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Voorwoord 

Wim Tuijn, voorzitter 

Een belangrijke gebeurtenis in het bestaan van onze afdeling vond plaats in oktober, 
toen onze werkruimte (t.h.v. Ben Teubner) verhuisde naar het onderkomen van de 
Stichting Stadsarcheologie Nijmegen (SSN). De nieuwe werk- en praatplek, Achter 
de Smidstraat 5 aan de voet van de kanunniken-huisjes van de Sint 'Stevenskerk, 
biedt een veel grotere ruimte. 
We zijn de SSN zeer erkentelijk voor dit aanbod om de ruimte met ons te delen. 
Bovendien ligt de vreugde hierover aan beide kanten. We kunnen op deze manier 
gemakkelijk gezamenlijke projecten starten, waarvan er één al is gerealiseerd n.l. de 
expositie van de resultaten van het onderzoek op de Blankenburg te Beuningen in 
het Museum Kasteel Wijchen. Het streven voor de toekomst is deze lijn voort te 
zetten d.w.z. presentaties verzorgen van recent onderzoek op de tussenvloer in dit 
museum. Hiernaast gaat de registratie en de datering van de archeologische 
Collectie van het voormalige museum Frans Bloemen gestaag door; met als 
basisgroep natuurlijk de Scherven- en Literatuur kring van de Stichting Vrienden 
Frans Bloemen. 

Verder bleek dit jaar dat het in onze buur-afdeling Midden -en West-Betuwe en 
Bommelerwaard niet meer mogelijk was een bestuur te formeren. Het hoofdbestuur 
van de AWN gaf ons de opdracht deze afdeling op de hoogte te houden van onze 
activiteiten en wellicht wat steun te verlenen. Geen beste ontwikkelingen in Tiel en 
omgeving dus. 

In ons werkgebied is nog steeds veel te vinden, getuige de vele bijdragen in dit 
jaarverslag. Om een paar van onze activiteiten te noemen (al of niet in dit verslag 
gemeld): archeologische veldverkenning van een paar terreinen in Ewijk, onderzoek 
van de Overasseltse bouwputten, een bouwput in Gendt, een stadspoort in Oss, hulp 
aan de ROB-opgraving (veldwerkleider H. v.d. Velden) aan de Woeziksestraat en 
opnieuw Beuningen, dit keer inspectie van een bouwput voor een nieuwe 
parkeerplaats aan de Molenstraat. Op 25 augustus hebben we een brede presentatie 
aan de Toeristische Dag van Deest geleverd!. Of het zin gehad heeft in cultureel 
opzicht weet ik niet; we hebben in elk geval plezier gehad. Behoudens de 
scherveddia-avond en de uitstapjes naar Grave en Wijchen vonden we weer een 
gastvrij onthaal in Provinciaal, Museum, G.M. Kam. 
Onze dank hiervoor gaat uit naar de directeur, mevr. A.M. Gerhartl-Witteveen en 
haar medewerkers, 



Dit jaar heeft onze afdeling een nieuwe werkruimte gekregen. Na vele jaren de gast- 
vrijheid van ons bestuurslid Ben Teubner te hebben genoten, zijn we in oktober 
verhuisd. Ben, nog hartelijk dank voor de jaren dat we bij jou welkom waren. Het 
adres van onze nieuwe werkruimte is: Achter de Smidstraat 5 te Nijmegen. 
Naast de gewone afdelingsvergaderingen hebben bestuursleden in 1996 acte de 
présence gegeven bij de regionale vergadering in Nijmegen, bij de AWN- 
afgevaardigdenvergadering in Amersfoort en bij de Algemene Ledenvergadering te 
Haarzuilens. 

Het ledenbestand van onze afdeling is stabiel gebleven en bestaat uit: 13 1 volwassen 
leden, 4 jeugdleden, 17 donateurs en 4 geassocieerde leden. 

De volgende activiteiten hebben we in 1996 georganiseerd: 
6 februari 
'Bronstijd i11 het Maasland' een lezing door dr. H. Fokkens 
13 maart 
Barakken, graven en kelders, opgravingen op het terrein van het Canisius College', 
door prof dr. J.K. Haalebos. 
2 april 
de jaarlijkse ledenvergadering; na goedkeuring van het verslag van de penningmees- 
ter door de kascommissie, bestaande uit B. Teubner en A. Hendriks is de nieuwe 
kascommissie benoemd: de heren F. Paes en B. Teubner. Na de pauze verzorgde de 
heer Andela van het Gemina-project een verslag van een voettocht van Chur naar 
Augst (Zwitserland). 260 kilometer afzien in Romeinse kledij en met volle bepak- 
king. Met veel humor wist hij te verhalen over deze barre tocht. 
4 mei 
afdelingsexcursie naar de prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt (L). De heer 
Felder leidde ons daar deskundig rond. Vervolgens bezochten we het Bonnefanten- 
museum te Maastricht. De archeologische afdeling daar voldeed bij velen niet aan de 
verwachtingen. De informatie bij de objecten was erg summier en ook de manier van 
presenteren riep de nodige vraagtekens op. 
24 september 
een zeer geanimeerde scherven-/dia-avond. Zoals gebruikelijk waren de ondenver- 
pen op deze avond zeer divers. Gerard van Alphen hield een kort verhaal over 



