbii de combinatie van histo-

risch onderzoek en archeologisch

onderzoek ons inzicht in het verleden

verrijkt.

Archeologisch onderzoek
Opgravingen worden in ons land alleen

uitgevoerd als de gegevens die in de

bodem liggen, het zogenaamde'bodem-

archief', worden bedreigd. Aanleg van

wegen, waterlopen en gebouwen, waar-

voor diep grondwerk noodzakeliik is,

zijn bedreigende factoren voor het

bodemarchief en maken een opgraving

noodzakelijk. Sporen van menselilke

activiteiten die eeuwenlang in de bodem

lagen worden immers bij het uitgraven

van een bouwput weg gegraven, ze ver-

dwiinen dan voor altiid. Bii een opgra-

ving verdwiinen 66k alle oudheidkundi-

ge sporen, maar dan worden ze wel

eerst gedocumenteerd, zodat bekend is

wat verdwijnt. Het zal duideliik zijn dat

het bodemarchief bii voorkeur onge-
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roerd moet bliiven, omdat we er van uit
gaan dat in de toekomst, met nieuwe

vragen, inzichten en technieken, beter
onderzoek plaats vindt. Opgraven wordt
daarom gezien als een 'noodzakelijk

kwaad'. Toch mogen oudheidkundige

sporen een maatschappeliike ontwikke-

ling niet in de weg staan, bii sommige
proiecten is opgraven noodzakelijk,

omdat een alternatief plan niet te reali-

seren is. Door vooraf te bepalen waar

oudheidkundige sporen te verwachten

zijn, kan tijdens het ontwikkelen van

bouwplannen al rekening (tiid en midde-

len) worden gehouden met een opgra-

ving. In de gemeente Gemert-Bakel is

een beleid ontwikkeld dat het mogelijk

maakt om, indien nodig, voorafgaand

aan nieuwbouwprojecten een archeolo-
gisch onderzoek uit te voeren. Hiermee

loopt deze gemeente voor op een groot

aantal andere gemeenten in ons land.

Nieuwbouwplannen maken
opgraving nodig
De precieze locatie van de middeleeuw-

se watermolen in Gemert was lange tild
onbekend. Uit historische bronnen

bleek dat de watermolen langs het

beekie de Rips lag, nabil de Beverdijk.

Door gedetailleerd archiefonderzoek en

het combineren van historische bron-
nen was de waarschijnlijke locatie in

I 985 vastgesteld.r Toen de gemeente

Gemert in 1995 een bestemmingsplan

voor het Centrumgebied Gemert liet
ontwikkelen2 werd op deze locatie een

bouwplan voorgesteld voor een twee of
drielaags senioren-appartementen com-
plex dat zich zou voegen naar de karak-

teristieke monumentale omgeving, met

name aan de Molenstraat. Het advies

van de Heemkundekring De

Kommanderij Gemert om voorafgaand

aan de nieuwbouw gelegenheid te bie-

den voor een archeologisch onderzoek

naar de Gemertse watermolen is door
de gemeente ingevuld. Door toekomsti-
ge nieuwbouw zullen immers alle oud-
heidkundige sporen in de bodem ver-

dwijnen.

De locatie van de watermolen
Het opgravingsterrein bevindt zich in de

gemeente Gemert (Noord-Brabant), tus-

sen het steegie Watermolen en

Molenstraat, achter het pand van Caf6

de Watermolen of Commanderijebar
(Molenstraat l4) en achter het voorma-

lige pand van de familie Kuppens

(Molenstraat l6). Het gebied wordt aan

de oostzijde begrensd door de Wllem
de Haasstraat en aan de westzijde loopt
de Haageiik (afb. l).3 Op het kadastraal

minuutplan van 1832 zijn beide perce-

len genummerd K558 en K559. Het
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afb.l . Liqginq van het opqravinqsterrein (zwarte stip) (naar ROBAS 1997 . De complete stratenqids van Nederland.Weesp.
872t.

maaiveld van het op te graven terrein

ligt op ongeveer 15,00 meter plus NAP

Aanleiding en doel
Onderzoek aan historische bronnen

wees uit dat op deze locatie, of in de

directe nabiiheid, vanaf de middeleeu-

wen tot het einde van de l6d" eeuw een

watermolen stond.a Het 'huis en hof
gelegen bij de watermolen'wordt in

diverse documenten genoemd die date-

ren vanaf 1326.De in de schepenproto-

collen beschreven belendingen zijn, met

behulp van het kadastraal minuutplan,

samengevat in een reconstructie van de

plek waar vermoedelijk de watermolen

stond. Deze plaats komt overeen met

de locatie die nu een nieuwe bestem-

ming kriigt. Het onderzoek richt zich op
de volgende elementen:

l. het verzamelen en documenteren van

mobiele en immobiele archeologi-

sche informatie binnen het terrein,

2. de exacte ligging van de oude water-

lopen als Rips, en eventueelRijt en

Molenbeek, optekenen,

pagina3l qh1998/4

. irr'"--
t'r' t
-lty''-'..-"'i." ;

"1,
.pt

msP .
,



3. de historisch-topografische indeling,

zoals wegen, paden en erfscheidin-

gen, van het terrein documenteren,

4. de eventuele resten van de watermo-

len documenteren.

Uiteraard worden ook overige, niet-ver-

wachte, archeologische bodemsporen

gedocumenteerd.

Uitvoerenden en betrokkenen
De gemeente Gemert-Bakel onderkent

het belang van de eigen historie en

heeft respect voor de wensen die de

gemeenschap, met name gebundeld in

de heemkundekring'De Kommanderii

Gemert'in deze heeft. In nauwe samen-

spraak tussen gemeente, heemkunde-

kring en de verantwoordeliike

Rijksdienst voor het Oudheidkundig

Bodemonderzoek (ROB) is besloten een

archeologisch onderzoek uit te voeren.'

De opgraving werd uitgevoerd door de

Stichting ArcheoService (Eindhoven),

tussen 8 juni en 26 iuni 1998. Dit artikel

is afgeleid van het opgravingsrapport

wat binnenkort zal verschiinen. Bii

elkaar is in drie weken tiid 97 mensda-

gen gewerkt aan de opgraving, waarvan

bilna 60 % door niet betaalde krachten.

Hieruit bliikt dat vriiwilligers een belang-

riike bijdrage leveren aan archeologisch

onderzoek. Gedurende de opgraving ziin

diverse specialisten op bezoek geweest,

hun belangstelling en toelichting op de

vondsten wordt zeer gewaardeerd.6

Landschappeliike ligging van
de watermolen
Het op te graven perceel ligt naast de

oorspronkeliike bedding van het beekie

de Rips. Tot zo'n 30 laar geleden

stroomde de Rips langs het perceel. Dit

betekent dat het op te graven terrein

relatief laag ligt ten opzichte van de

omgeving, in een beekdal.

Door breuken in de ondergrond kent het
gebied een sterk hoogteverschil van

oostelijke naar westelijke richting. Deze

tectonische breuken, waarvan de

belangrijkste'de Peelrandbreuk' wordt
genoemd, strekken zich uit van noord-

noordwest tot zuid-zuidoost. De

Peelrandbreuk loopt vanaf Meyel, via

Bakel, door de kern van Gemert in de

richting van Esdonk, Uden en Heesch.

Deze breuk loopt precies over het

opgravingsterrein (afb. 2). Oosteliik van

de breuk ligt de Peelhorst, die geleidelijk

omhoog wordt gedrukt. Westeliik ligt de

Centrale slenk, die langzaam naar bene-

den zakt. Regenwater wordt, net als

smeltwater en grondwater vanaf de

Peelhorst snel afgevoerd in de richting

van de Centrale Slenk. Op de Peelhorst
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afb.2. Geomorfotogische ondergrond van Cemert en omgeving. De noord-zuid gerichte liinen met drie.hoekjes gwen de ligging van

breuken in de ondirgrond weei. Onder het opgravingsteireinizwarte stipl liqt de Peekandbreuk. De donkere oost-west qerichte
'O,in|ti 

,iin beddinqin van beekjes, die alwateien op de Aa, het donkere ldrassige) middendeel (,4aar STIBOKA I 977.

Geomorfologische-haart van Nederland. Kaartblad 5 I Eindhoven I :50.000. wageningen).

liggen wilstgronden, natte gebieden die

gevoed worden door kwelwater. Ook

peelvennen en moerassen zorgen voor

natte omstandigheden op de Peelhorst.

Hierdoor ontspringen er veel beekies,

die allemaal in westelilke richting afwa-

teren, naar de lager gelegen Centrale

Slenk. Zii monden alle uit in de rivier de

Aa. Door het sterke verval sniiden zii

diepe en smalle beddingen door het

landschap. Het beekie de RiPs ont-

springt in de Mortel en stroomde vroe-

ger langs de oostziide van Gemert en

aan de noordziide langs het opgravings-

terrein. Tegenwoordig wordt het beekie

omgeleid, noordeliik langs Gemert, om

via de Peelsche Loop af te wateren in de

Aa.

