
jaarverslag 1979 

AWN 
af deling  ijm me gen e.o. 





JAARVERSLAG 
Jaargang X11 

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
afdeling Nijmegen en omatreken _ _ - - _ _ _ - _ - - - _ _ - _ _ - -  

Ten geleide 

Afgelopen jaar kenmerkte zich vooral door een breed 
scala van archeologisch onderzoek en ontwikkelingen. 
Ten eerste werd een fora stuk veldverkenning (landes- 
aufnahme) verricht met soms verrassende resultaten. 
Ook het onderzoeken van terreinen, waarvan bodemkun- 
dige aanwijzingen (fosfaten) bekend waren, leverde 
nieuwe gegevens op, Een en ander gebeurde in goed 
overleg met de heer drs,W,J.H.Willems van de R.O.B. 

Verder zullen verschillende van onze leden menig uur 
hebben doorgebracht in de werkputten van het romeinse 
graftreld in Hatert, hetwelk deze zomer onder leiding 
van de heer dr. J,K.Haalebos (O.G. A. ) werd opgegraven. 
Het zeven (met veel water) van grondmonsters, vema- 
meld door de RoO.B.T was een nieuwe tak van archeo- r 

logie beoefenen voor ons, 

In de Nijmeegse benedenstad werden, als genrolg van 
grondwerkzaamheden en sloop, veel vondsten geborgen 
en gegevens verzameld van het Middeleeuw Nijmegen. 
Een en ander hopen we in 1980 te verwerken in een 
tentoonstelling in de Commanderie van Sint Jan. 

Voorts was er sterke aktiviteit te bespeuren in het 
Zuiden van onze afdeling; in N.O.Brabant en NaLimbmg, 
getuige ook de vele bijdragen in dit jaarverslag. 
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Speciale aendacht graag voor de bronzen romeinse plaat 
met inscriptie, gevonden door de heer M.Xoolen. 
Van de ontdekking door de heer R.veracharen en de opgra- 
ving door de R.O.B. en A.W.N. leden van een ijzertijd- 
nederzetting in Gennep zal in 1980 een verslag verschij- 
nen. 

Verder is ons vondatendepot in Mweum Frans Bloemen in 
Wijchen geordend tot een overzichtelijk geheel. Het kost- 
te heel wat uurtjes zwoegen met deze zware dozen. 

Ook zijn dit jaar weer pogingen ondernomen om een eigen 
werk- en ontmoetingsmimte te verkrijgen. De behoefte 
hieraan wordt steede sterker, maar de resultaten van ons 
pogen zijn zeer pover. Ideeën hierover zijn zeer welkom : 
Voor bestuursmutatiee en aktiviteiten verwijs ik U graag 
naar het verelag van de sekretaris. 

Tot slot een woord van dank aan de heer drs.A.V,M,Hubrecht 
d i n k t e w  van het Rijksmuseum G.M.Kam en zijn medewerkers 
voor de grote gastvrijheid dit jaar weer genoten in het 
IPUBGUm. 
Speciaal zou ik de heer J.van Harmelen willen danken voor 
zijn technische bijatand en verzorging van de onontbeer- 
lijke kopjee koffie tijdens al onzer bijeenkomsten. 

Voorzitter. 



Verslag van de sekretaris 

In het twaalfde jaar van haar bestaan biedt het bestuur 
van de afdeling Nijmegen en omstreken U een rekorà aan 
verhalen met tekeningen van haar leden aan, waarin deze 
aktivelingen hun ontdekkingen c,q. belevenissen van het 
afgelopen jaar voor U, voor enkele misschien ook een 
beetje voor zichzelf, aan het papier gewaagd hebben. 

Het bestuur heeft dit jaar niet helemaal stilgezeten. 
E k  werd een aantal keren, steeds bij een ander bestuw- 
lid thuis, vergaderd over niet altijd eenvoudige zaken. 
Als voorbereiding op het inrichten van een tentoonstel- 
ling wordt het beetuur bijgestaan door een aantal gewone 
leden, bestaande uit buitengewone mensen. 
De vergadering van Gelderse AWN-afdelimgen werd door ons 
i.s.m. mevr M.Wackers op 9-4 georganiseerd. De afgevaar- 
digde vergadering werd door 3 leden van het bestuur be- 
zocht. 
Het ledental is ultimo maart 107 leden. Ook worden we 
ge/ver-sterkt door een 10-tal donateurs. 
Op 31-3 overleed ons lid de heer W.A.Denisaen. Op 29-10 
overleed ons lid de heer A,A,W.van den Heuvel. 
De aktiviteiten van het verslagjaar waren: 
23 januari: Het was spiegelglad; toch kwamen 8 pemonen 
een bezoek brengen aan de tentoonstelling NOVIOMAGUS- 
Op het spoor der Romeinen in Nijmegen-, waarbij de heer 
W,N.Tuyn een duidelijke uitleg gaf, 
7 februari: Dr.J.H,F,Bloemers houdt een lezing over 
Ehgels drop; een poging tot ontleding van het Romaaisa- 
tie-proces in Nederland. 
8 maart: De opkomst was weer normaal, de bezoekers wer- 
d m  nu rondgeleid over de tentoonstelling, welke op 23 
januari zo moeilijk bereikbaar was, door de heren J.E. 
Bomers en J,R, Thijssen. 

22 m a a r t  : De jaarlijkse ledenvergadering. 
Ook dit jaar werd het jaamerslag van het voorgaande 
jaar, keurig en belangelooe gwouwen, geniet en gesneden 
door de heer P,Thober., de aanwezige leden uitgemikt. 



Twee leden van het afdelingsbestuur namen dit jaar af- 
scheid, Ten eerete de heer S.L,J,Wouters, vice voorzit- 
ter, door vertrek naar eldera. We zullen zijn enthou- 
siasme aterk miseen. 
Ten tweede de heer H.A. Gerritsen, vanaf de oprichting 
lid van het beetuur en &€n van de dragers van de AWN- 
gedachte a i s  organisatie voor amateur-archeologm. 
Bedankt voor je inzet in het bestuur. 
h hun plaats kwamen de heren Th.G.Gerritsen (geen fami- 
lie van de aftredende) m H.M.verscharen. 
De heer A,J,Janssen werd als vice-voorzitter in het be- 
stuur benoemd. 

Na de vergadering sprak de heer A.M. Wouters over: Spo- 
ren van menselijke aktiviteit in Gelderland van voor de 
Saale-i j abcdekking, 

10 mei: Dr,J,K.Haalebos sprak over hoe de Nijmeegse ar- 
cheologen in Woerden in de boot werden genomen in zijn 
lezing: Op zoek naar een Romeins caeitellum, 

j1 mei: In deze bijeenkomst sprak drs,W,J,H.Willems 
over: Archeologische veldverkenning-landesaufnahme. 
Bt heer Willem gaf een overzicht van de bereikte re- 
sultaten, waaraan een aantal leden hebben meegewerkt, 
van het uitgebreide onderzoek naar de bewoning van ons 
rivierengebied in de Romeinse tijd. 

Na een,hopelijk voor ieder, welgenoten vakantie , be- 
gonnen we met een exkursie naar de opgraving van een 
Romeins grafveld bij Hatert, welke geleid werd door 
cìr.J,K.Haalebas, op zaterdag 8 september. 