dateringen, Peter Vissers toonde kust aardewerk, Jan Thij ssen vertelde over de 
productie van terra nigra-achtig aardewerk met S-profiel in Ulpia Noviomagus, 
Verder zagen we een paleolithische vuistbijl van de heer Rooijakkers, een diapre- 
sentatie van Jantien Koeling over het onderzoek onder een Cuijkse kroeg, een 
faience kraaltje in de vorm van een kikkertje, scherven uit de brons-tijd van Ger 
Bothof De onderwater-archeologie-groep liet zich evenmin onbetuigd. We kregen 
vondsten te zien uit de Maasoever bij Cuijk en dia's over de berging van een 
mammoetschedel te Bergharen. Uit de doos van Jo de Wit kwam een stuk van een 
Romeinse wrijfschaal met stempel t e voorschijn. Wim Otemann toonde vondsten 
van de Loohof te Gendt: 2 vroege fibels, waaronder een aucissa en een kapfibula en 
veel slachtafval, waartussen zich een stuk van een mensenschedel bevond. 
5 oktober 
'Stadskernonderzoek in Grave', een diapresentatie door Martien Koolen in Grave 
met aansluitend een bezoek aan het museum GraeR Voort. 
29 oktober 
'Nijmeegse stadsarcheologie 1995- 1996', door drs. Jan Thijssen, stadsarcheoloog. 
19 november 
'Van Zee naar Zevenaar', door drs. P.W. van den Broeke, een lezing over de 
bereiding en het transport van zeezout in de ijzertijd. Na de lezing hebben we de 
nieuwe archeologische presentatie in Museum Kasteel Wijchen bezocht. 

Ter nagedachtenis aan Prof Bogaers 

Op 10 september van dit jaar overleed prof dr. J. E. Bogaers op 70-jarige leeftijd. 
Ver voor de oprichting van onze afdeling was hij al lid van de AWN. We kenden 
hem als hoogleraar in de Provinciaal-Romeinse archeologie in Nijmegen. Voor een 
aantal van ons was hij dé vraagbaak, vooral vanwege zijn grote kennis op het 
epigrafische vlak, het ontcijferen en analyseren van inscripties en stempels op door 
ons gedane vondsten. Ook hield hij een aantal lezingen voor onze afdeling, die altijd 
met enig vuurwerk werden gebracht, een feest om te beluisteren. Vooral diegenen 
onder ons, die hem in een persoonlijk onderhoud mochten meemaken in zijn zo 
bekende flitsende stijl, zullen dankbare herinneringen aan hem bewaren. 
W.T. 



Opnieuw archeologisch alarm in Beuningen 

Wim Tuijn 

Opnieuw verdween er in december vorig jaar een deel van het zo indrukwekkende 
bodemarchief van Beuningen door de grote happen van de hongerige graafinachines. 
Dit keer was het een uitbreidingherplaatsing van de grote parkeerplaats aan de 
Molenstraat. De plek waar ook een gedeelte van de Basisschool de Beundert voor is 
afgebroken. Het graven van de bouwput (ongeveer 50 cm. diep) voor die parkeer- 
plaats ging bijzonder snel door meteen nadat de juiste diepte werd bereikt de put vol 
zand te storten. Na 2 dagen was het karwei geklaard. Er konden eigenlijk alleen de 
laatste dag nog enige waarnemingen worden gedaan. Het bleek dat de graafinachine 
dwars door sporen uit de Romeinse tijd en vroege en late middeleeuwen ging. Er 
was echter geen redden aan in de zware Beuningse klei. Op de eerste dag waren de 
gebroeders Jansen uit Wijchen er als eersten bij. Hun mening was dat het 
archeologisch niet veel voorstelde, tenminste gekeken naar de metaaldetector 
vondsten van die dag (sic): een klein 4" eeuws .muntje en een klein vroeg- 
middeleeuws gespje. Belangrijker was - 
echter de inhoud van een donker 
gekleurd kuiltje dat door hen aan een 
nadere inspectie werd onderworpen 
en omhoog waaruit staken. een paar De eerste benen (zie priemen afb. fil - -  

1.1) is een bijzonder mooi exemplaar 
van een type dat wel meer gevonden 
wordt: aan de ene kant een punt en 
aan de andere kant een spateltje. Een 
schrijfstift misschien? Wie het weet 
mag het zeggen!2 Er zijn er wel veel 
gevonden in Beuningen, zoals op de 
Blankenburg (zie jaargang 1995) en 

1 2 

de Tinnengieter (ROB opgraving). - 1 
Had Beuningen in die tijd zoveel - 
geletterde mensen? Voor de datering Afb. 1 Benen priemen schaal 1 :2 
van de priemen wordt in 't algemeen 
11"-12" eeuw aangegeven, maar in het donkere kuiltje bevonden zich ook nog twee 
duidelijk Karolingische scherven, waarvan 1 stuk Badorf met radstempel versiering. 
Dat is dus 9" eeuw. Het is geen 100% bewijs maar het geeft te denken. 



De tweede priem (afb.l.2) is iets soortgelijks, alleen vrij grof gesneden: de 
spatelzijde is verbrokkeld. Het sponsgedeelte van het bot komt tevoorschijn. 
De tweede dag deden Anneke van Bergen en ik opnieuw waarnemingen. De 
machine sneed een mengsel van sporen aan, de middeleeuwse vondsten hierin waren 
gemengd met Romeinse; datering laat eerste tot derde eeuw. Vooral de hoeveelheid 
Romeins bouwpuin viel op; veel leiplaten, dakpan-fragmenten (zowel het type van 
het 10Yegioen als de latere 2" eeuwse soort), brokken Franse kalksteen, een blok 
tufsteen met Romeinse mortel en gesmede spijkers. In het noordelijk deel van de put 
werd een grote donkere plek zichtbaar, waarin een kleine fundatie van rode 
baksteen-brokken die door de machine zowaar werd gespaard. Vlak daarnaast werd 
een kuiltje aangesneden vol botten en kogelpot-scherven. 