De watermolen is niet zomaar op deze

plaats aangelegd. Een watermolen

wordt gebouwd op de Plaats waar een

rivier of beek voldoende stroming heeft

om het rad aan te driiven. Er wordt

onderscheid gemaakt in twee tYPe

watermolen s : een b ovenslagmolen, waarbii
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het water door middel van goten boven

over het rad wordt geleid. Dit type komt

in Nederland alleen voor in ggbieden

met veel relief, zoals in TWente, op de

Veluwe Ln in Zuid-Limburg. Het tweede

type is de onderslagmolen, waarbij het

water aan de onderziide langs het rad

stroomt. Dit type watermolen komt

vooral voor op de oostelijke zandgron-

den. De Gemertse watermolen zal een

onderslagmolen ziin geweest. Later

werd ook wel eens een middenslagmolen

toegepast, waarbii een (kunstmatig) ver-

val kort voor het molenrad het water

extra stuwkracht mee gaf.7

De benodigde energie om een watermo-

len te laten draaien kan op twee manie-

ren tot stand komen: l. het debied: de

hoeveelheid water die op 66n punt door

de rivier stroomt, 2. hel verhang of verval:

de helling van het wateroppervlak, het

hoogteverschil van de waterspiegel op

twee verschillende punten. Deze helling

is bepalend voor de stroomsnelheid van

het water. De kracht die nodig is om een

watermolen te draaien kan dus tot
stand komen door 6f een grote hoeveel-

heid water 6f door flinke stroomsnel-

heid, als gevolg van een sterk verval, of

een combinatie van beide factoren.s

Omdat het beekie de Rips niet over een

grote hoeveelheid water beschikte

(debied) zal de molen vooral gedraaid

hebben op het hoogteverschil in het

landschap (verhang). Het is daarom niet

toevallig dat de Peelrandbreuk precies

onder het opgravingsterrein ligt: de

meest ideale plaats voor een watermo-

len. Binnen een afstand van vier kilome-

ter verschilt immers de hoogte van het

maaiveld zo'n vijf meter.e Over een

afstand van zes kilometer bedraagX het

hoogteverschil ruim 9 meter. De meeste

watermolens in zuid-oost Noord-

Brabant liggen aan de grotere beken

zoals Aa, Dommel en Kleine Dommel.l0

De beekies met een sterk verval die

vanaf de Peelhorst in de Centrale slenk

op de rivier de Aa afwateren snijden hun

dal uit in grof zandige en grindhoudend

grof zandige rivierafzettingen die tot de

formatie van Veghel worden gerekend.

Deze formatie is hier tegen het einde

van het Cromerienll door de Maas afge-

zet. Door hun hoge stroomsnelheid

nemen zii veel van dit grofzandige en

grindhoudende sediment mee. Dit zand

wordt afgezet op de plaats waar de

stroomsnelheid afneemt. Het gevolg is

dat deze beekjes dikwiils verzanden en

daardoor hun bedding regelmatig ver-

plaatsen.
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Dat in het droge seizoen de watertoe-
voer niet voldoende was om het

Gemertse molenrad aan te driiven blijkt
uit de aanwezigheid van de 'vloed' die
genoemd wordt in historische bronnen.

De vloed wordt gesitueerd ten noord-
oosten van het opgravingsterrein. Op

oude kaarten maakt de Vloed deel uit
van het Molenbroeft, tevens een aanwij-

zing voor een laaggelegen terrein. De

Vloed zal het spaarbekken ziin geweest

waar door middel van dilken en sluizen

het water in opgevangen werd voor dro-
gere tilden. Bii voldoende water kon zo

het debiedworden opgeschroefd. Dat uit-
eindeliik de windmolens in Gemert lan-
ger overlevgp dan de watermolen is

mogelilk het gevolg van in het algemeen

te geringe aanvoer van water door de

Rips, kennelilk was wind een meer con-

stante energiebron.l2 Dat de watermo-

Iens langs de Dommel (biivoorbeeld St.

Oedenrode, Wolfswinkel, Hooidonk-
Nederwetten, Woensel, Gennep, Waalre

en Dommelen), Kleine Dommel (bijvoor-

beeld Tongelre, Opwetten, Geldrop) en

Aa (biivoorbeeld Middelrode, Erp, Aarle-

Rixtel, Helmond) langer bleven bestaan

afb. 7. De Collse watermolen op de Kleine Dommel (Eindhoven-.longelrel. Geschilderd dooryincent van Gogh in l gg4. Op deze
plaats slond in 1337 al een watermolen.
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is vermoedeliik het gevolg van een bete-

re watertoevoer. Watermolens die in

Zuid-Oost Brabant langs kleinere beek-

les lagen zijn allemaal al lange tiid gele-

den verdwenen en vervangen door

windmolens.

In de nabije omgeving is nog een

authentieke watermolen in werking: de

Collse watermolen, gelegen aan de

Kleine Dommel te Tongelre (gemeente

Eindhoven) (afb. 3). Deze molen is waar-

schilnlijk in de l3d" eeuw gesticht door

afb. 4.Interieur van de Collse watermolen. De assen met
tandwielen drijven een koppel stenen aan die gebruikt wordt
om 7raan te malen ldia T h . de lonql .

de Benedictijnen van de Abdii in Sint

Truiden. De dubbele molen, met twee

schoepenraderen, werd gebruikt als

korenmolen en oliemolen. De korenmo-

len maalde granen als rogge, gerst en

haver. De oliemolen sloeg olie uit kool-

zaad, die als raapolie gebruikt werd voor
olielampen en het bakken.

Tegenwoordig is alleen het gaande werk

van de korenmolen nog aanwezig. De

oliemolen wordt momenteel gerestau-

reerd en opnieuw ingericht. De werking

van de korenmolen is een eenvoudig

principe, wat al eeuwenlang gebruikeliik

is.r3 De korenmolen heeft twee koppels

maalstenen die afhankeliik van de te

malen hoeveelheid aangedreven kunnen

worden. Het waterrad staat met een

houten tandwiel (het aswiel) in verbin-

ding met een verticale spildie vervol-

gens het tandwiel aandrijft waar via een

as de molenstenen aan bevestigd ziin
(afb 4). Het koppel molenstenen bestaat

uit een lopel de bovenste steen, en een

ligger, de onderste. Het gaande werk is

voor het merendeel gemaakt van eiken-

hout, de tanden van de tandwielen

waren vroeger dikwijls van mispelhout

gemaaktra, tegenwoordig zijn ze van
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(tropisch) hardhout, en worden

gesmeerd met biienwas. Het gaande

werk beslaat slechts een klein deel van

het molengebouw Het grootste deel

van het gebouw is een opslagschuur.

Tegenwoordig kan met een extra as een

takel in werking worden gebracht om

zakken graan op de zolder te hijsen.

Historische context
Op watermolens werden voor het eerst

op industri6le wijze landbouwproducten

verwerkt. Watermolens zijn vanaf de

Romeinse tijd in gebruik. De oudst

bekende vermelding van een watermo-

len in Nederland zou de'Loonder'

watermolen aan de Dommel te Waalre

zijn die al in 704 na Chr wordt
genoemd.l5 Deze vroege

vermelding wordt recen-

telijk zeer betwijfeld: in

de oorspronkelijke tekst

wordt nameliik geen

watermolen genoemd.l6

De meeste Brabantse

watermolens werden

gesticht tussen de I 1d"

en l3d" eeuw door de

afb. 5. Een wateruolen maakte deel

uit van het boerenleven op het land
omstreehs 1275 lnaar Buisman
1998:514-515]r.

adel en geestelijken (afb. 5). Het oprich-

ten en exploiteren van een molen verg-

de grote investeringen en was kostbaar.

Vandaar dat de adel en geestelijken dik-

wijls het initiatief namen. Zij bezaten

immers ook al het 'waterrecht' en ver-

kregen zo ook het'molenrecht': zij

bezaten de'heerliike rechten' op het

gebruik van het water en bepaalden

door wie en waar een molen werd

gebouwd en waar de boeren hun graan

moesten laten malen.lT Het bezit van

een molen vormde daarmee een belang-

riike bron van inkomsten. Later werd dit
molenrecht dikwiils een'molenban' of
'molendwang' genoemd. Boeren werden

verplicht hun graan te laten malen op

een voorgeschreven molen, ook al was

J ,.*,. ____rS
I rr mocltnf,\grrl!,$rrrc lcfignsrr Urrtorsrtt. 1Vlrr4hr*ile{,q"'f
: cr"d .. tfrtil\rtlca hr,:lrotc rrrrbrrrrorr

{); t'l
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er een andere molenaar die beter, voor

minder maalloon of sneller hun granen

maalden.r8 Het oprichten van een

molen moest ook rendabel ziin: er

moesten voldoende mensen gebruik

van maken. Meestal waren het boeren

die hun graan lieten malen om voor

eigen gebruik brood te bakken. Op de

molen werden meestal rogge, tarwe,

boekweit en gerst gemalen. Om onder

de molendwang uit te komen is er dik-

wijls veel striid gevoerd tussen Heren en

boeren. De verhouding prestatie-maal-

loon was dikwiils uit balans en veroor-

zaakte veel problemen. Toch was de

landheer verplicht een behoorliike

molenaar aan te stellen die rechtvaardig

handelde. Van elke vier scheppen meel

was er 66n schep voor de molenaar, het

scheploon. Soms was die vierde schep

onevenredig groot.le

Niet alleen de molenaar kon lastig ziin,

ook de natuurliike energiebron was niet

altijd zoals men het wilde. Door ver-

schillende natuurliike oorzaken kwam de

molen stilte liggen en leverde dan min-

der op dan verwacht. Bii hoge water-

standen kwamen de raderen biivoor-

beeld te ver onder water, waardoor de

molen'verdronk'en niet meer kon

malen. tangdurige droogte zorgde voor

stilstand van watermolens. Ook bevro-

ren water en iisschotsen konden de

molen sterk beschadigen en stilleggen.

