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VOORWOORD 

Ook dit jaar is het weer gelukt een uitgebreid jaarverslag van anze aktiviteiten in 1972 
samen te stellen. 

Het is een bijzonder goed jaar geweest wat archeologische ontdekkingen en vondsten 
betreft, getuige de vele artikelen; en dan heeft U nog maar een greep uit de veelheid van 
gegevens. 

Om er even een belangrijk facet uit te lichten: de opgraving op de Homberg te 
Wijchen, waar de werkgroep veel energie in heeft gestoken, leverde indrukwekkende 
resultaten op. 

Van een paar jeugdleden kregen we ditmaal ook een bijdrage aangeboden; een 
historisch-archeologisch onderzoekje naar het fort Sterreschans, geschreven door Faust 
Rosenberg. Iets ter navolging? 

Verder wilde ik de aandacht vestigen op het feit, dat onze wankele financiële positie 
dit jaar voor het eerst een verbetering heeft ondergaan en wel door de vele vrijwillige extra 
bijdragen en door een subsidie van de Gemeente Wijchen. Alle gevers hiervoor hartelijk 
dank; het kwam uitstekend van pas! 

Ook voor 1973 zijn de vooruitzichten o p  archeologisch gebied gunstig, temeer daar 
onze werkgroep dan 5 jaar bestaat en wij dit feit niet zonder meer willen laten passeren. 

de voorzitter 

JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS OVER HET JAAR 1972 

De Werkgroep Nijmegen en Omstreken van de Archeologische Werkgemeenschap voor 
Nederland werd medio 1968 opgericht en heeft zijn aktiviteiten grotendeels in het Rijk 
van Nijmegen, de Overbetuwe en het Land van Maas en Waal. 

Het ledental groeide dit jaar van 8 7  naar 103, waarvan 13 jeugdleden en 2 huis- 
genootleden. 

Het bestuur van de  werkgroep vergaderde regelmatig en nam deel aan diverse bijeen- 
komsten buiten de werkgroep. 

Er werd dit jaar door 9 personen gehoor gegeven aan de vraag van het bestuur een 
vrijwillige bijdrage te willen storten, terwijl door de Gemeente Wijchen (als eerste 
gemeente) een eveneens in dankbaarheid ontvangen subsidie werd verleend voor de grote 
aktiviteiten van de werkgroep in deze gemeente. 

Deze aktiviteiten kwamen duidelijk tot  ontplooiing in het vele veldwerk, waarvan U 
verderop in dit jaarverslag de  resultaten kunt vinden. Alle vondsten uit het werkgebied 
werden door de heer C.P.J. van Kouwen gemeld aan de Provinciaal Archeoloog van de 



R.O.B. te Amersfoort. 
De direkteur van het Rijksmuseum.G.M.Kam te Nijmegen gaf de leden van de 

werkgroep ééns per maand de gelegenheid gebruik te maken van zijn bibliotheek. Ook 
werden de lezingen -op één na- in dit museum gehouden, waarvoor onze dank aan 
direktie-en personeel. 

De bijeenkomsteri, welke door het bestuur van de werkgroep werden georganiseerd, waren 
als volgt over het verslagjaar verdeeld: 
22 februari 
Ledenvergadering, waarna de heer A.J.Janssen een inleiding hield over de opzienbarende 
neolithische vondsten van 'Het Vormer' te Wijchen en vervolgens dia's en vondsten 
werden getoond. 
Drs. A.V.M.Hubrecht, direkteur van het Rijksmuseum G.M.Karn, gaf een rondleiding 
langs de altaren gewijd aan de godin Nehalennia, welke op dat moment in het museum 
stonden geëxposeerd. 
21 maart 
Lezing met dia's door drs. W.H.Th.Knippenberg over 'Midden Brabant in de romeinse 
tijd'; de vrouwengraven van Esch en romeinse munten uit de muntschat-vondst van Vught 
kwamen hierbij ter sprake. 
5 mei 
Algemene inleiding door drs. J.K.Haalebos over romeinse wegen, waarna door verschil- 
lende leden een diskussie werd gevoerd met onder andere C.P.J. van Kouwen over de 
Koningstraat in Maas en Waal, Th.H.Janssen over Huissen, A.H.Bredie over de Over- 
betuwe, drs. W.A.Spann over Millingen aan de Rijn en prof. J.E.Bogaers over Maurik. Het 
geheel werd verduidelijkt met dia's en tekeningen en mede verzorgd door dr. H.J.A. 
Blaauw in het Transistorium van de Katholieke Universiteit. 
1 juni 
Drs. J,H.F.Bloemers gaf een inleiding met dia's over de resultaten van de opgraving op het 
Kopse Plateau te Nijmegen, waarna ter plaatse de resuhaten van de opgraving werden 
bezichtigd. Drs. A.V.M.Hubrecht gaf hierna een rondleiding langs de tentoonstelling '50 
Jaar Museum Kam'. 
5 oktober 
Na de zomervakantie, waarin zich in de nieuwe buitenwijken van Nijmegen nogal wat 
'aktiviteiten' van het publiek hadden ontplooid, was een enorme opkomst bij de lezing 
door dr. J.A.Schimme1 over het kasteel de Dukenburg. De heer C.P.J. van Kouwen 
besprak de vondsten, welke tentoongesteld lagen. Ook werd die avond door drs. 
J.H.F.Bloemers gesproken over de resultaten van de opgraving aan de Ubbergseveldweg te 
Nijmegen en de betekenis hiervan op de onmiddelijke omgeving, waarna bezichtiging van 
de vondsten; ook van hetgeen, wat na beëindiging van de officiële opgraving door 
amateurs was geborgen. 
16 november 
De laatste bijeenkomst van dit jaarverslag werd gehouden door de heer A.Flonk met een 
lezing en dia's over 'Restauratie en rekonstruktie van bodemvondsten in het bijzonder 
aardewerk'. 

de sekretaris 



DE HOMBERG TE WIJCHEN - EEN PREHISTORISCH ELDORADO 
door W.N. Tuyn 

De Homberg gelegen aan de westzijde van Wijchen is één van de  vele lage heuveltjes, die 
ten offer vallen aan de stadsuitbreiding van Wijchen. 

Reeds in 1971 ontdekten we deze vindplaats, die al van ouds had gediend als zand- 
groeve. Door het vinden van wat neolithisch- en bronstijd aardewerk en mede door het 
bekend worden van de vondst van een bronzen bijl, van een zeer vroeg (iers) type bij de 
vroegere zandafgravingen, werd onze onderzoekdrift hevig geprikkeld. 

Bovendien zou de heuvel in de nabije toekomst in zijn geheel worden afgegraven op 
het gedeelte na, waarop het woonhuis van de familie Jans staat. We besloten toen om op 
een wat meer verantwoorde manier een opgraving te organiseren. We kregen hiervoor de 
zeer gewaardeerde toestemming van de  eigenaar van het terrein, de heer J.A.P.Jans, die 
ook de bronzen bijl o p  zulk een voortreffelijke manier had bewaard. 

De opgraving had plaats in de zomer en de herfst van 1972 en vergde veel van onze 
krachten, getuige de gemiddelde diepten van 1 tot  2 meter, waar gegraven moest worden. 
Gelukkig was het zand en er werd soms met vrij grote ploegen op de zaterdagen 
enthousiast gegraven. 