18 september een goed bezochte, doch met weinig =te- 
riaal versterkt, wel met veel diskussie; de traditio- 
nele schervenavond, 

3 oktober: een h e l m  elecht bezochte doch zeer inte- 
ressante lezing door de heer J,de Vries: 10 jaar onder- 
zoek naar het voormalige klooster Ter Huruiepe, 

22 november: Een werweldlgende belangstelling voor de 2 
lezingeni eerstens door drs.W,J.H.Willemis over: De ont- 
dekking van een Romeins castellm in Meinerswijk in de 
uiterwaarde van de Rijn bij Arnhem en vervolgens door 
drs.A.V,M.Hubrecht wer: De Romeinse versterkingen in 
Schotland. 

4 * * * 



Overzicht van de penningmeester 

A.M.Linssen 

Financiëel overzicht van het jaar 1979 

INKOrnTEN 

Bijdrage Hoofdbestuur 

Rente Giro 

Verkoop jaarverslagen 

Verkoop Jubileumnummer 

Subsidie, Gemeente Wijchen 

Donaties 

Restitutie portokosten 

UITGAVEN 

Portkosten 

Drukwerk 

Materiaal 

Typemachine 

Lezingen en representatie 

Batig saldo 



Een leuk begin 

W.A.lri.de Mul 

December 1978, een goed uiteinde ! 
Een korte wandeling over het terrein van de afgebroken 
panden aan de Dr.Claas Noordupstraat te Nijmegen, le- 
verde een grote Romeinse amfoorscherf op. Nader epeur- 
werk in de eerste weken van het nieuwe jaar, terwijl 
koning winter danig om zich heen greep, bracht een vrij 
groot, fraai versierd Tarra Sigillata-fragment aan het 
licht: type Dragendorff 30. 
Na de nodige plichtplegingen thuis, de grote verraesing: 
een knap stukje werk van de Zuidgallische pottenbakker 
MASCLVS ( ~ a  Graufesenque, 41-79 A.D., Claudius-Vespasia- 
nus), die blijkbaar niet anoniem wenste te blijven. 

Vondsten o.a. te Meuss en Mainz; voor z w e r  mij bekend 
niet in Hsltern, 

Problematisch bleek echter bij nader inzien de naam- 
geving t (zie afb. 1) 

Afb. 1 Deel van de gevonden scherf op ware pootte. 
6 



Is er een fout ingeslopen of hebben we te maken met een 
variant ? 
Was er een andere pottenbakker Maslvs genaamd ? 
Studie van andere fragmenten zal hieromtrent nader uit- 
sluitsel moeten verschaffen. 
Aangezien ik echter tot een van de jongste loten behoor 
aan de archeologische hobby-boom, zal nog veel studie 
noodzakelijk zijn en blijf ik (voorlopig) het antwoord 
sahuldig. 

Archeologische vondsten uit Middelaar 

In het dorp Middelaar (gem. Mook en Middelaar) zijn en- 
kele nieuwe plaatsen ontdekt, die op een oude en lang- 
durige bewoning duiden. 
Ehkele vindplaatsen zijn gelegen op het erf van twee 
boerderijen aan de Eindweg en kwamen in de jaren 1969, 
1978 en 1979 aan het licht door uitbreiding van de be- 
drijven. Een andere vindplaats, gelegen aan de Dorps- 
straat in mijn achtertuin, is het vorig jaar eveneens 
ontdekt door buwaktiviteiten. 
Het archeologisch materiaal van de vindplaatsen laat 
een (vri~wel) aaneengesloten periode van bewoning zien, 
die globaal loopt vanaf de late IJzertijd tot in de 
late Middeleeuwen, met een accent op de late MOE. 

De vondsten aan de Eindweg. 

Naast veel aardewerk zijn er ook wat in slechte toe- 
stand verkerend ijzer en dierlijke botten gevonden. 
Van het aardewerk volgt hieronder een overzicht. 

Het inheem Romeinse- en waarschijnlijk ook late IJzer- 
tijd aasdewerk bestaat uit gladwandige en besmeten 
fragmenten, waaronder enkele randen. De verschraling 
bestaat uit potgruis en fijn zand, soms ook gemalen 
grind. Versieringen komen zelden voor. 

Be Romeinse waar bestaat o.a. uit ruwwandige randen 
vien kookpotten, type Stuart 201A en 203 en een mi3f- 
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schaal type Stuart  149. Ook z i jn  fragmenten t e r r a  s ig i l -  
l a t a ,  geverniste w a s r  en dakpannen gevonden. 

V a n  het  Merovingische d e w e r k  i s  in afb. 2-1 een rand- 
fragment van een epitebuikurn weergegeven. Het &e- 
werk dat gladvandig en grijs-bruin van kleur is, heeft  
enkele groeven op de buik. Type B b h e r  Bla of Blb, date- 
ring gde-7d@ eeuw. 

Het Yaolingische aardewerk b a t a a t  u i t  enkele randfrsg- 
menten vroege Baidorf (8ate eeuw). Van het jongere Badorf 
i e  een aantal wandfragmenten van reliëfband-amforen ge- 
vond en. 
ï)aarnwt komt een aantal randen voor van steengoedach- 
t i g  aaniewerk, afkomstig u i t  &yen of z'n omgeving. D i t  
aardewerk i e  vaak dlkbutkig v m  vorm en heeft kleine,  
vrij ~cherp naar W t m  gebogen smdjes. De kleur van 
dit aardewerk variser* TEUI omJe-bruin t o t  licht- en 
donleer grijs. Bet oppervlak is meestal mat, de hardst 
gebakken stukken hebben soms een zachte glans. Van d i t  
03 de draaischijf vsmraardigde aardewerk geeft zfb.2-2 
een voosbestd. m e  Ct-, p o o p  16. Daterin8 y d p  ,em. 
Vara de Pingsdorf w a m ,  die wordt gekarakteriseerd door 
een schoolderbeschildering in singeloor of in streepver- 
sicoring, i e  sen aantal etukken gevonden waarbij Oe kleur 
VEUI de versiering uiteen loopt van oranje-bruin t o t  
zwart. De bodem8 van deze potten hebben vaak een aange- 
knepen staadring. Datering lod" t o t  19~' sctiw. 

Daasnaast aien w e  de Paffrath kogelpotten versch%inen, 
waarrrm afb. 2-3 een saradprofiel geeft. Het blauw- 
gr i jze  tot; blanw-awarte schilferachtige aardewerk met 
een driehoekige raaidlip i 8  global t e  dateren in de 

en 13'." eeuw. Van de overige blauw-grijze w a m ,  
die  eveneens u i t  het  Rijnland afkometig is  en b m- 
zienl i jke aantallen voorkomt, geeft afb. 2 de aumwrsi 
4 en bj twee randprofielen, waarbij imbn of meer een dek- 
eelgeul aanwezig i e ;  te rwi j l  nummer 8 een vrijwe1 gaaf 
kogelpotje is. 

Het inheemse aardewerk wordt vertegenwoordigd door de 
Schinveld-Brunssum groep, maar vooral ook door de In- 
heemse kogelpotten. Deze z i j n  w e r  het  algemeen =i j  
dihandig,  de kleur variioert arm roodbruin t o t  zwart 
t e rwi j l  de kern donkergrijs is, Het aardewerk is flink 
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gemagerä met matig grof zand en/of potgruis. De randen 
zijn in het al meen eenvoudig van vorm (zie afb. 2 de 
nummers 6 en 7 r  De inheeme kogelpot, met name het 
zakvormige model, komt al in de Karolingische tijd 
voor en wordt opgevolgd door een wat ronder model. 

Vondsten aan de Dorpsstraat. 

