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JAARVERSLAG 

Artheologische Weikgemeenschap voor Nederland 
afdeling Nijmegen en Omstreken 

Voorwoord 

In 1993 bestond de afdeling 25 jaar, een kwart eeuw. U zult begrijpen dat de 
aandacht van het bestuur, geassisteerd door enkele leden van de jubileum 
kornrnissie, in dit jaar voor een groot deel gefixeerd was op dit heuglijke feit. Het 
hoogtepunt van deze viering was ongetwijfeld de feestavond op 25 september in 
"de Ark" in Nijmegen. In het verslag van de secretaris kunt U lezen wat U gemist 
heeft als U er niet bij geweest bent. 
En dan natuurlijk als blijvend aandenken, de uitgave van een speciaal Westerheem 
nummer, waarin verschillende leden van onze afdeling een aantal indrukwekkende 
artikelen hebben geschreven. 
Overigens hebben we bij het zoeken naar een geschikte feestzaal, het wijkgebouw 
"de ArkWontdekt als zeer geschikte plaats ook voor de jaarlijkse schervenavond. 
We hebben dus het Psychologisch Lab. verlaten, waarin het ontruimen precies 
om 22.00 uur als zeer storend werd ervaren . 
Voorts zijn we tot ver in 1993 bezig geweest met het verdronken vondsten-depot; 
opnieuw verpakken en invoer van complexnummers. Bijzonder behulpzaam hierbij 
was de heer L. Nellissen en natuurlijk de beheerder van het prov. depot de heer 
L. Swinkels (is tenslotte zijn werk) en de div. leden van onze afdeling 
(belangeloos div. uren er in gestoken). 
Het drama leidde zelfs tot één van de sketsjes tijdens de feestavond! 
Tussen al deze bedrijven door gaf het bodemdepot toch weer enige geheimen prijs, 
zoals bleek op de schervenavond en getuige de verschillende berichten in dit 
j aarverslag. 
De toppers hieruit zijn ongetwijfeld; de late Bronstijd afvalkuil van Gassel, de 
17e eeuw-se beerput uit Gennep en de 2e Michelsbergskultuur-vindplaats in 
Wijchen. 
In dit jaar is ook opgericht de Stichting Vrienden van Museum Frans Bloemen 
in Wijchen met als voorzitter de heer W.A. Kattenberg. Elk zich zelf respestvrv~d 
museum heeft zo langzaamerhand een Vriendenkring. 
Een van de kringen hiervan, "Literatuur en Scherven", heeft als doel de 



beschrijving van de museum kollektie en het verzamelen en uitbrengen van literatuur 
inzake de archeologische vondsten van Wijchen en omgeving. 
Uw voorzitter geeft deze enthousiaste kring, waarvan vele ook lid zijn van de AWN, 
het eerste jaar een instruktie in materiaal kennis. 
Het is verheugend dat zo het archeologische draagvlak, in de zo rijk aan bodem- 
vondsten zijnde gemeente Wijchen, aanzienlijk wordt verbreed. 
Tot slot woord van dank aan de direkteur van het provinciaal museum G.M. Kam, 
Mevr. A.M. Gerhartl-Witteveen en haar medewerkers (speciaal de heren Van de Berg 
en van Sprang die altijd voor de heerlijke koffie zorgen) voor het gastvrij 
onderkomen van de afdeling bij de verschillende lezingen. 

Wim Tuijn. 

Rectificatie 

In het j .v. 1992, blz 36-37 is geschreven over "Een standvoetbeker aan de Niers". 
Dit moet zijn een "klokbeker". 
Ondanks de enigszins vreemde versieringsmotieven en de ongebruikelijke zware 
magering van de scherven, moeten we toch besluiten dat het een klokbeker is 
geweest; b.v. het tamelijk vroege type 2 lb. 
W. Tuijn. 



JAARVERSLAG 1993 van de secretaris. 
H. de Wit 

BESTUUR: 
Het bestuur was in 1993 als volgt samengesteld: 
voorzitter : dhr. W. Tuijn 
vice voorzitter : dhr. G. van Alphen 
secretaris : dhr. H. de Wit 
penningmeester : dhr. C. Neijenhuis 
bestuursleden :dhr. L. Teubner, 

dhr. H. Verscharen, 
Mej. P. van der Voort 

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 7 april 1993 werd het verslag van de 
penningmeester over het jaar 1992 door de kascommissie in orde verklaard en 
daarna goedgekeurd door de ledenvergadering. De kascommissie, bestaande uit 
de heren R. Looy en G. Bothof, werd bedankt voor de bewezen diensten. De 
vergadering ging akkoord met de voorgestelde nieuwe kascommissie voor 1993, 
bestaande uit de heren R. Looy en J. Bruins. 
Het bestuur vergaderde in de verslagperiode viermaal. Naast het opstellen van het 
lezingen- en excursieprogramma en het samenstellen van het jaarverslag (waarbij 
Jos Bruins zorgde voor de tekstverwerking en -presentatie), was in de bestuurs- 
vergaderingen het belangrijkste punt van bespreking de viering van het 25-jarig 
jubileum van onze afdeling. Twee activiteiten stonden hierbij centraal namelijk: . 

de voorbereiding -met medewerking van Ciska en Jos Bruins- van een feestavond 
op 25 september 1993 en de verzorging van een apart nummer van Westerheem. 
Het bestuur kijkt met veel genoegen terug op beide gebeurtenissen, welke alom 
als zeer geslaagd werden bestempeld. 
Het bestuur organiseerde de jaarlijkse regiovergadering op 4 oktober 1993 ter 
voorbereiding van de afgevaardigdendag. Deze afgevaardigdendag vond plaats 
op 6 november 1993 te Amersfoort. De bestuursleden Gerard van Alphen en Petra 
v.d. Voort vertegenwoordigden het bestuur op deze vergadering, waarin vooral 
de 'modernisering en vernieuwing' van de AWN en Westerheem ter sprake 
kwamen. Een nieuw AWN-huisstijl met o.a. een nieuw logo, de opname van meer 
afdelingsnieuws in Westerheem, professionele begeleiding door de' 
Westerheemredactie van amateurschrijvers, zijn enkele van de punten, welke zullen 
worden gerealiseerd. 



LEDENADMINISTRATIE: 
Per 3 1 december 1993 telde de afdeling 146 leden. Dit is een lichte daling in 
vergelijking met vorig jaar (148). Het aantal donateurs was 13, evenals het vorig 
jaar. 

LEZINGEN: 
Het lezingenprogramma was in het verslaglaar afwisselend met -zoals gebruikelijk- 
een accent op onze eigen regio. Het bezoekersaantal varieerde van 35 tot 45 
personen. 

Op woensdag 10 februari gaf drs. H. van Enckevort, wetenschappelijk projectleider 
van de ROB, een lezing over de nieuwste resultaten van de opgraving op het Kops 
Plateau. Aandacht werd besteed aan de vele grondsporen van houten gebouwen en 
een aantal spectaculaire vondsten uit de l e  eeuw na Chr., welke een nieuw licht 
werpen op Nijmegen in de Romeinse tijd. 