De voldoening was groot over het resultaat. De kern van de opgraving betrof een 10 
tot  20 centimeter dikke houtskoolrijke laag, welke afgedekt was door een naar het oosten 
steeds dikker wordende laag schoon stuifzand. De zwarte laag bevatte zeer veel frag- 
menten sterk met kiezelbrokjes gemagerd Hilversum-aardewerk (ca. 1500-1400 v.Chr.), 
verscheidene vuurstenenwerktuigen, veel vuursteen-afval en een enorm aantal meestal 
gebarsten veldkeien (zie foto I A+B). Deze woonlaag, die naar het oosten helt, stelt waar- 
schijnlijk een afvalhelling voor; paalsporen afkomstig van huizen zijn jammer genoeg niet 
gevonden. 

Onder de zwarte laag bevond zich een grijsbruine, plaatselijk zeer dikke, humeuze 
zandlaag. Hierboven gedeeltelijk ook gemengd met de zwarte laag werden vele Klokbeker- 
fragmenten tezamen met wat Potbeker-materiaal aangetroffen, die de laat neolithische 
bewoningsfase ca. 2000-1700 v.Chr. vertegenwoordigden (zie foto 11). In de menglaag 
bevond zich ook één scherf met Wikkeldraad-versiering (W.K.D.) daterend uit de vroege 
bronstijd (zie foto I C). Ook hier weer een aantal krabbers en veel vuursteen-afval. 

De rest van de  humeuze zandlaag bevatte op een zeer verspreidde manier fragmenten 
van dik, aan beide zijden gepolijst, goed gebakken en met kiezelbrokjes verschraald aarde- 
werk. We hadden het geluk een aantal hals-fragmenten en een bodemstuk te vinden, 
waardoor we in de literatuur konden duiken om aanknopingspunten te vinden. Het 
moesten lompe potten zijn geweest met een forse trechtervormige kraag. In de publicaties 
van de Vlaardingen-cultuur vonden we dit soort ceramiek van ongeveer 2400-2200 v.Chr.. 
Deze midden neolithische datering werd nog eens bevestigd door middel van een gedeelte- 
lijke aarden schijf (bakplaat ? ) tezamen met hetzelfde aardewerk o p  een 20 meter afstand 
van de  opgraving. 

Jammer genoeg konden nog geen vuurstenen pijlspitsen (of transversale pijl- 
bewapeningen) uit deze tijd worden geborgen. 

Boven de schone stuifzandlaag bevond zich nog een 60 centimeter dikke gemengde 
laag; landbouwgrond uit de romeinse en middeleeuwse periode, dus een soort enkgrond. 
De ploegsporen waren goed te zien aan de bovenkant van de gele stuifzanglaag. Hierin 



bevonden zich de verploegde resten van inlandse bewoning uit de Romeinse tijd, getuige 
de bekende besmetten scherven en fragmenten van romeins aardewerk. Ook Pingsdorf 
(900-1200 n.Chr.) en Siegburg ( l4de eeuw) ceramiek kwam hier te voorschijn. 

In een latere fase van de opgraving, toen de bovenlagen te dik werden, kregen we 
zeer welkome hulp van de gemeente Wijchen; met een bulldozer werd de bovengrond snel 
verwijderd. We zijn de directeur van Gemeente Werken, de heer J.G.Wintjes, dan ook veel 
dank verschuldigd. 

NEOLITHICUM, BRONSTIJD EN IJZERTIJD OP 'WIJCHEN HOOG' 
door A.J.Janssen 

Sinds begin 1972 is geleidelijk aan het grootste deel van de vlakke zandheuvel 'Wijchen 
Hoog' even ten westen van de dorpskern van Wijchen afgegraven om plaats te maken voor 
de uitbreiding van de woonwijk Aalsburg. 

Tijdens dit afgraven zijn vele waarnemingen verricht en is een grote hoeveelheid 
archeologisch materiaal verzameld. Vooral aan de west- en zuidzijde van de heuvel bleek 
een dikke cultuurlaag voor te komen. De grote activiteit van mollen scheen ter plaatse 
nagenoeg alle bodemsporen te hebben uitgewist, zodat we over de aard van de prehis- 
torische bewoning op deze plaats niet veel te weten zijn gekomen. 

Naast wat scherven uit de romeinse tijd en de late middeleeuwen, die in hoofdzaak 
uit de bovenste laag van de genoemde cultuurlaag kwamen, kon wat ijzertijd-aardewerk 
verzameld worden, waaronder een nagenoeg gave schaal - nu te zien in het plaatselijk 
oudheidkundig museum Frans Bloemen - en een bakje. Opmerkelijk waren de hierbij 
gevonden aarden pijpjes, die mogelijk van een oven of iets dergelijks afkomstig zijn. 

Het overgrote deel der vondsten bestond uit dik met grof kwartsgruis verschraald 
onversierd aardewerk, dat uit het onderste deel van de genoemde cultuurlaag verzameld 
kon worden. Hiertussen werd naast kleine fragmenten van veluwse klokbekers een aantal 
deels aaneenpassende fragmenten gevonden van een potbeker, die op grond van zijn 
versiering tot het type Gordelpotbeker gerekend kan worden. Vuursteen-vondsten waren 
enkele knoopschrabbertjes en een spits. 

Op een meer oostelijk gelegen gedeelte van het terrein werden een aantal aardewerk- 
fragmenten gevonden versierd met een wikkeldraadstempel. Hierbij zijn aaneenpassende 
rand- en wandfragmentaria van een Hilversum-urn met stafband. 

Op één plaats werden uit een vrij kleine donkere afvalkuil talrijke scherven van een 
zeer grof onversierd aardewerk aangetroffen. Dit aardewerk leek in eerste instantie op het 
zogenaamde Drakensteingoed uit de midden-bronstijd, doch verschilt op sommige punten 
zoveel, dat eerder aan een nog onbekende plaatselijke cultuurvorm gedacht moet worden. 
Temeer daar hetzelfde aardewerk vorig jaar ook op het Vormer tussen Wijchen en Niftrik 
werd aangetroffen (zie jaarverslag A.W.N. Nijmegen en omstreken 197 1 pagina 8 ev.). 

Uit dit alles is wel duidelijk geworden, dat Wijchen Hoog vanaf het neolithicum tot 
nu toe vrijwel onafgebroken bewoond is geweest. 



VROEGE BRONSTIJD NABIJ DE TEERSDIJK TE WIJCHEN 
door A.J.Janssen 

In het voorjaar van 1972 werd langs de Woezikseweg nabij de Teersdijk te Wijchen een 
nieuwe weg aangelegd. Een nader onderzoek ter plaatse leerde, dat het talud van de 
bermslootjes langs deze weg aardewerk-scherven bevatte uit diverse prehistorische perio- 
den. De bovengrond tot circa 40 centimeter onder het maaiveld leverde scherven op uit de 
ijzertijd, de romeinse tijd (onder andere versierde terra sigillata) en de late middeleeuwen. 

Beneden deze 40 centimeter kwam een donkere cultuurlaag in het gele zand voor 
met duidelijke sporen van bewoning, zoals afvalkuilen en paalgaten. Het hierbij behorende 
aardewerk deed deze nederzetting in de vroege bronstijd (circa 1700 tot 1500 v.Chr.) 
dateren. 