Afb. 2 Twee doorboorde glissen schaal 1:3 
Verder raapten we wat scherven-materiaal uit diverse periodes; de laat- 
Merovingische periode (Ubbergse. keramiek), de Karolingische tijd (Badorf en 
Mayen, typen WIB,WII en W111 A uit Dorestad), en de late middeleeuwen 
(Pingsdorf met rode verf)'. 



I 

Atb. 3 vroeg-middeleeuwse kogelpotten schaal 1 :2 

6 I 



afb 4 vroeg-middeleeuwse kogelpotten met dekselgeul schaal 1 :Z 
I 



Hier volgt de beschrijving van de verschillende vondst-categorieën. 
1. botmateriaal 
Tussen de botten bevinden zich twee pijpbeenderen die bewerkt zijn tot glissen. Het 
eerste bot, zie afb. 2.1, 2x doorboord voor het onderbinden, is nagenoeg niet 
gebruikt en een beetje gGordeerd. Is dit de bekende scheve schaats? Het bot is een 
middenvoetsbeen van een paard. Dan een halve glis (andere stuk ligt in het stort) 
gemaakt van een spaakbeen van eenrund met een doorboring in een uitstekend 
gewrichtsdeel en intensief gebruikt, zie afb. 2.2. Het gaatje is wellicht een ophang- 
oog. g aast meer botten van paard en rund zijn ook varken en vogel (kip?) aanwezig. 
2. kogelpotten 
Het vondstmateriaal bestaat overwegend uit kogelpotscherven. Algemene 
kenmerken: tamelijk hard baksel, sterk gemagerd met grof zand, op de draaischijf 
gevormde randen, de rest met de hand uitgekneed. De kleur bestaat uit grijstinten; 
buitenkant veelal donkergrijs, binnenzijde donkergrijs tot lichtgrijs. Een exemplaar is 
geheel bruin (afb. 4.3). Alle scherven zijn in de kern zwart. Een paar scherven zijn 
versierd met wafelstempels (afb.4.2). Qua randvorm zijn twee typen te 
onderscheiden. Het eerste type bestaat uit een eenvoudig naar buiten gebogen vorm 
al of niet een lipje vormend (zie afb. 3). Het andere type is een meer geprofileerde 
vorm met dekselgeul (zie afb. 4). 

Afb. 5 vroeg-middeleeuws keramiek schaal 1 :Z 

Een pot van het laatste type (afb.4.1) heeft vlak onder de rand een kleine doorboring 
om ophangen mogelijk te maken of om met een pinnetje een afsluitvel vast te 
zetten? 
3. reliëfbandamfoor 
Deze specialiteit bestaa't uit een' 8-tal scherven van een door en door donkergrijs 
baksel, met grof zand gemagerd en sterk gelaagd (valt uit elkaar). De band is 



voorzien van duim-indrukken en het potoppervlak is bedekt met enkele en dubbele 
rijen radstempel (zie afb. 5 .Z). 
4 Karolingische keramiek. 
Deze groep bestaat slechts uit enkele fragmenten. 7 gespleten scherven van geel 
baksel waarvan. l .  stuk met oranje verf en radstempel-versiering, genaamd 
Hunneschans of Zelzate-keramiek. 1 scherfje Mayen-keramiek: grijze buitenkant 
kern donkerrood. 5 reducerend gebakken, donkergrijze, gedraaide potfragmenten 
van hetzelfde baksel als de kogelpotten (zie afb. 5.1). 2 lichtgrijze scherven van 
gedraaide potten met onduidelijke dubbele rijen randstempel. 

Conclusie omtrent het aparte kuiltje. 
Op basis van de veronderstelling dat groep 4, de Karolingische keramiek (8" -9" 
eeuw) als verontreiniging is te beschouwen, de reliëfband-vorm doorloopt in 10" 
eeuw tot zelfs in de 11' eeuw, Pingsdorf-keramiek ontbreekt (950-1200) en op de 
kogelpotten wafelstempel-versiering is aangebracht (zoals ook in Dorestad) kan men 
de voorzichtige conclusie trekken dat we in de 10" eeuw zijn gearriveerd. Dit is nog 
altijd zeer bijzonder. M.a.w. Beuningen wordt steeds interessanter niet alleen qua 
Romeinse en laat middeleeuwse bewoning, maar vooral ook .door de vroeg- 
middeleeuwse zaken. 
(Tekeningen door Anneke van Bergen en Wim Tuijn.) 

' W. J.H. Venvers en W. A. van Es. Excavations at Dorestad I. The Harbour 
Hoogstraat I (Ned. Oudheden 9) 1980. 