Als de molen stilviel, dan ontstond er

geleideliik een tekort aan meel en

brood. Wanneer het dan ook nog wind-

stil weer was, waardoor windmolens niet

konden draaien, dan was men gedwon-

gen om de 'rosmolen' in werking te stel-

len, waarbii het paard de molen aan-

driift.20 Dit laatste was echter geen

geliefd alternatief. In Gemert worden (na

1 6l 4) eigen paarden ingezet, waarbii

dan nog maar de helft van het maalloon

wordt gerekend. Gebruikt de molenaar

ziln paard, dan mag hii het volle maal-

loon berekenen.2l

In later tilden werden molens naast

korenmolen ook ingezet voor vele ande-

re doeleinden zoals oliemolen, voor het

winnen van olie uit liinzaad (vlas), vol-

molen voor het vollen of vervilten van

wollen weefsels of schors- of runmolen

die eikenschors fiin maalt tot run, als

looistof door leerlooiers gebruikt. Ook

zware hamers in smederiien werden

soms aangedreven met een watermolen.

Wanneer een molen meerdere functies

had werd dikwiils een tweede rad en

molen op de andere beekoever

gebouwd. Gebruikelilk lag, gezien vanaf

de voorzijde op de molen, de korenmo-

len op de linker oever, en de olie- en
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volmolen op de rechter oever.22 In het

Peelgebied komen langs de rivier de Aa

en haar zijrivieren, oorspronkelijk geen

of slechts enkele volmolens voor. De

reden daarvoor is dat het water waar-

schiinlijk teveel ijzer bevatte en iets

zuurder was. Bii het volproces moesten

de stoffen regelmatig gespoeld worden,

het ijzerrilke water stond een bleekpro-

ces in de weg, het zuur tastte de stoffen

aan.23

De watermolen van Gemert was ver-

moedelijk een enkele watermolen,

gebruikt voor het malen van koren. De

watermolen wordt regelmatig genoemd

in historische bronnen. Het is de oudste

molen in Gemerl, ze bestond al v66r

1326, en ze is tot in de l6d" eeuw

gebruikt. Eeuwenlang zal de watermolen

evenals haar waterwerken: de vloed,

molenwiel en sluizen maar ook zandpa-

den van en naar de molen, een belang-

rijke invloed op de inrichting van dit

deelvan Gemert hebben gehad. De his-

torisch-topografische indeling is ten

tijde van de watermolen nooit in kaart

gebracht. We weten dus niet hoe de ter-

reinen rond de molen zijn ingedeeld.

Toch geven sommige historische bron-

nen enig houvast. Zo is er een belangrij-

ke oorkonde uit 1407. Maar ook andere

bronnen belichten de terreinen rond de

oude watermolen. Voor een historisch

overzicht van de Gemertse watermolen

wordt verwezen naar de biidrage van Ad

Otten (deze bundel).

Eerdere archeologische w€l?r-
nemingen
In de naaste omgeving is nog niet eer-

der een opgraving uitgevoerd. Wel zijn er

enkele archeologische waarnemingen

bekend. Oostelijk van het opgravings-

terrein aan de overzijde van de Wllem

de Haasstraat, is in februari 1972 een

waterput gevonden, gemaakt van een

uitgeholde boomstam. De put dateert

vermoedelijk uit de Volle Middeleeuwen

19de- 1 2de eeuw), en wijst op een boeren-

erf op deze plaats in die tild. In dezelfde

omgeving is ook een vuurstenen werk-

tuig gevonden, dat dateert uit het

Neolithicum.24 Beide vondsten hebben

geen relatie met de watermolen.

Een belangrijke waarneming, die ver-

moedeliik verband houdt met de water-

molen, werd gemeld 66n dag na de aan-

leg van de proefsleuven bij de watermo-

len. Volgens dhr. Rooderkerken werd bii

de aanleg van een viiver, in de tuin van

zrin zoon aan de Vondellaan 33, zo'n

vi;ftien jaar geleden onder de achterge-

vel, in de zuidoosthoek een oude funde-

ringsmuur aangetroffen. Deze ca 80 cm
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dikke muur van rode en oranie bakste-

nen en met zachte, gelige mortel gemet'

seld, was bijzonder'taai'. Het uitkappen

van een deel van de muur, waar een fil-

terton voor de vilver geplaatst moest

worden, was biizonder vermoeiend. Zo'n

forse bakstenen muur op deze plaats

(buiten het centrum), moet wel van een

degeliik gebouw ziin geweest: de water-

molen? We denken dat de gevonden

muur onderdeel kan uitmaken van het

watermolen-complex, mogeliik was het

de fundering van een grote oPslag-

schuur, naast de watermolen. Het geeft

in elk geval aan dat er nog funderings-

resten in de nabiie omgeving in de

bodem zitten, en daarmee de hooP dat

de watermolengebouwen nog terug te

vinden ziin.

Tot nu toe ziin slechts enkele watermo-

lens archeologisch onderzocht. In alle

gevallen gaat het om toevalsvondsten,

aangetroffen bii ontgrondingen. Zo wer-

den bii ontgronding van de Molenakkers

in Moergestelomstreeks 1978 in een

boomstamput vier fragmenten van

maalstenen gevonden, het begeleiden-

de Andenne aardewerk dateert de vond-

sten in de 1 ld" en eerste helft van de

l2d" eeuw.25 Het is onduidelijk bij welk

type molen de molenstenen ziln

gebruikt (water-, wind-, ros- of handmo-

len?). In Bergeijk werden in 1974 de res-

ten van een watermolen gevonden

nadat een bouwput was uitgegraven

nabii het riviertie de Keersop. Een grote

hoeveelheid aangepunte palen met een

lengte van2,5 tot 3,5 meterwerd

gevonden. Een groot fragment van een

molensteen met een diameter van 160

cm werd gevonden. Het gevonden aar-

dewerk dateert vooral vanaf de tweede

helft van de 14d" eeuw tot de l6d"

eeuw.26 ln 1985 werden in Escharen

(gemeente Grave) aan de oever van de

Raam bij het uitgraven van een visviiver

de resten gevonden van een watermo-

len. Resten van constructiehout, waar'

onder een aangepunte paal van 3 meter

en diverse houten onderdelen. Het aar-

dewerk, uit Pingsdorf, Andenne en

Paffrath, dateert de watermolen in

Escharen in de 12d" eeuw. Ook fragmen'

ten van molenstenen ontbreken niet in

Escharen. De diameter van de stenen

was ongeveer 80 cm.27 Opvallend is dat

de molenstenen bii alle drie genoemde

molens biizonder dun en aan de maal-

zilde glad zijn, zonder de bekende

scherpsels (ribbels). Daarnaast ziin bii

twee vindplaatsen diverse sliipstenen

gevonden.

Omdat de eerdere waarnemingen bii

watermolens steeds onder toevallige
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omstandigheden ziin uitgevoerd vormt

de (systematische) opgraving bii de

Watermolen in Gemert een belangrijke

aanvulling op de geschiedenis van de

Brabantse (en Nederlandse) watermo-

lens.

Deze archeologische w?orh€-
ming
Bij deze archeologische waarneming is

de ondergrond van het terrein in twee

fases in het zicht geweest. In eerste

instantie werden twee proefsleuven

gegraven, tot het archeologisch niveau.

Werkput I ligt aan de westzijde van het

terrein, werkput 3 ligt aan de zuidoost-

zijde van het terrein. Nadat de sporen in

deze putten zijn gedocumenteerd werd

naast werkput I werkput 2 uitgegraven

afb. 7 . Liqginq van de werkputten I , 2, 3 en 4 ten opzichte

van de huidige omgeving ltekening Th. de lonql.

en ten noorden van werkput 3 werd

werkput 4 uitgegraven. De ligging van de

werkputten is weergegeven in afb 7.

Hiermee is volledig zicht geweest op de

ondergrond van het bedreigde terrein.

Na het fotograferen en tekenen van de

sporen in het horizontale vlak, werden

ze uitgegraven waarna een dia en teke-

ning van de verticale opbouw van de

sporen werd gemaakt. Hierna zijn de

sporen volledig uitgegraven op zoek

naar dateerbare vondsten. Een over-

zicht van alle gevonden sporen is weer-

gegeven in afb. 8.

Resultaten
In het kort worden hier de belangrijkste

resultaten besproken. In werkput I

bevindt zich aan de westzijde een baan

van donkerbruin humeus zand, langs de

hele westrand van de put. In deze baan

Iiggen brokken baksteenpuin, beton,

stukken ijzer en plastic. Het is de opvul-

ling van de laatste open bedding van de

rivier de Rips op dit terrein. De Rips is

hier in de jaren'60 van deze eeuw over-

kluist en de bedding gedempt (afb 8: A).

