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VOORWOORD JAARVERSLAG 1995 JAARGANG XXViII ' 

Voorzitter W. Tuijn 

Begin dit jaar domineerde de dreigende overstromingsramp ons 
veldwerk. De gemeente Beuningen schepte een dikke laag klei van het 
kasteelterrein de Blankenburg (bij het torentje) om er een bedreigde dijk bij 
Gennep mee te versterken en kwam daarbij midden in oude woongrond 
terecht. Een terrein dat notabene door het RAAP in kaart is gebracht. 
We maakten kennis met verwarrende grondsporen, zeer natte klei en 
kwelwater. 
Elders waren de omstandigheden voor onderzoek beter, maar alle hadden ze 
hetzelfde kenmerk: dreigende vernietiging van het bodemarchief 
Naast de Blankenburg noem ik nog andere plaatsen waar we actief zijn 
geweest: Horssen, Grave (vestingwerken), Kraaijenbergse plassen, Oss, 
Wijchen (Kerkeveld), Mook (Eurobloem), Beuningen (Heuve) en Gennep. 
Vooral op het Kerkeveld in Wijchen (nieuwe woonwijk) zijn vele uren 
doorgebracht. Met medewerking van de gemeente Wijchen zijn daar o.a. 
twee proefsleuven onderzocht. Een midden ijzertijd nederzetting kon 
worden aangetoond en voor de toekomst worden beveiligd. 
Niet alleen het veldwerk, ook de werkruimte ten huize van Ben Teubner op 
woensdagavonden stond in de volle belangstelling, hetgeen wel eens tot 
"beklemde" situaties leidde vanwege de beperkte ruimte. Iets wat in de hete 
zomer ruimschoots werd gecompenseerd door een verblijf in de riante 
daktuin van de heer des huizes. 
Verder heeft uw voorzitter veel tijd gestoken in het helpen ontwerpen van 
een Beleidsnota van de landelijke AWN (uitgave februari 1996). Deze was 
nodig daar de ROB een gewijzigd beleid gaat voeren: meer 
monumentenbeheer, conservering, dan actief opgraven. 
Ook hebben we ons met een aantal leden, i.s.m. de "schervengroep" van de 
Vrienden van het Museum Frans Bloemen te Wijchen, intensief 
beziggehouden met de registratie en datering van het vondstbezit van het 
museum. Dit i.v.m. de nieuwe opstelling van het museum op de zolder van 
het kasteel van Wijchen. 



Opening van het "museum kasteel Wijchen" voor archeologie en moderne 
kunst had plaats op 4 februari 1996. Het heeft een schitterende behuizing 
gekregen; architect hiervan is Henri Elbers, lid van onze afdeling uit Cuijk. 

Behalve de schervenavond en de bronstijd-bijeenkomst in Cuijk konden alle 
lezingen weer in het Provinciaal Museum G.M. Kam gehouden worden. 
Een woord van dank aan de directeur mevrouw A.M. Gerharlt-Witteveen en 
haar medewerkers is hier dan ook zeker op zijn .plaats. 
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Cisca Bruins 

Voorzitter 
Vice voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Bestuursleden 

: W. Tuijn 
: G. van Alphen 
: mevrouw C. Bruins 
: W. Otemann 
: B. Teubner 
: H. Verscharen 
: P. Vissers 

Het aantal artikelen in dit jaarverslag getuigt weer van een groot aantal akti- 
viteiten in het jaar 1995, die verspreid liggen over het gehele gebied. 
De bezigheden van het bestuur bestonden, buiten zijn archeologische beze- 
tenheden, uit het organiseren van bijeenkomsten, het houden van vergade- 
ringen en het bijwonen van de afgevaardigden vergadering. 
Tijdens de jaarvergadering op 13 april werd afscheid genomen van ons be- 
stuurslid mevr. P.v.d. Voort, zij heeft jarenlang haar "steentje" bijgedragen. 
Hiervoor bedanken wij haar hartelijk. Als nieuw bestuurslid werd de heer P. 
Vissers voorgesteld en onder applaus in het bestuur opgenomen. 
Het verslag van de penningmeester werd door de kascominissie in orde be- 
vonden en door de vergadering goedgekeurd. De kascommissie, bij monde 
van J. Bruins en A. Hendriks werd bedankt voor de bewezen diensten. Tij- 
dens de jaarvergadering ging men akkoord met de voorgestelde nieuwe kas- 
commissie voor 1995 bestaande uit de heren A. Hendriks en B. Teubner 

Ledenadministratie. 
Het aantal leden is in 1995 behoorlijk teruggelopen, wat hier de oorzaak van 
is, is niet duidelijk. 
Het ledenbestand bestaat uit; 137 leden, 4 jeugdleden en 16 donateurs 



Lezingen 
Er werd dit jaar ook weer een diversiteit aan lezingen gehouden, waarbij het 
bezoekersaantal nogal uiteen liep van 30 tot 50 personen. De 2" helft van dit 
jaar zijn we overgegaan van de woensdag- naar de dinsdagavonden dit i.v.m. 
de voetbaluitzendingen op de woensdagavonden op de televisie. 

Woensdag 8 maart, gaf drs. J. Thijssen, stadsarcheoloog van Nijmegen, een 
lezing over de bewoningsgeschiedenis van de Hesseberg waarop de Gelder- 
lander Pers gevestigd is geweest. Na de pauze werd een dialezing verzorgd 
door de heer P. Vissers, over de grotkunst uit het laat paleolithicurn in de 
Dordogne en noordwest Spanje. 

Woensdag 5 april, de jaarlijkse ledenvergadering. Na de pauze een lezing 
door de heer D.R. Fontijn over het prehistorisch grafield en bewoning op 
het Kops-Plateau. 

Woensdag 3 mei, werd een dialezing gehouden door mevrouw Drs. A. 
Wagner, over het Merovingisch grafkeld van Ven-Zelderheide. 

Dinsdag 19 september, de gebruikelijke jaarlijkse schervenavond. Deze 
bijeenkomst werd weer druk bezocht Veel. bijzondere vondsten en interes- 
sante toelichtingen, onder andere de heer J. de Wit had opmerkelijke vond- 
sten: een vuurstenen bijl, een klokbekeraambeeld, spinklosjes, een mooi 
gepolijst drinknapje, en een ijzeren La Téne beitel. 
De onderwaterclub toonde 4" eeuwse muntjes, en koud gesmede paalschaen- 
en, uit Maaseik. 
De werkgroep uit Huissen had een verrassing: veel middeleeuws materiaal 
waaronder een prachtige pelgrimsinsigne. 
De heer M. Koolen liet dia's zien over de opgravingswerkzaamheden in 
Grave. Hij liet een duidelijke overeenkomst zien tussen de opgravingsresten 
en historische prenten van de stad. We konden een mooi gerestaureerde trip 
bewonderen, en een houten schrijflei, hetzelfde model als op een oude gra- 
vure. 
De heer Wessels had een uit Gennep afkomstige zware haardpilaster, in Den 
Haag gemaakt tussen 1625- 1702 



Dinsdag 17 oktober, een inleiding van drs. L. Swinkels, naar aanleiding van. 
de tentoonstelling Ruiters uit de Lage Landen in het Romeinse leger. Daarna 
werd een bezoek aan de tentoonstelling gebracht. 

Dinsdag 24 oktober, werden we uitgenodigd door de leden van de werk- 
groep Cuijk, voor een bezoek aan de tentoonstelling Oud en Nieuw Brons 
in het museum Ceuclum. Na afloop konden we in het café de Posthoorn, 
onder het genot van een kop koffie, de bronzen voorwerpen bewonderen die 
onze leden hadden meegebracht, o.a. een mooi bronzen gestileerd keltisch 
leeuwenkopje. Er werden dia's vertoond over de "Luna", van het Canisius- 
terrein, Daaraan kon je nog prachtig de gietkanalen zien. Het gieten van 
brons is een enorm karwei wat tot onze verbeelding sprak. Het was een ge- 
slaagde avond. 