2 V.T. van Vilsteren. Het benen tijdperk, Drents Museum, 1987. 



In de omgeving van een monument 
l 

Wim Otemann 

Het archeologisch monument de Hoge Hof te Gendt is door de ROB op de 
monumentenlijst, door middel van een duidelijke arcering, goed zichtbaar gemaakt. 
Het monument had echter best wat groter getekend kunnen worden, als hier de 
laatste 2 eeuwen door woningbouw niet zoveel archeologische sporen waren 
vernield. Bovendien zou het monument hierdoor minder inhammen en een minder 
rare vorm hebben gekregen. Maar ondanks dat zijn er toch nog wel enkele 
terreintjes, die na de sloop van een bestaande woning of schuur en het bouwrijp 
maken van het terrein, de moeite waard zijn gebleven, om in de gaten te houden. In 
1991 trof ik daar zo'n perceeltje aan, zie jaarverslag AWN afd. Nijmegen 1993 blz. 
20-21. Op 30-5-95 was het de beurt aan Henk Leensen, die op * 50 meter ten 
zuidwesten van het monument, nadat er een woning was gesloopt en het terrein was 
geschoond, de hier onderstaande vondsten deed. 
Brons 
1. een Romeinse munt (vondst 1996) : Follis van Constantinus I (306-337 n.C.) 

voor Constantinus I1 (317-337 is hij Caesar of hulp keizer). Voorzijde DN 
CONSTAN[TINO IVN NC] buste met lauwerkrans naar rechts. Keerzijde 
[BEAT(A) TR(A)(N)QVILLITA(S)]-[VOTISXX, muntplaats PLG in het 
altaar]. Geslagen in Lyon, 323 n. C. (MC Roman Imperia1 Coins). 

2. Een germaanse knikfibula (afb. l), de lange veerrol met staafje erin is 
verdwenen. Datering. Id-I1 

IJzertijd keramiek 
1. een zwart gepolijst randfragment van drieledig, wijdmondige potje met aanzet 

van Kalenderberg versiering (afb. 2). Op de binnenzijde resten van pijpaarde ! 
dat.: late ijzertijd. 

2. Een rand fragment, donker grijs met plantaardige magering. Datering: Ib v.C- 
Rom. tijd 

Romeinse keramiek 
1. een kruikhals, licht orange (afb. 3). Datering: IIA. 
2. een ruwwandig randfragment met oplopende platte rand lichtgrijs. Datering: IB. 
3. twee gesinterde wandfragmenten, Mayen-baksel Datering. : IV-V. 
4. twee gladwandige kruikfragmenten W.V. een sterk micahoudend. 
Middeleeuwse keramiek 
1. een bodemfragmenten van een Badorf-pot, geel. Datering: Karolingisch 
2. een randfi-agmenten van een Pingsdorf-pot, rode verf: Datering: X-X. 
3.  een randfragmenten van een Paffrath kogelpot. Datering: XII. 



Opnieuw blijkt dat de Hoge Hof vanaf de late ijzertijd continu bewoond geweest is. 
Wellicht komen hier binnenkort bij het graven van de bouwput van een woning nog 
wel enkele sporen uit het verre verleden naar boven. 

Met dank aan Rob Reijnen voor de determinatie van de Romeinse munt. 

Vondsten uit Gendt. Keramiek schaal 1 :2 
Brons schaal 1 : 1 



Napels gezien en toch nog goed gezond 

Jan J. van Daalen 

De herfstvakantie leent zich bij uitstek voor eeq bezoek aan zuidelijker oorden. Het 
is niet meer zo warm en niet meer zo druk. Een bezoek aan de Golf van Napels staat 
op veler verlanglijstje, dus kon al snel een aantal geïnteresseerden worden gevonden 
voor een bezoek aan de opgravingen van Pompeji en Herculaneum, aan de Vesuvius 
en andere interessante plaatsen aan de Golf van Napels. 

Pasta 
De deelnemers hadden er unaniem voor gekozen om de reis per trein te maken. En 
dat hebben ze geweten ... Rond 12 uur 's middags vertrok de trein met Afke's Tien- 
tal richting Italië. Reizend door een zonovergoten herfstlandschap werd rond 19 uur 
München bereikt. Daar werd de slaaptrein naar Napels opgezocht. Een letterlijk 
zwaarwichtige pelgrim, op weg naar Assisi, zorgde voor de nodige afleiding door 
gewoon zichzelf te zijn. Later op de avond bleek (na enkele technische hoogstand- 
jes) uiteindelijk iedereen over een slaapplaats te beschikken. Driehoog gestapeld 
denderde het gezelschap in horizontale stand door Oostenrijk en een groot deel van 
Italië. Nog slaapdronken werden ter hoogte van Rome de eerste Romeinse bouw- 
werken (aquaducten) waargenomen. Twee uur later werd keurig op schema voet 
gezet op Napolitaanse bodem. Het uiteindelijke reisdoel was hotel Montil in 
Castellarnrnare di Stabia (het Romeinse Stabiae). De verbinding met de lokale trein 
(de Circumvesuviana) bleek uitstekend te zijn. Rond 13.30 werd de eerste pasta 
verorberd in het hotel en kon worden genoten van het schitterende uitzicht over de 
Golf, met de Vesuvius majesteitelijk op de achtergrond. De Italiaanse zon maakte 
die dag (en alle volgende) overuren, elke gedachte aan Nijmegen en omstreken naar 
de achtergrond duwend. 