Naast deze baan liggen een zestiental

min of meer rechthoekige kuiltjes, even-
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ffidewerkpulten|,2'3en4AbeddingvandeRips.'B'plantgaten,va'neenhaaglangsdeRips;C'Molenwiel,bestaan.

rca|150-1225);n.stootdieat*iiiiiir"iit;iiiiri trsae-rcaewu*i'\.'ittiiii'it*itriiti,molenwiettvoorqanqerHt\t5deeeuw);I 
paaltjeslanqs

arondinaskuiren: p ontgrondingsiuilen midden rgde eeuw: o c"irrrii^iiiiL"rroiriri*prn in',het dehzand-aanwilzing voor Peelrandbreuk; R'

KarrensooorlanasboerderiiKuppens'naarbrugoverdeRiw's.vu,iis,ii,ii,ieiiinib,iaii,n:,s,ondeRips,richtingWiltemdeHaasstraat.T.Zuidmuur';;;'b;;;;";;r;;;;tipr,iNoodi,,uu''uonbrusoverdeRipsttekeninsrh detonst

eens met een humeuze vulling (afb 8:

B). Deze kuilties worden geinterpreteerd

als sub-recente plantgaten van begroei-

ing naast de Rips. Wellicht stond er een

houtwal of haag aan deze zijde naast de

Rips. Belangriiker in deze put zijn een

drietal grote cirkelvormige sporen, die

het grootste deel van het vlak in beslag

nemen (afb 8: C en D, afb 9) Bii het uit-

graven van deze grote ronde sporen

bliikt dat ze biizonder diep zi!n, hand-

matig wordt de onderkant van deze

diepe kuilen niet bereikt vanwege de

hoge grondwaterstand. Welwordt de

opvulling van de diepe kuilen zichtbaar'

Deze bestaat uit laagies fiin grind en

grof (rivier-)zand, afgewisseld met

humeuze bandies. Dit ziin resten van

organisch materiaal dat biivoorbeeld

aan de oppervlakte van het water in de

wiel dreef en geleideliik bezonk' Het ziin

duidelijk periodieke afzettingen' Een

monster van het humeuze materiaal is

verzameld, maar nog niet botanisch

onderzocht. De grote kuilen worden

geinterpreteerd als dichtgeslibde
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ten gevonden die sterk door het water

ziin afgerond. Ze bevatten enkele frag-

menten van aardewerk dat uit de l4d"

en I 5d" eeuw dateert. De bodem van de

kolkgaten bevindt zich op 2,03 tot 2,28

meter beneden maaiveld.28 Bil het uit-

graven van de kolkgaten wordt duideliik

dat de twee meest zuideliike wielen

enige tiid tezamen open lagen. De

opvullingslagen lopen van het ene wiel

door in het andere wiel. Deze twee wie-

len ziin echter wel ionger dan het meer

noordeliik gelegen kolkgat (afb. B: D).

tussen de noordelijke en middelste wiel

worden op de bodem een viertaleiken

palen gevonden die rechtoP in de

afb. 9. Overzicht van werkput I met daarin de grote ronde

kuilen , die als ' molenwielen' zijn benoemd lalb . 8 .C en 8 Dl .

Rechts langs het profiel de donkere baan grond is de opvulling

van de Ripsbeddinq lafb. s\l ldia ArcheoService)

'molenwielen' of 'kolkgaten'. De onder-

grond van deze werkPut bevat een

dynamisch ontwikkelde bodem door uit-

schuring en afzettingen van laagies

grond. De krachten die rond een water-

molen spelen passen in dit beeld. De

kolkgaten of molenwielen worden

gezien als het eerste tastbare bewiis dat

de watermolen dichtbii ligt. In de kolk-

gaten worden enkele baksteenfragmen-

afb. lO.Yier aangepunte palen die tussen molenwielen in de

grond waren geheid lafb. 8: E), ten opzichte van NAP-niueau.

vtoqetiik van beschoeiing rond de molenwiel. Het schaalstohje

is ?O cm lteheninqTh. de long).

ffi:ry:

ry.

.
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-Y.
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bodem zijn geheid (paal 1 ,2,3 en

4Xafb.8:E en afb. 10, tabel 1). De lange

aangepunte palen zijn diep in de bodem

geslagen en vormden ongetwijfeld een

stevige verankering van een constructie.

Omdat de palen op de rand staan tus-

sen de twee zuideliike wielen en de

noordelijke wiel

wordt gedacht aan

een beschoeiings-

constructie rond

het (zuideliike)

at'b. 12. Sterft afgesleten

slijpsteen van zandsteen. Na
het uitbreken van de as is de

steen liggend nog een tijdlang
als slij psteen g eb ruifr t.
Diameter ca 36 cm, dikte ca

l1 cm, diameter gat ca

9x9cm (terminus ante quem

ca 1225, het is immers niet
bekend hoelang de steen is
geb r uihtl (tekening D lrft
Ylasbloml.

afb. | | . Gelaagde vulling in een

hlein holkgat lafb. 8: F). Hiein
werden diverse bewerkte vuurstenen

en aardewerk uit de ljzertijd en

Romelnse tijd gevonden

(dia ArcheoServicel.

molenwiel. Wellicht lag

er een brug op deze

hoogte over de Rips,

wellicht vormden de

palen de fundering van

een gebouw. Hoewel

bii het uitgraven van de naaste omge-

ving niet meer staanders werden gevon-

den. Wel werden nog meer palen en

constructiehout gevonden, maar deze

lagen niet meer op hun oorspronkeliike

plaats: 'in situ' . Een functie voor de

gevonden heipalen als beschoeiing is

ffi
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op dit moment het meest aannemeliik.

Van de palen zijn monsters gezaagd

voor een dendrochronologische date-

ring (jaarringonderzoek), die nog uitge-

voerd moet worden.

In het noordoosten van deze werkput

werden enkele kuilen gevonden die

gezien hun opbouw ook als gevolg van

kolkend water en erin afgezette sedi-

menten zijn ontstaan. Een van deze

kleinere kolkgaten bevatte diverse res-

ten van prehistorisch aardewerk uit de

IJzertiid en Romeinse tiid (afb. 8: E afb.

I l). De afgesleten breukvlakken bewii-

zen het transport door water. Ook wer-

den hier diverse bewerkte vuurstenen in

gevonden. Kenneliik is door de rivier de

Rips stroomopwaarts een nederzetting

uit deze perioden doorsneden en uitge-

spoeld. Bij het uitgraven van de vulling

van een andere kuil in de

Noordoosthoek van deze werkput wer-

den scherven van Zuid-Limburgs aarde-

werk, Elmpt en Andenne gevonden (afb.

8: G). Bovendien kwamen er drie brok-

ken basaltlava en een groot fragment

van een ronde zandstenen sliipsteen uit

tevoorschijn met een groot vierkant gat.

De diameter van de versleten sliipsteen

is ca 36 cm. Het is onbekend hoe groot

de oorspronkeliike diameter was. De

slijpsteen was ca I I cm dik. Het vier-

kante gat voor de aandrilfas is ca. 9x9

cm. De slijpsteen is door het gebruik

bijna tot op de naad toe versleten. Zelfs

na het afbreken van enkele grote stuk-

ken is de slijpsteen steeds gebruikt: de

breukvlakken zijn weer glad geschuurd.

Na het uitbreken van de as is de steen

nog een tiidlang gebruikt als liggende

sliipsteen, omdat ook de ziikant uithol-

lingen laat zien als gevolg van het

gebruik (afb. l2). Het aardewerk dateert

deze kuil in de tweede helft van de l2d"

tot het eerste kwart van de I 3d" eeuw

(ca I I 50- I 225\.2e Het is goed mogeliik

dat de sliipsteen werd aangedreven met

behulp van de watermolen. Met deze

vondsten dateert de molen waarschiin-

liik van v66r ca 1225. Omdat de sliip-

steen al versleten was op het moment

dat hii in de kuil werd weggegooid ligt

de datering waarschiinliik nog vroeger,

hoewel niet bekend is hoelang een sliip-

steen mee gaat. Dit is natuurlilk afhan-

kelijk van hoe intensief en waarvoor de

sliipsteen werd gebruikt. De vroegste

geschreven bron van de Gemertse

watermolen dateert uit 1326, als de

Heer van Gemert de 'paelbrieve' laat

opstellen.30 De archeologische vondst

van de slijpsteen, enkele fragmenten

van basaltlava en het aardewerk bewii-

zen dat de molen al tenminste honderd

jaar eerder bestaat. Daamee wordt dui-
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afb. 13. Eihenhouten schoep van het waterrad van d.e molen. Gevonden onderin molenwiel lat'b. 8. K). Mogelijh dateerbaar in de

l5de eeuw het is echter onbekend hoelang het rad heeft qedraaid.Het schaalstoftie is 30 cm ltekeningTh. delong).

deliik dat ze in dezelfde periode geda- sen Helmond en Lierop, bii sluis

teerd mag worden als de watermolen 9)(l 179)3r en de watermolen van Rovert

van Escharen (gemeente Grave) (12d" te Hilvarenbeek (v66r 1296\.32

eeuw) en de uit historische bronnen Vermoedeliik dateren overigens de

bekende watermolen van Stipdonk (tus- meeste watermolens in Noord-Brabant

uit deze tiid.