Op woensdag 17 maart gaf drs. L.B.M. Verhart, conservator prehistorie van de 
Nederlandse afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, een overzicht 
van de belangrijkste resultaten van het Maasdalproject, waarin een intensieve studie 
werd gedaan naar de bewoning in het Maasdal in het laat Mesolithicum en het vroeg 
Neolithicum. Speciaal het land van Cuijk kreeg in dit verband aandacht. 

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 7 april werd door de heer Ben Teubner, 
bestuurslid van onze afdeling, op boeiende wijze aan de hand van dia's verslag 
gedaan van zijn bezoek aan Pompeï. 

Op maandag 25 oktober vond de traditionele jaarlijkse schervenavond plaats voor 
de eerste maal in het wijkgebouw "de Ark" in Nijmegen Oost. Zoals steeds was het 
een geanimeerde bijeenkomst vol met boeiende vondsten en toelichtingen. 
Jan Thijssen, de Nijmeegse stadsarcheoloog, liet enkele sprekende dia's zien m.n. 
van het tempelcomplex bij het Maasplein. 
De Cuijkse werkgroep presenteerde enkele recente vondsten, waaronder een 
raadselachtig houten beeldje uit een grindgat in Mill. 
Grave voldeed weer helemaal aan de verwachtingen; deze keer met weer enkele 

, bijzondere vondsten uit de Midden en Late Bronstijd. 
Jan Kees Halebos liet enkele topstukken zien uit zijn opgraving bij het Canisius 
College: o.a. mooi terra sigillata en Holdeurns aardewerk. Daarna ontpopte hij zich - 



tot ieders verrassing- als een ware marktkoopman, toen hij met verve (en succes) 
zijn "Bliksem van Nijmegen", een afgietsel in chocolade van een gevonden 
bronzen Romeins reliëf, aan de man en vrouw probeerde te brengen. 
Leden uit Gennep presenteerde tenslotte vondsten uit een middeleeuwse tonput 
en uit een 17e eeuwse beerput. 

Op woensdag 8 december gaf dr. N. Roymans een lezing over urnenvelden en 
elitegraven of "wagengraven" in zuidelijk Nederland. Met name deze 
wagengraven zijn een bekend verschijnsel in onze regio (Wijchen, Oss, 
Overasselt, Nijmegen). In zijn lezing behandelde hij naast deze graven ook het 
begrafenisritueel, de nederzettingen, de handelscontacten en de 
bevolkingsveranderingen in deze periode. 

EXCURSIE: 
Op zaterdag 8 mei was er een excursie naar het Drents Museum in Assen en naar 
de unieke tentoonstelling 'Siberische Mammoeten' in Emrneloord. Zowel het 
heringerichte Drents Museum met o.a. zijn alom bekende prehistorische collectie 
als de mammoeten-tentoonstelling werden door de excursiedeelnemers met veel 
interesse bezocht. Het gebodene op deze dag was afwisselend, interessant en 
indrukwekkend. 

EXTRA ACTIVITEITEN ('last but not least'): 
En op 25 september was het dan zover: de vieriilg van het 25-jarig jubileum van 
onze afdeling. In het wijkgebouw "de Ark" in Nijmegen Oost werd dit jubileum 
gevierd met een grandioze feestavond. Gezellige gesprekken met elkaar werden 
afgewisseld met komische voorstellingen, waarin een gezonde en humoristische 
zelfspot de boventoon voerde. Menig afdelingslid liet zich hierbij van een 
onvermoede cabareteske kant zien. Het feest begon met een welkomswoord van 
de voorzitter met daarna een hommage aan de Neanderthaler (eerste mens in dit 
gebied) en de Romeinen (kultuurschok).Verspreid over de avond werden de 
volgende acts uitgevoerd: 
1. Een getekende diaserie over de belevenissen van de amateurarcheoloog 

voorzien van een humoristische tekst door de heer A. Bredie. 
2. De lotgevallen van het archeologisch depot van de afdeling, inclusief de 

onderdompeling in de kelders van het Canisius College, gespeeld door Ben 
Teubner en Wim Tuijn. 

3.  Het - onder leiding van Jan Thijssen - legen van een door de Stichting 





Stadsarcheologie Nijmegen gevulde beerput door het dagelijks bestuur van de 
afdeling. 
Hieruit kwamen enige verrassende vondsten te voorschijn zoals een mysterieus 

bronzen plaatje met een romeinse felicitatietekst en een kruik met wel zeer oude 
en pittige genever (Rom. tijd!). 

4. De groep Cuijk met 3 acts en een lied. 
Henri .Elbers als niet erg betrouwbare "pieper". 

Ton van der Zanden, met een landesaufname, waarbij een steengoedhik met 
echte Cuijkse kruidenbitter werd gevonden en tenslotte Jantien Koeling als 
ijsman in vol ornaat uit de gletschers op de grens van Oostenrijk-Italië. 

5 .  Een persiflage op het houden van "een schervenavond onder leiding van Wiin 
Tuijn" door Martien Koolen (in het Graafs dialect) met medewerking van Jo de 
Wit, die grote hilariteit teweegbracht door met een kruiwagen met hoog op- 
getaste Keulsepotten binnen te rijden, waaruit Martien o.a. een nachtkijker te 
voorschijn haalde waarrnee je duistere vondsten kunt doen. 

En natuurlijk niet te vergeten Petra van der Voort als ceremoniemeester van dit feest. 
De inzet van velen en de aanwezigheid van een groot aantal leden (incl. de 
voorzitter van het AWN hoofdbestuur, de heer P. K. J. van der Voorde) maakten 
deze avond tot een geslaagd feest, waarop ieder met veel plezier terugkijkt. 
Ter gelegenheid van het jubileum verscheen in december een speciaal 
Westerheemnummer, geheel gevuld met bijdragen van leden van onze afdeling. Met 
enige gepaste trots hebben we met deze publicatie ons landelijk gepresenteerd en 
daarmee uitdruklung gegeven aan het goede niveau van het archeologische werk van 
onze 25-jarige afdeling. 



Onze voorzitter,door het dolle heen, op naar de 
volgende 25 jaar! ! ! ! 



FINANCIEEL OVERZICHT 1993 AWN afd. Nijmegen en omstrieken 

Ontvangsten 
Batig saldo 31-12-1991 
Retributie hoofdbestuur 
Verkoop jaarverslagen etc. 
Donaties 
Excursie 
Rente giro 
Terugboeking jublieum 

Saldo plusrek. 
Rente plusrek. 

Uitgaven 
Portokosten 
Drukwerk 
Lezingen en 
representatie 
Materiaal 
Kruispost plusrek. 
Excursie 
Jubileum 
Div. 
Saldo 31-12-1993 

1.500,OO Saldo plusrek. 
36,29 3 1-12-93 1.536,29 

BEGROTING 1994 

Inkomsten 
Retributie hoofdbestuur 1.800,OO 
Verkoop jaarverslagen etc. 100,OO 
Donaties 200,OO 
Rente giro 10,OO 
Excursie 1 .OOO,OO 
Rente plusrek. 40,OO 

Uitgaven 
Drukwerk 500,OO 
Lezingen en 
representatie 500,OO 
Materiaal 400,OO 
Lasten werkruimte 250,OO 
Excursie 1 .OOO,OO 
Portokosten 300,OO 
Div. 200,OO 

Na goedkeuring van de ledenvergadering naar alg. penningmeester 
Namens het bestuur van afd. Nijmegen e.o. 
de penningmeester C.G. Neijenhuis. 