Terug in de tijd 
Het zou te ver voeren om de excursies uitputtend te bespreken. Daarom volstaat uw 
scribent met het noemen van enkele hoogtepunten. Hiertoe mogen de volgende 
plaatsen zeker worden gerekend: 
1. Het Museo Archeologico Nazionale in Napels. 
2. De villa van Oplontis (halte Torre Annunziata van de Circumvesuviana). Deze 
villa is waarschijnlijk eigendom geweest van de familie van de tweede vrouw van 
keizer Nero, Poppaea Sabina. 
3.  De opgravingen van Pompeji (halte Pornpeji Scavi), die grote indruk hebben 
gemaakt. Toch was de stemming, na twee volle dagen te hebben rondgekeken, 



wat zorgelijk. Zelfs voor een leek was duidelijk te zien dat het verval van Pompeji 
al is begonnen! De conservering van gebouwen en fi-esco's bleek te vaak 
onvoldoende deskundig te zijn uitgevoerd. Misschien is het wel goed dat delen van 
Pompeji nog niet zijn opgegraven.. . 
4. De opgravingen van Herculaneum (halte Ercolano). Zeker 75% van deze stad 
moet nog worden ontdaan van een laag versteende modder van soms meer dan 20 
meter dik 
5. De recent opgegraven villa's in Castellammare di Stabia. Hier woonden de echte 
rijken, die niet in Pompeji wensten te wonen. De conservering van deze resten bleek 
van grote klasse te zijn. Voor de eenvoudige AWN'er is het leuk om te weten dat 
deze opgravingen zijn gestart door 
lokale amateur-archeologen. 
6. De Vesuvius. met een hoogte van 
1400 meter. Het vroege morgenuur 
en de snoeiharde wind maakten dit 
bezoek tot een ijselijk avontuur. Een 
blik op de zeer dichte bebouwing van 
de hele Golf laat maar één conclusie 
over. Als deze vulkaan ooit nog eens 
onverwacht tot uitbarsting komt dan 
zijn duizenden mensen ten dode 
opgeschreven. 
7. Solftara in de buurt van Poznioli. 
Solfatara werd "ForumVulcani" 
genoemd, de werkplaats van Vulca- 
nus. Een groot blok steen, omhoog 
gegooid door Loeffius Gaius 
Maximus (één van de deelnemers) 
viel terug op de grond met een on- 
heilspellend geluid. Dit Het huidige resultaat van de uitbarsting in 79 n.C. 
eenvoudige seismografische onder- 
zoek toonde aan dat de ondergrond erg poreus is enlof grote holten bevat. Met 
behulp van de rook van een smeulende krant (een Italiaanse!) werden opstijgende 
gassen zichtbaar als een dichte nevel. Een van de dames kon zich zo manifesteren als 
het "Orakel van Solfatara". De zwaveldampen, de sissende geluiden en de 
pruttelende meertjes droegen bij aan een lichtelijk angstaanjagende sfeer. 
8. Ook het kustgebied verder naar het noordwesten, voorbij Poznioli, kon dank zij 
het gecharterde busje gemakkelijk worden bereikt. Cuma (het Romeinse Cumae) 
was een van de eerste Griekse koloniën en gold voor de Grieken als het einde van de 
wereld. Voor de Romeinen was het later van eminent belang omdat de vloot er 



vlakbij een prachtige uitvalsbasis vond. Opgravingen hebben er een aantal tempels 
aan het licht gebracht, maar ook de Grot van Sybille. Dit was een van de 
belangrijkste heiligdommen uit de klassieke wereld. Het orakel "de Sybille van 
Cumae" had hier haar domein, dichtbij de ingang van de onderwereld. Een 
indrukwekkende trapezevormige corridor leidt naar de grot waarin zich drie nissen 
bevinden. De zonsondergang met uitzicht vanaf de akropolis op de Tyrrheense Zee 
maakte zelfs de meest breedsprakige deelnemer tot een stille getuige. 
9. Het bezoek aan Paestum heeft op uw scribent de meeste indruk gemaakt. De 
volmaakte harmonie tussen het landschap en de reusachtige Griekse tempels in 
Dorische stijl deed iedereen bijna ongemerkt 25 eeuwen teruggaan in de tijd. Het 
was moeilijk daarna weer terug te komen in 1996. 
Door schade en schande wijs geworden werden in Castellainmare grootscheepse 
inkopen gedaan voor de treinreis terug naar Nederland. Behalve water werden 
louter produkten ingeslagen, die waren bereid door middel van biotechnologische 
processen: brood, kaas en wijn.. . 
Onderweg begon het zachtjes te regenen en het is daarna (lijkt het) niet meer droog 
geworden. 

De Vesuvius met resten van de oude vulkaan. 



Werkgroep Archeologie Cuij k 
-- 

Ton van der Zanden 

Als je 's avonds naar het café gaat met de mededeling, dat je' er gaat opgraven, valt 
je al gauw hoongelach ten deel. Dat is ons overkomen gedurende de maanden, dat 
we de eigenaar van café De Posthoorn hielpen bij het uitgraven van een achterzaal. 
Dit café in het centrum van Cuijk, ligt met zijn bewuste achterzaal zes meter van de 
zuidelijke gracht van het vierde eeuwse castellum.. . 