Dinsdag 21 november, werd een lezing gehouden over Mythen en Sagen 
rond bomen en planten door de heer G. Mostert, een knap verteller met inte- 
ressante invalshoeken over ons verleden. 



FINANCIEEL OVERZICHT 1995 AWN AFD. 16 NUMEGEN E.0, 

Ontvangsten 

Retributie H. bestuur 2.099,OO 
Verkoop jaarverslagen 14,40 
Donaties 232,OO 
Schadevergoeding depo 1.600,00 
Rente giro 7,86 
Rent plus rekening 22,OO 

Uitgaven 
Lezingedrepresent atie 
Materiaal 
Drukwerk 
Porto kosten 
Diversen 
Werkruimte 
Positief saldo 

Balans per 3 l dec. 1995 
Debet Credit 
Saldo giro 3965,80 fonds v. opgravingsinstr. 1.600,OO 
Saldo plusrek. 577,24 Kapitaal 2.943,04 

Begroting 1996 
Inkomsten 
Retributie H. bestuur 
Verkoop jaarverslagen 
Donaties 
Rente giro 
Excursie 
Rente plusrek 

Uitgaven 
Drukwerk 
Lezingedrepresentatie 
Materiaal 
Werkruimte 
Excursie 
Porto kosten 
Diversen 

namens het bestuur van afd. Nijmegen e.o. 
de penningmeester W. J.M. Otemann 



male er 

J. de Jong en R. van Suylen 

Te vaak ontsnappen bouwputten aan het oog van de amateur- archeoloog. Of 
de put is meteen te diep aangelegd, of er zit al geel zand in, voordat er een 
blik op de mogelijk rijkgevlekte bodem kan worden geworpen. Daar waar de 
gelegenheid zich voordoet om in alle rust waar te nemen en te onderzoeken 
kan dit in een aantal gevallen leiden tot verrassende resultaten. 
Zo werd in Molenhoek de akkerlaag van een fors terrein (50 bij 50 meter) 
aan de kant gezet ter voorbereiding van de werkelijke bouwput. Een eerste 
inspectie leverde een handjevol ijzertijdscherven op. Het leesbare vlak, 
waarop bodemsporen zichtbaar worden, was nog niet bereikt. Na overleg met 
de zeer geïnteresseerde grondeigenaar vond onderzoek met de detector plaats. 
Uit een recente verstoring kwam een Romeinse denarius te voorschijn. 
(Domitius, Spanje 39-37 v. Chr.) 
Een andere metaalvondst mag hier zeker niet onvermeld blijven. Het betreft 
de fragmenten van een grote bronzen kledingspeld uit de middenbronstijd. 
(afb. 1.1) Deze grote speld is aan de bovenzijde voorzien van een dubbel 
wiel met spaken (Doppelradnadel). Deze spelden, die afkomstig zijn uit 
Zuidwest-Duitsland (Oost-Hessen) zijn in Nederland niet alledaags. Volgens 
de meest recente inventarisatie van J.J Butler zijn er in ons land slechts drie 
andere exemplaren bekend: Twee uit het vrouwengraf van Weerdinge 
(Drente, 1926) en één, vrijwel identiek aan het Molenhoekse exemplaar, uit 
Nijmegen als losse vondst uit 1897 van de Hunerberg. De zo goed als com- 
plete fragmenten van de speld vormen dus een onverwacht zeldzame brons- 
vondst. 
Tijdens het verdiepen van een gedeelte van de put, waarbij de eigenaar zich 
zeer hulpbereid opstelde en waarbij de kraan zelfs op zijn kosten mocht 
draaien, bleek het terrein behoorlijk vol te zitten met sporen en paalgaten uit 
de Bronstijd en vroege IJzertijd. In samenwerking met de R.O.B. werden 
deze sporen vastgelegd en afgewerkt. Hierbij kwamen (een deel van) een 
huisplattegrond en enkele bijgebouwtjes tevoorschijn. Ook werd hierbij 
vastgesteld, dat slechts een vage, ondiepe verkleuring kon worden waarge- 
nomen op de plaats waar de bronstijdspeld had gelegen. 



Het onderzoek in het tweede deel van de bouwput verliep minder voor- 
spoedig. Deze bleef helaas lange tijd liggen op een te hoog niveau en ge- 
deeltelijk afgedekt met zandbulten. Ofschoon de tijd toereikend was en er 
vrij willigers hun diensten hadden aangeboden, heeft de R.O. B. geen contact 
meer gezocht met de eigenaar, jammer. Een telefoontje van de eigenaar, op 
het moment dat de aannemer begonnen was te graven, leidde tot de verve- 
lende situatie dat wij met twee man slechts nog een gedeelte "voor de kraan 
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weg" konden optekenen. 
Daarbij konden wij alleen 
de diepste sporen inmeten. 
Omdat de kraan het uitge- 
graven deel telkens tussen- 
tijds vulde met gereedlig- 
gend grindzand was dit 
veelal een kwestie van en- 
kele ininuten. Op ruim 140 
cm. onder het maaiveld 
hebben we toch nog een 
aantal sporen vastgelegd. 
Hierbij kwam onder andere 
een merkwaardig, min of 
meer hoekig, greppelsys- 
teem tevoorschijn van 
grofweg 5 bij 13 meter. De 
breedte van het spoor was 
plaatselijk nog bijna een 
meter en de resterende 
diepte liep tot 50 cm. Uit de 
ineeste sporen kon wat 

afb. l .  l Bronzen mantelspeld (+/- 1700 V.C.) uit bronstijd aardewerk ge- 
Molenhoek met reconstructie (2) tek. J.de Jong 

borgen worden. Twee grote 
(afial)kuilen, die op de hoeken werden aangetroffen zagen er veelbelovend 
uit, maar verdwenen helaas zonder respijt op .de wachtende vrachtwagens. 
J m n e r  dat op dit gedeelte van het terrein veel sporen verloren zijn gegaan. 
Een afvalkuil, die wel naar behoren kon worden afgewerkt leverde veel 
fragmenten op van in totaal tenminste 13 stuks aardewerk, W.O. Harpstedt 

: en schr5igrand typen (zie afb. 2 en 3). Afb. 3.8 is een weefgewicht. 



Oorpotje afb. 3.3 .en de lompe pot afb. 3.5 geven verbindingen aan met de 
late bronstijd, zodat voorzichtig aan een datering in een vroege fase van de 
vroege ijzertijd gedacht kan worden, dus 800-700 V.C. 
Een eveneens bijzondere vondstcategorie wordt gevormd door het vuur- 
steen. Naast wat verspreid voorkomende afslagen konden op één plaats 
(diameter ongeveer 2 meter) in het ogenschijnlijk ongestoorde zánd veel, 
voornamelijk klingvomige afslagen worden geborgen die later voor een 
aanzienlijk deel bleken te kunnen worden samengevoegd tot een indruk- 
wekkende refit. Deze refit wordt momenteel verder onderzocht door de 
heer J. Deeben. De techniek waarmee de bewerking heeft plaatsgevonden, 
lijkt jong-paleolithisch. Daarmee worden de oudste sporen van menselijke 
activiteit op deze zandkop langs de Maas toch al gauw teruggebracht tot 
zo'n 1 1 .O00 jaar geleden. 



We bedanken de familie Van Mil1 voor haar uitgebreide ondersteuning tij- 
dens deze opgravingscampagne. Door haar steun kon tenminste een deel 
van het terrein vakkundig worden onderzocht. 