Bouwput nieuw gemeentekantoor Gennep. 
Door: Marc de Groot. en Jan Wessels. 
tekeningen Jan Wessels 

Tijdens de aanleg van de bouwput t.b.v. het nieuwe gemeentekantoor ín het 
centrum van Gennep konden in het voorjaar een aantal interessante zaken worden 
verzameld. Behoudens het schetsmatig vastleggen van een aantal profielen en 
putten op papier en video, bleef het bedrijven van archeologie beperkt tot het 
simpele bergen van vondst-concentraties. 
Enkele tientallen meters noordelijk van het opgravingsterrein, waar in het najaar 
van 1992, door de R.O.B. o.a. de resten van een groot 16e eeuws rechthoekig 
gebouw werden ontdekt, werd met grof materieel een immense bouwput 
aangelegd. Tegen dit modern graafwerk is geen enkele amateur bestand, vandaar 
het "verzamelkarakter" van dit onderzoek. 

Hieronder zullen de aangetroffen vondsten worden besproken. 

1 : Tijdens het verwijderen van de funderingsresten van bovengenoemd gebouw 
werden onder een blauwlgrijs fosfaatrijke laag de resten aangetroffen van een 
houten tonput. 'Hierin werd blauwlgrijs aardewerk (afb. 1.2.) en een steengoedkan 
(afb. 1.1) aangetroffen, alsmede een halve stenen vijzel (d. 25 cm). Datering: 
XIV de eeuw. 
2: In een noord-zuid lopende blauwlgrijze lemige en fosfaatrijke ca. 50cm. dikke 
laag werd wederom een hoeveelheid van bovengenoemde aardewerksoorten 
aangetroffen. 
3:  Op de hoek TorenstraatINiersstraat konden nog net de resten worden 
waargenomen van een kelder. Hieruit werd vensterglas, een aantal scherven van 
volksaardewerk en een 1/4 Stuber van Gulik en Berg 1782 geborgen. 
4: Op de meest noordelijke gedeelte langs de Torenstraat was een waterput door 
de machine "bijelkaar geschept" . hieruit kon een flinke hoeveelheid blauw/grijs 
en steengoed fragmenten worden gevist. 
In de afgevoerde grond, die werd gebruikt voor een plaatselijke geluidswal (die 
later ook nog als dijk dienst deed werd ook nog een deel van deze putvulling 
aangetroffen. Ook hier maakte een fragment van een stenen vijzel deel uit van 
de vondsten. 



afb. 1 14e eeuwse keramiek uit Gennep, schaal 1:4. 

afb. 2 17e eeuwse keramiek. Nr 1 sch. 1:4. Nr 2 sch. 1:2. 



afb. 4 Diverse 17e eeuwse bekerglazen. schaal 1:2 

5 :  Een aantal meters zuidelijk van vindplaats 4 bevond zich een 17e eeuwse 
beerput. De put was behoudens de onderste 70 cm gevuld met schoon zand. 
De hierin aangetroff'en voorwerpen zijn: 
a. rood gebakken papkom met loodglazuur en gele slibversiering in ringeloormotief. 
b. rood gebakken steelpan met loodglazuur (afb. 2.1) Genneps aardewerk. 
c. rood gebakken een-orige papkom met loodglazuur en slibversiering in 
waaiermotief. 
d. vermoedelijk dubbelgeoord konisch kommetje lichtrood gebakken met gele slib 
versiering in ringeloormotief. 
e. rood gebakken één-orig kommetje met loodglazuur. 
f. konisch kommetie met naar buiten staande rand licht rood gebakken. 
g. komfoortje van witte klei met gele loodglazuur. 
h. dubbele-geoorde majolica kom aan de binnenzijde beschilderd in blauw en geel, 



afb. 3 Majolica papkom uit Gennep. 



motief: Maria met kind (afb. 3) 
i. Westenvald steengoed kannetje met bloem-appliques (afb. 2.2) 
Daarnaast twee fragmenten van een majolica wapenbord met een diagonaal 
gehalveerd wapen, waarvan een helft geheel blauw en in de andere helft een 

o 5 
- -  -- I -- 

7 0  cni. 
-- -- 

afb. 5 Bekerglazen met geribbelde voet. schaal 1:2 

huismerk of de letter "H" is te herkennen. 

Voorts de reconstrueerbare resten van maar liefst 15 versierde en onversierde 
glazen drinkbekers. Elf bekers hebben een laag cilindrisch model. 
Hiervan zijn acht exemplaren in een vorm geblazen, waardoor een 
traanversiering ontstaat. 
j. 3 onversierde bekertjes (afb. 4.1) ,helder, groen en blauwzwart glas 



k. een bekertje versierd met nopjes (afb. 4.2), groen glas 
1. smal bekertje met langwerpige nopjes 9afb. 6.2) 

afb. 6 netwerk en nopjes-glas schaal 1:2 

m. vijftal bekertjes met glasdraad versiering (afb.4.3), helder glas 
n. bekertje met 3 braarnnopjes als voet (afb. 4.4) 
o. wit glazen bekertje met ruitvormige glastraantjes (afb.4 . S )  
p. bekertje met grove ribbels in waaiermotief (afb. 4.6) 
r. 2 hoge bekers van wit glas met geribde voet (afb. 5) 
s. voet van een wit glazen kelkglas. 
t. randfragmenten van een netwerk glas met 14 ribben van helder glas (afb. 6.1) 

vermeldenswaard zijn nog resten van ca. 6 kleipijpen, waarvan er een compleet 
reconstrueerbaar bleek met een lengte van 42 cm. 
Met name de glazen voorwerpen weerspiegelen duidelijk het beeld van de gegoede 
burgerij uit de tweede helft van de e eeuw. 
Gezien de "vogelvlucht" vondsten die tijdens het graven van deze bouwput aan het 
licht kwamen, waarbij ook ca. 1 m. brede muurresten werden waargenomen, lijkt het 



erop dat de waarschijnlijke resten van het middeleeuwse stadhuis in "no-time" 
werden vernietigd voor het nieuw te bouwen stadhuis. 
Jammer. . . . . . . . . 

Literatuur: 
Glasvondsten uit de beerkelder van "Cruydenborg" Westerheem XLI-5-1992. 
J. Kottman 

H. CJevis/J. Kottman 1989 Weggegooid en teruggevonden (Deventer). 
H. ClevisN. Smit 1990 Verscholen in huisvuil (Kampen). 



Archeologische Werkgroep Grave. 
Peter van Lieshout (secr.) 