Omdat de vondsten van de Eindweg en de Dorpsstraat veel 
overeenkomsten vertonen en eenzelfde tijdsperiode be- 
slaan, volsta ik hier met het noemen van enkele kaak-  
teristieke stukken. 
Van het Karolingische aardewerk zijn in afb. 3 enkele 
randen van W o r f  potten gegeven. Hr. 1 is een rand- 
fragmnt van een vrij grote dikbuikige pot met radstem- 
pel versiering op de rand en achouder, terwijl nr. 2 
een voorbeeld geeft van een Badorfer tuitpot, eveneens 
met de karakteristieke radstempel versiering. 

Afb. 3 
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De vindplaats heeft ook een fragment opgeleverd waarbij 
de radstempel versiering en de Pingsdorf beschildering 
samen voorkomen. Datering yde eeuw. 
Vemeldenswaa.rd is nog de aanwezigheid van enkele frag- 
menten Andenne-aardewerk, afkomstig uit de Belgische 
Maasvlkkte. Het aasdewerk is geel van kleur en het opper- 

is plaatselijk bedekt met glazuur. Datering 12de - 
eeuw. 

Literatuur : 

P.Stuart Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats 
en de bijbehorende grafvelden te Nijmegen. 

K.Böhner Die Ränkischen Altertümer des Trierer Landes. 

0,Staimn Spätromische tmd fnthmittelalterliche 
Keramik der Altstadt Franfurt a.m Main. 

AWN-ers groeven in Hatert 

H .G .Vosman 

Onder de titel wGraven in Hatertn brengen Prof.Dr.J.E. 
Bagaers en Dr,J.K.Haalebos van de vakgroep Provinciaal- 
Romeinse Archeologie van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen in Numaga, jrg. 27, nr. 1, febr. 1980 pag.1-9, 
verslag uit van een opgraving in Hatert. 
Toen in juui 1979 met de opgravingen op het betreffende 
terrein aan de Hulzenseweg begonnen werd, werden de p- 
vers gekweld door de angst,die waessch@~lijk alle archeo- 
logen uit de alaap houdt:angst,dat anderen op dezelfde 
plaats aJs z1 j, maar eerder dan zij en met andere, onge- 
twijfeld minder wetenschappelijke, bedoelingen dan zij 
gsan graven. Daarom werd de A.W.N. afd. Nijmegen e.o. 
om assistentie gevraagd. Ehkele leden werkten prakti~ch 
vanaf het begin mee aan de opgravingen en kunnen met 
recht werkers van het eerste uur genoemd worden. Anderen, 
ander wie ondergetekende, hoorden later van de aktivitei- 
ten of kwamen min of meer per ongeluk langs. E h  wat ei- 
genlijk een bezoekje uit nieuwsgierigheid was, groeide 
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uit tot een fanatiek deelnemen aan het opgraven. 
Aanvankelijk stonden ze aan de rand van de put, met lede 
ogen ziend, hoe de beroepsarcheologen of hun collega- 
amateurs de voorwerpen te voorschijn haalden en zich in 
hun plaats wensend. Maar al spoedig, vooral in de late 
avonduren wanneer de vaste helpers naar huis waren en 
de achter de Dukenburgae flats verdwijnende zon tot 
spoed maande bij de resterende werkzaamheden, sprongen 
ze in de put, eerder blij te kunnen en te mogen helpen 
dan denkend te moeten helpen, Avond aan avond waren ze 
er, al dan niet in gezelschap van hun kinderen, die het 
terrein aan de Hulzeneeweg als een zandbak van nimmer te 
wertreffen kwaliteit en &meting zagen. 
Onder de vaste s~u1wezigen moet, al eijn ze geen lid van 
de A,W,N, , ook gsnosmd worden een gezin vogels, wier 
identiteit ondanks de discussies in alle geledingen van 
de groep gravers nog steeda niet met zekerheid vaststaat, 
maar volgens een meerderheid van stemmen "patrijsïï moet 
si jn, 
Toen op 19 oktober l979 een, na nu vaststaat, voorlopig, 
einde kwam aan de opgravingscampagne, verklaarden de 
A.W.N.-era vol overtuiging het genoegen aan hun kant. 
Wat ze eigenlijk hebben helpen opgraven, van wie kan men 
dat beter vernemen dan van de leiders van het onderzoek ? 

Men leze n Graven in ñatert " van J.E.Bogaers en 
J.K.Haalebos in Nnmaga jrg. 27, nr. 1, febr. 1980 
Pag.1-9. * * *  
Waarnemingen in het grensgebied van 
Huissen en Arnhem 

Graafwerkmeden ten behoeve van een A.NoW*Bm station 
in Malburgen en de aanleg van een watergang aan de Mooi- 
weg te mden stelden mij en de Heren Th,Gerritsen en 
C.Nijenhuis in de gelegenheid om enkele we~arnemingerl te 
verrichten, 
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Malburgen wordt voor het  eers t  rond 1046 genoemd en wel 
in een l i j s t  van tienden welke het Klooster u i t  Iaum~ham 
trok u i t  t e  Malburgen gelegen goederen, Sedert de l3e 
eeuw wae het een zelfstandige parochie, In het Legerboek 
van Huissen (16~ eeuw) bevindt zich nog een kaart wamp 
het grondgebied van Malburgen is afgebeeld en beschrwen. 
Op deze kaart zi jn naast de loop van de Rijn, ook de we- 
gen, landerijen, huizen, kerk en pastorie aangegeven, 
Direct daarbij vindt men een afbeelding van een hof met 
voorhof, de restanten van de Plalberc (de Malburgse burcht) 
welke door een gracht was omgeven, 
D e  eerder genoemde waarnemingen brachten aan de zuidoost- 
zijde van d i t  voormalige burchtcomplex en wel buiten de 
gracht enkele grote vuurkuilen aan het l icht ,  Tussen de 
verkoolde ma8saga werden fragmenten van Pingsdorferwaar 
(zie afb. &AI), Andennewaar en kogelpotten (afb. 4-B1 

t / m  ~ 1 0 )  aangetroffen. 
Naast ruwgevormde kogelpotten met een eenvoudige nam 
buiten geslagen rand werden ook gladwandige gri jze kogel- 
potten aangetroffen waarvan de randen met een dekselgleuf 
-n uitgevoerd. Ook randfragmenten van schalen en bor- 
den weràen geborgen (afb. 4&let/m ~ 4 ) .  Alles w i j s t  e r  op 
dat het geheel ruwweg in  de 12 - eeuw kan worden ge- 
plaats t, 

Flden, 

Op ca, 2.10 meter Meden het maaiveld werden uitsteken- 
de houtdelen aangetroffen. De grond direct b e n  d i t  
houtwerk was vermengd met kogelpotscherven en een enkele 
Pingedorfer- en Andenneecherf. Verder gravende bleken de 
houtdelen een wand t e  vormen van het onderstuk van een 
put of bak, De hoogte was ca, 0.65 meter. De grondvorm * 

van d i t  bouwsel was sipwvormig (afb. %DI). 
De putwand werd gevormd door 5 brede enigszins gebogen 
planken m 1 smalle plank. De dikte van deze planken was 
aan de bwenzijde 2 cm. en aan de onderzijde 3.5 cm, 
Op twee plaatsen wae de naad tnesen twee planken aan de 
buitenzijde wer lapt  door een smalle plank (~2). Op 20cm 
vanaf de bovenrand werd aan de buitenzijde van de wand 
aan weerszi3den een horizontaal lopende balk (dikte 7x7 
cm.) aangetroffen, welke door middel van houten pen 
verbind- met de wandplanken waren verbonden (DJrt- 
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Bovenaanzicht Bodem 