Afb. 3 Divers vroege ijzertijd vaatwerk uit Molenhoek tek. A. Horbach, ROB schaal 1:4 



en hoe ver. 
I 
Jan J. van Daalen 

Hartje zomer 1995, het was heel heet en heel droog op de heidevelden rond 
Nieuw-Bergen. De voorzitter van de AWN, afdeling Nijmegen e.o., had het 
besluit genomen om de randgebieden van zijn territorium te inspecteren. De 
locale vertegenwoordiger van de afdeling wist dat tegenstribbelen. geen en- 
kele zin zou hebben. Het zou voor beiden een heel warme dag worden.. . . . . . . 
Al op de eerste (vaak betreden) paden begon de instructie om de kans op het 
vinden van artefacten te vergroten. Altijd naar het zand kijken tegen het 
zonlicht in. Je hebt dan de meeste kans om de schittering van een stukje 
vuursteen waar te nemen. En inderdaad de kiezeltjes en glimrnertjes, die 
daarvoor nooit zichtbaar waren, drongen zich nu op aan het oog. Het locale 
lid werd niet om de Tuijn geleid maar er pardoes middenin. 
Aan de oostkant van de Maas, ingeklemd tussen de N271 en de grens met 
Duitsland,' beschikt de gemeente Bergen over 
natuurgebieden van aanzienlijke grootte en - 
schoonheid. Van Gennep tot Arcen wedijveren 
bossen, heidevelden, landbouwpercelen en ven- 
netjes om het predicaat "mooiste. van het land. 
Ondanks het feit dat deze heidevelden regelma- 
tig door een Duitse "Schafer" met zijn kudde 
schapen worden bezocht, blijft. het toch nodig 
sommige stukken te plaggen. Bij dit laatste 
woord begon de voorzitter zachtjes te spinnen. 
"Dan gaan we daar onze vondsten doen!". 
Aangekomen op de blikkerend-witte vlakten 
van de recent geplagde heide bleek pas hoe heet 
het was.. . . . . . . . . Teisterend! ! Systematisch - 
zoekend klonk ,alras de kreet "hebbes". Een 
mooi bewerkt stukje vuursteen. (zie de figuur). Hierna was de AWN niet 
meer te stuiten. Na enkele uren afzien bestond de buit uit negen stukjes 
vuursteen, waarvan enkele de sporen droegen van menselijk ingrijpen in het 
Mesolithicum. 



Het vochtverlies van uw voorzitter en het locale Bergense lid was echter niet 
meer te compenseren met de meegebrachte blikjes priklimonade. Danig 
verschrompeld moest aan de terugweg worden begonnen. Struikelend over 
hun tongen hebben beide AWN-ers toch nog de thuishaven weten te berei- 
ken. Daarna was het goed toeven in de schaduw van de eiken, zich lavend 
met de vloeistof, waarvan het gebruik mogelijk even lang bekend is als het 
bewerken van vuursteen. 



Ie B1 iburg uning 

door Anneke van Bergen en Wim Tuijn 

Toen de heer B. Berendsen van de gemeente Beuningen ons begin februari 
belde met het verzoek eens te komen kijken, eventueel iets te ondernemen 
op de archeologische interessante vindplaats de Blankenburg, konden wij 
niet vermoeden dat deze natte kleiput al een lange voorgeschiedenis had. De 
eerste indruk van deze ondiepe vijver was: indrukwekkend qua vondsten uit 
romeinse tijd, vroege en late middeleeuwen. Maar al snel drong het tot ons 
door voor de onmogelijke opgave te staan er archeologisch iets fatsoenlijks 
van te maken: na elke schopsteek in de drooggevallen gedeelten van de put, 
spoot het kwelwater omhoog! 

voorgeschiedenis 
Reeds in 1989 krijgt het RAAP opdracht van de gemeente om d.m.v. elek- 
trische weerstandsmetingen de contouren van de voorburcht van kasteel 
Blankenburg (rond het torentje) vast te leggen en Archeoplan te Delft, kreeg 
opdracht om daarop een inrichtingsplan te maken i.v.m. bestemmingsplan " 
de Balrnerd".Ook wordt nog een tweede onderzoek van het RAAP uitge- 
voerd ten westen van het kasteelterrein. Resultaat: veel sporen uit de 
Romeinse en Karolingische tijd en late middeleeuwen. 

- De ROB doet in 1990 tussen de grote schuur en de Wilhelminalaan pogin- 
gen om het eigenlijke kasteel te traceren. Alles bij elkaar een indrukwek- 
kende reeks. archeologische gegevens en reden voor een conserverend 
inrichtingsplan. En hiermee ging het fout. 
Op het vondstrijke terrein ten westen van het torentje, vóór de luxe flats, die 
meer zuidwesterlijk aan de Balmerd gebouwd zouden worden werd een 
weide gepland. Goed geregeld zou men denken, maar er worden daarna vele 
plannen ontwikkeld, waaronder één met een grote vijver voor de flats. Eerst 
opgraven zou je dan denken, maar begin 1995 was er nog steeds geen dui- 
delijkheid ondanks verwoede pogingen van Anneke van Bergen om die te 
krijgen. 
Bij de dreigende waterramp, begin "95, was snel klei nodig in Gennep en de 
gemeente besloot snel een mooi begin te maken met de vijver! 



Een 60 cm van de donkergrijze klei was verdwenen. Wat restte was een 
archeologisch niet zo geschikt werkvlak, vol water, midden in de kultuurlaag 
en soms er doorheen tot in de bruine onderliggende klei. Voor de structuur 
van het nederzemngs pakket konden we gelukkig het RAAP-rapport nr 45 
raadplegen. 

We kregen 3 weken de tijd er iets 
aan te doen. Later liep dit nog 
wat uit, maar in eerste instantie 

@ZB- - hebben we trachten te redden wat 
er te redden was; materiaal ver- 
zamelen op een aantal nog te 
herkennen plaatsen, zoals sloot- 
jes, afvalkuilen, paalsporen en 
waterputjes. 
De vondsten 
We merkten dat het terrein zo 
intensief bewoond was geweest 
dat de meeste sporen een mix aan 
kulturen bevatten. Slechts één 
kuiltje bevatte zuiver karo- 
linrrische keramiek. 

V 

Afb. 1 Benen priemen of schrijfstiften tek. A. v. 
Bergen schaal 1 :2 De andere sporen vormde een 

cocktail van een weinig neolithi- 
sche keramiek, wat romeinse keramiek (midden romeinse tijd) met inheems- 
romeins materiaal, naast een grote hoeveelheid romeinse bouwfragmenten 
tot aan complete bekapte tufsteenblokken toe. Daarnaast duidelijke karolin- 
gische scherven. 
Het grootste gedeelte bestond echter uit Pingsdorf (en Andenne) tuitpotten 
en bekers, naast blauwgrijze keramiek; alles globaal uit de 1 1' t/m 13' eeuw. 
Ook een weinig 14" eeuws steengoed en 15" eeuws rood en grijze keramiek 
was aanwezig. 
In alle sporen werd veel botmateriaal gevonden, waaronder 3 glissen (vroege 
en late middeleeuwen), een langtandige haarkam (9"-15" eeuw), een frag- 
ment van een hertshoornen haarkam (romeinse tijd - 13" eeuw) en 2 benen 
priemen of schrijfstiften (zie afb. 1) gedateerd in de 1 2"- 13' eeuw. 



Afb. 2 

Tek. 3 ijzeren ruiterspoor en bronzen. lepeltje tek. W. Tuijn schaal 1 :2 



Ook slijpsteentjes waren goed vertegenwoordigd. Het vierkante, doorboorde 
exemplaar (zie afb. 2.1) is goed bekend uit de karolingische tijd. In het 
stukje slijpsteen van afb. 2.4 bevindt zich aan een zijde een boogvormige 
groef: om benen naalden te slijpen? Het materiaal bestaat uit lichte en 
donkergrijze, 
fijne zandsteen of 
kwartsiet. 
Metaalvondsten -- _- 

P -- 
waren er zeer . - - -  
weinig, gemeten 
aan de grote hoe- 
veelheid kera- 
miek. De meest 
interessante stuk- 
ken hebben we in 
afb. 3 getekend: 
een ijzeren ruiter- 
spoor uit een -y- 

waterputje. 
Datering: om- 
streeks 1200. Met 
enig gevoel voor 
geschiedenis zou 
men hem kunnen ' 

verbinden 
ridderlijke 
slacht van 

aan het afb. 4 13"-wse melkommen. tek. A. v. Bergen schaal 1:2 
ge- 

Boninge dat daar in de 13" eeuw woonde (historische bron). Het 
terrein heette toen overigens nog de Wildenheuvel (die ridders toch!). 
Het kasteel Blankenburg zou pas in de 15' eeuw gebouwd zijn. 
Afb. 3.2 is een bronzen, opvouwbaar lepeltje. Bij het scharnier is het lepeltje 
wat' getordeerd. Het steeltje is waarschijnlijk van vergankelijk materiaal 
geweest, alleen de niet is overgebleven. Dateren is moeilijker; romeins mis- 
schien vroege middeleeuwen. Het zal gebruikt zijn in de medische sfeer of 
in de keuken met kruiden b.v.. 
Opmerkelijk tussen de keramiek zijn de beide melkkommen (zie afb. 4) van 
totaal verschillende fabricage. 