De aardewerk-vondsten bestonden uit meest onversierde scherven van betrekkelijk 
dikwandig aardewerk gemagerd met kiezel- en aardewerk-gruis. Onder de versierde frag- 
mentaria kwamen scherven voor van potbeker-achtige ceramiek met rijen nagel- 
indrukken. Bij een randscherf waren bovendien even onder de rand een aantal gaatjes te 
zien. Verder werd er een fragment gevonden met streep- en wikkeldraadversiering. Een 
vrij grof fragment is versierd met touwindrukken: afkomstig van een zogenaamde 
Hilversum-urn (foto IV). Onder de stukken vuursteen bevond zich een krabbertje. 

Vermoedelijk strekte deze bronstijd-nederzetting zich over een groot deel van het 
omliggende terrein uit, zodat dit gebied mogelijk zeer geschikt is voor een professionele 
opgraving, die dan zeker belangrijke gegevens zal opleveren over de vroege bronstijd in het 
Land van Maas en Waal. 

VROEGE BRONSTIJD OP DE KRAAIJENBERG TE WIJCHEN 
door A.J. Janssen 

Inleiding 
In de zomer en het najaar van 1972 is het resterende deel van de Kraaijenberg aan de 

westelijke rand van het dorp Wijchen ten behoeve van woningbouw afgegraven, nadat 
reeds het grootste deel van deze vlakke stuifzandheuvel aan het begin van deze eeuw 
gebruikt is voor de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch. Bij de recente graverijen 
zijn sporen van prehistorische bewoning op deze plaats geconstateerd. 

Onder een 30  tot 60 centimeter dikke laag bovengrond is een circa 30 centimeter 
dikke cultuurlaag aan getroffen, waarin talrijke aardewerk-scherven voorkwamen. Deze 
cultuurlaag is mogelijk in twee afzonderlijke perioden ontstaan: gezien de lichtere band, 
die op sommige plaatsen in de donkere cultuurlaag te zien was. Grote activiteit van 
mollen heeft de meeste bodemsporen sterk verstoord, zodat de genoemde lagen niet meer 
duidelijk te scheiden zijn. Om die reden zijn de vondsten ook niet afzonderlijk verzameld. 

Vondsten (foto 111) 
Uit de genoemde cultuurlaag is een grote hoeveelheid scherven en wat vuursteen 

verzameld. De bovengrond bevat geen resten van bewoning. 



Onder de versierde fragmenten komen een aantal scherven voor van veluwse klok- 
bekers. Daarnaast zijn fragmenten gevonden van zogenaamde potbekers; grote urnen ver- 
sierd met rijen nagel-indrukken, waarbij vaak even onder de rand van de pot nog een 
aantal doorboringen zijn aangebracht.ook is een groot aantal schreven van grote, een- 
voudige -meestal onversierde grove- potten (het zogenaamde nederzettingsaardewerk) 
aangetroffen. Daarnaast zijn ook fragmenten van potten gevonden, die zijn versierd met 
een zogenaamde wikkeldraadstempel. 

Tot slot zijn.te noemen twee fragmenten die naar alle waarschijnlijkheid van zoge- 
naamde Hilversum-urnen afkomstig zijn. Hiervan 'is een rand- en wandfragment onver- 
sierd. Het andere stuk aardewerk is iets onder de rand aan de binnenzijde van de pot, 
maar ook aan de buitenzijde en op de rand versierd met touw-indrukken; bovendien zijn 
er op de buitenzijde ook nog rietstengel-indrukken te zien. 

Door deze vondsten is het wel duidelijk geworden, dat de al dan niet onderbroken 
bewoning op de Kraaijenberg betrekkelijk lang heeft bestaan namelijk gedurende de hele, 
vroege bronstijd (circa 1800 tot 1500 v.Chr.). 

Conclusie 
De vele woonplaatsen uit de vroege bronstijd, die er in en rond Wijchen te vinden 

zijn, wijzen erop dat dit gebied voor de mens in die tijd een grote aantrekkingskracht 
heeft gehad. De vlakke stuifzandheuvels te midden van een moerassig rivierengebied 
zullen zeker een gunstig leefklimaat voor de bronstijd-mens hebben geboden. 

DE AARDGASLEIDING TWEEMAAL LANGS WIJCHEN 
door W.N. Tuyn 

Tweemaal werd dit jaar ten westen van Wijchen een sleuf gegraven voor de aardgasleiding. 
Tweemaal werden er, doordat de sleuven vlak naast elkaar werden gegraven, twee vondst- 
complexen aangetroffen en wel te verstaan: 
1. Een late ijzertijd nederzetting op het Achter100 

Daar er geen romeinse resten werden gevonden, moet de bewoning in elk geval vóór 
k50 v.Chr. geëindigd zijn. 
De beginfase zal in de eerste of tweede eeuw voor Christus gelegen hebben, getuige 
ook de fragmenten van glazen armbanden van het type Haevermick 3a en 3b (kleur- 
loos, paars en blauw met gele zigzagversiering). 
Het aardewerk is verdeeld in 2 traditionele typen namelijk de gladgepolijste en de 
besmeten soort: ongeveer 50150 voorkomend. 
Versieringen van de gepolijste potten: kalenderberg, kam- of lijnversiering, ook wel 
lijn-meanders en rijen nagelindrukken. De besmeten potten hebben meestal geen ver- 
~iering; een enkele maal verticale lijnen, maar op de rand komen vaak nagelindrukken 
of golfachtige figuren voor. Beide typen hebben S-achtige profielen. 
Een massa aardewerk kon worden geborgen dank zij de grote oplettendheid en toe- 
wijding van ons Wijchense lid, de heer H.Jansen, die ook het 2de vondst-complex op 
uitstekende wijze heeft behandeld. 



2. Een romeins grafveld u p  enkele honderden meters van de ijzertijd-bewoning 
Door snel handelen konden hier na het verwijderen van de bovengrond een zevental 
brandputjes worden onderzocht, die zich zwart aftekenden in het gele zand. 
Vijf van de zeven waren duidelijke crematies, waarvan drie graven met aardewerk 
(compleet of gebroken door bulldozer of brandstapel) uit de  2de helft van de eerste 
eeuw. Onder de vondsten waren een drietal terra sigillata borden met de stempels 
SABINUS en MOXSIUSF. Een van de vijf graven bevatte naast wat gebroken witge- 
brande terra nigra twee verzilverd bronzen munten (,folies) uit het midden van de 4de 
eeuw. Afgebeelde keizers zijn Constantinus 11 en Constantius 11. Het zoveelste bewijs, 
dat Wijchen evenals Nijmegen in de romeinse tijd een continue bewoning heeft gekend 
dus van de l ste tot en  met de 4de eeuw na Christus. 

EERSTE EEUWSE ROMEINSE BEWONING AAN DE UBBERGSEVELDWEG 
door W.N. Tuyn 

Na de opgraving aan de Ubbergseveldweg, achter de nieuwe Klokkenbergschool, door het 
R.O.B. onder leiding van drs. J.H.F.Bloemers bleef de opgravingsput tijdens de bouwvak- 
vakantie open liggen. Dit gaf aanleiding tot veel graafwerk door allerlei soorten amateurs. 

Vooral toen bleek dat de vulling van een ontdekte romeinse gracht nog gedeeltelijk 
aanwezig was. Een groot aantal vondsten kon gelukkig worden achterhaald en werd 
bereidwillig voor registratie aan de heer Bloemers ter hand gesteld. De vondsten be- 
stonden uit allerlei romeins aardewerk -waarbij vooral het fraaie, fijn Holdeurnse aarde- 
werk opviel- en kleine bronzen voorwerpen zoals fibulae. 