Ook onder in de put werd de putwand aan de binnenai3de 
door twee balken van overeenkomstig formaat gesteund ( ~ 4 ) .  
Tevens werden deze onderste balken aan de binnenzijde nog 
tegen gehouden door een driekantige paal ( ~ 5 )  en aan de 
buitenzijde door een in een hoekvorm uitgekapte balk ( ~ 6 ) .  
In 4th der overlappingsplanken werd een geemede spijker 
met plat  geslagen kop aangetroffen. 
De grootste afmetingen van het grondvlak der put waren: 
1-10 x 0,65 meter, De put was gevuld met sterk vermilde 
grond waartussen fragmenten van kogelpotten (afb. 6-El 
t/m ~5), Andenne- en Phgsdorf erechomen, rivierkeim, 
f mgmmten van ma18 tenen, beenderen, houtdelen (takken 
en schon), echelpen, brok jee tufsteen, brok je6 hutten- 
leem, een fragment van een benen kam en een wrijfsteen. 
Naast d i t  materiaal werden nog twee randfragmenten en 
een bodemfragment van u i t  hout gedraaide echslen aange- 
troffen (afb. 6-F1 t / m  F?), 
De vermoedelijke diameters ven de achaaltjes waren res- 
pectievelijk voor w a t  betreft  de bovenranden 27 en 20 cm, 
en voor w a t  betreft  het  bodemgedeelte 7.5 cm. 
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Afb. 6 

De aard en de vorm van de te Elden gevonden kogelpotran- 
den in aanmerking genomen, geeft mij het vermoeden dat 
de vondst te Elden wat vroeger gedateerd kan worden dan 
de vondst te Malburgem. 

De Tinnegieter - Beuningen 

In de herfst werden de voorbereidingen voor het bouwplan 
Tinnegieter uitgevoerd. Wegcunet en rioleringsslewen 
werden gecontroleerd, 
Het bleek dat aan de Westzijde van de Wilhelminalaan ook 
op deze hoogte Middeleeuwse bewming aanwezig was, zelfs 
werd verspreid romeins aardewerk ponden. 
De bewonings aanwijzingen bestonden uit afvalputtm. dui- 
delijk ingespit tot in de lichter gekleurde onderliggende 
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klei (de benlaag is de bekende 50 B 60 cm, 'grijze af- 
zettingsklei van na de Romeinse tijd),* inhoud bestand 
uit slachtafval (beenderen) en sasdewerk fragmenten en 
een enkele klomp gesinterde ijzerslakken, , De datering van de meeste afvalputten was 10' - 12' eeuw; 
een enkele put bevatte hrolingisch materiaal, 
ûp €&n plaats was een grote hoeveelheid zwarte aamie aan- 
wezig. Datering van het aardewerk: Merwingiech (7= eeuw), 
Karolingisch (9* eeuw) en late &E, tot en met de 12e 
eeuw. * * *  
Enkele vondsten op de "Zwarte Wiel" te 
Escharen (gem. Grave) 

In december 1979 werd aan de Rotseweg te Escharen opieuw 
een groot terrein ontgrond in het gebied %e Zwarte Wiel", 

Dit terrein werd nauwlettend in het oog gehouden, 
De heer de Wit uit Grave deed er een drietal venneldens- 
waardige vande ten. 

Ten eerste: 

~ e m  vuura teenwerkplaats j e ( zie 7 ~t A) 

Op het hoogste gedeelte van het ontgrond@ terrein werd 
een grote hoeveelheid vuursteen asngetroffen, verspreid 
over een een plek van ongeveer 5 x 4 meter. Het schijnt 
dat we hier te maken hebben met een vuurateen werkplaats- 
je. Rond dit werkplaatsje bevond zich nog een drietal 
marte ondiepe kuilen, met daarin houtskool m kapot ge- 
brande etenen (vaarschi jnlijk stookplaatsen). 
Onder het aangetroffen vuurateen bevinden zich: apitssn, 
schrabbers, mesjes, atekers, vele afelagen en klingetjea. 
Ook kwam er een tweetal pijlschacht-trekkera te voor- 
eohijn van een zachte steensoort. 
Ha een vluchtig bekijken van de heer Eouwe-Kooymans, moe- 
ten we het gevonden materiaal dateren in het eind van het 
Jong-Palaolithicum of het begin van het Heeolithicwn (dus 
ongeveer BW0 v,Chr,). 
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Afb. 7 Vindplaats "De Zwarte Wiel" te Escharen. 

Ten tweede: 

Een Laat-Middeleeuwse afvalkuil (zie afb, 7 gunt B). 
Op het zuidelijke deel van de ontgronding, bijna onder 
een pad dat naas een boerderij loopt, werd een afvalkuil 
met veel aardewerk aangetroffen. 
Omdat de kuil erg diep naar beneden doorliep (tot in het 
grondwater), moeten we haast aannemen dat we hier te d o m  
hebben met een dichtgestorte waterput of drinkput voor 
he t vee. 
Een wandcontructie k m  niet worden waargenomen, zodat 
wordt verondersteld dat deze bestond uit een plaggencon- 
etrtlctie, 
Het geborgen a d e w e r k  bestaat voornamelijk uit: grijs- 
blauw gesmoord d e w e r k  (zie afb. 8) en enkele stuks 
Siegburg steengoed. Onder het aardewerk bevond zich 
Flmpter waar. 
Het tijdstip dat deze afvalkuil of waterput ia volgestort 
moeten we dus dateren in de 1 4 ~  eeuw, 



Afb. 8 Randprofielen grijs-blauw gesmoord aardewerk. 
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Ten derde: 

Twee waterputten (zie afb. 7 punt C). 

Ten westen van het ontgrcmde terrein, m a a t  de Rotssweg, 
werden vlak m a a t  elkaar twee waterputten -getroffen 
op een diepte van ongeveer 2 meter. 
De eerste was een etenen put met een bhendiameter ven 

cm., opgebouwd uit tape toelopende kloostermoppen met 
een lengte van 26 cm, Van deze kloostermoppen waren nog 
drie lagen aanwezig, terwijl er al enkele lagen door de 
dragline raren weggetrokken. Onder deze stenen bevond 
zich een conetnictie zwaxe rechthoekig gekapte balken, 
voorzien van inkepingen en verbonden met houten pennen 
(afb. 9 nr. 2 en 3 ) .  
Uit deze put kwam gem enkele vondst. Datering 16' of 
lTe eeuw ? 

1 Bovenaanzicht van de tonput met daar 
omheen de ronde ingraving (A). 

2 Bovenaanzicht van de stenen waterput. 

3 Bovenaanzicht van de houten constructie 
onder de stenen waterput. 

1. 
O l m. 
8 I 



-veer 8 meter ten noorden van de eerste waterput, werd 
een tweede aangetroffen. Het &at hier om een put die 
vexvaafdigd was uit een oud wijnvat (afb. 9 nr, 1 . 
De duigen waaruit dit vat was opgebouwd (17 stuks j , waren 
van eikenhout. De buitendiameter van deze put bedroeg qO 
cm. en ia geplaatst in een ronde ingraving van 130 cm. 
dooranede. 
Op een van de duigen 
bevond zich een 
inscriptie (afb. 10) 1 

I 

I 
Afb.  10 ) 

Gedeelte van een duig met inscriptie uit de tonput. 

Uit deze waterput werden enkele kleine aardewerkfragmen- 
ten geborgen waardoor we de put kunnen dateren in de k 14e of de 15 eeuw. 

Losse vondsten van het ontgronde terrein, 

A, Een nagenoeg compleet geglazuurd (me1k)kannetje (lee 
eeuw). 