Nr. 1 is een importstuk, gesmoord gebakken, grijs van oppervlakte en kern 
met er tussen een paar donkere paarse laagjes. De bovenzijde is op de draai- 
schijf afgewerkt, de rest is handwerk. 
Nr. 2 is een plaatselijk gebakken kom; roodbruin baksel met een zwarte, niet 
doorbakken kern, gemagerd met grof zand en geheel met de hand vervaar- 
digd. De grijze kommen 
kennen we uit de 13" 
eeuw. 
Naast de conclusie dat 
het onderzoek als geheel 
zeer onbevredigend was, 
komen we tot het vol- 
gende: 
1 .  bewoning heeft min 

of meer continu 
plaats gehad, vanaf de 
romeinse tijd; 

2. romeinse villa in de 
nabijheid moet door 
de middeleeuwers 
zijn gesloopt; 

3. moet ook ijzer zijn 
bereid, vermoedelij k 
in. de late middel- 
eeuwen., getuige de 
gevonden ijzerslak- 
ken; 

4. er hebben belangrijke 
personen gewoond , 

van de karolingische 
tijd tot de 15' eeuw: 
bijna alle vaatwerk is 
van verre geïmporteerd. 

Hopelijk wordt het overgebleven terrein niet verder aangetast, zodat er in de 
toekomst nog iets blijft te onderzoeken. 



Verslag werkgroep Cuijk 
I I 

Ton van der Zanden 

In het jaarverslag van 1991 werd melding gemaakt van een onderzoek op 
een perceel aan de Smidstraat in het centrum van Cuijk, gelegen op een 
steenworp afstand van de Romeinse kelder. De voorlopige conclusie was, 
dat daar ongeveer de noordwestelijke grens van het Romeinse castellum lag. 
Toen in augustus 1995 de aangrenzende bebouwing aan de oost- en zuidkant 
werd gesloopt, was er volop gelegenheid om deze voorlopige conclusie te 
toetsen. 
De ROB was tijdig op de hoogte gesteld en samen met de Werkgroep Ar- 
cheologie Cuijk (WAC) werd het onderzoek uitgevoerd. De heer Piet Kleij 
van de ROB had bij aannemer Spanjaards uit Wijchen, een graahachine 
geregeld en aangegeven, waar de proefsleuf moest komen. 

In het weekend van 8 september ging de WAC aan de slag. De verwachtin- 
gen waren hoog gespannen, maar na drie dagen onderzoek werd de 
voorzichtige conclusie van 199 1 bevestigd. Geen bewoningssporen uit de 
Romeinse periode, hetgeen aannemelijk maakt dat we er te maken hebben 
met de begrenzing van de toenmalige burgerbewoning. Er is bij dit onder- 
zoek amper Romeins aardewerk te voorschijn gekomen en maar weinig 
fragmenten uit de brons- en ijzertijd. Daarnaast is er het nodige aan glas en 
aardewerk uit beerputten naar boven gehaald, daterend uit de laatste twee tot 
drie eeuwen. 
Opmerkelijk was de vondst van een oorlogsvoorraad van 75 keurig gerang- 
schikte flessen slaolie. Deze was aangelegd onder de vloer en afgedekt met 
een laag as door een op die plek toen woonachtige groothandelaar in kruide- 
nierswaren. 
Onder de flessen en tussen de resten van een half vergaan kistje lag een fraai 
versierd, maar ernstig verweerd zwaard in een houten schede. Onze specula- 
tie dat het hier om een Merovingisch voorwerp ging werd in twijfel getrok- 
ken door de mededeling van de dochters van de grootgrutter, dat vader een 
verwoed verzamelaar van zwaarden was. 
Ten behoeve van de nieuwbouw is het gehele perceel tot drie meter diep 
uitgegraven. Daarbij is in de noordoostelijke hoek een vierkante aftekening 



waargenomen, die onmiskenbaar wijst op een (wellicht Romeinse) waterput. 
Vlak daarbij zijn in de rand van de bouwput dne aangepunte palen aange- 
troffen in doorsnee variërend van 15 tot 20 cm en circa anderhalve meter 
lang. Uit onderzoek zal de datering moeten blijken. 
Inmiddels is onze onderzoeksblik gericht op het perceel zuidelijk en gren- 
zend aan de Romeinse kelder. Wellicht dat in de tweede helft van dit jaar de 
ROB daar onderzoek kan gaan doen. 

Een aardige voorraad. 



Door Martien Koolen en Jo de Wit. 

In juni 1995 zou een groot terrein in het centrum van de vestingstad 
Grave, Infirmerie geheten , bouwrijp gemaakt worden. Alvorens hiermee 
te beginnen kreeg de ROB toestemming een onderzoek te verrichten 
e.e.a. na aanhoudelijk aandringen van de archeologische-, historische- 
stichting "Graeft Voort" uit Grave. Helaas zou deze campagne maar twee 
dagen duren, en al snel zou blijken dat dat veel te kort was. 
Een groot gedeelte van het terrein bleek er al vanaf de 15' of 16" eeuw 
ongeschonden bij te liggen. In het eerste "kijkgaatje" werden dan ook 
direct vele sporen aangetroffen uit de 13" en 14' eeuw. 
In de smalle langgerekte sleuf die door de graafmachine werd getrokken, 
konden vele sporen worden opgetekend, zoals: muurresten uit de 14" t/m 
de 16' eeuw, een bakstenen afvoergootje, een middeleeuwse tonput 
(wijnvat), enz, enz.. 
Na twee dagen was helaas het te besteden geld en de tijd op en werd de 
sleuf weer geheel dicht geworpen, dit tot treurnis van de ROB en 
medewerkende vrijwilligers. 
Eind juni werd er een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van het 
terrein waar zo'n 35 woningen moesten komen. Onder de helft van de 
huizen zou een kelder komen en er zou worden uitgegraven tot 3 meter 
diepte. 
Na enig overleg met de aannemer en de gemeente kwam men overeen 
dat het hele terrein allereerst 90cm. zou worden uitgediept, zodat 
eventuele archeologische resten konden worden opgetekend. De 
dagelijkse leiding kregen de schrijvers van dit artikel, onder auspiciën 
van de ROB. 
Al direct na de eerste scheppen van de graafmachine was het prijs. Het 
gehele terrein bleek boordevol te zitten met oude muurresten en andere 
sporen. Langzaam achter de graafmachine aan kon zo het gehele terrein 
op 90cm. diepte netjes in kaart worden gebracht. 
Terwijl wij nog volop bezig waren met tekenen, gingen de graafmachines . 
ijverig door en wilden reeds terugkeren om de gehele put tot op 3 meter 
uit te graven. Snel werden de bij dit project betrokken personen 
opgetrommeld om eens bij de opgraving te kijken. 
Zo verschenen op 4 juli burgemeester en wethouders van Grave, 
provinciaal archeoloog dhr. Verwers, de stichting Graefi Voort, de 



hoofdaannemer en de pers aan de putrand om van ons uitleg te krijgen. 
Na deze uitleg en het zien van de vele sporen zag men het belang van het 
onderzoek toch wel in. Er werd overeen gekomen dat liet werk voor drie 
dagen op het belangrijkste gedeelte zou worden stopgezet, terwijl de rest 
dan door de graafmachines zou worden uitgediept. 
Op het voor drie dagen gespaarde gedeelte van 50x18 mtr. werd ons een 