Tabel I
Lengte en NA?niveaus van de gevonden eiken

palen in de molenwielen.

Paal bewaarde bovenkant onderkant

Lengte (cm) m+NAP m+NAP

| 204 13,57 1l ,53

2 232 13,48 ll,16
7 256 13,36 10,80

4 137 \3,34 I I ,97

, 335 13,50 nvt

6 129 onbekend

7 237 onbekend

In werkput 2 werden een tweetal paral-

at'b . I 4 . Reconstructle van het waterrad van de molen , met

behulp van de gevonden schoep. Het aantal schoepen is niet
bekend, evenals de oorspronkelijke diameter van het rad
(teheningTh. delong).
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lelle noordzuid gerichte sloten aange-

troffen. Volgens het erin gevonden aar-

dewerk ziln de sloten in de l5d" eeuw

reeds dichtgegooid. De meest oosteliike

sloot (l 5d"-begin l6d" eeuw)(afb. 8: H)

oversnijdt de andere sloot (ca l5d"

eeuw)(afb. 8: l) nabii het molenwielaan

de Noordziide (l 5d"-eerste helft l6d"

eeuw). Naast de oudste sloot liggen tal-

riike paalkuilen die oorspronkeliik een

afrastering vormden tussen sloot en

molenwielen (afb. 8: J). Deze afrastering

bestond tenminste uit rechtop in de

grond geslagen paaltjes, dikwiils aange-

punt, en soms in later tijden vervangen.

De sloten monden uit in een diepe kuil,

een vierde molenwiel (afb. 8 K). Op de

bodem werden diverse stukken bewerkt

hout gevonden, waaronder een comple-

te schoep van het schoepenrad van een

watermolen (afb. l3 en l4).

Een Noord-Zuid gerichte sloot langs de

oostrand van werkput 2 dateert uit de

lgdu eeuw en werd in het begin van de

20't" eeuw gedempt (afb. 8: L). Een rii

kuilen, met donkerbruine humeuze vul-

ling, naast deze sloot ziin vermoedeliik

de plantgaten van een haag naast deze

sloot (afb. 8: M) en ziin vergeliikbaar met

de kuilen naast de Rips, in werkput l.

ln werkput 3, oosteliik van werkput 2,

was een West-Oost gericht karrenspoor

zichtbaar, precies onder de huidige per-

ceelscheiding aan de zuidziide van het

terrein (afb. 8: N). Het karrenspoor was

duideliik diverse keren opgehoogd met

leem, zand of baksteenpuin (afb. l5).

Ook naast dit pad werd een rii paalkuil-

tjes aangetroffen. Enkele daarvan bevat-

ten zelfs nog restanten van weipalen,

afb. 15 . Karrenspoor langs de zuidzijde van werkput 7 . Links

vormen lange donhere banen de sporen van de karrenwielen,

rechts een rij donkere paalkuiltjes, de afrastering van het per'

ceel naast het pad (afb. 8: Nl ldia ArcheoServicel.
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waaruit blijkt dat, samen met de opho-
gingslagen in het profiel, dit pad nog tot
het midden van deze eeuw in gebruik

was. Ook op het kadastraal minuutplan

uit 1832 is dit karrenspoor aangegeven.

Naast het karrenspoor werd in een kuil-

tle een concentratie misbaksels van

bakstenen aangetroffen. Mogelijk stond
in de nabijheid een steenoven.

Een tweede karrenspoor liep vanuit de

Zuidwesthoek in Noordoosteliike rich-

ting. Dit karrenspoor was in elk geval

(tot) in de l5d" eeuw in gebruik, zoals

blijkt uit het erin gevonden aardewerk

(afb. 8: O). Het karrenspoor wordt door-

sneden door grote kuilen die in verband

worden gebracht met zandwinning in de

l8d" of l9d" eeuw (afb. 8: P). Deze zand-

winning heeft destiids eventuele vroege-

re archeologische sporen in grote mate

vernietigd. Het zicht op het vlak wordt

erdoor troebel.

Een opvallend verschilnsel in de zuid-

westhoek van deze werkput is een ster-

ke concentratie van ijzeroerbrokken

(afb. 8: O). Ook in veelandere sporen

zijn dergelijke brokjes ijzeroer gevon-

den. Deze grillige brokken ijzer in het

dekzand ziyn afgezel door het grondwa-

ter. Door de Peelrandbreuk stagneert de

ondergrondse afvoer van water, omdat
ze tegen een ondoordringbare laag aan

stoot. Het gevolg is dan dat het water

opgestuwd wordt, waardoor nabil een

tectonische breuk (natte) wilstgronden

ontstaan. Het ijzeroer vormt een aanwii-

zing voor de Peelrandbreuk in de onder-

grond van dit terrein. Ook bil de aanleg

van de Zuid-om en Oost-om, werd een

dergeliike concentratie iizeroer aange-

troffen in de bodem. Ook hier zal dit het

resultaat ziin van de Peelrandbreuk in

de ondergrond33.

Ten Noorden van werkput 3 werd werk-

put 4 uitgegraven. Bij het aanleggen van

deze put werd in het verlengde van de

perceelscheiding van de boerderij van

Kuppens een karrenspoor gevonden, in

noordelijke richting, richting de Rips

(afb. 8: R). Naast deze zandpad ligt een

sloot, die ook al in werkput 2 werd

gevonden. Deze sloot en het karren-

spoor bleven tot het begin van deze

eeuw in gebruik, en waren mogeliik al

enkele eeuwen in gebruik. De zandwin-

ningskuilen uit de l8d" of l9d" eeuw blij-

ven voor het grootste deel ook dit vlak

domineren. Aan de noordzijde van deze

put was nog net een randle zichtbaar

van de ripsbedding, zoals die tot de

iaren '60 van deze eeuw hier lag (afb. 8:

S). Aan het einde van het karrenspoor

werd een muurfragment gevonden,

gemetseld van grote oude bakstenen
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(afb. 8:T).34 Dit muurwerk had aan

weerszijden een bakstenen'wang', en

aan de oostelilke zilde was hier een

planken beschoeiing zichtbaar. Bii het

schoonmaken van de planken bleek er

verf op te zitten en ook het aardewerk

tussen het hout bleek hooguit uit de

l9d" of begin 20't" eeuw te dateren. De

wangen naast het

muurtle waren gemet-

seld met stevige spe-

cie en relatief moder-

ne bakstenen.35 Het

bleek een late toevoe-

ging aan de midden-

afb. 17 . De t'underingsmuur van

de brug gezien vanat' de landzijde.

De grote middeleeuwse baftstenen

liggen op de aan deze zijde niet
afgewerkte ingeboete muur van

mo dem ere b akste nen (afb. 8 :T)

(dia ArcheoService\.

at'b. 16. De lundeingsmuur van

de brug over de Rips gezien vanaf
de walerzijde. Bovenop liggen lver
w eerde) middeleeuwse b aks te ne n,

onderop liqgen modernere bakste-

nen, die volgens de breuk in het

midden \piiltiel zijn ingeboet onder

de bestaande oude muur lat'b. 8:
U) (dia ArcheoServicel.

muur. Later werd noor-

delilk de tegenhanger

van deze bakstenen

muur vrij gegraven en

beschreven (afb. 8:U).

Tussen deze twee muurfragmenten lag

een betonnen duiker, gesteld met

gepaarde paalties en een plank, waar-

tussen tot zo'n dertig iaar geleden de

Rips stroomde. Voordat de duiker er lag

is er steeds hersteld aan dit brugie over
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de Rips. Door het langsstromende water

werden beide muren vermoedelijk sterk

aangetast. Mogelilk sleten metselkalk en

bakstenen zodanig af dat het nodig was

om een nieuw deel in de muren 'in te

boeten'. Hiervoor werden in twee fasen

de oude muren ondermijnd en werden

er nieuwe bakstenen36 onder de oude

stenen gemetseld (afb. l6). De achterzij-

de van de 'ingeboete' muur werd niet

afgewerkt, terwijl deze aan de waterziide

netjes gevoegd is (afb. l7).37 Ook werd

van dezelfde bakstenen, die daarvoor

op hun lange zijkant waren gelegd, een

vloertje aangebracht tussen de twee

muren. De twee muren en het vloertje

moesten waarschijnlijk voorkomen dat

het zandlichaam, waar het karrenspoor

met een brug over de Rips [ag, weg

spoelde. Ook de houten bekisting had

waarschijnlijk hetzelfde doel. Hoewel de

muren nog lange tijd zijn benut bil de

brug over de Rips, behoren de bovenste

lagen bakstenen tot een ouder bouw-

werk. Hoewel de muren oorspronkelijk

gebouwd kunnen zijn voor het dragen

van de brug, is het goed mogelijk dat we

hier een onderdeel van de watermolen

hebben gevonden. We kunnen daarbij

denken aan de plaats waar het waterrad

tussen draaide. Aanwijzingen daarvoor,

bijvoorbeeld een uitbouw ter hoogte

van de as van het schoepenrad, ontbre-

ken echter. De ruimte tussen de muren

is ca 160 cm breed. De gevonden

schoep van het waterrad is slechts 70

cm breed.

