hen die onderstand nodig hadden, moest dadelijk steun worden gegeven, pas
daarna kon men restitutie aanvragen bij de gemeente die het domicilie van
onderstand was. Of deze verordening veel geholpen heeft is niet zeker. Een
proces-verbaal van de burgemeester van Cromvoirt (thans gem. Vught) van
10 oktober 1823 vermeldt, dat de „kastelein" van Klein Deuteren (thans
stad Den Bosch-West-Oude VlijmenseWeg, ongeveer >/2 uur gaans van Vlijmen) op 8 oktober 's avonds thuiskwam en van zijn dochter te horen kreeg
dat een voerman met een kar een half uijr tevoren een zieke man had afgeleverd in de zijkamer van de herberg 4 ).
De dochter had zich daartegen verzet, maar de voerman, die zei te handelen
op bevel van de burgemeester van Vlijmen, had zijn zin doorgezet en was
daarna haastig weggereden. De kastelein verklaarde niet te weten wat met de
zieke man die onvervoerbaar was te moeten doen. De burgemeester van
Cromvoirt oordeelde anders: de man genaamd Johannes Ludovicus Huits,
oud 52 jaar, wonende te Schinveld bij Sittard en arbeider van beroep, was
wél vervoerbaar en werd dan ook nog diezelfde dag door de veldwachter in
een onoverdekte kar naar Den Bosch gebracht, alwaar hij meteen als zijnde
te ziek om nog verder getransporteerd te worden opgenomen werd in het ziekenhuis. Twee dagen later werd hij daaruit hersteld ontslagen.
Het archief van de Godshuizen bevat nog veel meer interessante gegevens
over dit soort zaken. Zij die zich hierin willen verdiepen, kunnen het beste
contact opnemen met de schrijver dezes (tel. 073 - 12 08 44 toestel 155).
Archivaris Godshuizen
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Noten
') Archief Godshuizen, nr. 698 (groene reeks), doos met correspondentie van/aan het College
van Regenten jaar 1822.
2
) Arch. Godshuizen, groene reeks, nr. 332, ad datum.
3
) In het bovengenoemd archief zijn voorbeelden van dergelijke verklaringen aanwezig.
4
) Arch. Godshuizen, nr. 699 (groene reeks), doos met correspondentie van/aan het College
van Regenten jaar 1823.

ENIGE OPMERKINGEN OVER ROMEINSE WEGEN IN
NOORD-BRABANT
In het archeologisch overzicht van Noord-Brabant geschreven door
G. Beex ') vindt men ook een korte beschouwing over de Romeinse wegen.
G. Beex maakt hierbij onderscheid tussen echte Romeinse wegen en de overige wegen in Noord-Brabant in de Romeinse tijd.
Tot de echte Romeinse wegen rekent hij slechts de weg langs de linker Maasoever van Vierlingsbeek tot Cuyk (of Katwijk) waar men op verschillende
plaatsen een grindbedding heeft kunnen vaststellen. De overige wegen waren volgens hem niet verhard en bestonden reeds in de prehistorie. De wegen
op de hoge zandgronden hadden aldus G. Beex in tegenstelling tot die van de
kleistreken geen verharding nodig. Wat de schrijver bedoelt met hoge zand-
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gronden blijkt op pagina 20: „Noord-Brabant zal er in de Romeinse tijd niet
veel anders uitgezien hebben dan 100 jaar geleden. Natuurlijk waren er toen
ook Peelmoerassen, veengebieden westelijk van Zundert en het lage gebied
tussen Moergestel en St.-Oedenrode, maar verder was het met uitzondering
van de zee- en rivierkleigebieden, een streek van hoge zandgronden, doorsneden met kleine riviertjes" 2).
G. Beex denkt dus niet aan een weloverwogen ontsluiting van NoordBrabant door middel van een samenhangend wegennet in de Romeinse tijd.
Men behielp zich met de bestaande infrastructuur. Wel zullen bij rivierovergangen bijzondere voorzieningen zijn getroffen, door aanleg van knuppelwegen of verharding met veldkeien, maar over de riviertjes zelf zal reeds in
de prehistorie - en dus zeker in de Romeinse tijd - een brug hebben gelegen.
De overige wegen in Noord-Brabant in de Romeinse tijd waren volgens hem
niet alleen niet verhard maar het zullen dezelfde geweest zijn, die ook reeds
in de prehistorie een verbinding tussen de dorpen en verder afgelegen streken vormden.
Ik stel hiertegenover, dat de aanwezigheid van de grens van het Romeinse
Rijk aan de Rijn in Nederland op zich zelf al voldoende is om in het achterland dus ook in Noord-Brabant een verandering in de infrastructuur op te
roepen. De weg Vierlingsbeek-Cuyk-Nijmegen kan onmogelijk voldoende
zijn geweest. De inheemse bevolking van Brabant woonde in de Romeinse
tijd lans de beken. Een zeer grote beekdichtheid vinden we in de Centrale
Slenk in het stroomgebied van Dommel en A. Deze Slenk werd in de Weichselijstijd door een dikke laag dekzand opgevuld. In dit dekzand zijn ook dunne lösslagen ingeschakeld, de zgn. Brabantse leem, waardoor de infiltratie
van water wordt en werd gehinderd. Dit verklaart mede de grote beekdichtheid. Zonder verharding en bij een slechte doorlaatbaarheid van het zand
door ondiep liggende leemlaagjes of oerbanken houden we slechts zandwegen en paden over, die vaak enige tijd b.v. ook in de winter nagenoeg onbegaanbaar worden.
Een systematische bouw van wegen door de Romeinen vond in eerste instantie plaats om te komen tot betere transportmogelijkheden voor troepen
en materieel. Er moeten dus echte Romeinse wegen zijn geweest door
Noord-Brabant, omdat men toch niet aan kan nemen, dat men zich tevreden
stelde met prehistorische zandwegen en paden, die zo nu en dan geheel onbegaanbaar werden.
Op de Peelhorst en de Kempenhorst komen grindrijke lagen aan of vlak onder het oppervlak voor respectievelijk behorend tot de formatie van Veghel
en Sterksel. De dekzandbedekking op de horsten is erg dun. De grovere zanden van de formatie van Sterksel zijn ook beter doorlaatbaar dan de dekzanden. De Peelhorst bestaat niet alleen uit moerassen. Op de bodemkaart 3 )
ziet men een grindrijke zone van Meyel via Liessel-Deurne naar Zeeland.
De grindrijke en grove zanden van de horsten zullen ook een minder dichte
vegetatie gehad hebben. Doorgaande Romeinse wegen verwacht ik dan ook
in Noord-Brabant op de horsten waar de ondergrond uit grind of grof zand
bestaat. Waar nodig kon men dan tevens grind gebruiken om de weg in goede
77