Nog niet zo lang geleden moest de Archeologische Werkgroep Grave (A.W.G.) 
zijn werkruimte, annex tentoonstellingsruimte verlaten. Deze ruimte, een gedeelte 
van het historische poortgebouw "De hampoort" (1688) moest grondig 
gerestaureerd worden. 
Na de restauratie zou de ruimte dienst gaan doen als gildekamer van het Graafse 
Cloveniersgilde en zou een gedeelte als kruisboog-schietbaan ingericht worden. 
Hierdoor zat de A.W.G. dus zonder een eigen werkruimte en werd door de leden 
besloten alle activiteiten, zoals veldwerk, uitwerkingen en tentoonstellingen 
voorlopig op een laag pitje te zetten. Prioriteit kreeg nu het zoeken naar een 
nieuw onderkomen. Ondertussen moest de werkgroep ook nog eens viermaal 
verhuizen naar een andere opslagruimte. 
Omdat er verder weinig activiteiten werden ontplooid dreigde de werkgroep 
langzaam dood te bloeden, een aantal, leden zegde hun lidmaatschap op ener 
bleef slechts een klein aantal personen over die echter stug doorzette. 
In oktober 1992 kwamen we in contact met de heer Jean Laguette uit Grave, 
correspondent van de stichting Memo van Coehoorn. Gezamenlijk werd gekeken 
of een nabij de Maasbrug gelegen kazemat,misschien dienst kon gaan doen als 
werkruimte. 
Het betreft hier een drie verdieping tellende kazemat uit de tweede wereldoorlog. 
Na grondig onderzoek werd besloten op het plan in te gaan, en werden de 
benodigde vergunningen aangevraagd. 
Ondertussen werd door bemiddeling van de heer Laguette een startsubsidie 

. 

ontvangen van de gemeente Grave en van de stichting "Menno van Coehoorn". 
Nu kon men met het karwij beginnen, het gehele jaar 1993 zijn we er mee bezig 
geweest. De dichtgemetselde toegang en vensters moesten worden opgebroken 
en het vrijgekomen puin moest netjes worden afgevoerd. Ook de veie rommel, 
die er sinds de tweede wereldoorlog in terecht was gekomen moest worden 
verwijderd en dat waren heel wat aanhangers vol! 

Nu, op dit moment van het schrijven, is de gehele kazemat netjes schoon en 
wachten we op de aanleg van de elektriciteit, want zonder dat begint men weinig 
in zo'n donkere kazemat. Gelukkig is men met de aanleg al begonnen. 
Buiten ons werk aan het nieuwe onderkomen hebben we toch nog 'n tweetal 
veld-activiteiten uitgevoerd. 





En wel: 
1 De Stoof; 
Een uitbreidingsplan voor woningbouw werd bouwrijp gemaakt, waarbij wegcunet 
en bouwputten werden gegraven. 
Tijdens verkenning bleek dat het terrein gedeeltelijk verstoord was door zandwinning 
die mogelijk in de 19e eeuw had plaatsgevonden. 
Een ander gedeelte van het terrein lag er nog ongeschonden bij hier lagen oude 
rivierlopen, vennen en poelen die dicht geslipt waren met zand en klei. 
In een van de rivierarmen werden aangespitste planken ontdekt (eikenhout) die vol 
geboorde gaten zaten, waardoor aangespitste takken (pennen) geslagen waren om de 
planken tegen de oeverwal te houden. 
We kunnen hierbij denken aan een waterkering of oevenvalbeschoeiing. 
Enkele wandprofielen van rivierarmen hebben we getekend. (zie afb. 1 
Aan vondsten hebben we geborgen; veel aardewerkfragmenten uit de 17e eeuw, 
boyuwpuin, visgerei en enkele ijzeren voorwerpen die nog voor bestudering liggen 
opgeslagen. 

2 De Maasmuur, 
De Maasmuur aan de kade te Grave werd gerestaureerd en is door ons in de gaten 
gehouden. 
Tijdens het afbreken van de oude muur werden vier gangen waargenomen, (zie afb. 
2) waarvan er drie dezelfde afmeting hadden, namelijk 60 cm breed en 1.60 meter 
hoog; we mogen aannemen dat ze gebruikt zijn als riool. 
De vierde gang op maaswaternivo, was 5 meter breed en 1.60 meter hoog, we 
mogen aannemen dat deze gang wel als onderaardse gang in gebruik is geweest, en 
dateren deze rond de 17e eeuw. 
Onderzoek in deze gang was niet mogelijk omdat deze door de hoge waterstand vol 
water stond. 
We mogen niet uitsluiten dat de rioolgangen die nu vol gestort zijn met zand en 
puin, toch gebruikt kunnen zijn als vluchtgangen tijdens belegeringen die Grave 
heeft meegemaakt. 

Ons rest nog vriendelijke dank te zeggen aan: 

Dhr. J. Laguette voor zijn inzet voor deze werkgroep. 
Gemeente Grave voor de medewerking. 
Dhr. M. Koolen voor het tekenwerk en bijstaan van onze werkgroep. 



Een nieuwe oprit. 
Wim Otemann. 

In het najaar van 1991 werd t.b.v. een nieuwe oprit langs een woning, die tegen 
het monument de Hoge Hof aan ligt, de zwarte bovenlaag verwijderd. De dikte 
hievan was nogal verschillend 25 cm aan de straatzijde, tot +l- 50 cm aan de 
achterzijde. De oorzaak hiervan was dat het terrein nogal sterk oploopt. 
De woning met de nieuw gegraven oprit bevint zich aan de noord-west zijde van 
de Hoge Hof (zie afb. 1). Het terein vormt een met het oog duidelijk waarneem- 

afb. 1 Ligging van de vindplaats op de Hoge Hof te Gendt 

bare lage heuvel, die met wegen omgeven is. De eerste archologische gegevens 
uit de literatuur komen yan Pleyte 1877- 1903 en Modderman 1949. 
Uit de verwijderde grond en van het uitgegraven vlak, kwamen de volgende 
vondsten te voorschijn. 
- inheems aardewerk, 10 scherven waaronder: 
4 fragmenten met nagelindrukken waarvan een in de buitenzijde van de rand. 
2 fragmenten met schelpgruis magering. 
1 dun randfragment (afb. 2.1) 

- romeins en inheems romeins, 15 scherven waaronder: 



1 schaal, Mayen, 4e eeuw (afb. 2.2) 
1 kommetje Chenet 342, eind 4e eeuw begin 5e eeuw (afb. 2.3) 

-Merovingisch aardewerk 1 scherf: 
1 fragment van Trier rand, 5e eeuw (afb. 2.4) 

- Karolingisch aardewerk, 10 scherven waaronder: 

afb. 2 Keramiek van de Hoge Hof te Gendt 

1 rode rand 750-800 (afb. 2.5) 
1 mayen rand type W I11 A 750-900 (afb. 2.6) 

- Pingsdorf paf frath en blauw-grijs aardewerk, totaal 22 scherven. 
-Verder werden geborgen: 
2 romeinse bouwfragmenten. 
2 fragmenten huttenleem. 

Gezien deze vondsten, die aan de rand van het terreiq, lagen, lijkt het erop dat de 
Hoge Hof niet voor niets op de archeologische monumentenlijst staat. 