- extra graafmachine beschikbaar gesteld die betaald zou worden door de 
Gemeente en de stichting Graeft Voort. Deze machine zou meer kwaad 
dan goed aanrichten. Helaas bleek dat hij te zwaar was voor de zachte 
ondergrond. Vele sporen gingen zo verloren. 
De Vondsten 
Om een compleet overzicht te geven en een conclusie uit het onderzoek 
te trekken is het nu nog veel te vroeg. De vele sporen en materiële 
vondsten worden op dit moment ijverig doorgeworsteld om uiteindelijk 
te leiden tot een compleet verslag van het geheel. 
Het belangrijkste wat op het terrein werd aangetroffen is een gebouw van 
27x8 mtr. met enkele uitbouwen. De gehele fundering van dit gebouw 
bleek nog ongeschonden in de grond aanwezig. De fundering was 
opgebouwd van bakstenen met een formaat van 26127x13113 Xxócm. 
Binnen in het gebouw werd een aantal bakstenen vloerresten 
aangetroffen. Bovenop deze vloer en direct rondom het gebouw bevond 
zich een dikke laag , zwaar verbrand materiaal, voornamelijk bestaand uit 
hout en grote en kleine stukken leem met afdrukken van takken erin. 
Hieruit kunnen we concluderen dat de wanden van het gebouw 
opgetrokken waren van houten palen met daartussen met leem 
aangesmeerde vlechtwerk- wanden (vakwerkhuis). Van een bepaalde 
dakbedekking werd niets teruggevonden. 
In de brandlaag werd ook zeer veel verbrand aardewerk aangetroffen uit 
de 13~"  en 1 4 ~ ~  eeuw (zie Afb.). Alle gegevens wijzen erop, dat het 

14e eeuws steengoed schaaltje van de infirmerie te Grave. sch. 1 :2 



gehele gebouw is afgebrand. 
Uit historische bronnen weten we dat er in 14 15 een hevige stadsbrand is 
geweest, waarbij een groot deel van Grave in vlammen op ging. Werd 
toen bovengenoemd gebouw ook een prooi der vlammen? 
Over de funktie van het gebouw, dat aangelegd werd op een kunstmatige 
verhoging, valt op dit moment nog weinig met zekerheid te zeggen, al 
zijn er wat suggesties voor. 
Verder werden o.a. op het terrein nog aangetroffen: een mergelstenen 
fùndering van een groot woonhuis, de schamele resten van een in 1828 
gebouwd en in 1958 gesloopt militair hospitaal (in het Frans 
"Infirmerie"), een aantal beerputten, afvalkuilen, tonputjes en 
funderingen van verschillende woonhuizen en bijgebouwtjes. 
Tenslotte; Al met al was het een behoorlijk geslaagde opgraving die weer 
veel gegevens opleverde over het zeer rijke Graafse verleden. Maar om 
een nog completer beeld te krijgen zouden wij willen zeggen; 
"volgende keer graag wat meer tijd ! ! 



HE3T BRONSTIJDGW VAN DE -HOOGENHOF TE PVIALDEN. 
i 

Wim Tuijn 

Het 2 jaar geleden door J. de Jong ontdekte midden bronstijdgraf te Malden 
(zie jaarverslag. 1994, blz. 6) is nader onderzocht. Het vierkante graf be- 
stond uit vier stevige hoekpalen en een centraal bijgezette grafurn, waarvan 
het bovenste deel door de graafìnachine al was verwijderd. De palen kunnen 
een dodenhuisje boven het graf (grafheuvel) gedragen hebben. Een ook 
elders niet onbekende constructie. 
De vrij grote hoeveelheid crematie-resten uit het overgebleven deel van de 
pot is fysisch-antropologisch onderzocht door mevrouw A.G.F.M. Cuijpers 
van de ROB. 
Het onderzoek heeft zich beperkt tot het uitzoeken van de voor leeftijd- en 
geslachtsdiagnose belangrijke stukken. Het minimum aantal individuen werd 
op twee gesteld n.a.v. de gebitsdelen. Ten eerste een kind met een leeftijd 
tussen de twee en de acht jaar en ten tweede een volwassen persoon van 
dertig - vijftig jaar (in elk geval ouder dan 24 jaar). De geslachtsbepaling 
was niet goed mogelijk, alleen voor de oudere persoon was slechts een zeer 
geringe voorkeur voor een man. 
Op zich een tamelijk verrassend resultaat; de resten van een bronstijd 
drama!? 



Sporen van laatmiddeleeuwse houtbouw op de 
"Voorste Groec" te Heesch 

Door G. H. J. van Aíphen en J. P. A. Pennings 

In augustus van het afgelopen jaar werden bij de aanleg van de toe- 
gangsweg ten behoeve van de nieuwe industrie-vestiging Cereslaan-West 
enige oude bewonings sporen aangetroffen. Situatie: de westhoek die 
gevormd wordt door de Bosschebaan en de Cereslaan te Heesch, ge- 
meente Be~nheze. Coördinaten: 45E- 163.3 80 x 4 l 5.980 
Het uitgegraven oost-west wegcunet, met een breedte van ca. 8 meter, 
bevatte zowel in het westelijke als in het oostelijke cunet gedeelte, een 
concentratie paal sporen van laatmiddeleeuw se houtbouw. 

westelijk cunetdeel 
In het westelijk cunetdeel waren met een tussenruimte van bijna 7 meter, 
twee afzonderlijke spoorgroepen te onderscheiden. De belangrijkste 
groep hiervan bestond uit een viertal dubbele paalkuilen in het begin - 
van het uitgegraven wegcunet, zodat verwacht mag worden dat de palen- 

Afb. 1 dubbele paalkuilen uit het westelijk cunetdeel 

rij zich buiten het cunet verder zal voortzetten(Afb. l). De vier paal- 
kuilen hadden een gemiddelde tussenruimte van 1.70 meter. De onder- 
linge afstand tussen de paarsgewijs geplaatste palen bedroeg gemiddeld 
ca. 1 meter. Bij vergelijkingen met elders in Brabant gevonden hout- 
bouw-plattegronden uit de zelfde periode (zie: Verhoeven en 



Vreenegoor), blijken deze maten sterk af te wijken. Niettemin mag wor- 
den aangenomen, dat de vier paalkuilen deel uitmaken van een buiten het 
cunet gelegen huisplattegrond, waarbij de dubbele palen een dragende 
fwiktie in de wandconstructie hebben gehad. 
Grenzend aan de oostelijke paalkuil bevond zich een ronde kuil met een 
komvormig profiel, die (onderineer) een opmerkelijke vondst bevatte, nl. 
enkele bijeen 
horende fragrnen- 
ten van een slib- 
versierd bord, 
ook wel bekend 
als "Utrechts 
bord" (Afb.2). 
Deze roodbak- 
kende borden zijn 
bekend door hun Afb: 2 vogelbord, diameter 32 cm. 

karakteristieke decoratie van vogelfiguren, uitgevoerd in slibtechniek met 
ingekraste contouren. Ook op de desbetreffende bordscherf is oninisken- 
baar de afbeelding van een vogelkop, met een rechte en relatief lange 
gesloten snavel herkenbaar. Van dit bordtype is in de geraadpleegde 
literatuur geen parallel aanwezig. 
De geelgroene kleur van de vogelkop is slechts weinig lichter dan de 
groene achtergrondkleur op de overige scherven. Deze groene kleur werd 

- verkregen door het gebruik van koperhoudend glazuur, waannee het bard 
is afgewerkt. Op de aanwezige randscherven ontbreken de kenmerkende 
langwerpige lichte vlekken, die gewoonlijk rondom op de rand van 
dergelijke vogelborden zijn aangebracht. Op de breuk van een der rand- 
scherven is nog wel een deel van het gaatje aanwezig, dat in veel van 
deze borden voorkomt. Het vormt wellicht een aanwijzing, voor het ge- 
bruik als wandbord. Van dit product zijn in ons land tot op heden slechts 
twee ateliers bekend, nl. te Utrecht en Aardenburg (zie: Bruijn, 1979). 
Beide ateliers werkten bovendien volgens dezelfde pottenbakkers traditie 
en bezigden een vrijwel identieke decoratiewijze. Een en ander maakt het 
bijzonder moeilijk, de herkomst van het desbetreffende bord vast te stel- 
len. Het vogelbord is te dateren rond 1400. Algemene datering van de 
(paa1)kuilen: 1400- 1500. 



oostelijk cunetdeel 
De tweede, oostelijke concentratie paalsporen lag op 58 meter afstand 
van de westelijke vindplaats. Ondanks een recente verstoring ter plaatse, 
bleek het mogelijk uit de inderhaast onderzochte paalsporen, een sum- 
miere oost-west gesitueerde huisplattegrond te reconstrueren (Afb. 3). 