B. Grote hoeveelheden lTe en 1 8 ~  eeuwe aardewerk, waar- 
onder : 

i I fragmenten van een Grape, blauw beschilderde borden 
(~elfts ) , schaaltjes met slibversiering in noppen- 

J ' motief en veel geglasuurti steengoed. 

C, Hoofd van een pijpaarden Madonna-beeldje. 

D. Met de metaaldetector werden ongeveer 35 koperen 
munten vonden, waaronder vele Prwincie-muten 
(duitenr daterend vanaf de tweede helft van de 1 7 ~  
eeuw. Ook werd een zilveren m u n t  van dé Zuidelijke 
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Nederlanden t e r  waarde van 48 stuivers gevonden. Deze 
zilveren munt, zonder Jaartal-aanduiding, werd geslagen 
sedert 1612, in opdracht van de toenmalige 8owereinen 
van de Zuidelijke Pravinci'èn Albert en Isabella, Aarts-  
hertogen van Oostenrijk, Hertogen van Bourgondiën (1598- 
1621). Men noemde deze munt PATAGON en werd in betaling 
gegeven als Rijksdaalders. 

Glazen b Thne hanger. 

Reeds eerder w e r d  door Fransien van der Heyden (in 1977 
of 1978) een glazen hanger gevonden. Het gaat h i e r  om 
een losse vondst, die t i jdens 
ploegwerkzaamheden werd aan- 
getroffen, 
De hanger (afb. 11) uit de 
l a t e  IJzer t i jd ,  (300 v.Chr. 
tot in de eerste eeuw n.Chr. ) 
i e  vervaaxdigd van paars gl& O i .  4. B 

en van Af'b.11 elaam La T h e  Hanger. zigzagversiering van gele 
- - - 

glaspasta. * * *  
Een sensationele vondst te Escharen 

In de loop van 1979 vond in Escharen (gem.   rave) een 
grote ontgronding plaate van een zandkop die men plaat- 
selijk de "Iioge Burchtn noemt. De veldnaam "Hoge Burcht" 
komt meer voor, onder andere in  Zwammerdam, w a a r  hij 
herinnert aan een Romeins c a s t e l l m  dat e r  gestaan heeft. 
Vooral in een veenlaag werden vele vondsten gedaan u i t  
veyschillende perioden zoals Mssolithicum,IJzertijd en 
met  nadruk u i t  de Romeinse t i jd .  
W e l e  vondsten w i l  i k  U echter n i e t  onthouden, n.l. een 
schatvondst van 39 Romeinse bronzen munten, d ie  a l  geheel 
gedetermineerd is en waar l a t e r  meer over gezegd zal  
worden. Vemeldenswaasd is ook een gouden munt van Keizer 
Nero (losse vondst), 
In de oplopende zi jde naar de zandkop werd een houten 
Romeinse waterpat aangetroffen van zwa.re balken, met 
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daarin een uitgeholde boomstam, In de b~omstam (de eigen- 
lijke waterput) werd de mooiste vondst van het gehele 
terrein gedaan. 
Naast een zeer grote Romeinse nokpan met een lengte van 
45 cm.,de grootst bekende (normale nmat 34 tot 38 cm.), 
werd een groot fragment van een unieke bronzen plaat 
aangetrof fen, 
Deze bronzen plaat heeft prof,J.E,Bogaers al vewchillen- 
de hoofdbrekens bezorgd, Toch kon hij op de contactdag 

f van Brabntae amateurarcheologen in Tilburg al enkele 
vragen oplossen. Hiervan een samenvatting zoals die door 
de heer H,Beex in het Bisdomblad van 19 okt. 1979 al 
eerder werd gegeven: 

1 

De nasm Claudius komt er duidelijk op voor, althans de 
letters AUDIO. 
In kleinere letters daaronder zijn nog een paar woorden 
te lezen die betekenen "zoon van Goraianicue", 
Het begin van de volledige tekst m e t  volgens prof. 
33ogaers geluid hebben: " IN DE TYD WAARIN TIBERIUS 

CLAUDITS NERO, DE ZOON VAN DRUSUS GETDWICUS, CAESAR 
EN CONSUL WAS n 

Daarmede is de plaat dan tevens gedateerd, omdat bekend 
is dat (keizer) Claudius consul geweest is in B o m  in de 
j- 42-43 en 4 5 4 6  -0 

Dit is echter alles, De moeilijkheid ia vooral dat er 
nog nooit in West Ebopa een dergelijke plaat gevonden 
ie, Toch gaf prof,Bogaers al een voorlopige verklaring, 
andanks de consequenties die er aan vaat zitten, 
Uit de literatuur is namelijk bekend dat op Mallorca een 
dergelijke bronzen plaat ie opgegraven, daterend uit 
6 na Chr. Ook nog een in een dorp lange de Spaanse kust, 
daterend uit het j a  98, Het is ook bekend wat er de 
bedoeling van was. 
Som werd door een stad in het grote Romeinse rijk een 
verdrag gesloten met een vooraanstaande Romein die in 
Rome woonde, Die invloedrijke persoon beloofde dan de 
bescherming van senaat en volk aan die stad. Ter beves- 
tiging hiervan werden twee gelijke bronzen platen ge- 
maakt, met twee gaatjes er in, De ene plaat werd opge- 
hangen op het forum, het marktplein van de betreffende 
stad, De andere kwam bij de rijke Romein in zijn villa 
te hangen. De Romein was dan "patroon" van de stad en 
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de plaat heette " TABULA-PATRONATUS ". 
Is de plaat van Escharen ook zo'n tabula-patronatus ? 
Prof. Bogaers: Het ergste is dan dat we ons zouden 
moeten voorstellm dat hier in de buurt ongeveer in 
het jaar 50 een stad bes* zou hebben, die een ver- 
bond kon sluiten met b.v. de aanvoerder van het Ro- 
meinee legioen, gouverneur van de t~ PROVINCIA GERMANIA 
INFERIOR 'l . 
Nijmegen misschien ? 
"Nijmegen bestond nog nietn 
Keulen dan ? 
"Keulen zou nog net kunnenn. 
Tot z w e r  Prof .Bogaere. 

De puzzel rond deze unieke bronzen plaat ie hiermede al 
'n eindje opgelost, maar die oplossing roept weer zoveel 
vragen op dat het voorlopig een mysterie zal blijven. 
Het zou prachtig zijn als in Escharen of elders het ont- 
brekende stuk gevonden werd. 
Maar dat zal wel een droom blijven. 

Een bronzen kokerbijl van de "Krekelberg" 
t e  Gassel (gem. Beers) 

In september l978 werd ondergetekende een bronzen bijl 
in bruikleen gegeven voor het Brcheologiach-historisch 
museum van de stichting "Grasft Voort" te Grave. 
Na een uitvoerig onderzoek naar de vindplaats en vondst- 
omstandigheden van deze bijl, kon het volgende worden 
vastgesteld. 
Tijdens ploegwerkzaamheden op de " Krekelberg " te Nieuw- 
Gassel werd door de heer Schaap in 1964 een bronzen ko- 
kerbijl @wonden. Het gaat hier dus om een losse vondst, 
zodat hier weinig w e r  gezegd kan worden. 
De heer Schaap schonk later de bijl aan de heer Schoones 
te Grave die hem op zijn beurt in bruikleen afstond. 
Het gaat hier om een inheemse bronzen kokerbijl (afb. 12) 
van het Noord-Nederlandse type. (zie Nederland in de 
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Bronstijd, Dr.  but butler) 
De bijl bezit een w a l a  mondopening en een karakteris- 
tiek hoekig, elleboogvormig oortje. 