Deze achterzaal van ongeveer 10x10 meter is bijna 2,80 meter diep uitgegraven. Dit 
gebeurde met de schop en gefaseerd vanwege het gevaar van instorting. In eerste 
instantie werd het gehele middendeel weggegraven. Daarna werden er telkens 
doorsteken van anderhalve meter breed naar de wanden gemaakt en werd er een 
penant opgebouwd om de muur te stutten. Omdat het een uitgraving was, was 
opmeten en intekenen ondoenlijk. Wel is een en ander op foto vastgelegd. 
Puin 
Voor zover is na te gaan is de plek al een aantal eeuwen bebouwd. Café De 
Posthoorn ligt aan de Maasstraat, een aflopend straatje naar de Maas, en bij de kerk. 
De grond, die verwijderd werd, bestond uit een dik pakket puinhoudende grond. De 
ongestoorde laag liep van zuid-west naar noord-oost af over ca. 10 meter van 1.50 
naar 2.60 meter. 
Vondsten . 
Gezien de ligging midden in het centrum op het hoogste gedeelte van Cuijk, was het 
aantal vondsten bijzonder laag. Wat het Romeinse betreft, 27 aardewerk fragmenten, 
overwegend tweede eeuws en een vijftiental nog niet gedetermineerde muntjes. Een 
stukje terra sigillata met radstempel-versiering met schaakbordmotief met een 
mogelijk daarbij behorend randfragment is als vierde eeuws gedateerd. 
Wat verder werd gevonden: een aantal fragmenten steen-goed type Raeren; relatief 
veel Genneper aardewerk uit de 18" en begin 19" eeuw. Een fragment steengoed was 
versierd met wellicht het wapen van Amsterdam en droeg een jaartal (16? 93). 
Stamtafel 
Tot slot zij vermeld, dat er een waterput werd uitgegraven van ca. 7 meter diep. 
Deze put was met puinhoudende grond, welke van gelijke samenstelling was 
en waarmee de put derhalve in een keer is dicht gestort. Als een duurzame 
herinnering aan het graaf- en onderzoekswerk heeft de kastelein de put opgemetseld 
en afgedekt met een glasplaat. Hij dient nu als stamtafel, waar - ver beneden - het 
peil van het grondwater te zien is. 



Staren naar een stuk bewerkt steen 

Gerard Janssen 

Tot de meest opvallende artefacten in een museum behoren de grote blokken 
bewerkt steen. We staan er naar te kijken en snappen er geen snars van wat de 
letters, die vaak op deze stenen staan, nu eigenlijk te betekenen hebben. Sommige 
musea nemen de moeite om, aan de hand van een bordje, te laten zien wat erop 
aangeduid wordt. Negen van de tien bezoekers lopen aan deze stenen voorbij. Dit is 
natuurlijk erg jammer, want op zo'n stuk steen staat geschiedenis geschreven. 
Inscriptie 
Het ontcijferen van deze beschrijvingen(in de meest letterlijke zin van het woord) 
noemt men met een duur woord 'epigrafie', dit komt van het Griekse woord 
epigraphe, wat inscriptie betekent. Inscripties kun je overal tegen komen. Ze kunnen 
gekrast, gebeiteld, met inkt of met verf gemaakt zijn. Ook de oppervlakken waarop 
ze te vinden zijn, kunnen van de meest uiteenlopende materialen zijn. Ik zal mij 
beperken tot de artefacten die we in musea tegen kunnen komen. Dit zijn meestal 
grafstenen, altaren, kilometerpalen, dakpannen, gebruiksvoorwerpen zoals schotels, 
kommen, pannen, soms diploma's. 
Grafstenen 
Het meest interessant voor mij zijn de grafstenen, omdat hierop over personen 
gesproken wordt: wie zij waren, waar zij vandaan kwamen, welke functie of functies 
zij bekleedden, hoe oud zij waren, en als het een Romeins militair betrof in welk 
onderdeel en welk legioen hij zat, en wat zijn 'heldendaden' waren. Ook wordt er af 
en toe aangegeven dat de overledene deze steen door een vriend, kennis of familie 
heeft laten oprichten. In het leger was het gebruikelijk dat een soort van 
begrafenisondernemer zorg droeg voor de oprichting van de grafsteen en de 
crematie. Hiervoor werd aan deze persoon een geldbedrag betaald. 
Letters 
Opvallend aan bewerkte stenen is dat er zeer veel gebruik gemaakt wordt van 
afkortingen. De letter C bijvoorbeeld kan staan voor Caesar, Centurion, Centurie of 
de naam Caius. Verder valt op dat alle letters en cijfers als hoofdletter werden 
uitgebeiteld. Soms kun je op de steen nog de lijntjes zien die de steenhouwer 
gebruikte om netjes te kunnen werken. Verder waren de letters meestal ingekleurd 
met een fel rode verfsoort. Dit werd gedaan om de steen vooral goed op te laten 
vallen, want bescheidenheid was niet de sterkste kant van de Romeinen. De steen 
kwam meestal langs de kant van de weg te staan, dus als je met je steen achteraan 
kwam te staan was het wel de bedoeling dat je vooraan de weg niet onopgemerkt 