Apart vermeld dient te worden, dat ons jeugdlid Peter Reijne een zeer zeldzaam 
romeins militair dakpanstempel vond: G E M L X [--- in spiegelschrift. Het geheel is 
op één van onze bijeenkomsten in Museum Kam tentoongesteld geweest. 

AUGUSTEISCHE BEWONINGSRESTEN AAN DE POMPWEG TE UBBERGEN 

Eind september 1971 is men op de noordelijke helling van het Kopse Plateau, net binnen 
de Gemeente Ubbergen, ten zuidwesten van de Pompweg begonnen met het bouwrijp 
maken van een terrein voor twee bungalows. .Drs. A.H.F.Lemaire, Ubbergen, wist tijdens 
de afgravings- en egaliseringswerkzaamheden zeer vele archeologische vondsten te bergen. 
In aansluiting daarop kon dank zij de welwillende toestemming van de aannemer J.M. 
Hendriks en de medewerking van studenten van de Katholieke Universiteit en van leden 
van de A.W.N. werkgroep Nijmegen en omstreken een profiel tegen de helling van het 
Kopse Plateau schoon gemaakt en getekend worden. 

Het betreft een onder een hoek van 15" aflopend lagenpakket, waarin zich boven 
een op natuurlijk geel zand rustende uitgeloogde zandlaag met bruine infiltratie-aders drie 



humeuze banden bevinden, die van elkaar gescheiden zijn door kleiige lagen met veel 
houtskool en verbrandingsresten. De bovenste humeuze laag is afgedekt door een veel 
dikkere houtskoolrijke kleilaag en een zwaar pakket bovengrond. Het is niet duidelijk, of 
het hier om woonlagen dan wel om van het plateau afgeschoven materiaal gaat. Wel mag 
aan de 'stratigrafie een duidelijke chronologische betekenis worden toegekend: in de 
onderste lagen is alleen Arretijnse terra sigillata vertegenwoordigd, in de daarop volgende 
lagen zijn de Arretina even talrijk als de zuidgallische terra sigillata. Boven de bovenste 
humeuze band is het merendeel van de terra sigillata uit Zuid-Gallië afkomstig. 

Inheemse ceramiek is zeldzaam: een enkel stuk vertoont geometrische versiering. 
Van de metalen voorwerpen moet in de eerste plaats vermeld worden een door de 

heer H.A.K.O.Botma, Oosterbeek, ontdekte platte van een koperlegering vervaardigde 
staaf, die thans eigendom is van Rijksmuseum Kam. Deze 29,6 centimeter lange staaf is 
aan beide uiteinden en in het midden voorzien van een rond gat. Op een der vlakke zijden 
is een inscriptie gepunteerd met de waarschijnlijke betekenis van: I(?)anus, slaaf van 
L(?)acedaxo(? ). De staaf is vermoedelijk een onderdeel van een drievoet of een tafel met 
verstelbare en opklapbare poten; deze laatste zijn dan door kruiselings geplaatste, door 
middel van scharnierende beweegbare staven met elkaar verbonden geweest. Van het 
overige metaalwerk, dat gezien het voorkomen van slakken en kleine fragmenten van 
smeltkroezen gedeeltelijk ter plaatse vervaardigd kan zijn, is vooral een aantal voorwerpen 
van belang, dat op  activiteiten van romeinse(?) militairen op het Kopse Plateau zou 
kunnen wijzen. Het voornaamste stuk, gevonden door de  heer J.V.Tax, Nijmegen, is een 
bronzen halve maanvormige hanger van een paardetuig, waarvan het ene uiteinde in een 
phallus eindigt en het andere in een samengebald vuistje, waarbij de duim tussen de wijs- 
en middelvinger is gestoken; aan weerszijden van een tweede phallus, die zich aan de 
onderzijde van de hanger bevindt, zijn door middel van 2 oogjes blaadjes bevestigd, 
waarvan er één verloren is gegaan. Het oog, dat zich aan de  bovenkant bevindt, is door een 
vlak halfmaanvormig ornament met de zo juist beschreven symbolen verbonden. De 
achterkant is hol. Dergelijke stukken komen zeer veelvuldig voor in militaire neder- 
zettingen uit de eerste eeuw na Christus. 

* Instituut O.G.A. Nijmegen (J.E.Bogaers, J.K.Haalebos en J.H.M.Verlinden) 
vrij naar het Nieuwsbulletin van het K.N.O.B., 1972 

INHEEMSE EN ROMEINSE NEDERZETTINGEN BIJ BEUNINGEN 
door C.P.J. van Kou wen 

Bij het leggen van een hoofd-gasleiding door de G.A.Z.O.G. tussen Beuningen en Weurt 
konden deze zomer verschillende archeologische waarnemingen gedaan worden. Een zeer 
ongelukkig feit was het, dat de grootste graafaktiviteit juist in de vakantie-periode plaats- 
vond. Hierdoor waren op de meest kritieke momenten onvoldoende mensen beschikbaar 
om wat te kunnen ondernemen. 

Het trajekt tussen de Waardhuizenstraat en de Reekstraat bleek het meest interes- 
sante te zijn. Daar ligt namelijk .een oude stroomrug, die zowel in de prehistorie als in de 



romeinse tijd bewoond is geweest. De inheemse bewoning concentreerde zich aan de 
zuidkant van de genoemde stroomrug langs de Reekstraat. Op deze plaats waren reeds 
eerder door onze werkgroep vondsten gedaan (zie jaarverslag A.W.N. Nijmegen en om- 
streken 197 1 pagina 14). 

De bodemsporen bestonden uit een aantal paalgaten, stookplaatsen en afvalkuilen. 
Het hier gevonden aardewerk, ruw besmeten fragmenten van grote voorraadvaten en 
dunwandig, zwartgepolijste fragmenten van scherp geprofileerde potten en schalen, liet 
zich dateren als vroeg La Tène. De romeinse bewoning verzamelde zich iets noordelijker 
op het hoogste gedeelte van de stroomrug. Op deze plaats zijn door de  heer Dennissen uit 
Beuningen een geweldige hoeveelheid romeinse en inheemse aardewerkresten verzameld. 
Ook stukken van dakpannen, brokken tufsteen en kwartsiet zijn hier aangetroffen. 

Bij het aardewerk, dat te dateren was vanaf het einde van de eerste tot  het midden 
van de derde eeuw na Christus, bevinden zich een aantal scherven van fraai versierde terra 
sigillata schalen. Onder de vondsten waren verder nog ijzeren spijkers, bronzen knopen en 
een knop van een sleutel, zoals er  één aan het licht is gekomen tijdens opgravingen van 
onze werkgroep op de Pas te Wijchen (zie jaarverslag A.W.N. Nijmegen en omstreken 
1971 pagina 12). Wat er aan inheems aardewerk te voorschijn kwam, waren een aantal 
fragmenten van het zogenaamde Kalenderberg-aardewerk en een partieel van een glazen 
armband. 

De opgegraven romeinse resten doen ons vermoeden, dat in deze omgeving een 
romeinse villa gestaan kan hebbefl. Een speuraktie in deze richting heeft tot  o p  heden nog 
geen resultaat opgeleverd. 

ROMEINSE EN MIDDELEEUWSE VONDSTEN TE DEEST (GEM. DRUTEN) 
door C.P.J. van Kouwen 

Een plaats in ons werkgebied, die tot voor kort maar weinig archeologische vondsten 
heeft opgeleverd, is Deest. 