Met dank aan Wim Tuijn voor de determinatie. 

lit. 1. W. Pleyte 1877-1903 Ned. oudheden v.d. vroegste tijden tot op Karel de Grote. 
2 P.J.R. Modderman 1949, Ned 0udh.k. onderzoek van de woongronden in de Over en Nederbetuwe in 
OML 30, blz 66-93. 



Een paar bijzondere vondsten van de Schoenacker te 
Beuningen. 
W. Tuijn. 

De reeds in het voorjaar 1992 door T. Stuart op het nieuwe industrie terrein de 
"Schoenacker" gevonden zaken zijn het verrnelden waard. 
De eerste twee vondsten deed hij met de metaaldetector bij de aanleg van het 
ho6fdriool in het wegcunet van de nieuwe Woerdsestraat. Dit cunet was reeds 
opgegraven door de ROB. (projectleider de heer R.S. Hulst). 
Als eerste vond hij de bronzen ruiterspoor, waarvan de ijzeren prikker was 
weggeroest (zie afb. 1). 
Het is een z.g. " SchlaufenW-spoor (met 
lussen aan de uiteinde van de beugel). 
Volgens Van Es / Hulst * l  zal de 
datering ongeveer liggen van het 
einde van de 7e eeuw tot in de 8e 
eeuw. 
Zijn tweede vondst betrof een 
puntgave denarius, een zilveren 
Romeinse munt van keizer Comtnodus 
(1 80- 192 n.l.). De heer R. W. Reijnen 
determineerde de munt als volgt: 
Voorz i j de :  ke izerskop  met  
lauwerkrans, naar rechts kijkend. 

i ' $ 0  

Randschrift: M COMM AP\TT PF-EL i !  L- , I 

I I ' t ' 
AVG BRIT PP oftewel Marcus 1 :  I :  

t I 
' I 

4 
Commodus Antoninus pius felix - c,? I, , -.,I .. , 
(plichtsgetrouw tegenover goden en 
mensen en zegenbrengend). Augustus 
(de met de hoogste macht beklede afb. miterspoor 
heerser). Brittanicus (overwinnaarvan Schoenacker I 2  

de Britten) Pater Patriae (Vader des 
Vaderlands). 
Keerzijde: Libertas staande, hoofd naar links, pileus (puntmuts) in haar rechterhand 
en vrijheidsstaf (Vindicta) in de linkerhand. 
Randschrift: LIB AVG PM TRP-XV COS V1 oftewel Libertas Augusti 



(vrijgevigheid van de keizer) Pontifex Maximus (hogepriester) Tribunicia Potestate 
(bekleed met de bevoegdheid van de Republikeinse volkstribuun) en wel voor de XVe 
keer en voor de VIe keer een Consulaat (ereambt). 
Hij staat vermeld in de 2 belangrijkste muntboeken. 
het RIC (the Roman Imperia1 Coinage) 111, pag. 389, no 208 en het BMC (Coins of 
the Roman Empire in the Britisch Museum IV, pag, 74 1, no 278. 
De munt is geslagen te Rome in 190 n.C. 
Later ontdekte de Hr. Stuart in de sleuf van een zijtak van het riool de ronde, donker 
gekleurde insnijding van een waterput. Hij groef hem uit en maakte een tekening van 
het gehele profiej (zie afb. 2). 
Diameter van de put was 80- 100 cm en onderin bevonden zich wat vlechtwerk resten 

bouwoor  . 30 cm 

menglaag 20cm 

kul tuurlaag 30 c m  

h0 cm 

rivierzand 

afb. 2 Profiel waterput. 



afb. 3 Merovingische spitsbuikpot. schaal 1 :2. 

van twijgen. Daartussen lag een kompleet z.g. spitsbuikpotje, glanzend zwart, 
gereduceerd gebakken met een ring van handgestempelde rozetjes op de schouder 
(zie afb. 3) Böhmer *2 geeft deze aan als type Bla, met een datering van 525-600 
n.C. (Stufe 111) Pirling *3 geeft 2 voorbeelden van deze vondst uit de graven van 
Krefeld-Gellep, datering: einde Stufe 11, dus 500-525 n.C.. 
Resumerend kunnen we het potje in de eerste helft van de 6e eeuw plaatsen. 

De ruiterspoor en speciaal het potje tonen weer eens aan dat dit gebied van de 
Schoenacker (waaronder dat van de Ooigraaf en de Hoge Woerd) \ook in de 
Merovingische tijd bewoond is geweest. ( zie ook jaarverslag 1989 blz. 16.) 

* 1 Van Es W.A. en R.S. Hulst (1991) Das Merovingische Gräberfeld van Lent, 
p 112. 
*2 Böhmer K. (1958) Die Frankische Altertümer das Trierer Landes. 
*3 Pirling Renate (1 966) Das Römisch-Frankische Gräberfeld van Krefeld-Gellep. 



De AWN op het Maasplein. 
R.F. Looij 

Gebogen ruggen, stramme knieën, zon, regen, vette Wei en scherven, veel 
scherven. Aldus kunnen de graafwerkzaamheden op het maasplein het beste 
worden samengevat. 
In maart 1993 begon Jan Thijssen en zijn medewerkers aan de opgravingen van 
het tempelcomplex, zich baserend op de gegevens van Daniëls. 
Gezien de verwachte omvang van de opgravingen en de betrekkelijke korte tijd 
die beschikbaar was, werd afgesproken dat de AWN op zaterdagen assistentie zou 
verlenen. Er werden vrijwilligers geworven en het karwij nam een aanvang. 
Naast de fundamenten van twee tempels werden er een drietal pottenbakkersovens, 
funderingsresten van enkele houten huizen met een hypocaustum en een gracht 
blootgelegd. Verder waren er enkele latrineputten en uiteraard een groot aantal 
afvalkuilen. 
Zoals gezegd was er aan scherven geen gebrek. Het leek wel of men de gracht 
met scherven opgevuld had. Datering was goed mogelijk o.a. door de eveneens 
gevonden munten: begin tweede eeuw. 
De pottenbakkersovens leverde ook een groot aantal misbaksels op. Bijzonder was 
dat er een type aardewerk gevonden werd dat tot nu toe onbekend was. Nadere 
bestudering zal meer duidelijkheid brengen. 
Bepaald opgewonden werden de gravers toen er een bronzen pannenset en een 
bronzen beeldje van de godin Venus aan het daglicht verschenen. 
Gezien het grote aantal vondsten zal een gedetailleerde beschrijving veel tijd 
kosten. zeker echter is dat het project "Maasplein" een belangnjke bijdrage aan 

. 

het rijke archeologische verleden van Nijmegen zal leveren. 



De werkgroep Eten van de VAEE 
Rob Loeffen. 