Afb. 3 plattegrond- reconstructie uit het oostelijk cunetdeel 

Uitgaande van vijf min of meer op één lijn gelegen (noordelijke) wand- 
palen en een drietal evenwijdig hieraan gelegen nokdragers, kon een 
nagenoeg rechthoekig grondplan worden vastgesteld. Vier van de vijf 
noordelijke wandpalen waren door een recente verstoring reeds voor een 
deel vergraven, doch konden op een lager niveau worden gereconstru- 
eerd. De zesde wandpaal in de reeks, de (gestippelde) noordoostelijke 
hoekpaal, is tengevolge van de  genoemde verstoring waarschijnlijk ver- 
dwenen. 
Ook van de zuidelijke lange wand zijn niet alle palen teruggevonden. De 
niet opgegraven vlek halverwege de zuidwand, suggereert de aanwezig- 
heid van een nog ontbrekende wandpaal. De aanwezige palen staan 
bovendien niet geheel symmetrisch ten opzichte van de noordelijke 
tegenhangers. De westelijk korte wand heeft een naar buiten gebogen 
vorm. 



Tussen de noordwestelijke hoekpaal en de westelijke nokpaal, lijkt ter 
plaatse van de verstoring een (gestippelde) wandpaal te zijn verdwenen. 
Het rekonstruktie- resultaat is een onvolledige en relatief kleine twee- 
schepige huisplattegrond. De lengte van het gebouwtje bedraagt, gemeten 
over de nokpalen, bijna 8 meter; de breedte ca. 5 ineter. De geringe af- 
metingen en de primitieve bouwwijze duiden waarschijnlijk op een bij- 
gebouwtje, dat wellicht voor stalling van klein vee of als opslagruiinte 
heeft dienst gedaan. Mede door de onvolledigheid van de plattegrond, is 
over de plaats van de ingang(en) niets met zekerheid te zeggen. Slechts 
drie paalkuilen bevatten dateerbare vondsten, voornamelijk bestaande uit 
grijs aardewerk. 
Door het ontbreken van goed dateerbaar materiaal (bijv. steengoed), is 
een exacte datering moeilijk vast te stellen. Algeinene datering: WW- 

schijnlijk 1375-1500. 

Determinatie en datering: E. Nijhof, Gemeentelijke Archeologische Dienst 's Herîogen- 
bosch. 
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&rkgoep Onderwaterarcheologie Oostelijk Riviereng 
W.O.O.R. 

L 

J. van den Besselaar 

De AWN werkgroep LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder 
water) heeft na de oprichting haar definitieve structuur gekregen. Nederland 
is ingedeeld in 4 regio's (zie Westerheem jg 44-06- 1995). Ondergetekende 
is coördinator voor de regio-zuidoost. De WOOR is een werkgroep die valt 
onder de afdding Nijmegen e. o.. 
tn 1995 is door de WOOR assistentie verleend aan de prov. archeoloog van 
Limburg voor het inmeten van palen. In Roosteren aan de Maas zijn tijdens 
hoogwater stukken uiterwaard weggespoeld, waarna palen zichtbaar werden. 
Deze palen werden door ons m.b.v. het Webit-systeem ingemeten. Enkele 
palen met paalschoen zijn geborgen voor verder onderzoek. 
In de Maas te Cuijk zijn ter hoogte van het Romeinse Maasbrug-traject 4 
Romeinse bouwstenen gevonden en geborgen. Drie van deze stenen zijn 
soortgelijk aan de bouwstenen die gebruikt zijn voor de brug en hebben zeer 
fraaie bewerkingssporen. De vierde is een bijzondere steen. Hij is voorzien 
van veel dookgaten en op de kopse kant van een achtvormige uitsparing met 
in het midden, in lood gegoten, een ijzeren oog met ijzeren ring. Wie her- 

ring - 

tsparing 

lood 

dookgaten 

kent zulke stenen? 
Verder bevonden zich in veenlagen in het Maastalud zeer veel scherven, 
munten, ijzeren voorwerpen, kalkzandsteen, leer enz.. Door erosie van de 
buitenbocht verdwijnen elk jaar aanzienlijke hoeveelheden veen. Tevens 



komen langzaam uit het verdwijnende talud houten, horizontaal liggende 
balken te voorschijn. 
Via rijkswaterstaat hebben we een melding ontvangen dat inen bij de bocht- 
verbeteringen in de Waal bij Kekerdom een grote houten hak (grote 
hoekspant vanaf de kiel) gevonden had. De vondst hebben wij geborgen, 
geineld en late ophalen door medewerkers. van het Centrum voor Scheeps- 
archeologie uit Ketelhaven. Volgens hen betreft het een halffabrikaat van 
een houten hak bestemd voor grote houten zeegaande schepen. Deze half- 
fabrikaten werden vroeger samen met andere scheepshout in grote vlotten 
over de rivier naar de kust vervoerd om te worden gebruikt in de scheeps- 
bouw. 
Later in het jaar werd nog een tweede halffabrikaat van een houten hak ge- 
vonden en geborgen. Het onderzoek loopt nog. 
Tijdens de Vierdaagse-oversteek van de Maas waarbij de scheepvaart over 
de rivier gestremd was, was er voor de Landelijke Werkgroep Archeologie 
Onderwater (LWAOW) te Cuijk een thema/kennisrnakingsdag georgani- 
seerd. Hier konden beginnende onderwaterarcheologen en andere belang- 
stellenden kennis maken met de onderwaterarcheologie in binnenwater. Het 
geheel werd georganiseerd door de WOOR. 
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Een nederzetting uit de midden ijzertijd op hr meld, 
te Wijchen 

Peter Vissers 

Medio 1995 is de gemeente Wijchen begonnen met de uitvoering van I 

het plan-Kerkeveld, een woningbouw-projekt op grote schaal. De 
uitvoering van dit plan is door de gemeente al in een vroeg stadium 
gemeld bij de provinciaal-archeoloog. Plan-Kerkeveld snijdt een 
terrein aan, dat op de archeologische kaart staat. 
naamgeving 
De naamgeving van het stuk blijkt niet eenduidig. Op de 
topografische kaart van Nederland, blad 45F, is er sprake van 
Kerkveld. Kerkeveld is/was een groot akkercomplex tussen de . 

buurtschappen Woord en Lunen te Wijchen. In 1977 meldt AWN-lid 
Anton Janssen aardewerkvondsten uit de midden ijzertijd op wat toen 
blijkbaar het Kerkeland heette. In het profiel van nieuw gegraven 
bermsloten kwam daar over een lengte van 40 meter een oude 
bewoningslaag tevoorschijn. Hier zullen we het verder hebben over 
"Kerkeveld", in aansluiting bij de naamgeving zoals die door de 
.gemeente Wijchen gebezigd wordt. 
veldkartering 
Onze eerste veldkartering in april 1995 is niet echt succesvol. De 
bermsloten blijken inmiddels verdwenen. Het werk met de grondboor 
levert nauwelijks resultaat op. Een deel van de akker echter is bezaaid 
met scherven: ijzertijd-aardewerk, waaronder Kalenderberg-achtig 
materiaal en aardewerk met kamstreekversiering. Ook de 
middeleeuwen zijn vertegenwoordigd met Merovingisch materiaal, 
Badorf, Pingsdoe Mayen, PafEath en steengoed. Na het steken van 
een profiel en het bijstellen van de archeologische kaart komen er I 

meer resultaten. 