Een ondiepe geul stroomde eens aan de

zuidkant langs deze muurconstructie.

Een gelaagde vulling geeft de verzan-

ding weer (afb. 8. V). Mogeliik was dit de

oorspronkelijke omleiding van de Rips,

waardoor bii hoogwater het water langs

de watermolen werd geleid. Deze sloot

correspondeert mogelijk met de in his-

torische bronnen genoemde

'Tochtgraaf'. Bij hoogwater werd ook

water geloosd via een andere meer

noordeliik gelegen sloot: 'waterlaat de

Rilt', zoals bliikt uit het historisch onder-

zoek.38

De grote langwerpige kuilen (afb. 8: P) in

werkput 3 en 4liggen op het perceel

tussen de Rips en het zuidelijke karre-

spoor. Het westelilke karrespoor, in de

richting van de Rips liikt de westelijke

begrenzing te zijn. Dergelilke grote en

lange kuilen in het dekzand worden bii

opgravingen regelmatig gevonden. Ook

elders in Gemert zlin ze al eens gevon-

den, nabij Wnkelpassage De

Commandeur.3e Lange tiid ziin ze gein-

terpreteerd als'ontgrondingskuilen'.

Sinds enkele jaren worden ze ook wel
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'moestuinbedden' genoemd.40 De kuilen

dateren in het algemeen uit de 18d" of

l9d" eeuw en worden vaak als 'recente

verstoringen' niet nader beschreven. In

Gemert is er een biizondere overlevering

bekend die de lange kuilen kan verkla-

ren. Zoon Piet van de vroegere eigenaar

Kuppens van de boerderij naast de

opgraving, aan de Molenstraat 16, wist,

via overleverde verhalen van ziin vader

en opa, te herinneren dat op dit terrein

in het midden van de vorige eeuw zand

afgegraven was om het terrein rond de

St. lanskerk op te hogen. Dit verklaart

meteen waarom dit terrein sindsdien vrij

laag ligt ten opzichte van de omgeving'

Bii hoog water overstroomde dit terrein

regelmatig. Het water stond dan wel

eens tot aan hun boerderii. Met deze

overlevering hebben we een tastbare

aanwijzing dat de lange kuilen, die zo

regelmatig bii opgravingen worden

gevonden, inderdaad te maken hebben

met zandwinning.al

Vondsten die wiizen oP een

watermolen
Gedurende de opgraving ziln diverse

grondsporen gevonden die een relatie

kunnen hebben met een watermolen'

De meest aansprekende sporen ziin de

diepe 'kolkgaten' of 'molenwielen', die in

het zand waren uitgeschuurd en vervol-

gens dicht slibten. Uit de kolkgaten,

afb. ls.Brokhen
van basaltlava

maalstenen, uit
diverse sporen

nabii de

Watermolen (dia

th. delong\.
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maar ook in sloten, karrensporen, paal-

gaten en andere grondsporen werden

vondsten geborgen die eveneens in ver-

band kunnen worden gebracht met een

watermolen. De belangrijkste aanwijzing

is het houten schoep van het schoepen-

rad, maar ook de 35 brokies basaltlava

die werden aangetroffen (afb. l8).

Basaltlava of tefriet, een vulkanisch

gesteente uit de Eifel, wordt al vanaf de

prehistorie gebruikt voor het malen van

granen. De gevonden brokken basaltla-

va zijn waarschijnlilk van gebroken of

versleten maalstenen afkomstig. In som-

mige gevallen is basaltlava samen

gevonden met Andenne aardewerk, wat

dateert uit de l2d" of l3d" eeuw. De ver-

spreiding van de gevonden brokstukken

basaltlava ligt in het noordelilk deel van

werkput I en 2, alsook in de molenwie-

len. Opmerkelijk is dat diverse brokken

basaltlava een gladde kant bezitten en

een duideliik afgeplatte vorm, maar dat

nergens de ribbels van scherpsels zicht-

baar zijn. Dit komt overeen met andere

fragmenten van molenstenen uit dezelf-

de periode.a2 Kenneliik is het aanbren-

gen van scherpsels in molenstenen een

latere uitvinding.

Andere vondsten zijn niet kenmerkend

voor een watermolen, maar kunnen heel

goed bij een watermolen zijn gebruikt.

Een groot fragment van een zandstenen

slijpsteen werd misschien aangedreven

met behulp van de watermolen. Ook bil

de molens te Bergeyk en Escharen wer-

den slijpstenen gevonden.a3 Een viertal

scherp aangepunte palen die nabii de

molenwielen in de grond waren geheid,

moeten van een degelijk bouwwerk

afkomstig zijn, hoewel de oorspronkelij-

ke functie niet te achterhalen is.

Voorlopig worden ze beschouwd als

palen van de beschoeiing rond het

molenwiel. Andere houten onderdelen,

met sporen van houtbewerking maakten

deel uit van een houten constructie,

maar hoe ze erin verwerkt waren is nog

onduideliik (afb. l9). In dit verband mag

ook het relatief grote aantal ijzeren spij-

kers niet onvermeld blijven: 36 stuks.

Bewijzen deze vondsten de nabiiheid

van een houten gebouw?

De gevonden bakstenen muren behoor-

den in elk geval bij een bruggenhoofd

met een brug over de Rips. Of de muren

onderdeel uit maakten van de watermo-

len was niet goed herkenbaar. In elk

geval is een deel van de muur gemetseld

met grote en vroege bakstenen die date-

ren uit de tiid van de watermolen. De

bakstenen fundering in de tuin van het

perceelVondellaan 33 is mogelilk van

een (bii-)gebouw rond de watermolen.
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alb. l9a. Diverse constructieonderdelen van hout en aangepunte beschoeiingspalen. Gemert Watermolen. Het schaalstokje is 30 cm. Nr. 3
is een verbrande balk met pengatverbinding die voor een tweede gebruik is aangepunt. De meeste stukhen komen uit het noordelijhe kolhgat

lat'b . 8: D), behalve nr. 2, die homt uit een ander kolkgat (at'b. 8: Kl. De meeste constructiedelen zijn van eikenhout. Een aangepunt paaltje
nr 17 is van ander hout (tekeningTh. delonql
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Omdat de molenaar niet op de water-

molen leefde maar er werkte, is de

gevonden huisraad enigszins afwijkend

van samenstelling ten opzichte van

gebruikeliik afual van een huishouden.

Zo ziin er opvallend veel schalen, melk-

teilen en kommen gevonden, met name

in de beide sloten (afb. 8: H en I) die uit-
monden in de noordelijke molenwiel
(afb. 8: K), waar eveneens een melkteil

in werd gevonden. In mindere mate wer-

den kookpotten of grapes gevonden.

Fragmenten van steengoed drinkkannen

komen bijna niet voor in contexten die

ten tijde van de watermolen ziin gevuld.

Wel vinden we drinkkannen en bierpul-
len uit later tijd, toen de watermolen al

verleden tiid was. Het is nog onduidelijk
of deze afspiegeling van aardewerken

voorwerpen betrekking heeft op de alle-

daagse bezigheden op de watermolen.

Hoewelook bii de watermolen van
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Bergeiik verschillende fragmenten van

schalen en kommen zijn gevonden is

een relatieve oververtegenwoordiging

daar niet opgevallen. Het nagenoeg ont-

breken van dierlijke botresten geeft ook

aan dat het hier niet om een alledaagse

nederzetting gaat, waar meestal meer

zwerfuuil rondslingert. In enkele sporen

werd een verbrand botfragment gevon-

den, soms de lamellen van de kiezen

van runderen, een enkele keer een rest

van het bekken van een schaap of geit.

Belangriike vondstcomplexen
Het vroegste vondstcomplex vormt een

kuil met daarin o.a. de zandstenen slijp-

steen, 3 brokken basaltlava en een

)--R

gebruikte natuursteen met twee tegen-

over elkaar aangebrachte deukjes. Deze

kuil bevat aardewerk uit Andenne en

Zuid-Limburg, en dateert uit het laatste

kwart van de I 2d" eeuw tot het eerste

kwart van de I 3d" eeuw (ca I 175-1225).

Gevonden zijn o.a. een hals van een kan

uit Andenne, datering ca. 1200-l250aa

en een kannetie van Zuid-limburgs aar-

dewerk, te dateren tussen ca I I 75 en

1200 (afb. 20). De kuil (afb. 8: G)is na

het dempen doorsneden door een sloot
(afb. B: I). Aardewerkvondsten uit deze

sloot wiizen op het lange gebruik ervan.