In 1993 hebben een paar AWN leden zich aangesloten bij de werkgroep Eten die 
onderdeel is van de Vereniging voor Archeologische experimenten en Educatie, 
de VAEE. Deze werkgroep houd zich bezig met het bereiden van maaltijden uit 
de prehistorische en romeinse tijd. 
De specifieke belangstelling van de leden loopt nogal uiteen; de een wil weten 
hoe het koken in zijn werk ging en wat voor ingrediënten er gebruikt kunnen zijn, 
de ander wil gewoon weten hoe het eten smaakt. Zeer belangrijk voor de romeinse 
keuken is het kookboek van Apicius (l e eeuw na Chr.) waarin een grote variëteit 
van gerechten beschreven staat. 
Een van de eerste bijeenkomsten waarbij geëxperimenteerd werd, was in Leystad 
in het prehistorisch huis in het natuurpark. Daar konden we romeinse harmiballen 
proeven (patina urticarum) gemaakt van brandnetels. 
Ook werd er in een aardewerk pot op het vuur vis met kleefkruid gekookt en 
brood gebakken op een omgekeerde bolle schaal waar onder een klein vuurtje 
werd gestookt. Voortreffelijk was een romeins gerecht uit Apicius; minutal ex 
praecoquis (stukjes varkensschouder in witte wijn met abrikozen). Als toetje was 

- er gerstepap met melk en honing. Om van dat alles bij te komen was er tenslotte 
nog vlierbloesemthee. daarmee werd de bijeenkomst afgesloten. 
Graag geef ik hier een recept, dat ik zelf al uitgeprobeerd heb, en kan aanbevelen. 

Frikassee a la Matius 

500 gr varkensschouder 
300 gr kook appels 
2,5 dl rode of witte wijn 
olijfolie 
2 theelepels trassie 
3 eetlepels verse koriander of 2 theelepels korianderzaad 
1 theelepel komijn 
1 theelepel kruizemunt 
3 theelepels honing 
2 eetlepels wijnazijn 

Varkensvlees tot blokjes snijden en bruinbakken in olijfolie. 



Ui fijn snipperen en mee bakken. 
2 theelepels trassie, de wijn, en stukjes appel toevoegen. 
Overige ingrediënten met elkaar vermengen en eveneens toevoegen. 
Het geheel, ongeveer 30 min. laten stoven. 
Voor het opdienen eventueel binden met beschuit. 

smakelijk eten. 



Een raadselachtige Romeinse kuil te scheifelaar, gemeente Veghel. 
G.H. J. van Alphen. 

Hoewel de Brabantse gemeente Veghel buiten het werkgebied van de AWN- 
afdeling Nijmegen is gelegen, bestaat er sinds jaren een vriendschappelijke 
samenwerking tussen de Archeologische Werkgroep Oss en de Werkgroep 
Archeologie van de Heemkundekring "Veghele", waarin met name de familie 
Van Dijk een prominente plaats inneemt. 

In de zomer van 1982 ontdekte mevr. A. van dijk tijdens ruilverkavelings- 
werkzaamheden in het zuidelijk van Veghel gelegen buurtschap Scheifelaar, een 
vondstcomplex uit de Romeins tijd. Bij de geborgen vondsten bevonden zich 
een aantal gelijksoortige scherven, 
waaruit een kruikamfoor (afb. 1.1); en 
een gedeelte van een deksel (afb. 1. 
2) konden worden samengesteld. Het 
ontbreken van enkele essentiële 
scherven van de kruikamfoor, maakte 
een " aan-vullende "restauratie 
noodzakelijk. 
Deze restauratie werd in het afge- 
lopen jaar door Arno van den Brand 
van de gemeentelijke archeologische 
dienst van 's-Hertogenbosch, op een 
voorbeeldige wijze uitgevoerd. De 
daa rop  vo lgende  expos i t i e  
" Scheifelaar van prehistorie tot 
villawijk", in okt. 1993, plaatste dit 
vondstcomplex en de bijzondere 
vondstomstandigheden opnieuw in de 
belangstelling (* l). 
In de voorhanden zijnde literatuur 
zijn géén exacte parallellen van deze 
kmikamfoor en deksel aangetroffen, 
zodat een typologische determinatie 
vooralsnog niet mogelijk is. Globale 
datering: Ie eeuw (*2). Een aantal 

afb.1 Kruikamfoor en deksel schaal 1 :4 
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van de honderden scherven, afkomstig van een aangrenzend terrein, zijn destijds eveneens 
in de l e eeuw gedateerd ("3). 
De vindplaats werd gekenmerkt door wel zeer bijzondere vondstomstandigheden (afb. 
2)- 
Een ruim 2 meter diepe V-vormige sloot bleek dwars door een houtconstructie te zijn 
gegraven, bestaande uit een enigszins komvormig en ca. 1 meter breed bed van overlangs 
liggende berkestarnmetjes, die over een lente van ca. 2.5 meter konden worden gevolgd. 
Deze 4 á 5 cm dikke stammetjes werden gedragen door overdwars aangebrachte balken, 
die op de verveende bodem van een poel of moeras lagen. 
Door ingraving ("4) in één van de ~Iootcunetten, kon 

MAAIVELD 

afb. 2 Vereenvoudigd d\varsprofiel. 
A: Bouwvoor. 
B: Grij s zand 
C: Zwart gemend veen, waarin vondsten. 
D: Lichtgrijze inspoellaag. 
E: Veen met houtresten. 
F: Dekzand. 
G: Houtconstructie. 

worden vastgesteld dat het een langwerpige constructie betrof, die zich aan weerszijden 
nog verder buiten de beide profielen voortzette, waardoor het geheel wel enige overeen- 
komst vertoonde met de bekende veenbruggen of knuppelwegen. Deze constructie 
vormde de bodem van een grote en relatief ondiepe kuil, waarvan de functie nog steeds 



duidelijk is. Eennabij gelegen tonput zou er op kunnen wijzen dat het moeraswater 
niet voor menselijke consumptie geschikt was. De ruim 15 meter brede insteek 
en het vlakke verloop van het kuiltalud suggereren bovendien het gebruik als 
witterschap (= veedrinkkuil) ( *5 ) .  De "veenbrug" kan wellicht hebben gediend 
om het vermoedelijk uitgestrekte moeras (6) over te kunnen steken, zonder gevaar 
te lopen, in de natte venige ondergrond weg te zakken. 

*l. .M. van Dijk, 1993, Scheifelaar van prehistorie tot villawijk, blz. i9  en 28 
*2. Met dank aan Prof. Dr. J.E. Bogaers. 
*3.  W.J.H. Venvers, Archeologische Kroniek van Noordbrabant, 1985-1 987, blz. 
54. 
"4. Bij het onderzoek is één van de twee profielen intact gelaten. 
* 5. C. Schinkel, dissertatie Oss-Ussen, in voorbereiding. 
*6. Ook in de onmiddellijke nabijheid werd door 'ROB nog veen aangetroffen. 
Zie: W. J.H. Venvers in jaarverslag ROB 1982, biz, 158. 



Verslag Werkgroep Archeologie Cuijk 1993 
J. Koeling en H. Elbers. 