Afb. 12 Branzen kokerbijl uit Gaseel (gem. hers) 
Dit exemplaar heeft zoals vele van dit type een plasti- 
sche versiering Fn de vorm van imitatie-vleugels op het 
oppervlak, kennelijk met het doel de kokerbijl ieta van 
het uiterlijk van de nvleugelbijlenn van Midden-Europees 
urnenveld-type te geven, die ook in het zuiden voorko- 
men. 
De datering van deze kokerbijl moeten we plaatsen in de 
late Bronstijd of unienveldenkultuur, ongeveer 800 v.&, 



Middeleeuwse vondsten te Gassel 

Op De akker n t e  Gaasel (gem. ~eers) werden in  augus- 
tus 1979 enkele bouwputten voor buizen uitgegraven. 
In één van deze bouwputten werd op 1.5 meter diepte een 
40 cm. dikke donkere g r i j ze  laag arrngetroffen. 
De gehele laag zat  vol  met laat M.E. nateriaal,  Voordat 
de fundering in deze bouwput werd gestort ,  kon met toe- 
stemming van de eigenaar nog w a t  van d i t  materiaal uit 
de wand gepeutercl worden, Ook op he t  s t o r t  l ag  vee l  ma- 
t e r iaa l .  Deze vondst werd natuurl i jk  gemeld aan de heer 
Verwers, de provinciaal archeoloog van Noord-Brabt, 
d ie  na een bezoek ook n i e t s  meer aan de huidige s i t u a t i e  
kon veranderen; wellicht i e t s  voor l a t e r  onderzoek. 
De door ons gedane vondsten bestaan voornamelijk u i t  
dewerkfragmenten,  waaronder o.a. veel blauw-wijs ge- 
smoord, enkele stukken Pingsdorf en Andenne en een W o -  
l ingisch randje, Ook kwam e r  nog een leuk bronzen lepel- 
t j e  t e  voorschijn, 
De datering van de laag l i g t  tussen de loe en eeuw. 

Laat -middeleeuwse vondsten aan de Graafsche 
dijk in het centrum van Escharen 

In het centrum van het  kerkdorp Escharen (gem.  rave) 
werd zuidoostelijk van de kerk en naast de straat, die  
Graafsche d i jk  heet, i n  december l979 een bouwput voor 
een dubbel woonhuis uitgegraven. Voordat h i e r  de funde- 
ring in werd gestort ,  kon nog ne t  een klein ondemoek 
worden verr icht  van d i t  kleine stukje terrein. 
In het midden van de bouwput bevond zich in het  witte 
zand, op ca, 60 cm. vanaf het maaiveld, een concentratie 
van ondiepe donker-grijze kui l t jes .  Een vas t  patroon kon 
echter n i e t  worden vastgesteld. I e t s  buiten deze concen- 
t r a t i e  werd een grote donkere plek waargenomen. 
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Ma toestemming t e  hebben verkregen van de eigenaar, de 
heer J.van Hoogen, werden de kuil t jes  en de donkere plek 
verder uitgediept. 

H e t  in de kuil t jes  gevonden aardewerk bestond uit:  

A Kogelpotten (9e to t  13@ eeuw). 

Ret wergrote deel van de aardewerkfragmenten is  af- 
komstig van handgemaakte bruin-rode kogelpotten, w a a r -  
van e r  enkele net een f i jne  steengruis verschraling 
(z ie  afb. 13). 

B Pingedorf aardewerk (loe to t  1ge  eeuw). 

Het sardewerk is vereierd met rode en blauwe verf. 
We troffen h ie r  twee soorten aan n.l. het zandige 
gele aardewerk, versierd met rode verf en het harder 
gebakken grijze, versierd met blauwe verf (afb. 14). 

m. 1 3  KOGELPOT R A N D E N .  

4 

.. :i 

...I.. .... ,, 

LATE PINGSDORF 

Afb. 14 



C Overige vondsten. 

Verder werden er nog enkele fragmenten gevonden van 
het u i t  de 1 2 ~  - 13' eeuw daterende Paffrath-aarde- 
werk. Ook werden nog 3 fragmenten van maalstenen, 
van bazaltlava en enige ijzeralakken aangetroffen. 

B i j  h s t  uitdiepen van de grote donkere plek werd op ca. 
2 meter diepte een waterput ontdekt, v e r v d i g d  uit 
tegen elkaar geplaatste uitgeholde halve boomstarumen. 
Dc binnenwerkse maat van deze put bedroeg ongeveer 
100 x 70 cm. 
Vondsten : 
Ehkele kleine Pingadorf ~ewerkf ragmcnten ,  w a t  slacht- 
afval en een netverzwaring, gemaakt van een doorboord 
dakpan- of tegelfragmsnt. 

W e l s  loese vondsten u i t  de bouwput: 

Twee ~ewerk f r agmen ten  u i t  de IJzert i jd,  een gedeelte 
van een romeinae dakpan en enkele aimiewerkfragmenten 
u i t  de Karolingieche tijd. 

Daar in Escharen a l  meer middeleeuwse vondsten zi jn ge- 
daan, mgen we aannemen dat het geheel behoorde to t  een 
grotere nederzetting. 
De datering van het gevondene moeten w e  plaatsen tussen 
de 10' en de 13' emw, echter met de nadruk op de lle 
en de 1 2 ~  eeuw. * * * 
Een stenen bijl in het Cuijkse "Padbroek" 

M,Koolen 

In de "Gelderlander" van 17 mei1973 werd een kort arti- 
kel t je  gewijd aan enkele oudheidkundige vondsten gedaan 
in het Cuijkae "Padbroek". 
Hierin werd door pater Rientjes, conservator van het 
Amerîka mem in Cuijk, ook een atenen bijl genoemd. 
Na enkele nasporingen in 1979 kon de eigenaresse, Mevr. 
Ooms, worden gevonden, 
De b i j l  werd door haar in 1972 achter in haar tuin ga- 
vonden (zie afb. 15). 
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kfb, 15 Stenen bijl uit nPadbroekw te Cuijk. 

Het gaat hier om een gcheel gepolijste stenen bijl 
(met enkele beschadigingen) uit het Neolithicum. 
Hij is vervaardigd van licht grijze vuursteen met don- 
ker grijze vlekken, De bijl is ernstig aangetast door 
ijzeroer, waarâoor zich grote donker bruine vlekken op 
het voorwerp hebben afgezet, Hij is waarschijnlijk in 
de tuin terecht gekomen tijdens grondwerkzaamheden in 
verband met nieuwbouw op dit terrein. 
Al met al toch een leuke vondst die niet onvermeld mocht 
blijven. 



Expositieruimte in Cuijk 

Het vinden van archeologische sporen en voorwerpen is 
voor iedere practiserende (amateur) archeoloog een be- 
langrijke zaak, De documentatie en publicatie is een 
tweede facet van de hobby. 
Het voor publiek tentoonstellen van de vondsten is ook 
van groot belang. Niet alleen voor de vinder c.q. op- 
graver, maar ook voor de mensen die intereese hebben in 
het verleden van hun woonplaats en omgeving. 

Dit laatste is, behalve in het eigen zoldes-museum, vaak 
erg moeilijk te realieeren, Eh voor een museum of oud- 
heidkamer zijn vaak dermate grote collecties nodig, dat 
het op die manier bijna niet van de grond te krijgen is. 