Deze plaats, ongeveer 15 kilometer ten westen van Nijmegen aan de Waal gelegen, 
behoort weliswaar tot de vroegst vermelde dorpen in deze streek. Reeds in 997 wordt 
'Dheste' genoemd bij de goederen, die keizer Otto I11 schenkt aan een nieuw te stichten 
klooster bij Aken. Er is sprake van Deest in oorkonden van 1005, 1 189 en 1 196. Ook het 
noordfranse klooster van St.Quentin had hier bezittingen en rechten, die in 1212 aan het 
kapittel van Xanten worden verkocht. Het nonnenklooster Grafenthal bij Goch krijgt 
vanaf 1294 grote delen van dit dorp door koop en schenkingen in handen. Ondanks het 
feit dat zoveel geestelijke instellingen in Deest gerechtigd zijn, duurt het echter nog tot  
1456 eer deze plaats een eigen kerk krijgt. 

Het grootste deel van Deest ligt o p  zogenaamde overslaggrond: dit als gevolg van een 
enorme oeverwal-doorbraak uit de na-romeinse tijd met afzettingen van verschillende 
aard. Ook hier zijn de oudste wegen evenals in de  meeste waaldorpen in overloopgeulen 
gelegen. De verkaveling van Deest heeft verschillende karolingische kenmerken; de kleine 
blokvormige akkercomplexen, hetgeen in overeenstemming is met de vroege vermelding. 
Bewoningssporen uit deze tijd zijn door ons nog niet gevonden. 
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De omgeving van de  kerk, waar het hoog- 
ste gedeelte van het dorp is, biedt de meeste 
gelegenheid tot  het verrichten van archeo- 
logisch onderzoek. Toen in het voorjaar van 
1972 hier een aantal bouwputten ten behoeve 
van de  woningbouw gegraven werd, was het 
dus voor ons zaak om hier eens wat aandacht 
aan te besteden. Ook deze keer hadden wij 
succes! Uit twee bouwputten gelegen o p  de 
hoek van de Grotestraat en de wethouder 
Breunsstraat kwamen op een diepte van k70 
centimeter, juist onder de overslaggrond, 
romeinse bewoningssporen voor. Deze be- 
stonden uit een drietal afvalkuilen, waarin 
beenderen van huisdieren en een aantal aarde- 
werk-scherven aangetroffen werden (zie B in 
figuur 1). Het meest belangrijke was wel het 
blootleggen van een 18 meter lange fundering, 

Figuur l zogenaamde standgreppel gevuld met grof 
grind en rivierzand (zie A in figuur 1). De 

orientering was noordoost-zuidwest met aan de noordoostkant een hoek naar het zuid- 
oosten, die helaas niet verder te volgen was, omdat we ons hier juist aan de oever van een 
met overslaggrond gevulde geul bevonden. In de omgeving van de fundering en ook in de 
afvalkuilen zaten veel fragmenten van romeinse dakpannen,tufsteen, kwartsiet en brokken 
kalkmortel, waarop zich sporen van muurschilderingen aftekenden. Het aardewerk was te 
dateren eind eerste tot midden derde eeuw. De gevonden fundering moet uit de laatste 
periode stammen, omdat deze boven een afvalkuil was gesitueerd, die vroeg-romeins en 
ook inheems aardewerk bevatte (zie B, in figuur 1). 

In de bovengrond kwam naast recent materiaal ook veel middeleeuws aardewerk 
voor, zoals grijze kookpotten met een zogenaamde 'dakrandlip' en fragmenten Pings- 
dorfer-waar met rode en paars-blauwe verfstrepen. 

Een interessante bijzonderheid, die ik niet onvermeld wil laten, is dat deze romeinse 
vindplaats zich op één gallische mijl (2,2 kilometer) vanaf de romeinse nederzetting van 
Winssen is gelegen en 2 gallische mijlen vanaf de nederzetting bij Druten. Dit zou wel eens 
op een romeinse weg of verkaveling kunnen wijzen. 

Iets verderop, namelijk hoek Leendersstraat en wethouder Breunsstraat, stond tot 
voor een aantal jaren de uit 1666 daterende boerderij 'De Munnikhof. Archief-onderzoek 
leerde ons, dat deze plaats al sinds 13 16 onder die naam bekend is. Het was toen al een 
bezitting van het nonnenklooster Grafenthal. De naam doet echter vermoeden, dat dit 
goed vóór de 14de eeuw een andere eigenaar toebehoord moet hebben, doch de archieven 
geven o p  dit punt geen enkel houvast. 

Toen op deze plaats gegraven moest worden, hebben wij de  kans met beide handen 
aangegrepen om ook hier eens in de bodem te kijken, of de  geheimzinnige 'monniken' 
daar soms sporen hebben achtergelaten. Doch dit bleek evenmin duidelijk te zijn. Het 
terrein was herhaaldelijk opgehoogd en vergraven, zodat er van bodemsporen weinig te 
zien was. De gevonden aardewerkscherven van grijze kookpotten met dakrandlip, jacoba- 



Foto I Aardewerk uit de bronstijd van de Homberg 
Foto II Laat neolithisch aardewerk van de Homberg 



Foto III Aardewerk uit de vroege bronstijd van de Kraaijenberg 
Foto IV Aardewerk-vondsten uit de vroege bronstijd gevonden nabij de Teersdijk 



kannetjes, enz. lieten geen oudere datering toe dan eind 13de of begin 14de eeuw. Onder 
het bouwmateriaal waren veel kloostermoppen en tegels van verschillende afmetingen. Op 
een diepte van 50 centimeter was op sommige plaatsen een dikke brandlaag te zien, die 
gezien het aardewerk, dat hierin verborgen was, uit de 16de eeuw moest dateren. Het ziet 
er dus voorlopig naar uit, dat 'De Munnikhof in weerwil van zijn naam een stichting was 
van het nonnenklooster Grafenthal. 

LENT, EEN NIEUWE STER AAN HET ARCHEOLOGISCH FIRMAMENT 
door A.H.Bredie 

i Ten oosten van de autobaan Nijmegen-Arnhem lopen in 
het dorp Lent twee oude parallelwegen: de Steltsestraat 
en noordelijk daarvan de Laauwickstraat. Tussen deze 
beide straten werden in mei 1972 een waterput en fun- 
deringen gevonden uit een zeer ver verleden. Op situa- 
tie-schets (figuur 2) staat de vindplaats aangegeven. 

Onze werkgroep heeft slechts een bescheiden rol 
gespeeld in het project te Lent, dat werd uitgevoerd 
door archeologen van de R.O.B. en de Universiteit van 
Nijmegen. Het past mij dan ook om in deze bijdrage 
slechts een korte beschrijving te geven van datgene, wat 
de Lentse bodem in de lente van het vorig jaar 1972 

Figuur 2 heeft prijsgegeven. 
De funderingen bestonden uit groepen bij elkaar liggende natuurstenen, elk met een 

verschillend oppervlak. Op de tekening van E.J.Ponten (Instituut O.G.A.), die hier onder 
figuur 3 staat afgebeeld, kunt U zich een beeld vormen van de afmetingen en ver- 
houdingen. 

Figuur 3 

Allereerst ziet U een rij met tien afzonderlijke groepen natuurstenen, die een totale 
lengte heeft van 27,50 meter (afstand tussen de beide uiterste punten). Aan beide uit- 
einden van deze zuidelijke rij staan haaks twee korte korte rijen, ieder met drie afzonder- 
lijke groepen natuurstenen. De westelijke rij heeft een totale lengte van 11 meter. Aan- 



. . . a  I..... 