De vroegste scherven zoals Limburgs

aardewerk en Elmpter aardewerk date-

ren uit de I 3d" of l4d" eeuw en het grijs

gedraaide aardewerk, zoals een schaal

en voorraadpot, dateert uit de 14de of
l5d" eeuw. De meeste in de sloot gevon-

den producten ziin van rood aardewerk,

zoals melkteilen, kommen, kookpotten,

schotels en bakpan. Ze dateren vooral

uit de 15d" eeuwa'(afb. 2 I ). Een tweetal

vondsten uit de sloot, een schotel en

een kamerpot van roodbakkend aarde-

werk, vertonen versieringen, aange-

afb. 20. Aardewerk uit de kuil met de zandstenen slijpsteen
(afb. 8:G).Yan boven naar benedent randfragment van plt
van Andenne(?) aardewerk; hals van een kan van Andenne

aardewerk (ca 1200-1250); wandt'ragment van een kannetje
van Limburgs Aardewerk lca I 17r-12001. Schaal l:4 (teke-

ning M. van Son en Th. de long)
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ffio.8:l).Lirr[svanbovennaarbeneden:schaaIvangedraaidgrijsbakhendaardewerk||4de.|5deeeuw\:

';::;::#";#;','#i;:i::;;;:;i,:i;;",-;;6:-i;oo;:;;;;;;'iai^iiiiii i^iai"n' binnenziidi toodatazuur \ca t45o't5oot' bakpan

van roodbahkend aardewerk, loodglazuur aan binnenzijde ttsa, ***ii, t'iiiiii tioqrtiip voetschaat?) vin roodbakkend aardewerh' Ioodgla-

zuuraanbinnenzijde,buitenzijdeenkelespatjesglazuur(ca 1450-lioo); randfragmintvanhandgevormdElmteraardewerk(cal175-

I 350). Recrrs van boven ,oo, oniiin, iiiiioiiit rir' gritt qrdroiii-^iraniipisae eeuwl; kookpor of qrape van roodbakkend aarde-

werk met spatglazuur rca t qzs-tiiii,i, iitirt iii itgt^iiira ,ooaiiin ii,a arardewuk met slibversierins; schotel van roodbakkend aarde'

werh met stibversierinq rn gtoruuioiri'oiriiiri.iiit(i tq,oo).llr.t.Cronu*rq 1992:30,31,55 ' 61' 63' 163; lanssen 1983:2t0'2t4;
'[iin:ii-zi^-^i 

,n nue*pol 1988: 29, zt). *haal l:6 ltekenins D.Ylasblom enTh. de lonql'

bracht met een witte kleipap. De motie-

ven van versiering ziin halve cirkels die

naast elkaar of parallel aan elkaar ziin

aangebracht.46 Dit vaak voorkomende

motief wordt in verband gebracht met

de symboliek rond huweliik, nakomelin-

genschap en vruchtbaarheid.aT
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afb . 22 . Aardewerk uit het kolhgat waarin ooft de schoep van het waterrad lag (afb. 8, Kl. Linhs van boven naar benedent schaal van

gedraaid grijsbakkend aardewerh(l4de-I5de eeuw); geoorde melkteil ot' komvan roodbakkend aardewerft; grape of kookpotvan roodbak-

hend aardewerk met spatglazuur aan binnenzijde en op de rand (l5de eeuw); grape of hoohpot van roodbakkend aardewerft met spaarzame

loodglazuur (ca 1 4OO-1450). Rechts van boven naar beneden: hals van een pot, roodbahkend aardewerk met spaarzame loodqlazuur;

handgreep van bahpan lca I 425-1 475); waterhan van roodbahhend aardewerh met spatglazuur ll5de eeuw). Literatuur zie at'b 2l . Schaal

l:4 (teh Th. delong).

Deze sloot mondt noordelijk uit in een

diep kolkgat (afb. B: K)waarin de houten

schoep werd gevonden. Samen met

deze schoep werden stukken aardewerk

verzameld, die uit dezelfde tijd dateren

als de vondsten uit de sloot. Kennelijk

lagen beide structuren in dezelfde tiid
open: gedurende de I 4d" en I 5d" eeuw

(afb.22), de tiid waarin de Gemertse

watermolen volop draaide.

Parallel aan de vroegste sloot is iets

later, mogeliik nog geliiktiidig, een twee-

de sloot gegraven (afb. 8: H). De vond-

sten in deze sloot dateren vooral uit de

I 5du en eerste kwart van de 16d" eeuw.

Hierin werd een drinkschaaltle uit

Siegburg, met twee nokjes48, grijs

gedraaid aardewerk en een melkteilvan

roodbakkend aardewerk gevonden (afb.

23). Ook in deze sloot werd een brok

basaltlava gevonden. Ook deze sloot

mondde uit in het noordeliike molenwiel

(afb 8: K).

Uit verschillende contexten komen ijze-

ren voorwerpen. Uit de molenwiel (afb

8:C) komen bijvoorbeeld 12 ijzeren spij-
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kers en een gesmeed oog. Uit het

molenwiel (afb. 8: K) komt een iizeren

voorwerp, mogeliik een beitel (afu.24)'

en ook weer een spiiker. Uit diverse spo-

ren komen voorwerpen van natuur-

steen. Van dezelfde steensoort als de

ronde slijpsteen uit de kuil (afb. 8: G) is

at'b. 23. Aardewerft uit de

parallelsloot (afb. 8: H).

Boven: drinhschaaltje van

grijs sreengoed met gevlamde

oranje vlekken en toat zout'
glazuur. Twee nokjes als

hand grepen (l 5 de e euw) ;

onder: geoorde melkteil van

roodb akkend aardew er k met

aan binnenzij de loodglazuur

(ca I 500- I 550). Literatuur

Ruempol enYanDongen
1991 : l0l ; lanssen 1987:
21 2\. Schaal | :4 (tek. M.

vanSon enTh. delong).

een intensief gebruikte sliipsteen gevon-

den in een nabiigelegen spoor (afb. 8:

F). Het is mogeliik een langer gebruikt

restant van dezelfde sliipsteen, ze past

echter niet (meer) (afb.25\.

afb. 24.Yoorwerpen van smeedijzer, Iinhs een beitel l?\ uit

het kotftgat (afb. 8: Kl; rethts boven een spijker met ooq, en

een recite spijker uit het molenwiel lafb 8: C\ lca l5de-

16de eeuwi. Het maatstohje is 3 cm ltek.Th. de longl.

a[b. 25 . lnlensief qebruikle slilpsteen van zandsleen uit een

kilein kolkgat tafb. 8: Fl. Mogelijk een reslant van de ronde

slijpsteen talb. 12).Het maatstokje is 3 cm ltek. D.

Ylasbloml.
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afb.26.Gebruiktevuurstenenklingenuitdesteent[jd,vermoedelijkmesolithlcum(ca 10.000-5500 jaargeledenl.Yerspoeldvan
een str1omopwaarts gelegen nederzettinq (uit verschillende contextenl. Het maatstokje is 3 cm lteft. D.Ylasblom).

Prehistorische vondsten
In diverse sporen ziin resten gevonden

van nederzettingen uit vroegere tijden
dan de watermolen. In alle gevallen gaat

het om verplaatste vondsten, vondsten

in een secundaire depositie. Zo werden in

verschillende sporen 4 I vuursteenfrag-

menten gevonden die in de steentiid
door mensen ziln bewerkt (afb. 26), lg
scherven van iizertijdaardewerk, 5

scherven van Romeins aardewerk waar-

onder een fragment van een kom en een

voorraadpot (afb.2T4e en I fragment

van een Romeinse dakpan. Afgeronde

breukvlakken op verschillende scherven

van dit prehistorisch aardewerk bewii-

zen dat de vondsten door watertrans-
port zi,n verplaatst. Soms werden in

dezelfde contexten ook laatmidde[-

eeuwse vondsten geborgen, hierdoor
weten we dat de prehistorische vond-
sten gedurende deze tiid zijn verplaatst.
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Vooraleen klein kolkgat in werkput I

bevatte veel prehistorische vondsten:

22 bewerkte vuursteentles, 1 I iizertild-

scherven en 2 scherven Romeins aarde-

werk, hetzelfde spoor bevatte ook aar-

dewerk uit de 14d" en I 5d" eeuw. Omdat

het water van de Rips de verplaatsing

veroorzaakte moeten we de nederzet-

tingen uit de Steentiid, IJzertiid en

Romeinse tijd stroomopwaarts zoeken,

dus oostelijk van Gemert.

Conclusies
Het onderzoek naar de watermolen

begon met het raadplegen van histori-

sche bronnen. Daarna deed de moge-

lilkheid zich voor om het bodemarchief

te raadplegen. Nu kunnen de resultaten

worden samengevoegd tot nieuwe

inzichten rond de geschiedenis van de

Gemertse watermolen, die eens een

belangriike rolspeelde in de Gemertse

samenleving.