Project Schoolstraat. 
In de maand oktober heeft de werkgroep Archeologie Cuijk in samenwerking met 
de ROB een onderzoek gedaan in het centrum van Cuijk. het betrof een terrein 
aan de Schoolstraat te Cuijk, even tenzuidwesten van het terrein waar h.december 
1987 de romeinse kelder is opgegraven. 
De verwachtingen waren hooggespannen, maar al snel bleek dat grote delen van 
het terrein recentelijk verstoord waren. Tussen de ongestoorde stukken konden 
nog enige sporen uit de ijzertijd en de romeinse tijd ingetekend worden, maar ook 
deze sporen waren van weinig betekenis, het betrof een ijzertijd greppeltje en 
enige sporen uit de romeinse tijd. Het door de W.A.C. verzamelde materiaal uit 
deze sporen is echter wel interessant om even bij stil te staan. Over het algemeen 
kan worden gezegd dat het materiaal in de tweede helft van de eerste eeuw n.C. 
te dateren is. Opmerkelijk was o.a. de grote hoeveelheid amfoorscherven. De 
gevonden randstukken waren te dateren tussen 70 en 100. 
een van de amforen bleek afkomstig uit Spanje, uit de streek van de Quadalquivir, 
de inhoud moet olijfolie zijn geweest. 
Van het materiaal uit de ijzertijd zijn enkele bijzonderheden te vermelden. 
Uit een kleine donkere plek (diameter 50 cm) die door verstoring gehalveerd was 
kwamen 8 scherven van een schaal en een aantal stukjes been tevoorschijn. 
Deze schaal (afb. 1.1) was fraai glad afgewerkt aan binnen en butenzijde. De 
glanzende buitenzijde was donkergrijs tot bruin van kleur, diameter 26 cm. de 
hooget van het fragment is 7 cm. De vorm en uitvoering komen overeen met type 
3.3  uit het schema van Bloemers en Hulst (Ber. ROB 1983). 
Een ander bijzonder fragment betreft een gedeelte van een fraaie pot met hoge 
uitstaande hals (afb. 1.2 ). De vloeiende ronde vormen en de gladde afwerking 
zijn niet alledaags, eerder zeldzaam. 
Op de buitenzijde zijn horizontale en vertikale lijnen ingedrukt, breed 1-2 mm, 
ondiep en afgerond. De kleur isvarerend van lichtbruin tot donkergrij s. De grootste 
diameter bedraagt ca 22 cm, de rand diameter is ca 19 cm, de hoogte van het 
fragment is 11 cm. 
De vormgeving van deze pot is niet in te passen in het schema van Bloemers/- 
Hulst. De criteria van type 1.6 komen het dichtstbij. de afwerking doet denken 
aan Marne-aardewerk. 
Onderzoek van het materiaal uit Oss-Ussen heeft tot de conclusie geleid dat 



"Marne-achtigUaardewerk met ronde vormen een regionale ontwikkeling kan zijn 
vanuit de vroege ijzertijd. 
Datering: Voor beide stukken wordt geacht aan plaatsing in het begin van de midden 
ijzertijd. 

literatuur: Berichten van de ROB nr. 33,1983 blz. 107 ev. 
Getekend Zand, Waalre 1987 P. W. van den Broeke blz. 107-109. 

afb. 1 Midden ijzertijd keramiek uit Cuijk sch. 1:2 



EEN AFVALKUIL UIT DE LATE BRONSTIJD TE GASSEL (Gem. Grave) 
Martien Koolen, met medewerking van Jo de Wit. 

Aan de Schoolstraat te Gassel vond afgelopen jaar een uitbreiding plaats van de 
basisschool. De voorbereiding hiervoor, het uitgraven van een bouwput, werd 
helaas te laat ontdekt door Jo de Wit uit Grave. 
Een groot gedeelte van de bouwput was inmiddels al volgereden met wit zand. 
In het kleine stukje wat nog niet was volgereden kon door Jo een donker 
roodlbruine (bewonings) laag worden waargenomen. Ook trof Jo een afvalkuil 

afb. 1 late Bronstijd aardewerk uit Gassel. 
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aan waaruit hij nog net op tijd een groot aantal aardewerkfragmenten kon bergen, 
voordat deze ook in de bak van de graafmachine zouden verdwijnen. Door het te laat 
ontdekken en de enorme snelheid van het verder uitgraven en weer dichtrijden, konden 
jammer genoeg geen verdere sporen worden waargenomen,al zullen deze er best 
hebben gezeten. 

Het aardewerk uit de afvalkuil. 
De vele fragmenten uit de afvalkuil behoren toe aan minstens 16 verschillende shiks 
aardewerk, waarvan hierna een beschrijving. 
De nummers 1,2 en 3 (afb. l )  zijn een drietal grote, dubbelconische voorraadpotten. 
Nummer 1 is verschraald met grof kwartsgruis, gladwandig afgewerkt en versierd 
met drie, horizontaal lopende banen van grove nagelinschuivingen. 
Nummer 2 is verschraald met scherfgruis en fijn zand, en bovenop de rand voorzien 
van nagelindrukken. 
Nummer 3 is verschraald met kwartsgruis en bovenop de rand voorzien van 
nagélindrukken. De buitenwand is tot bovenaan toe geheel "besmeerdl.Dif moet 
gemaakt zijn door met een in dunne klei gedrenkt bosje stro of takjes over de pot 
te strijken. De veegafdrukken zijn duidelijk waar te nemen. 
Ook de nummers 4 t/m 7 (afb. 2) zijn fragmenten van dubbelconische (voorraad)- 
potten. 
Opvallend bij deze vier potten is de afwerking van de rand, deze zijn aan de 
binnenzijde, naar onder toe afgeschuind. Hierdoor is het bovenste gedeelte van de 
rand naar buiten gedrukt. 
Nummer 4 is verschraald met fijn zand en aan de buitenzijde geheel gepolijst 
afgewerkt. 
Nuruner 5 heeft een lichte aardewerkverschraling en is gladwandig afgewerkt. Op 
de bovenzijde van de rand zijn kart naast elkaar indrukjes geplaatst waardoor een 
soort golfrandje is ontstaan. 
Nummer 6 is verschraald met scherfgruis en gladwandig afgewerkt. Door het naar 
onder toe afschuinen van de rand is aan de binnenzijde een verdikking ontstaan. 
De nummers 8 t/m/ 10 zijn afkomstig van zogenaamde "cilinderhalspotten". 
Nummer 8 is verschraald met scherfgruis en geheel gepolijst. Het bovenste gedeelte 
van de rand is naar buiten gebogen. 
Nummer 9 is verschraald met scherfgruis en gepolijst afgewerkt. Door het naar onder 
afschuinen is een naar buiten en naar binnen verdikte rand ontstaan. 
Nummer 10 is de rand van een grote (voorraadpot) die verschraald is met grove 
kwartsgruis. De buitenzijde heeft een glad tot niwwandig uiterlijk. De rand is aan 



afb. 2 Late Bronstijd aardewerk uit Gassel. 