bleef Ook kon het gebeuren dat de steen hergebruikt werd, dit gebeurde dan door 
de steen op de kop te zetten en om te draaien. 
Wat kun je zoal op een steen tegenkomen? 
1. de naam 
2. voornaam 
3.  de familienaam 
4. de naam van de vader 
5. de naam van de stam waartoe iemand behoorde 
6. soms de geboorte stad- of streek 
7. welke functie iemand bekleedde (en op het moment van de dood) 
8. of hijlzij een Romeins staatsburger of een vrijgekochte of vrijgelaten slaaf' was 
9. soms een beroep 
10. was hij soldaat dan werd zijn rang, het legioen of regiment en hoe lang hij in 
dienst was geweest, ook eventuele veldslagen, op de steen vermeld. 
12. als laatste veelal een heilspreuk of wens aan de goden. 
Verder valt op dat zowel de geboorte- als sterfdatum nooit vermeld worden. Soms 
werd de dan regerende keizer vermeld(vanaf de 3" eeuw n.Chr.). Hierdoor wordt het 
makkelijker om een steen te dateren. Als je meer stenen op een rij ziet staan, of je 
bekijkt deze stenen in verschillende musea dan zul je opmerken dat er vaak de zelfde 
groep van letters bovenaan de steen en/of onderaan de steen staat. 
Enkele voorbeelden; 
HSE hic situ est (hier ligt hijlzij) 
DM dis manibus (tot de geesten van de dood) of DIS MAN, dit staat bovenaan de 
steen, onderaan de steen staat; STTL sit tibi terra levis (dat de aarde licht op je 
moge rusten). 
VSLLM votum solvit laetus libens merito ( wat staat voor graag, gewillig en 
gedienstig vervullend zijn gelofte)., 
Andere afkortingen die je tegen kunt komen zijn f wat staat voor filius (zoon van), 
pont mm wat staat voor pontifex maximus(hoofdpriester), P P pater patriae (vader 
van zijn land). Als je in de inscripties een V tegenkomt, kan deze letter staan voor de 

- letter V of voor de letter U, dus als er AVG staat dan moet je dit lezen als AUG, 
voor het woord Augustus. Het is ook belangrijk het alfabet van de Romeinen te 
kennen, dit zijn de letters ABCDEFGH7KLMOPQRSTa later werden hier de 
letters Z en Y aan toegevoegd om verbasterde Griekse woorden te kunnen 
uitspreken, de letters die dus ontbreken zijn de 4 Uen de W 
Met deze gegevens ben je in staat om al heel wat meer van de steen te kunnen lezen. 

Bibliografie: 
L Keppie Roman Inscriptions 
C. Steures Geletterde Ndmegenaren 



HET "RESULTAATf' VAN DE WATERSNOOD 

Marc de Groot en Jan Wessels 

Om wat meer controle te krijgen over de waterhuishouding, als gevolg van de 
watersnoodramp van '94/'95, werd er in de loop van 1995 een plan ontwikkeld. Een 
belangrijk onderdeel van dit plan vormde het uitdiepen van de Maasbedding tussen 
Gennep en Grave over een breedte van ca. 40 m. met een diepte van 3 m. 
Rijkswaterstaat werd met deze omvangrijke klus belast. Medio april van het 
verslagjaar werd met de werkzaamheden een aanvang gemaakt. Hoe konden we 
hierop grip krijgen? 
Waarnemingen 
Na overleg met ROB, Rijkswaterstaat en het NiersIKendel-project, werd ons door 
de directie van Rijkswaterstaat toestemming verleend waarnemingen te doen, mits in 
overleg met de ROB. Aangezien de ROB al snel te kennen gaf de werkzaamheden 
onmogelijk dagelijks te kunnen begeleiden, bij gebrek aan de bekende twee, tijd en 
geld, lag hier voor ons een op het eerste gezicht aantrekkelijke taak. 
Rhenia 
Ten kantore van Rijkswaterstaat werd ons haarfijn uitgelegd hoe een en ander in zijn 
werk zou gaan. De werkzaamheden werden in twee fasen uitgevoerd. Allereerst 
werd de Maasbodem van allerlei grof materiaal ontdaan, zoals auto-wrakken. 
Daarna werd er een grote stofzuiger, met een diamantkop, ingezet die het zand en 
grind van de bodem vrat en in een ernaast gelegen duwbak spoot. De bak werd naar 
een grinddepot in IJzendoorn gebracht, en hier werd het grind van het zand 
gescheiden door de "Rhenia". Op het moment dat het grind in een duwbak- 
onderlosser werd gedeponeerd, was er een redelijk veilige mogelijkheid dit residu op 
vondstmateriaal te bekijken. 
Wapens 
Door middel van een vakkensysteem, waar Rijkswaterstaat mee werkte om de 
voortgang te volgen, volgden ook wij de werkzaamheden op de voet. Bij ons eerste 
bezoek aan de "Rhenia" troffen we in de ernaast liggende bak al gelijk 
aardewerkfragmenten en een visnetvermaring aan. De zuiger lag toen iets voorbij 
de Maaskemp te Gennep. Het oog en de metaaldetector waren onze wapens, 
waarmee we de strijd aan bonden. Het geweld waarmee de "Rhenia" werkte, werd 
gekenmerkt door ijzeren voorwerpen die compleet gestraald en verfomfaaid 
uitgebraakt werden. 
Verhalen 
Lange dagen werden doorgebracht op de "Rhenia", zonder resultaat, en als de 
zuiger weer eens stuk ging.. . 



Het was er niet minder gezellig om. De verhalen over mammoet beenderen en 
stukken geschut uit de tijd van Napoleon of misschien nog vroeger waren niet van 
de lucht. Misschien was dit het wel dat een aantal van ons zo lang van de wal hield. 
Meer dan eens bleek dat de aangeboden lading niet uit de Maas afkomstig was, maar 
dat er ook vrachten uit de haven van Cuijk werden aangeboden. Het damesverband 
vloog je dan om de oren. 
Resultaat 
Behoudens strooigoed als fragmenten tufsteen, Romeinse dakpannen, laat 
middeleeuws aardewerk, slachtafval en een verdwaalde munt werd er weinig 
opzienbarends opgevist op het traject tussen Gennep en Cuijk. Ter plaatse van de 
Romeinse brug bleek hierin verandering te komen, echter dit valt buiten het 
amateurkader. Debet aan de karige vondsten zal ondermeer zijn geweest dat de 
werkzaamheden centraal in de bedding werden uitgevoerd en dat er reeds in de 
dertiger en veertiger jaren intensief in de Maas is gebaggerd. 
Zo zie je maar dat een gedegen voorbereiding niet altijd leidt tot spectaculaire 
resultaten. Echter geen resultaat is ook een resultaat! 



