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door Jan Tinmers

is op het terrèin van de voornali.ge Latijnse school een opgraving verricht door de werkgroep archeologie van tle heenkundelr ing i.s.n. de NJBG
afdêling Toxanttr ia. Het doel van deze oPgraving was o.a. om
net archeologische gegevens de opvatting te staven, dat - 9p
dit terrein tret gogè Íuis van Diàderik van Gemert stond (1).
Op de bijgevoegde schets is aangegeven waar de proefsleuf
gegraven werd. Met latiinse ciifêrs zijn hierin ale nuÍnners
aangegeven van de vakhen waar in de sleuf verdeeltl werd. Vertler zijn net lcuisjes en biibehorendê arabische cijfers de
proefboringen aangegeven, die v66r het graven van de sleuf
werilen verricht om ale tlieptê van de ongestoorde grond te be'
van die boringen staan in figuur 2. Het
palen. De resultaten
n de zomer van
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is ttuidelijk te zien dat de ongestoortle grond in de richting
van dê ouale gracht langzaan aflooPt. Bij boorpunt 3 is de ongestoorale grond niet aangebooril vanr+'ege het daar aanwezi ge
puin, maar uit de figuur blijkt dat hier het diepste punt
van de gracht gevonden kan worden. Dit klopt over igens niet
met ale kadasterkaart van 1832r volgens welke de gracht tussen de boorpunten 5 en 6 zou moeten 1ig8€n. Ook bij cle opgraving echter werd tle gracht in vak III aang€troffen.
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oostelijke oever van de gracht werd niet opgegraven en
de bodem kon wegens de hoge gronalwaterstand niet word.en
bereikt. De scherven die op de bod.em van cle gracht aanwezig
zijn en die ons zouden kunnen inlichten olru. à" ouderdom va:r
de ,gracht bewaren hun geheirn voorlopig nog. De h,estelijke
grachtoever is wel teruggevonden, althans gealeeltelijk. In
deze- grachtoever werd op een diepte van orrgà.,r.e. 1r?O meter
een houten konstruktie aangetroffen die de vorn had van een
bescho.eiïng. Tegen een van de vertikale palen van deze beschoeiïng h'erd een aardewerkscherf uit de i4u""r',, aangetrof_
fen. Hieruit kan voorzichtig gekonklucleerd worden dat tle beschoeiïng ook uit die eeuw áaieert (A).
Aan de binnenzijde van de beschoeiïng bleek uit het profiel,
zij het rnet moeiterdat de oever ongeveer SO crn was opgehoogd.
Deze ophoging is waarschijnlijk tegelijk met de besèhoeiïng
aangebracht. Janner genoeg werd pas te laat ingezien dat het
van belang was de aardewerkscherven uit deze ophoging apart
te houden. Tussen de ongestoorde grond en het zand waarrnee
werd opgehoogd bevonden zich trvee zeer hunusrijke lagen net
\.rij veel takken en bladeren erin. Tussen deze twee lagen
werd een kleilaag aangetroffen. Duideli.jk bleek clat deze la_
gen ttjdeliÊ de grachtbodem hebben uitgemaakt. fn de genoemde
kleilaag wÍd een aarderr-erkscher f aangetroffen die uii de 14e
of 15- eeuw dateert. Samenvattend kun4en we konkluderen dat
de beschoeiïng en_ tle ophoging in de 14eof 1Se eeuw zijn aangebracht. De gracht zelf bestond toen al geruine tijit. Na het
aanbrengen vaÍl de beschoeiïng is tle gracht, waarschijnlijk
laÍrgzêam, dicht gaan slibben. Dit dichtslibben was op sommige
plaatsen te herkennen aan een sterke gelaagdheicl. Daarna is
de gracht in verschillende fasen gedempt. Er konden duidelijk
vijf verschillende lagen onderscheiden worden, ,raarvan 6Èn
relatief dikke laag met hoofdzakelijk puin. óe aardewerk_
scherven uit de verschillende lagen zijn niet apart gehouden,
zodat datering niet mogeLijk is. De clefinitieve demping van
de gracht zal hebben plaatsgevonden tussen lggo en 1g9ó b{
de toenmalige bouw van de latijnse school.
De bodemsporen in het op het binnenterrein gelegen gedeelte
van de proefsleuf, de vakken I, VI '' ff en iV,' zijn niet zo
duidelijk te interpreteren, Vak Vf kon vanwege een daar aan_
wezige rioolpijp nauwelijks worden onderzocit. fn de andere
vakken konden duidelijk een aantal greppeltjes worden onder_
scheiden, die op het eerste gezicht een r.,iilekeurig verloop
hadden.De functie van deze greppeltjes kon niet worden vast_
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gesteld evenmin als var de kuilen en paalgaten waarvan de
sporen uerden teruggevonden. Om tle funótie-van de greppels
en paalgaten te kunnen achterhalen noet een beter overzicht
bekend zijn en daarvoor is een groter op te graven oppervtak
nodig. Het enige wat net zekerhéid gur"gO k.; worden mêt be_
trekking tot het binnengebied is àat àr in v.r.oeger eeuwen
behoorlijk wat grondwerk is verzet. Crezien tte aardewerkvond_
sten ter plaatse-kan worden gekonklucleerd dat dit graafwerk
al zeker in de l2'eeuw plaatsvond.
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worden vermeld. De ongestoorde