D m 
m H 

. . m m m 1 m 1 1 1  
Figuur 4 

grondvlak 

Figuur 5 

Figuur 6 

fE Figuur 7 

gezien de zuidelijke en westelijke fun- 
deringsrijen geen verdere voortzetting 
hebben en bij de oostelijke rij tijdens 
latere onderzoekingen nog een fundering 
gevonden werd, kunnen wij de fun- 
deringen als volgt schematisch weer- 
geven: zie figuur 4. 

De opgraving leverde geen duidelijk 
bewijs op voor de datering van de funda- 
menten. Misschien zal het mogelijk zijn 
om langs andere weg toch tot  een do 
teringsbenadering te komen. 

Even buiten de plattegrond van de 
funderingen werd een donkere grond- 
verkleuring gevonden, die voor de nodige 
verrassingen zorgde. Het bleek namelijk 
een kegelvormige waterput te zijn, waar- 
van het grondvlak op +7.84 N.A.P. (circa 
80 centimeter onder het maaiveld) een 
middellijn had van ongeveer 3 meter en 
die einigde in een zeer goed geconser- 
veerde houten constructie. De diepte 
vanaf het grondvlak tot  aan de onder- 
kant van de houten constructie bedroeg 
2,60 meter. In figuur 5 vindt U een 
tekening van de waterput in doorsnede 
over de lijn, die U op de tekening van 
E.J.Ponten ziet aangegeven. Voor de 
duidelijkheid veroorloof ik mij weer een 
schematische afbeelding te geven. 

Figuur 6 is een vereenvoudigde re- 
constructie van de houten bekisting. Het 
bovenste en onderste deel zijn -in tegen- 
stelling met de werkelijkheid- los van 
elkaar getekend. Het bevenste deel be- 
stond uit vier gelijke wanden van 3 (of 2) 
planken van 90 x 30 centimeter. Het 
onderste deel bestond uit vier gelijke 
planken van dezelfde afmeting, terwijl 
vóór elke plank 5 plankjes van 
60 x l6  centimeter waren aangebracht. 
Deze van onder enigszins aangepunte 
plankjes werden door een dwarslat bij 
elkaar gehouden en waren vastgespijkerd 
aan de onderkant van het bovenste deel. 
De houtverbinding op de vier hoeken zag 



eruit als in figuur 7 is te zien. 
Tenslotte ben ik U nog een kort 

overzicht verschuldigd van de vondsten, 
die afkomstig zijn uit de waterput: 

Figuur 8 

1. Een groot aantal ongestempelde, romeinse dakpan-fragmenten (ongeveer 50 kilo); 
2. Enkele stukken huttenleem met afdrukken van takken of latjes; 
3. Een bronzen fibula; 
4. Een rond houten potje met een vrij dunne wand, circa 4 cm. hoog en met een middel- 

lijn van ongeveer 3 cm.: een knap staaltje van houtbewerking; 
5. Twee grotere niet-ceramische aardewerkfragmenten; 
6. Een aantal grote en kleine botten; 
7. Een aantal fragmenten van een wandbepleistering, beschilderd met de kleuren okergeel 

(bloemmotieven), blauw-grijs (bannen van 2 centimeter breed) en roestbruin; 
8. Het aardewerk bevat fragmenten van romeinse ceramiek en 'inheemse' ceramiek en 

verhouden zich respectievelijk als 1 : 2. 
Stukje terra sigillata (afgebeeld in figuur 8) dateert uit de Flavische periode. 

Nee, conclusies horen niet bij een beschrijving. Daar mag ik dan ook met enig 
genoegen van af zien. Wel kan ik de lezer aanbevelen -nu een tweede onderzoek in 
november 1972 heeft plaats gehad onder leiding van drs. R.S.Hulst- de officiële publi- 
caties over het betuwse dorpje Lent in de gaten te houden, want er is heus meer dan wat 
brokstukken natuursteen en een waterput ......... 

* Met dank aan drs. J.K.Haalebos voor de verstrekte gegevens. 

BEWONING OP DE HOGE WOERD TE ELST IN DE OVERBETUWE 
door J.H.Koobs de Hartog en G.B.Janssen 

Aanleiding 
Medio december 1971 werd door ons bericht ontvangen van de heer H.J.D. 

Breunissen, eigenaar van bovengenoemd perceel, dat de aldaar gelegen boomgaard gerooid 
was. Deze boomgaard bevond zich op een stuk oude cultuurgrond, zodat de veronder- 
stelling gerechtvaardigd was, dat daar in de bodem sporen van oude bewoning aanwezig 
moesten zijn. 

Geografische ligging 
De vindplaats (zie figuren 9 en 10) is gelegen ten oosten van de bebouwde kom van 

Elst op de stroomrug ten noorden van de oude rivierbedding, die loopt van Bemmel over 
Elst naar Driel. Topografische kaart: 40 C (1 :25.000); coördinaten 187.6 1-436.83. 

Veldonderzoek 
Op 20 december 1971 werd een globaal veldonderzoek verricht. De eerste indruk 

was, dat de tot akker omgeploegde boomgaard weinig te bieden had. Wel werden op de 
ten noorden daarvan gelegen jonge boomgaard veel scherven (zowel romeins als inheems) 



Figuur 9 

Figuur I O 

aan de  o p p e ~ l a k t e  gevonden. Naar aanleiding van enkele proefboringen werd een gat 
gegraven van 100 X 100 centimeter tot  op een diepte van 60  centimeter. In dit gat (zie 
figuur 10.1) werden vele scherven gevonden en een gedeelte van een kom, die gerecon- 
strueerd kon worden van rand tot bodem (zie figuur 11). Tevens werd een spinsteentje 
gevonden (zie figuur 12A). 

Typering van de gevonden scherven 
1 .  Laat La Tene: enkele' fragmenten met en zonder versiering (zie figuur 13); ruw- 

wandig besmeten aardewerk; bodenfragmenten met kamversiering op de wand; 
diverse fragmenten met kamversiering (zie figuur 14). 

2. Romeins aardewerk: fragmenten onversierd terra sigillata; fragmenten geverfde waar; 
randfragmenten wit aardewerk; fragment van een oor (wit). Deze fragmenten 
werden voornamelijk aan de oppervlakte gevonden. 

3. Pirigsdorfer aardewerk: ankele kleine frigmenten aan de oppervlakte. 
4. Gesteenten: enkele stukken basaltlava en stukjes vuursteen. 

Overig veldonderzoek 
Bij een op 23  januari 1972 gehouden onderzoCk.bleek, dat op  de genoemde akker 

-waarschijnlijk ten gevolge van de regenval- vele scherven te voorschijn waren gekomen. 
Deze scherven waren van het type als die in de daarnaast gelegen boomgaard. Naar 
aanleiding daarvan werd op 12 februari 1972 na enkele proefboringen een sleuf gegraven 
van 100 X 200 centimeter en 60  centimeter diep (zie figuur 10.2). Hierin werden naast 
vele scherven, waaronder met vinger-indruk, ook twee spi8s$eentjes gevonden (zie figuur 
12B en 12C). 

Een laatste onderzoek werd verricht op  25 februari 1972. Hiertoe werd een sleuf 
gegraven, haaks op de voorgaande op een afstand van 10 meter. De afmetingen van de 
sleuf waren ook hier weer 100 X 200 centimeter en 6 0  centimeter diep (figuur 10.3). De 
vondsten hierin bestonden uit vele scherven van dezelfde typering als de voorgaande 
vondsten. 
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De voornaamste waren: 
1. een aantal scherven die samengevoegd konden worden tot een gedeelte van een 

schaal (bodem-wand-rand) (zie figuur 15) 
2. 1 spinsteentje (zie figuur 12D) 
3. een 'dikwandig wandfragment met oor en tevens rand (zie figuur 16) 
4. fragment van de rand en wand van een romeinse wrijfschaal (wit) 
5. enkele stukken vuursteen. 

