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Verdwenen Romeins dorp onder Reusel komt langzaam in zicht

Bij opgravingen aan de Kruisstraat en Wegekker in Reusel uitgevoerd door BAAC zijn sinds
2008 de resten van een Romeins dorp tevoorschijn gekomen. Het dorpje strekte zich uit
onder de huidige woonwijk en toekomstige uitbreiding van Reusel naar het zuiden. Wat
opvalt, is dat de nederzetting vermoedelijk erg veel huizen telde. De huizen dateren tussen
het begin van de jaartelling en 250-276 na Chr. Tijdens de lange bewoningsduur van de
nederzetting was er vermoedelijk sprake van vier gelijktijdige huizen met bijbehorende
bijgebouwen, kuilen voor opslag van voorraden, stalling van vee en schuurtjes voor
ambachtelijke activiteiten. Op het erf lag meestal ook een waterput, hoewel deze ook vaak
gemeenschappelijk in gebruik was bij meerdere huishoudens. De enige waterput is op basis
van jaarringen gedateerd in 242 na Chr. Voor landelijke bewoning in Zuid-Nederland is dit de
jongst bekende datering. Wat dit alles nog bijzonderder maakt is dat de waterput later is
overbouwd door een woonstalhuis dat dus in ieder geval na 245 na Chr. dateert. In totaal zal
de nederzetting ongeveer 35 huizen uitgespreid over een periode van ruim 300 jaar hebben
geteld. Daarmee behoort de nederzetting tot de grotere nederzettingen die in Brabant zijn
onderzocht.
Weijererf
De opgraving Weijererf ten zuiden van de locaties Kruisstraat en Wegekker, die begin 2011
door Grontmij werd uitgevoerd, maakt duidelijk dat de Romeinse nederzetting nog groter is
dan reeds werd gedacht. Ook hier werden diverse Romeinse boerderijen aangetroffen,
waarvan mogelijk een aantal nog ouder zijn dan aan de Wegekker. Nadere uitwerking van de
opgravingsgegevens zal dit nog moeten bevestigen.
Bewoningscontinuïteit
Vermoedelijk houdt de bewoning aan de Wegekker al rond 200 n.Chr. op. Aan de Kruisstraat
loopt de bewoning echter door tot na 250 n. Chr. Op grond hiervan is een verschuiving van
de bewoning in noordelijke richting aannemelijk, richting het centrum van Reusel. Hier lag in
de Middeleeuwen de veel bezochte bedevaart kerk Onze-Lieve Vrouw Tenhemelopneming.
Deze kerk stond tot het einde van de 19e eeuw nog eenzaam in de open akker van Reusel.
Op basis van opgravingen in de jaren 80 door de heemkundekring, lijkt de oudste fase van
deze kerk al in de 8e eeuw te dateren. Het is aannemelijk dat we rond het oude kerkterrein

dan ook de vroegmiddeleeuwse nederzetting kunnen aantreffen. Op een paneel bij het
busstation (hoek Wilhelminalaan-Kruisstraat) - waarvan in het dak en de bestrating de
contouren van de middeleeuwse kerk terug te vinden zijn - staat de geschiedenis van de
voormalige dorpskerk beschreven. In de bestrating van het plein zijn de contouren van deze
oude kerk zichtbaar gemaakt.
Muizenkeutels
In de goed onder het grondwater geconserveerde vulling van Romeinse waterput werden
resten van pollen, plantenresten, zaden en hout gevonden, waaruit blijkt dat in de
nederzetting gerst, emmertarwe, pluimgierst en vlas aanwezig waren. Van gerst en vlas is
ook dorsafval aangetroffen. In de omgeving van de nederzetting hebben zich naast akkers,
waarschijnlijk grasland, heide en droog bos bevonden. De verkoolde uitwerpselen in
combinatie met verkoolde granen in een van de opslagkuilen doet vermoeden dat hier
sprake is van een restant van voorraad die na te zijn aangevreten is verbrand. Kleine
fragmenten van smeedslak wijzen er verder op dat in de nederzetting metaal werd bewerkt.
Prehistorische voorganger
Dat Reusel ook al eerder bewoond werd, blijkt uit de vondst van voorraad- en kelderkuilen uit
de Brons- en IJzertijd. Twee kuilen dateren uit de Midden-Bronstijd, tussen 1500-1100 v.
Chr. Van de bijbehorende huizen is helaas door de latere Romeinse overbouwing en het nog
latere agrarische gebruik niet veel meer over. Onderzoek wijst verder uit dat deze
prehistorische mens in ieder geval gerst en emmertarwe consumeerden.
Tweede Wereldoorlog
Ook zijn sporen van de belegering van Reusel uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen,
waaruit blijkt dat er heftig gevochten is in deze regio. Op het achtererf van het (gesloopte)
huis aan de Kruisstraat 59 zijn enkele schuttersputten en een schuilkelder aangetroffen die
getuigen van de gevechten rond Reusel in september 1944. In de schuttersputten zijn
patronen aangetroffen van Duitse munitie die werd gebruikt in Mauser geweren. Een
afvalkuil bevatte de resten van serviesgoed dat vermoedelijk tijdens deze gevechten
gesneuveld is. In de schuilkelder werd merkwaardig genoeg een Romeinse munt gevonden,
mogelijk voor de later hierin spelende kinderen een heuse schatvondst, en reeds een stille
getuige van oudere bewoning ter plaatse.
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