het binnenterrein liep in de richting van de gracht
gereidelijk af. Bij de opgraving bleek het hoogteverschil
tussen de bovenkant van de bescioeiïng .r, t"l-noogrte
waar ongestoorde grond werd aangetroffàn ongeveer 1r1O punt
meter
te bedragen. Dit betekent
Át.igirrg lrri 1r1O neter over
"ur,Wanneer
een afstand van ca. 9 neter.
ue nog verder het bin_
nenterrein op gaan blijkt uit de grondboringen dat daar de
ongestoorde grond nog hoger ligt, naar scnaïting 30 cm. l{e
kunnen konkluderen dat binnen tte gracht oorspronkelijk
heuvel aanwezig was. Het_ hoogste pint zal, rui geschat, een
on_
geveer 1rm neter boven het rvaterniveau in ale gracht hebben
gelegen. Het is van bel.ang tlit op te nerken ii verbantl met
een aantal citaten uit oude akten die betrekking hebben
op
het Hoge Huis van Diederik van Gemert.
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In zijn artikel over het Hoge Huis van Diederik van Gemert
schrijft Ad Otten dat dit gebouw gevonden moet worden op het
terrein van ale latijnse school of in de directe omgeving
daarvan (3). l{e bekijken in dit verband twee citaten afkomstig uit een tweetal aktên uit 7364 (4),:
rt....dat op dat hues van Ghemert wonen sal bovên der
valbruggen op den bergh daer Dideric voerss. nu ter
tijt wonende is.....rl
en

rr....sijn

hoge huys rnitter vallebruggen ende grachten
gelegen tot Ghemert....rr.
Behalve dat het Hoge Huis binnen een gracht lag is het van
belang dat dit Hoge Huis lag rrop den berghrr. Wanneer nu is
gebleken dat binnen de gracht on de lat{jnse school oorspronkelijk een heuvel lag' lijkt dat in dit verband verneldenswaard. Eên axcheologisch bewijs dat het Hoge lluis inderdaad
op deze plaats stond is echter niet geleverd. De bodernkundige gegevens sluiten dit echter zeker niet uit. Op de eerste
plaats is er een gracht, op de tweede plaats ligt er binnen
deze gracht een heuvel en op de derde plaats kon vastgesteld
worden dat er in de 12e eeuw têr plaatse rnenselijke activiteit plaatsvond.
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0en rerslaÍ. van de op,eTavi!,a is opaènomen in liêenberichten jrs. 4, M.;,
Or!, I'ct Í.evonde. aardeberk en dê dÀteriog daarvan zal een apart a.tiket

(3)

ld Ottc r liet

hooB

huis van Diede.ik !a! Cemelt, Cemerts

Heem

1979. nr.ir

(4) Het eerste citaat komt uit een alte va! l april 1364i het rxeede uit een
akte van pinksteren 1364.
Voo. beide zie: Oo.koodeboek var cenert. Ze yerden ook aangehaald in het
genoemde atiker ran Àd Otten.
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