Conclusie 
I vrij intensieve bewoning 
I1 doorlopende bewoning vanaf ijzertijd tot late middeleeuwen 
I11 De bewoning sluit aan op reeds eerder vastgestelde bewoning ten oosten daarvan, op 

de stroomrug richting Bemmel-Huissen. 

DE OVERBETUWE 2000 JAAR GELEDEN 
door J.H.Koobs de Hartog 

Hoe zag het landschap van de Overbetuwe er tijdens het begin van onze jaartelling uit? 
Deze vraag is al ontelbare keren door velen gesteld, maar hebt U wel eens gelezen hoe een 
ander over dit vraagstuk denkt? Bij deze een ongetwijfeld schamele poging. 

Wat voor plantengroei was er? Behalve uit de oude geschriften en reisbeschrijvingen 
is dit dank zij de moderne wetenschap vrij nauwkeurig vast te stellen door middel van de 
pollen-analyse. Dit is een onderzoek, waarbij men uit een bodemmonster aan de hand van 
het aantal en de soorten stuifmeelkorrels kan afleiden welke gewassen in een bepaalde 
streek van het land groeiden. Zo kwam er in deze tijd hoofdzakelijk de beuk, de els en de 
eik voor. Men kan rustig aannemen, dat er uitgestrekte bossen van deze boomsoorten in 
de Overbetuwe voorkwamen. 

Hoe zag het landschap er verder uit? Om te pogen om dit te reconstrueren kan men, 
naast de literatuur die er is, het beste werken met behulp van een bodemkaart, waarop te 
zien is, waar oude rivierbeddingen liggen, waar komgronden liggen (toen waarschijnlijk 
moerasgebied en op de lage stukken open water? ) en waar de (voor toen ongetwijfeld 
belangrijkste) oeverwallen liggen. Dit waren in ieder geval droge gedeelten in het land- 
schap, en daardoor ook het meest geschikt voor bewoning, hetwelk dan ook wel blijkt uit 
de bodemvondsten. Verreweg het grootste gedeelte der bodemvondsten komt van de 
oeverwallen en praktisch geen enkele vondst uit de komgronden. 

In grote lijnen kan men volgens mij de Betuwe van vroeger vergelijken met de 
~iesbos'van heden. Het landschap werd doorsneden met rivieren en stroompjes, die meer 
of minder bevaarbaar waren. Verreweg de belangrijkste uit die tijd is de stroombedding, 
die van Gendt via Haalderen, Bemmel en Elst naar Driel loopt. Bij Driel moet deze rivier 
ongeveer 5 meter diep en op sommige plaatsen meer dan 50 meter breed geweest zijn. 
Zou men niet kunnen aannemen, dat deze bedding de oude loop van de hoofdstroom van 
de Rijn geweest is? De Waal liep toen waarschijnlijk langs Kleef in de richting van 
Nijmegen. Het zogenaamde Wyler-meer kan nog een overblijfsel zijn van de Waal uit die 
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tijd. Ten noorden van Lent vindt men nog een oude stroombedding, die hierop aansluit en 
bij Slijk-Ewijk weer in de  huidige Waal verdwijnt. 

Van de wegen en plaatsen uit die tijd is nog niet veel bekend, om de eenvoudige 
reden, dat er nog niet veel gevonden is, waar we bij een reconstructie iets aan hebben. 
Toch wil ik enkele belangrijke vondsten noemen, onder andere fundamenten van een 
gebouw te Lent, de tempels en funderingen van huizen in Elst, aanwijzingen van be- 
woning in Huissen, een gedeelte van een geplaveide weg in Kesteren en in Elst vlakbij de 
voornoemde tempels. Het is dus nog moeilijk een reconstructie te maken. 

Toch is het mogelijk met deze gegevens een gissing te doen, hoe het vermoedelijk 
geweest kan zijn. Op de zogenaamde 'Peutinger kaart', een kopie van een oude romeinse 
reiskaart komt een weg voor, die vanaf Nijmegen via Maurik en Utrecht naar de kust 
gelopen heeft. Mede, doordat in Elst en Kesteren stukken van een romeinse weg gevonden 
zijn, denk ik dat deze weg vanaf Nijmegen via Lent, Elst, Driel en Heteren naar Kesteren 
gelopen heeft. Het landschap leende zich daar in ieder geval uitstekend voor. Ik hoor U al 
zeggen: 'En Huissen dan? '. Het is bekend dat de Romeinen verbindingen onderhielden 
met het noorden van ons land, dus zou het niet zo kunnen zijn, dat Huissen een soort 
vooruitgeschoven versterkte post was, op  de stroomrug die vanaf Bemmel naar het noor- 
den loopt, om eventuele aanvallen van de niet al te vriendelijke noordelijke volkeren tijdig 
af te kunnen slaan voor zij het eigenlijke Romeinse Rijk bereikten. Zo iets is bijvoorbeeld 
ook bekend op de Duno (tegenover Driel) en bij Wageningen. 

Voor veel vragen betreffende dit probleem is wel een oplossing, maar op nog veel 
meer vragen hierover zal men U het antwoord nog niet kunnen geven. Dat er op  den duur 
een oplossing voor de  meeste van deze problemen komt is zeker, maar dat kost tijd, veel 
tijd, geduld, en medewerking van de bevolking. 



HET KASTEEL DUKENBURG TE NIJMEGEN 
door C. P.J. van Kou wen 

Begin februari werden hier bij het bouwrijp maken van een terrein in de Dukenburg, een 
nieuwe woonwijk even ten zuiden van Nijmegen, funderingen gevonden, die gezien de 
afmetingen en het gebezigde materiaal niet van een gewoon woonhuis geweest konden 
zijn. 

Het was ons uit de literatuur bekend, dat er ooit een kasteel Dukenburg bestaan had, 
waarvan een afbeelding staat in het bekende werk van Arkstee 'Nijmegen, de oude hoofd- 
stad der Batavieren'. Alleen over de plaats, waar het gestaan had, bestond geen zekerheid. 
Men heeft namelijk lange tijd aangenomen, dat het in de onmiddellijke nabijheid van 'De 
Orangerie' gelegen moest hebb; een gebouw, dat ook in het boek van Arkstee voorkomt. 
Een plattegrond van het landgoed Dukenburg, nagetekend van de oudste kadaster- 
tekeningen van Nijmegen, zoals deze gereproduceerd is in een artikel van dr. Fr.Gorissen 
uit Kleef 'Die Burgen im Reich von Nimwegen', bracht ons de oplossing. Volgens deze 
tekening zou het oude kasteel Dukenburg aan de kop van het Dukenburgskanaal gestaan 
hebben 250 meter ten zuidwesten van De Orangerie. Deze plaats kwam overeen met de 
plaats, waar al het oude muurwerk werd gevonden, zodat het gerechtvaardigd was te 
veronderstellen, dat wij hier te maken hadden met een verdwenen kasteel. Alleen vroegen 
wij ons af, of de gemeentelijke planologen dit niet een aantal jaren eerder hadden kunnen 
ontdekken. Dan zou er nu geen torenflat op  deze plaats gebouwd hoeven te worden en 
zouden de overblijfselen in een groenvoorziening opgenomen kunnen worden. Volgende 
keer beter! 