de bovenzijde geheel vlak gestreken waardoor een klein randlipje is ontstaan. 
De nummers 1 1 t/m 12 zijn fragmenten van versierde potjes zoals we die wel meer 
tegenkomen in grafvelden uit de menvelden-periode. 
Nummer l l is versierd met twee zones van drie banen ronde indrukjes van een 
stokje. De bovenzijde van de rand is voorzien van nagelindrukjes. 
Nummer 12 is een wandfragment met een voor de unievelden-periode 
karakteristieke versiering: groeflijnen in omgekeerde V-vorm. 
Het randfragment nummer 13 is afkomstig van een gladwandige schaal en nummer 
14 van een gladwandig potje, beide verschraald met scherfgruis. 
Nummer 15 is het enige aangetroffen bodemfragment uit de afvalkuil. Het is 
verschraald met fijne kwartsgruis en aan de buitenzijde gladwandig afgewerkt. 
Lappenschaal. 
Het opvallendste stuk aardewerk uit de afvalkuil is wel een nagenoeg komplete 
z o g e n a a m d e  
"Lappenschaal" (afb. 
3). De schaal is 
verschraald met grof 
k w a r t s g r u i s  e n  
behoorlijk dikwandig . 
Hij heeft een enigszins 
bolle bodem. 
De rand van de schaal 
heeft zes uitgetrokken 
punten en is aan de 
buitemijde geheel ver- afb. 3 z.g. lappenschaal uit late Bronstij d. 
sierdmet nagelindruk- 
ken en groeflijnen. Bij 
de punten is de schaal ook aan de binnenzijde versierd met recht naar beneden 
lopende groeflijnen. Bovenop is de rand geheel voorzien van nagelindrukken. In 
tegenstelling tot andere "Lappenschalen", is de bodem aan de onderzijde niet 
versierd. 
Conclusie en dateling. 
Goed vergelijkingsmateriaal is vooral te vinden in o.a. de urnenvelden van Drente 
en het nabijgelegen Cuijk (N.Br.). 
Het aardewerk dateert zeer waarschijnlijk uit een vroege fase van de Late- 
Bronstijd. Verschillende facetten duiden hierop, zoals: 
De verschraling met grove kwartsgruis, dat sterk doet denken aan het aardewerk 
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uit de midden bronstijd, de dubbelconische potten, de grofheid en de bolle bodem 
van de lappenschaal, dat ook als vroeg wordt beschouwd. 
Ook het ontbreken van echt "besmeten"aardewerk, van Harpstedter- en 
Schaghalspotten uit de Vroege-ijzertijd wijzen er op dat een vroege fase van de late 
Bronstijd zéér terecht zal zijn (1 100-950 v.Chr.) 
Losse vondsten. 
Op het terrein werden ook nog een aantal losse vondsten aangetroffen die 
waarschijnlijk alle in het Neolithicum zijn te dateren. 
Zo werden geborgen: 18 vuursteen-afslagen en 9 aardewerkfragmenten. Het aardewerk 
is verschraald met kwartsgruis en gladwandig afgewerkt. hieronder bevindt zich een 
rand -en een wandfragment met nét onder de rand een rij diepe putjes zoals die o.a. 
voorkomen in de Michelsberg- en Vlaardingencultuur (afb. 4 nr 1 en 2). 
Ook werden twee bodemfragmenten aangetroffen (afb. nr. 3 en 4 ). 
Een leuke vondst is een zogenaamde "rolsteenhamer"(afb. 4 nr. 5). Deze stenen hamer, 
ook wel " Geröllkeule" genoemd, is vervaardigd uit een kwartsietisch materiaal. 
Aan beide zijde "bevinden zich ondiepe kommetjes of "dellen ter bevestiging van 
een steelUen op de omtrek van de steen zijn allemaal putjes te zien die wijzen op het 
"hameren" met de steen. 



Opnieuw Michelsberg-kultuur in Wijchen. 
W. Tuijn 

In het voorjaar werd ik door de heer Hulst gebeld, met de vraag of ik wist van 
de Vlaardingen vondsten die gedaan waren in Wijchen. Daar had ik inderdaad 
niets van gehoord. Het bleek dat de heer J. de Wit uit Grave dit had gemeld aan 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, dat de melding maar aan de 
provinciaal archeoloog van Gelderland had doorgegeven (Wijchen ligt tenslotte 
in die provincie !) 
Nu had ik gehoopt dat men zolangzamerhand wel wist, dat iedereen die een 
archeologische vondst doet , dit direct meldt aan de desbetreffende provinciaal 
archeoloog of indirekt via de voorzitter / veldwerk coördinator van de club 
waarvan men lid is. En indien het rechtstreeks aan de prov. archeoloog gemeld 
is, daarna het betreffende bestuurslid van de belangrijke vondst op de hoogte 
stelt. Dit laatste b.v. om verdere akties i.v.m. de vondst te kunnen bespreken en 
dus om de vereniging goed te laten funktioneren. Deze vondst verwerking was 
dus bepaald geen beste beurt voor de afdeling. 
Nadat de heer Hulst de vondsten had bekeken bleken deze te bestaan uit 
aardewerk fragmenten uit de vroege (WKD versiering) en midden-Bronstijd, 
waarbij zich ook een paar klokbeker scherfjes bevonden. 
Ze werden verzameld in het cunet van een nieuw stukje parallelweg van de 
Balgoyseweg op de Woord in Wijchen-zuid. Het bleek ook dat er niet veel tijd 
was geweest om het een en ander nader te registreren. 
Daar aan deze weg een aantal huizen was gepland werd het moment van het 
graven van de bouwputten scherp in de gaten gehouden. 
Ik kon toen op 1 juni in enkele bouwputten in de helling van de Woord enkele. 
stukjes vuursteen en aardewerk oprapen, die bij nadere bestudering tot dezelfde 
Michelsberg-cultuur behoorden als de vondsten van 23 jaar geleden op het 
Vormer: zie j.v. 1971 en Westerheem 1974 blz 264. 
Na snelle inschakeling van onze Wijchense leden L. Flokstra, D. Jansen, S. van 
Steenveldt en T. Stuart kon tijdens twee avonden een redelijk aantal scherfjes 
worden geborgen, benevens een paar karakteristieke vuurstee11 gereedschappen 
zoals: afb 1.1 een bladspitsje 

afb 1.2 en 1.3 kenmerkende grote kling-schrabbers. 
afb. 1.4 en 1.5 dubbelzijdige mesjes op rechthoekige klingen. 

Alles bij elkaar kan men toch weer spreken van een zeer verrassende vondst in 
Wijchen. Ook in Westerheem za1 een verslag hiervan verschijnen. 
De Michelsberg-cultuur is Midden Neolithisch en wordt geplaatst van 4200 tot 
3400 V.C. Ze is bekend om zijn tulpvormige bekers (Ronde bodems) en in ons 
gebied om zijn cocktailprikker versiering. 



afb. 1 ~uursteen-werktui~en der Michelsbergkultuur Wijchen-Woord. schaal I : 1. 
tek. A. J. Janssen. 
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Een nieuwe oprit. 
Wim Otemann. 
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W- uijn. 

De AWN op het Maasplein. 
R.F. Looij 

De werkgroep Eten van de VAEE 
Rob Loeffen. 

Een raadselachtige Romeinse kuil te Scheifelaar, gemeente Veghel. 
G.H.J. van Alphen. 

Verslag Werkgroep Archeologie Cuijk 1993 
J. Koeling en H. Elbers. 

Een afvalkuil uit de late bronstijd te Gassel (Gem. Gr2 'r 
Martien Koolen, met medewerking van Jo de Wit. 

Opnieuw Michelsberg kultuur in Wijchen. 
W. Tuijn 
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