Het archeologisch onderzoek op het

terrein tussen het steegle Watermolen

re
.7

en de Molenstraat te Gemert leverde

bijzondere resultaten op. Ondanks dat

de opgravingsputten waarschilnliik rake-

lings langs het oude molengebouw

lagen (?), lagen in de bodem vele aanwij-

zingen voor een watermolen. Belangrilke

aanwilzingen vormen biivoorbeeld de

grote diepe kuilen, die 'kolkgaten' of

'molenwielen' zijn genoemd. De

Molenwiel is regelmatig in historische

bronnen genoemd, we kunnen ze nu

plaatsen. Maar ook diverse stukken con-

structiehout, aangepunte palen (als res-

ten van beschoeiingen) en zelfs een

schoep van het rad van de watermolen

vormen aanwilzingen voor een water-

molen. Tientallen brokken van maalste-

nen en een grote zandstenen sliipsteen

vormen ook een aanwijzing voor een

molen. De opgraving bracht meer zicht

op de ligging van het spaarbekken van

de watermolen, in historische bronnen

DeYloed genoemd. Ook de infrastructuur

rond de molen, in de vorm van waterlo-

pen, sloten en karrensporen kon worden

opgetekend. Zo kan de verzande bed-

afb. 27 . Randfragmenten van een

kom en voorraadpot uit deRomeinse

tiid (ca 50-300 na Chr).Yerspoeld

van een stroomowaarts gelegen

nedenetting (uit kolkgaten at'b. 8, K
(boven) enF (onder)).Schaal 1,4
(tek.Th. delong).
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ding van een waterloop in verband wor-

den gebracht met de uit bronnen

bekende Tochtgraaf. Het karrespoor naast

de boerderil van Kuppens komt overeen

met de in bronnen genoemde Molensteeg

of 'den weg die men geet ende veert ter water-

molen'.

Uit de vondsten werd duidelilk dat het

afual niet representatief is voor een alle-

daagse nederzetting, vooral het relatief

grote aantal schalen, melkteilen en

kommen is opvallend. De grote hoeveel-

heid constructiehout en spijkers wiizen

in de richting van een houten gebouw,

maar wel met enige bakstenen elemen-

ten. De gevonden muren, die in laatste

fase zijn gebruikt als bruggenhoofd over

de Rips, zijn mogelijk restanten van de

watermolen, hoewelniet duidelijk is met

welke oorspronkelijk doelde muren ziin

geplaatst.

De combinatie van het historisch en

archeologisch onderzoek maakt duide-

liik dat een interdisciplinaire aanpak een

duideliik toegevoegde waarde heeft, en

onze kennis over het verleden op een

bijzondere wiize verrijkt. Na enkele eeu-

wen vergetelheid kunnen we nu opnieuw

de watermolen toevoegen aan de

geschiedenis van Gemert. De verstilde

wateren ziin doorgrond.
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NOTEN

l. Zie Otten 1985

i:; +fil,:*:lf:.'.,X;:iJlT:1il: ::i[l- * de werkputten r en 2 is kaartbrad 5 r r (1 :25 000)

|75,54x396,74'p" 'r"'i"p''ti* 
3 en 4liggen iets noordoosteliik hiervan'

4. Otten I 985: 45-49 , r - - r ^--^^r, h^-^toirl 
^oor 

Rene Bartels (Afd. REO) en

5. Vanuit de gemeente Gemert-Bakel werd het onderzoek begeleid door Rene Bz

Pieter van N"' f 't"a"uf 
i'kffit;;;; iljectleidei plan lviolenstraatMtermolen) De verantwoor-

ding voor de opgraving lag bii Ellen V.1"1"9oo', 1oJ'J'n"o|. 
provinciale archeologie Regio Zuid van

de Rijksdienst voo, tl"i oian"idkundig noa"*oni;,ro"l (Amersfoort) De uitvoering van de opgra'

vins is uirbesre"o urn oI iii.r,ting Rr;neoservi.":;i; ;r;;r Theo de Jong (dageliikse leiding) en

MickvanSon(logistlekltti*i"'?i'i'")aanstel;;;;ii"utrtin'r"graafwerkwerduitsevoerddoor
een in opgravinr"" *"'o"tlti';;'"J" k'?,i"*"n'"nt i"t^ i"t"n 

'u-n 
a" firma De Bever (Bladel) De

historische t"trotx"nillia van de bevolkinu r"n i"".,""riritt" ,i.t in een belangriike bijdrage door

vrijwi,igers van d" h"";[;;;d; Mr;; iot t"J"n uun de Archeologische vereniging Kempen en

Peelland en andere g"*."."'*l'a;n hielpen *"". r',ro name Ton van Riet (Gemert), Iaurens

Nieuwenburg CV"faf.,or"ni.Aa Baaren.(U.den), ,,rf rfrtli.* tUinattou"nt' Ellv Bogers (Acht)' Marielle

van Pelt (Gemert), 
""t"i'i" 

* t'""Ltt' coot u'n'giit rua*f ' simon vanwetten (Gemert)' lan

rimmers (Gemert), ":il;;;";;iC"*"'o' 
Didil;;;;;'e (cetaropt' Rvan van Eupen (Boekel)'

Ad verwegen ts*Lar'ilff ti;";;';;;;^"i;';; Bou;*ans (Helmond) hielpen mee De

vondsten ,lin '"*"'itii.i"i 
t'urp 

'u'ir"a"n 'un 
a"- *1l"otogi"h" v"'"niging Kempen en Peelland

(Eindhoven)

6TWanHuilbers(BeekenDonk,/Amsterdam)bekeekhetaardewerkuiteenvandebelangrijkecontex-
ten. Molenkenn"r, w,o uun H"ugten (Deurne) ;M;;;" Heugten (Cuiik) bekeken vondsten en

houten onderd"r"n, all ,ii tona* toeschrijven.air'ona"ra"t"n uan een w-atermolen' Zii reikten

tevens lireraruur."^:;*';;;;;;.;;;;; nr" u"r*ir"a,*" elementen wro saf tevens historische

informatie or"r ru,"ri Ji".,i^ *"il..4. oa o,iJ" it"","iiie;ig"aut"na" de opgraving historische

informatie over de 
"H#;;;;r"-r"" "" 

,a.iil;.il ;;;"i uu, op de ontdekkingen ook

Simon van wett"" (;;;;);; ron uun R'"t (G";;i;;ikten historisch" etc::T:''1T' lan rimmers

(Gemert) eut inro'^ui;';;;;;i;'" archeoLogische vondsten in de naaste omsevrng

7 . Nilhof 1982: l8

3. :: ilffli'#li'# J"'.,,"n"efse Diik en ca 14,3 m+NAp westelilk van het huidige kasteel

10. zie Broerties 1980b: 2l-33

i i. ca 750.000-400 000 iaar geleden

12. zie het volgende hoofdstuk

I3. met dank aan a"'nJf*u" u'n de Collse watermolen 7'1 I 1998

14. mededelinewito '#';;;et;;6:""") 
26 6'19s8' zie ook otten deze bundel

15. VanBussel i976: ia,liitNiihof 1982: 6; Broerties 1980b: 25

16. Scheirs 
"n 

v"*"rr'i!ga, 54; mededeline Ni.olrlg"^t, afd"llng Bouwhistorie en tucheologie 's'

Herrogenbosch, ".,iirl'"r. 
n.rea"n. ," -t*t""i" ilr""-J e"prur.""rd in Camps 1979 deell' 5-6'

6-8,8-10 l7
12. Van eussel 1976: 169'17 l;Nijhof 1982: 15'16

18. Van Bussel 1976: ;o-;;itNiifroi rsaz' l6 Zie ookVanWetten 1996: 80-93

19. VanBussel 1976: l7l
20. Buisman 1998:64

21. VanWetten 1996:93'

22. YanBussel 1978:68

23. Broertjes 1980a: l8; zie ookVan Gorp 1979: 149'154
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24. Mededeling Ian Timmers, De Commanderije, Gemert
25. Verwers l98l:60-64
26. Theuws 1976:56-63
27. Scheirs enVerwers 1988:53-62
28. ca 12,95 en 12,70m*NAP
29. Met dank aan Tkan Huijbers (Amsterdam/Beek en Donk) voor het determineren van het aardewerk
30. Otten 1985:46-47
3 l. Scheirs en Verwers 1988: 54
32. Vermeeren l98l:75
3 3. Timmers 1994: 7; Timmers I 986
34. formaat (ca27)xl2,5ll3x7 cm
35. formaat 2lxl0,5x5 cm
36. formaat 21 122,5x9,5 I I lx5l5,5 cm
37. Slechts bij een muur kon de achterzijde worden onderzocht (afb.8:T)

38. zie bijdrage van Ad Otten, deze bundel
39. Timmers 1992:4-5
40. in navolging van Van den Dries 1989
4l . Ook in Diessen ziln dergeliike kuilen gevonden op een akker die het toponiem 'zandlift' draagt, in

Gemert hebben we dus een tweede aanwilzing voor zandwinning (De Jong 1995:27-29)
42. Scheirs en Verwers 1988: 59-60; Theuws 1976:61-62; Verwers l98l: 63
43. Theuws 197 6: 6l; Scheirs en Verwers I 98 I : 60
44. Janssen 1987:193
45. zie Croeneweg 1992:30-7); Janssen 1987:210-213; Ruempol enVan Dongen l99l:77-74, l2l;

Carthoff-Zwaan en Ruempol I 988: 3 I

46. vergeliik Ianssen 1987:213; Carthoff-Zwaan en Ruempol 1988: 3 I

47. Carthoff-Zwaan en Ruempol 1988:29
48. vergelilkRuempol enVan Dongen l99l: l0l, datering 1400-1450
49. vergeliik Van Enkevoort en Huisman 1996:57-54
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