Gelukkig beetaat er bij gemeentebestuurders in toenemen- 
de mate de wem, mogelijkheden te creëren voor het ten- 
toonstellen van voorwerpen die betrekking hebben op het 
plaateelijke verleden, 

h kij k  ie bij de uitbreiding van het gemeentehuis een 
drietal vitrines geplaatet (bij de afdeling bevolking) 
voor de expositie van oudheden uit de nabije omgeving. 
Sedert juli 1979 is in deze vitrinee, totaal oppervlak 
6 m2, een gedeelte van de collectie van ondergetekende 
ondergebracht. 
De all-risk verzekering wordt verzorgd door de gemeente. 
Alle voorwerpen worden beschreven en op de lijst wordt 
per voorwerp de te verzekeren waarde vermeld. Deze lijst 
is bijlage bij de polis. 
De toelichting bij de voorwerpen is gedrukt op wit kar- 
ton. Bahalve een informatie per tijdperk liggen, voor 
z w e r  nodig, strookjes met teket bij de voorwerpen. 

Er ie hier een fraaie kans geboden om op eon verantwoorde 
manier de plaatselijke vondsten te exposeren. 

Wat betreft de toegankelijkheid: De afdeling bevolking 
is iedere ochtend van ma, t/m vr. van 9 - 12 uur voor 
bezoek geopend. * * *  
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Boxmeer Varia 

Dick Reijnen 

Steentijd. 

Tijdens Landeaaufnahme werden op veel plaatsen i n  Boxmeer 
en omstreken diverse vuursteen vondsten gedaan. 
Op een akker i n  Oeffelt werden ca. 100 bewerkte stukken, 
ca. 400 afslagen en een aantal kenistukken ponden .  
Onder de bewerkte stukken bevinden zich stekers, boor- 
t j e s  en schrabbers. Het gaat h ie r  om mesolithisch mate- 
r iaal .  
Op 10 andere akkers werd ook veel vuursteen materiaal 
aangetroffen o.a. een gr i jze  vuurstenen b i j l  (afb. 1 6 )  
en een prachtig kernstuk van Wommeraom kwartsiet met 
enkele afslagen van hetzelfde materiaal. 



Ook enkele klopstenen, een stenen aambeeldje (afb. 17) 
en enkele slijpstenen kwamcn aan het licht. Ebn van de 
klopstenen was aan de boven- en onderzijde voorzien van 
slijpvlakken. Het betreft hier een stuk van een gebroken 
bijl die als klopsteen is gebruikt en wel zo frequent 
dat hij helemaal afgerond is. 

P 
afb. 17 

Ook werden diveree pijlpunten gevonden (afb. 18). 



In St. Anthonis werd b i j  het  ploegen van een akker, n ie t  
ver van de Ledeackerse beek, een puntgave stenen bijl 
u i t  he t  Neolithicum gevonden. 

Vroege I J z e r t i  jd. 

Tijdens de aanleg van fietspaden tussen Sambeek en Vier- 
llngsbeek kwam een graf aan het l i c h t  u i t  de laa ts te  
fase van de vroege IJzert i jd .  Het grootste gedeelte was 
roe& door een vrachtwagenchauffeur en z i jn  comptqpon 
weggespit. Ondergetekende kon nog wat scherfjes redden, 
waaronder enkele randfragmenten met vingertop indrukken 
( ~ a r p s t e d t  ) . Volgens " k - w i  jden" z i jn  e r  tussen Sambeek 
en Vberlbngsbtek zeker 4 "potten" t e  voorechijn gekomen, 
wa~smndsr een wrijfschaal met t u i t  (~omeinse tijd). 
Ik heb deze vondsten n i e t  mogen zien want e r  was volgens 
de v r a c h t w ~ c h a u f f e u r  niets govonden. Helaas !!! 
Een maar ai t e  vaak voorkomend verhaal. 

Op een akker weden twee fragmenten van glazen armbanden 
gevonden. Ze arerbomden beide gele versiering. Ih een 
was kleurloos en de md.er paars (afb. 19) 

Romeinse t i j d .  

hsc?n Groenbgen en VierPbg8beak werd op een akker een 
100-tal Rome3n~s scherven gevonden waaronder ook terra, 
afgillata. Verder nog enkele stukjes glas. Alweer een 
nederzetting u i t  de Romeinse t i jd .  
In Kortum werd op een plateau waar  zich een Romeinse 
v i l l a  bevindt, c m  bronzen f ibula gevonden. h a m a a s t  

. .. veel resten van buwinatsriaal en scherven van Romeina 
aardewerk w-onder een veraiesde t e r ra  sigillata scherf. 

Yerovingiache t i jd .  

Een inwoner van Sambeek had een aantal scherven met stem- 
pel en l i jnvemiering u i t  de Merovingische t i j d  gevonden 
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(zie afb. 20). 

Ze behoorden allen tot dezelfde pot, Een reconstructie 
kon echter ankel op papier gemaakt worden. Ze wam ge- 
vonden tijdens grandwerkzdeden voor de bouw van een 
ges~age in de Mgr.van Ehlmoirtstaat. 
Van de desbetreffende bewoner kmeg ik een bijna gaaf 
grijsblauw knikpotje (afb. 21) en een aantal lichtgele 



echerven van een ander potje. Deeplaats ligt op een oude 
oeverwal van de Maaa, Datering 7 eeuw. 

Middeleeuwen vanaf de 11' eeuw. 

In het centrum van Boxmeer waar Hotel "het Radw afgebro- 
ken is, kwamen enkele ongestoorde lagen te voorschijn, 
Er werd onderzoek gedaan door de heer J.Koeling uit Cuijk 
en ondergetekende. Er werden paalsporen ontdekt en n s -  
tanten van een vloertje, bestaande uit kloostermoppen, 
met op bepaalde plaatsen flinke brokken moersteen. 
Ek werden enkele honderden scherven gevonden waarvan en- 
kele met radstempels. Verder Pingsdorf, kogelpot, blauw- 
grijs vroeg ateengoed en steengoed met zoutglazuur. 
Ek werden ook nog enkele stukjes glaa, leisteen plaatjes 
met doorboring en fragmenten van maalstenen gevonden. 
Volgens de provinciaal archeoloog, de heer Verwem, is 
er sprake van doorlopende bewoning vanaf 1000 na Chr. 

* * *  
Heen- en-weer -weekend -wandelwerk op de 
Nijmeegse stuwwal 

Zoals U weet verlenen diverse leden van onze afdeling 
hand- en epandiensten aan ons aller ROB. Naast lekker 
spelen met water en modder om zaadjes en scherfjes uit 
pre- en protohistorische tijd uit plastic zakken met 
opgravingsaaxde tevoorschijn te toveren doen we ook nog 
ander vies werk: terreinverkenning. Als U van germanis- 
men houdt mag U dat ook Landesaufnakme noemen, Die vorm 
van landlopen, wasfbij wij ons meestal met rubberlaar- 
zen schoeien en met een metaaldetector (foei) toerusten, 
levert doorgaans weinig meer op dan zakken vol aarde- 
werkresten uit nog niet lang vervlogen eeuwen en wat 
oud roest. Dat komt omdat we toch immers al db veldjes 
in ons rayon willen aflopen en niet alleen gegarandeerd 
lucratieve. U zou die terreinvedsenning dan ook eerder 
ontspannend heen-en-weer-weekend-wandelwsrk kunnen noe- 
men dan produktieve archeologische arbeid. Mam dan vin- 
den de leden van ons groepje ineens - naar de mening 
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van onze steenkijkera - iets bijzonders. Ze geven dan 
onmiddellijk een naam bestaands uit moeilijke Franse 
bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden waarvan je de 
betekenie pas begrijpt als je enig inzicht in taalkunde 
en aardrijkskunde hebt. Een voorbeeld van dat bijzondere 
vindt U hierbi j afgebeeld (afb. 22) naar een tekening 
van de man die met nimmer aflatende energie de bindende 
kracht in onze afdeling is. U hebt het natuurlijk al ge- 
radan: onze voorzitter, de heer W.N.Tuyn. Eh daar moet 
ik dan een verhaaltje bij schrijven, gebaseerd op door 
onze Lentse stenenspecialist, de heer A.M.Wouters, ge- 
openbaaràe kennis. 