Het kasteel Dukenburg, dat voor het eerst aan het eind van de 14de eeuw vermeld 
wordt, is herhaaldelijk verwoest bij belegeringen van Nijmegen. Rond 1730 is de oude 
middeleeuwse aanleg vervangen door het wat sombere 18de eeuwse buitenhuis, dat wij 
van de afbeelding van Arkstee kennen. Na de openbare verkoop van dit landgoed is dit 
huis gesloopt. Dit moet rond 1820 gebeurd zijn en bij deze gelegenheid werd het kasteel- 
terrein geëgaliseerd en werden de grachten gedempt. Hiermee was kasteel Dukenburg tot 
februari 1972 uit het zicht verdwenen. 

De eerste zaterdag na de ontdekking zijn wij met een aantal leden de gevonden 
funderingen gaan bloot leggen: een uitermate inspannend karwei, dat slechts met de 
grootste moeite lukte. Graven in steenpuin is een job, die vooral om sterke spieren vraagt. 
De aangetroffen funderingen bleken bij nader inzien interessanter dan aanvankelijk ver- 
moed werd. Onder het 18de eeuwse metselwerk bleken nog veel middeleeuwse restanten 
t e  schuilen namelijk muurwerk van kloostermoppen en mergelblokken. Vooral het vele 
keiwerk, dat wij hier op onze weg ontmoetten, was voor ons een geheel nieuw aspect in 
de archeologie, omdat dit in deze regionen praktisch zelden voorkomt. De veenachtige 
structuur van de bodem in de Dukenburg maakte dit zowel vroeger als ook nu nood- 
zakelijk. 

Toen de provinciaal archeoloog drs. R.S.Hulst het resultaat van ons ijverige zwoegen 
kwam aanschouwen, besloot hij een nader onderzoek in te stellen, zodra dit met de 
werkzaamheden van de aannemer te combineren was. 

In de tussentijd is er door verschillende leden van onze werkgroep al dan niet 
georganiseerd gegraven om gegevens over de aanleg -en niet minder om aardewerk- te 
verzamelen. Wat het aardewerk betreft heeft de dukenburgse jeugd zich niet onbetuigd 
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gelaten. Scherven zijn er in grote hoeveel- 
heden vergaard. Bij de determinatie hiervan 
bleek, dat dit geheel met de schriftelijke ge- 
gevens overeenstemde. 

Het onderzoek door de R.O.B. leverde 
'een globale indruk van de afmetingen en de 
indeling van het kasteel op, zoals het tot de 
afbraak in 1820 er heeft uitgezien. Over de 
middeleeuwse aanleg zijn echter nog niet 
zoveel gegevens beschikbaar gekomen. Dit kan 
zeker in de toekomst nog eens bekeken 
worden, omdat voorlopig nog een derde deel 
van de kasteel-funderingen is blijven zitten, te 
weten het zuidwestel'ijke gedeelte. 

In figuur 18 krijgen wij een overzicht van 
de gevonden funderingen en heiwerken, zoals 
die de afgelopen zomer met tussenpozen te 
zien zijn geweest. Voor deze reconstructie zijn 

Figuur 18 de gegevens van de R.O.B. aangevuld met die 
van de werkgroep van de A.W.N. en de op- 

metingen van de Dienst voor Publieke Werken van de Gemeente Nijmegen, van welke 
laatste wij tijdens ons onderzoek veel medewerking en belangstelling mochten onder- 
vinden. 

FORT STERRESCHANS TE NIJMEGEN 
door Faust Rosenberg 

Inleiding 
De redenen, waarom ik met dit werkstuk begon, waren: dat ik er in de buurt woon 

en er onderaardse gangen hoopte te vinden en bovendien misschien iets van het tiende 
legioen van de Romeinen. Samen met Paul van der Zee ben ik aan de Sterreschansweg het 
onderzoek begonnen. 

Hoe kwamen wij op de gedachten er onderaardse gangen te vinden? Er is grote 
verwarring geweest. Men zei, dat er gangen waren. Wij zijn erop uitgetrokken en hebben 
navraag gedaan. 'Ja', zei een pater, 'er lopen hier gangen en omdat die in de vorm van een 
ster lopen heeft men het fort Sterreschans genoemd'. Een ander zei: 'Nee jongen, dat is 
niet waar, er zijn nooit gangen geweest'. Toch ontdekten we één gang, maar die liep van 
het huis van de heer Jurgens naar hun schuilkelder uit de laatste wereldoorlog. Die had 
niets met de Sterreschans te maken. 

Literatuur-onderzoek 
De bibliotheek verschafte ons de volgende gegevens. In de tijd, dat de Fransen hier 

waren (napoleontische tijd), werd Nijmegen nogal zwaar onderhanden genomen. Men 



legde toen een aantal forten aan (1808): het fort Sterreschans, de Uitgebrande Molen, de 
Kijk in de Pot en een paar kleinere. Deze werden circa 1820 versterkt met steenbouw. 
Ook werden er batterijen aangevoerd. De eigenaar was de Staat der Nederlanden, Departe- 
ment van Oorlog. 

De.funktie van het fort Sterreschans was om de vijand een gevaarlijke overtocht over 
de rivier (de Waal) te geven en verder als versterkingsvoorpost voor Nijmegen. Er kwam 
echter nog een uitbreiding. Maar eigenlijk lag het fort te laag en had men geen dekking 
tegen bresschieten en werpvuur; bovendien konden de troepen zich niet versterkt op- 
stellen binnen de verschanste legerplaats. Het fort had ook geen verbindingen met de 
andere forten. 

Men kreeg bezwaren tegen het fort, het moest weg. Hadden ze dit maar eerder 
gedaan, want het had alles tezamen veel geld gekost en niet eens dienst gedaan. Op 28 
november 1877 werd met de sloop begonnen en op 3 0  november werd er een openbare 
veiling gehouden, waar onder andere het fort Sterreschans aan de heer J.Roothaan werd 
verkocht voor f 15.800,-. 

Waarom heette het fort Sterreschans? Daar weten wij geen antwoord op. Praktisch 
alle forten werden in de vorm van een ster gebouwd. 

Wat is er overgebleven van de vesting van het tiende legioen? Wij hebben kleine 
opgravingen gedaan,maar werden vaak weggestuurd, daar wij daar niets te maken hadden. 
Af en toe vonden wij een paar scherven onder andere een terra sigillata scherf met 
leeuwtjes en een oortje van een olielampje. Fort Sterreschans heeft veel vernield van de 
vesting van het tiende legioen. 

Conclusies 
1. het fort heeft er gestaan van 18 17 tot  1877 
2. het heeft nooit dienst gedaan 
3. het heeft nooit gangen gehad 
4. er  is weinig overgebleven van de vesting van het tiende legioen 
5. er  is nu, in 1972, nog maar één kruitkamer overgebleven; de rest is bij de ontmanteling 

verdwenen. 

' 9  Uitleg van fort Sterreschans 
Een stuk grond, waar voedsel 
voor de "soldaten" werd ge- 
teeld. 
Het wachthuis 
Het vroeger wachthuis, dat 
bij de verbouwing is afge- 
broken. 
De kruitkelders of  kruit- 
magazijnen 
De kruitkelders, die er nog 
steeds staan. 
De ingang 
Geschu tsopstelling 
Omwalling 
Grachten 
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