sleuf I 
De gemeente Wijchen, vertegenwoordigd door de heer Adri Cocu, is 
ons zeer behulpzaam en stelt een kraan ter beschikking, waarmee ten 
noorden van de Woordsestraat een eerste sleuf getrokken kan worden: 
20 meter lang en 3 meter breed. In deze sleuf vinden we zelfs een 
minuscuul scherfje van een klokbeker. Daarnaast treffen we een 
aantal fragmenten kustaardewerk aan. Zowel het vroegste type , de 
zgn. gootjes, als het daaropvolgende, meer komvormige materiaal is 
vertegenwoordigd. Beide typen overlappen elkaar in de 5e eeuw v. 
~ h r .  l .  (afbeelding 1). Het kustaardewerk zal gebruikt zijn voor 
zouttransport van de kust naar het Wijchense binnenland. Na schaven 
van het werkvlak komen hutteleem en moeilijk leesbare sporen 
tevoorschijn. Duidelijk .zijn in ieder geval de aanwezigheid van 
paalsporen en die van een flinke afvalkuil met honderden scherven, 
botmateriaal en houtskool. Besmeten schewen, in een aantal gevallen 
sterk met kwarts gemagerd, en zwart, gepolijst aardewerk liggen hier 
door elkaar. 
sleuf I1 
Parallel aan de eerste sleuf trekt een machine vervolgens een tweede 
van dezelfde afmetingen. Hier stuiten we op een tientallen centimeters 
dikke bewoningslaag: vuile grond met scherven. Tefriet, dat gebruikt 
zal zijn voor maalaktiviteiten, hutteleem, een fragment van een 
spinklos en opnieuw kustaardewerk lijken te wijzen op het vroegere 

IJzertijd Romeinse Tijd . 

afb. 1 Zoutvaatjes Van den ~ k e k e  1986 

bestaan van een nederzetting. Het hier aangetroffen kustaardewerk 
bestaat uit fiagmenten van gootjes. We vinden daarnaast scherven met 
mooi gepolijste profielen en hoge halzen. Ze zijn bijna zonder 
uitzondering reducerend gebakken. Deze laatste vondsten bevestigen 



de conclusie van Anton Janssen uit 1977: Marne-invloeden. Ook het 
aangetroffen type kamstreekversiering sluit aan bij een datering in de 
midden ijzertijd2.(afbeelding 2) 
oppervlaktevondsten 
In het begin van de tachtiger jaren zijn op Kerkeveld 2 fragmenten 
van glazen La Tène-armbanden gevonden. Beide glasfiagmenten zijn 
kobaltblauw; ze hebben een D-profiel. Één stukje glas heeft een gele 
~ i ~ - z i ~ z a ~ - v e r s i e r i n ~ . ~  Verder geeft de vondst van een golfrandprofiel 
tijdens de proefopgraving, naast één van de sleuven, nieuw voedsel 
aan de veronderstelling dat op deze plek ook in de late ijzertijd 

afb. 2 Gladwandige midden-ijzertijd aardewerk sch. 1 :2 tek. Anneke van Bergen 

gewoond is. 
Minder duidelijk op de tijdsbalk te plaatsen losse vondsten zijn een 
vrijwel gave spinklos, een slingerkogel van gebakken klei en een 
wrijfsteen. 



con serveren 
In oktober is het terrein verder in kaart gebracht. Provinciaal- 
archeoloog Hulst heeft inmiddels besloten niet verder op te graven, 
omdat de gemeente Wijchen op de desbetreffende kavel een 
groenstrook heeft gepland. De gemeente heeft de garantie gegeven de 
diepte van de grondbewerking daar te beperken. In tegenstelling tot de 
eerste is tweede sleuf niet getekend. Vóór we op het niveau van 
leesbare sporen aanlandden, kwam het consigne van de provinciaal- 
archeoloog om dehil dicht te maken. Bij het schoonmaken van het 
profiel van I1 stuitten we, als toetje, op een in de wand weglopende 
stniktuur van kiezelstenen. Niet graven, maar conserveren dus. 

Noten: 
1. Van den Broeke 1987b, p.37 
2. ibid. p.32 
3. Beide glasvondsten behoren tot de collectie-Jansen te Wijchen. Het betreft 

de vondstnummers WY-KV 1 en WY-KV2 ('83). 
In dezelfde collectie bevindt zich ook een op Kerkeveld gevonden 
okerkleurige kraal van glaspasta, die waarschijnlijk gedateerd kan worden in 
de vroege middeleeuwen. 
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Een vijver in Horsseri 

: Wim Tuijn 

Begin dit jaar keken onze secretaris en echtgenoot bij vrienden in Horssen in een 
diep in het zand uitgegraven vijver, nog niet gevuld gelukkig. 

: Onderin bespeurden ze donkere vlekken en ze verzamelden wat keramiek: stukken 
kogelpot en Pingsdorf-tuitpotten. 
Een nader onderzoek bevestigde ons vermoeden dat er aanzienlijke bewoningsresten 
tevoorschijn waren gekomen, W.O. waarschijnlijk een rij paalgaten van een laat 
middeleeuws huis. Dit alles onder een 70 cm. dikke esdeklaag. Verzameld werden 

afb. 1 1 Iorssen de bodem van de vijver 

fragmenten van rose Andenne, vroege en late Pingsdorf en veel Pafiath en 
blauwgrijze kogelpot-stukken; ook,rode kogelpot met grijze kern, toch altijd weer 
een bijzonderheid, bevond zich hieronder. Datering: 11'-13' eeuw. 
De vijver bleek echter meer verassingen in petto te hebben. Naast wat ijzertijd 
keramiek werd met de detector een klein 4" eeuws muntje (AES 111) gevonden, 
geslagen door keizer Valentinianus of Valens, 364-378 n.C.. 



Daarnaast nog een scherf van een spitsbuikpot met losse wafelstempels (tje eeuw) en 
een tiental Karolingische scherven (8"-9e eeuw), zelfs steengoed uit de 14"- 16"euw 
was er te vinden. 
Gelukkig bleef de vijver langdurig zonder vulling, zodat later de palen zorgvuldig 
konden worden ingemeten en gecoupeerd (zie afb. 1). 
Een van de paalkuilen bevatte nog een leuke vondst: een bronzen kokertje met vier 
tandjes (afb. 2), een werktuigje dat 
meei voorkomt in het oostelijk ..., q, 

rivieren-gebied, naast de meer 
bekende uitvoering in been. Het 
precieze gebruik van dit apparaatje uit 
de 12" eeuw is nog altijd een 
mysterie, al denkt men in de richting 
van een weefkammetje. 