Hf er komt het dan. 

Het gevondene ia een "racloir convergentn, in onze taal 
spitsschaaf genoemd, die ook wel als mes is gebruikt. 
Bij kwam te voonichijn uit de Westerakker in ~cek/Ubber- 
gen, die proza'ieche geesten deze eeuw de naam van de 
Elyzeese velden toegedicht hebben. De "schaaf" is gesla- 
gen in de verfijnde Levalloia-techniek waS zeg- wil 
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dat de terate vindplaats Levallois-Perret, een noord- 
westelijke voorstad van Parijs, was. 
Op het stuk, zo noemen we zoiets, op het stuk dus is 
silicaglans aanwezig. Het gesteente is dat van ons 
Gulpener krijt en de kleur is grijs met enkele lichte 
banden. Aan de ventrale zijde, d.w.z, aan de buikzijde 
van het "stuk", is een licht, blauwgrijs patina (een 
laagje) te zien. Dit artefact wordt gerekend tot de 
Moustdrien-cultuur, genoemd naar het dorp Momtier in 
de Dordogna waar de Zwitserse antiquair Hauaer in 1908 
de fossiele menselijke resten van een soortgenoot van 
de Neanderthalers vond. Deze mens moet een van de ca. 
20,000 gelijktijdig daar in kiankrijk wonenden zijn ge- 
weest. ûvex enkele tiendufzenden jaren gerekend moeten 
er dus miljarden gewoond hebben. Als U daar gaat zoe- 
ken hebt U dus nog ten aardigs kana een Neanderthaler 
in situ aan te treffen. 
De ouderdom van dit werktuig is, achrikt U niet, 
50.000 tot 45.000 jaar v.Chr, Dat is het midden-paleo- 
lithicum dat in de laatste helft van de tijd tussen de 
twee laatete ijstijden Riss en Wtirm valt. 
Overigens duurt het Mousterien van ongeveer 90.000 tot 
37.000 v,Chr. 
Om te besluiten nog enkele technische bijzonderheden. 
Het elagvlak mudct een hoek van 1000 met de rest en i a  
iets gefacetteerd. h het artefact konden geen trans- 
porteporen ontdekt worden, wel een flinke beschadiging. 
Dat wettigt de conclusie van gebruik op onze Nijmeegse 
stuwwal. afmetingen (eteeda maximaal): lengte 70 mm, 
breedte 55 m en dikte 6 mm. 



Het zeven van grondmonsters 
Een aanvulling op de t o t  nu toe gebruikte methodes. 

A.E.C.Ruye 

W i j  z i jn  hiertoe gekomen naar aanleiding van een geeprek 
in juni 1979, van de heren J.H.F.Bloernera en X.Greving, 
beide verbonden aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, met  de AWN-ers, de heren Bothof, de Mul 
en mijzelf, om een regeling t e  treffen de storthopan, 
opmworpen tijdens opgravingen door de R.O.B., na t e  
zoeken op scherven en ander vondstmateriaal dat anders 
verloren zou v. b heer Bloemera atelde i n  d i t  ge- 
eprek dat  e r  wel nutt iger  taken voor ons lagen wegge- 
legd n.l. het zwen van grondmonsters (met veel water), 
om deze na t e  zoeken op kleine botf-ten, zaden en 
pitten, atukjes hout en meer van d i t  soort miniecule 
zaken. Bovendien zou het zoeken op het a tor t  grote pro- 
blemen opleveren met de bewaking van de opgravingen. 

Roe1 Lauwerier, verbanden aan de R.O.B., was op dat 
moment al bezig met het verzamelen en rangschikken van 
botmateriaal door het nemen van grondmonsters u i t  aftral- 
putten, bodem van waterputten, grachtputten e.d. 

B i j  he t  zwen kwamen heel interessante zaken aan het 
licht.  Al d i t  materiaal wordt na de eerste bewerkingen 
op de dienst, vergeleken en zweel  mogelijk gedetermi- 
neerd aan de hand van een botten-collectie op het B.A.I. 
in Groningen, Het hout gaat mar Amersfoort voor verdere 
bewerking. 
B i j  een vluchtige inspectie waren druivenpitten, appel- 
pitten, stukken bot van slachtvee, visgraten van de 
meest uiteenlopende vie~oor ten en botjes van dieren 
die h i e r  in de omgeving geleefd meten hebben - mollen, 
muizen e.d. -, e r  al u i t  t e  halen. 

D i t  a l l es  m e t  op den d m  meewerken om de samtnetelling 
van het menu in de Romeinse t i j d  zowel als hs t  ecoays- 
teem aan het begin van onze jaartelling voor deze omge- 
ving zo volledig mogelijk t e  recontrueren. Hot ecasys- 
teem is het sgsteem van re la t ies  tussen de levcnd~ we- 
zena en hun omgeving, 
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Dit jaar als de dagen beginnen te lengen gaan wij (of 
mansen die hier een dagtaak aan krijgen) verder met be- 
tere apparatuur dan tot nu; grotere zeven en eventueel 
een overtimmerd en beschut zeefhok. Dit project is naar 
mijn mening op alle punten een stap in de goede rich- 
ting. * * *  
Over graskuilen en molshopen 

Om een indruk te krijgen welke verrassende vondsten mo- 
gelijk zijn bi j eystematisch veldonderzoek (Landesauf - 
nahme),volgen hier een paar belevenissen uit het vroege 
voorjaar in de Ooypolder. 

Op een hoogliggend terrein, reeds bekend om zijn middel- 
eeuwse bewoning, werd ijverig gespeurd naar geploegd 
bouwland. Na veel regen is zo'n plaata, bij juiste be- 
lichting, bij uitstek geschikt voor onderzoek. 
Jammer; in de wijde omgeving niets dan grasland ! 
Naast een boerderij werd echter een tweetal graskuilen 
ontdekt, of wat er ook in deze langgerekte bergjes door 
boeren gestopt wordt, afgedekt door zwart plastic en 
vemwaard met autobanden (foei) of ter plaatse uitgegra- 
ven aarde. 
Wie schetst onze verbazing, toen na determineren van de 
oogst van nauwkeurig verzamelen ROND deze kuilen (nódit 
er boven op klimmm vanwege mogelijke beschadigingen) 
bleek dat een continue reeks van perioden vanuit het 
&solithicum aanwezig was ! Met wa.re vuulgteenafelagan 
waarschijnlijk uit de Midden Steentijd en aardewerk uit 
de Nieuwe Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, 
Vroege- en Late Middeleeuwen. 

&n ander hooggelegen teniein uit het Ooyproject was ook 
met graaland bedekt. De vele molshopen nodigden echter 
uit tot nader onderzoek. Nadat toestemming was  gevraagd 
voor het betreden van het perceel, gingen we aan de slag; 
het plukken van scherven uit door mollen verrichtte ar- 
beid, naast het gratis slechten van deze voor de boer 
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onaangename puisten in zijn land. 
Na afloop konden we een complete laat-Middeleeuwse be- 
wonhg vanaf do 1 2 ~  eeuw vastleggen. 
Niet altijd is de oogst en daarmee de voldoening zo 
groot, Een uitgestrekt percael bouwland bij voorbeald 
leverde ons uitsluitend wat gewoerkopjds uit de tweede 
wereldoorlog op, 
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