staat te houden. De gevonden Romeinse helm te Deurne past heel wel in een
verbinding Heel-Meyel-Liessel-Deurne-Druten. De Peelhorst en de Kempenhorst hebben een richting NW-ZO. Ertussen ligt de Centrale Slenk met
de vele beken en de nederzettingen van de inheemse bevolking. De dekzandruggen in de Centrale Slenk en ook veel beken hierlangs hebben een richting
(W)ZW-(O)NO. Een deel van de prehistorische wegen en paden in de Centrale Slenk staan dus loodrecht op de doorgaande Romeinse wegen op de
horsten. Een dergelijk geheel vormt een netwerk.
DRS. H.J.ML THIADENS
Noten
') G. Beex: Archeologisch overzicht van Noord-Brabant, 1971 p. 23.
2
) G. Beex: idem p. 20.
3
) Atlas van Nederl. 1963-1977; IV-8, Bodemkaart van Noord-Brabant.

HET HUIS „RAVESCHOT" TE LUYKSGESTEL
Op 9 september 1969 werd het, nu enigszins afzijdig achter de bebouwing
van de Dorpsstraat gelegen, huis „Raveschot" door brand ernstig beschadigd. In de daaropvolgende jaren werd het huis geheel hersteld. Tijdens de
werkzaamheden was ik in de gelegenheid de vele veranderingen die dit op de
monumentenlijst voorkomende pand in de loop der jaren had ondergaan te
onderzoeken.
Volgens P.N. Panken in zijn niet al te betrouwbare werk over de geschiedenis van Luyksgestel werd het huis in 1716-1717 gebouwd als pastorie van de
Martinuskerk waarvan het begevingsrecht tot 1686 bij de Bergeijkse kerk berustte. In datzelfde jaar werd dit recht door de Staten-Generaal aan de Abdij
van Postel overgedragen wat een jarenlange strijd tot gevolg had. In 1697
stond de bisschop van Luik de inlijving bij de Abdij toe, maar pas in
1721 -1722 werd dit besluit door Innocentius VII bevestigd. De Witheer Godefridus Aerts uit Arendonk, pastoor tussen 1704 en 1720 had intussen in
1716-1717 de pastorie laten bouwen ')• \
Deze was ver van de kerk gelegen, een situatie die we in veel Kempische dorpen aantroffen. De kerken waren als centrale kerk voor een aantal buurtschappen op een punt tussen deze gehuchten ergens in de akkers gebouwd
(bijvoorbeeld Eersel, Oostelbeers en Bladel). De pastorie lag dan wel in een
der gehuchten. De kadastrale kaart van plm. 1830 (afb. 1) geeft de situatie
van kerk en pastorie weer. De pastorie was, met een bijgebouw dat haaks
erop gericht was, binnen grachten gelegen. Deze grachten benadrukken de
waardigheid van het volgens Welvaarts als refugiehuis voor de abdij gebouwde huis 2), en scheppen een afstand ten opzichte van de overige gebouwen in de Dorpsstraat. Ze werden tussen 1936 en 1940 gedempt 3 ). De vroegere dakbedekking van leien, de aanwezigheid van een dakruiter, de lange
ramenreeks en de wapensteen boven de hoofdingang hebben in het verleden
deze distantie nog geaccentueerd. De wapensteen vertoont het wapen van
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