Afb. 2 bronzen kokertje. tek. J. Bruins schaal 1 : 1 



DE WRAAmERGSE PLASSEN TE LmENBEERS 

Martien Koolen en Jo de Wit 

. Net zoals in vele voorgaande jaren werden ook in 1995 de Kraaienbergse 
plassen weer fors uitgebreid ten behoeve van zand- grindwinning. 
En ook dit maar werden weer een aantal archeologische ontdekkingen 
gedaan. 

romeins grafveld. 
Op een terrein in Beers, met het toponiem "Domrnelsvoort" werd tijdens 
de ontgrondings-werkzaamheden de voortzetting aangetroffen van een 
reeds eerder ontdekt Romeins grafveld. Dit grafveld zal in de romeinse 
tijd op een langgerekte, smalle stroomrug hebben gelegen. In latere tijden 
moet deze stroomrug behoorlijk zijn geëgaliseerd. 
Er bevond zich nog maar ca. 20 cm. bovengrond op het terrein. Direct 
daaronder bevond zich het maagdelijke, gele zand, waarin zich de begra- 
vingen bevonden. Door latere ploegwerkzaamheden zijn deze nog eens 
extra aangetast. 
Van de meeste graven werden op 
zo'n 25 cm. onder het huidige 
maaiveld, alleen bodem- 
fragmenten van h ik j e s ,  terra 
sigillata bordjes, kookpotjes 
enz.gevonden. De bovenkanten 
waren er alle afgeploegd en zo 
werden over het gehele terrein 
losse scherfjes aangetroffen. Een 
wat dieper gelegen jachtbeker 
overleefde de verstrooiing (zie 
Afb. 1). Romeinsejachtbeker uit de 2e eeuw n.C. schaal 1 :2 

Ook werd een aantal grote zwarte 
kuilen aangetroffen met veel houtskool, crematieresten en verbrand 
aardewerk. Dit waren brandgraven die voornamelijk aan de buitenranden 
van het grafveld gegroepeerd lagen. Tijdens de ontgronding kon helaas 
niet veel meer gedaan worden dan "redden wat er te redden valt". 

Op een terrein met het toponiem "Vogelpas" te Linden werden aan de 
oostelijke buitenrand van een afgraving enkele paalsporen enlof afval- 



kuilen uit de ijzertijd aangetroffen. Deze sporen moeten behoord hebben 
tot een nederzetting die zich misschien in oostelijke richting voortzet en 
dus nog in de bodem aanwezig is. Een punt dus oin alert op te blijven 
wanneer zich hier verdere ontgrondingen voordoen. 

Een verstevigde boerderij uit de 14" eeuw 
Op een terrein met het toponiem "Westen" te Linden werden op een 
kleine stroomrug de 'schamele resten ontdekt, van wat waarschijnlijk eens 
een verstevigde boerderij moet zijn geweest. 
Van het gebouw zelf was maar weinig terug te vinden. Alles wat restte 
was een drie meter lang gedeelte van een bakstenen fundering 
(kloosternoppen). Dit wijst erop dat in vroeger tijden het gehele gebouw . 
gesloopt moet zijn en dat de bakstenen voor hergebruik werden meege- 
nomen. 
In de onmiddellijke nabijheid van de funderingsresten werd een groot 
aantal forse, houten palen in de grond aangetroffen. Een rij hiervan be- 
vond zich op de zanderige strooimug en twee rijen waren geplaatst in een 
voormalige, brede gracht. We hadden hier te doen met een aanlegsteiger. 
Tijdens het uitdiepen van de gracht werd een aantal fragmenten geborgen 
van blauwlgrijs aardewerk en steengoed uit de 14" eeuw. Ook troffen wij 
op de bodein van de gracht tot onze grote,verrassing een tweetal houten 
peddels aan, wat er op wijst dat deze gracht bevaren werd en zeer waar- 
schijnlijk met open water in verbinding stond. 
Het gehele woonlwerkterrein was omgeven door een dubbel grachten- 

' stelsel: een zeer goede bescherming tegen rovers en plunderaars. In deze 
grachten werd veel bouwpuin aangetroffen. Hier had men dus de brok- 
ken baksteen gedumpt die niet meer voor hergebruik geschikt waren. 

Palen van de aanlegstijger met 
de plaats van de peddels 

&:,.,.:;...::;:j C:.,yPP - 
~. . . . I IW:: ... ZAND 



Peter Vissers 

In de winter van 1995196 heeft ons bestuurslid Gerard van Alphen voor een 
. aantal, door het bestuur aangezochte, leden een cursus archeologisch veld- 

werk verzorgd. Doel van de cursus: vergroting van de praktische vaardig- 
heden m.b.t. elementaire landmeettechnieken, tekenen en documenteren. 
De cursus heeft bestaan uit 4 theorie-avonden en 2 praktijkgerichte instruc- 
ties op zaterdagochtend. Het Economisch College Nijmegen heeft ons een 
klaslokaal in het gebouw aan de Goffertweg ter beschikking gesteld. Zo 
hadden we voor de theorie-avonden een comfortabel onderdak voor 14 
cursisten. 
De eerste theorie-avond begon te laat. Neen, geen Nijmeegs kwartiertje. 
Gerard van Alphen vond het nodig met zijn auto de stootvastheid van een I 

Nijmeegse stadsbus te beproeven. Ondanks geteisterde kreukelzones kwam 
Gerard toch nog toe aan het behandelen van enkele eenvoudige landmeet- 
technieken, zoals het uitzetten van rechte hoeken en het vastmeten van 
vondstlokaties aan bestaande punten. De tweede avond bestond uit een ver- 
dere uitdieping van de stof van de eerste avond. De derde avond stond in het 
teken van archeologische grondsporen: o.a. toepassing van diverse schalen 
en tekenen op millimeterpapier. De vierde cursusavond is besteed aan 
documentatie en registratie: gebruik van topografische kaarten, bepalen van 
vondstcoördinaten en invulling van het vondstmeldingsformulier van de 
ROB. 
Op twee zaterdagochtenden, waarvan er één ontstellend koud was, is ver- 
volgens geoefend in het gebruiken van meetapparatuur en het uitzetten, 
gebruiken en vastmeten van meetlijnen. Een gefingeerd opgravingsvlak is 
door de cursisten opgemeten en vervolgens getekend. 
Afgesproken is na afloop van de cursus met cursusleider en deelnemers te 
bekijken of het zinvol is deze cursus in de toekomst ook aan andere leden 
aan te bieden. Wat mij betreft: wordt vervolgd. 
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/ Een 18e eeuwse vuilnisbelt in het Nierspark te Gennep I 
. M. de Groot . 

In het voorjaar van 1995 maakte de gemeente Gennep een aanvang met de 
aanleg van het Nierspark te Gennep. Dit werk maakt deel uit van het groot- 
.schalige dijkenplan,dat naar aanleiding van de watersnood van 1995 ver- 
sneld wordt uitgevoerd. 
Ten behoeve van dit park werd er pal aan de Niers, ten oosten van de stad, 
een uitzichtscirkel aangelegd. Hierbij werd de bovengrond in een straal van 
1 1 meter weggegraven, tot een diepte van 75 cm. In de westelijke zijde van 
de cirkel was een afvallaag aangesneden. Het vondstmateriaal bestond voor- 
namelijk uit stukken baksteen, fragmenten roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur(waaronder veel pottenbakkersafval), tegels, dakpannen, pijpe- 
koppen, steelfragmenten en een enkel fragment steengoed en slachtafval. 
De diepte van dit vondstpakket kon door de grondwaterstand niet worden 
vastgesteld. Ook de omvang bleek niet nader vast te stellen, doordat er maar 
enkele dagen de gelegenheid was te graven. In totaal werd ca. 150 kg 
aardewerk geborgen. 

afb. l Vuurtest sch. 1:4 Afb. 2 Eesttegel sch. 1 :4 



Een aantal stuks aardewerk is op bijgaande afbeelding weergegeven: 
1. vuurtest voorzien van loodglazuur met horizontale perforatie's 

(Mars no: 92), datering 1 88; 
2. eesttegel, bestemd om granen op te drogen ten behoeve van de bier- 

bereiding; 
3. voetschotel gedecoreerd met ringeloor loodglazuur en loodglazuur 

koperoxyde groen (Mars no:53), datering 18a; 
4. grote platte schotel gedecoreerd met ringeloor en loodglazuuroxyde 

groen (Mars no:25), datering 18A. 
Voorts werden ook nog rand- en bodemfragmenten aangetroffen van een 
zgn. sgraffito-schotel. 
Deze vondstgroep sluit prima aan bij de reeds bekende vondsten van pot- 
tenbakkersafval uit. Gennep van het begin van de 18e eeuw. 

literatuur: 
Genneps aardewerk, Alexandra Mars 1 99 1. 

afb. 3 Voetschotel sch. 1 :4 



afb. 4 Platte schotel sch. 1:4 

Tekeningen J. Wessels 
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