Onderzoek naar het voormalig "Hooghuis" van Oss 

G.H. J. van Alphen en J.P.A. Pennings 

Nabij de kruising Oostwal-Hooghuisstraat in Oss, werd eind 1996 aangevangen met 
de grondwerkzaamheden ten behoeve van een nieuwe Albert Heijn-vestiging. 
Voorheen stond hier ter plaatse het in 1771 ontstane "Hooghuis", dat in 1925 werd 
afgebroken in verband met de doortrekking van de Hooghuisstraat. Zie afb. 1. 
Vooruitlopend op de grondwerkzaamheden, werd door ons in nauw overleg met de 
betrokken aannemer, een voorlopige uitzetting van het Hooghuis en de loop van de 
voormalige stadsgracht op de bouwtekening ingetekend. De situering werd ontleend 
aan het Kadastraal centrumblad van 1828. Hierbij bleek de noordelijke muur van het 
Hooghuis samen te vallen met de geplande zuidgevel van de A.H.-winkel. 
Bovendien bleek het grachttracé de bouwplaats over een lengte van ca. 70 meter 
diagonaal te doorsnijden. 

In verband met de geconstateerde vervuiling op het bouwterrein, moest de puinrijke 
bovenlaag tot op een diepte van ca. 1.10 meter onder het maaiveld worden 
afgegraven. In de hierdoor ontstane zuidelijke putwand, bleek nog ea. 7.50 meter 
muurwerk aanwezig te zijn, waaronder de noordoostelijke hoek van het Hooghuis. 
De gevonden muurresten bestaan uit twee delen, gescheiden door een recente 
riooluitbraak. De beide muurdelen bezitten een trapsgewijze funderings-opbouw, 
waarbij kan worden opgemerkt, dat de constructie van de noordoosteli_jke hoek 
aanmerkelijk zwaarder is uitgevoerd en een grotere regelmaat in het metselwerk 
vertoont. Het totale muurwerk is opgetrokken uit een mengeling van diverse 
secundair gebruikte bakstenen. Op grond van de hierin verwerkte steenformaten, 
kunnen de muurresten worden gedateerd in de achttiende eeuw. 

Uit historische bronnen is bekend dat Oss in de late middeleeuwen twee 
stadspoorten bezat. Het oostelijk poortgebouw De Graafsche Poort, werd in 1771 
ingrijpend verbouwd en uitgebreid tot een riant herenhuis, Het Hooghuis genaamd 
(Zie Cunen, blz. 174). Het staat vrijwel vast, dat desbetreffende muurresten deel 
hebben uitgemaakt van deze achttiende eeuwse uitbreiding. 
De aangetroffen vervuiling in de stadsgracht maakte het noodzakelijk, dat ook de 
grachtvulling voor een belangrijk deel werd ontgraven. Dank zij de welwillende 
medewerking van de gemeentelijke afdeling Milieubeheer, konden reeds een viertal 
dwarsprofielen van de gracht worden ingemeten en getekend. In de grachtvulling 
werden resten aangetroffen van een plankenbeschoeiing. De grachtbodem bevatte 
nog de resten van een reeks palen, die in de lengterichting van de gracht waren 



geplaatst. Over de functie hiervan bestaat vooralsnog geen duidelijkheid. Doordat 
het grachtcunet met regelmaat moest worden uitgediept, bestaan de verzamelde 
vondsten voornamelijk uit negentiende eeuws huishoud-aardewerk. 

Literatuur: J. Cunen: Geschiedenis van Oss, Oss 1932 

afb. 1 Situatie "Hooghuis" en stadsgracht 



J.P.M. de Jong 

Heyense Eierbecher 

Misschien kent 'U het, na een drukke werkweek, dat gevoel er -even uit te moeten. 
Daarbij gaat het eigenlijk niet zozeer om een archeologische als wel om een 
recreatieve doelstelling: even uitwaaien, ontspannen over een akker sjouwen en zo 
nu en dan een steentje. of scherfje oprapen. Afgelopen november mocht dit 
resulteren in een bijzondere vondst uit onverwachte hoek. Nadat ik een aantal 
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baantjes had gelopen, wat afslades en een paar onbeduidende scherfjes had 
gevonden meldde zich de eigenaar van de akker. Deze agrariër staat open voor de 
archeologie, zoals ik uit eerdere gesprekjes met hem heb kunnen opmaken. Wel 
keek ik voor alle zekerheid nog even tussen de losgewoelde maïsstoppels of daar 
misschien toch wat was ingezaaid, maar gelukkig bleek dit niet het geval. De 
eigenaar begroette me vriendelijk en informeerde naar de vondsten. Slechts een 
handjevol en niet echt bijzonder. 'Ach,' zei de eigenaar, 'dan heb ik misschien nog 
wel iets  aardigs!:.'^ mans hand verdween in de ruime zak van de overall en kwam 
weer te voorschijn met twee kleine potjes, te weten een complete Eierbecher(afb. l) 
en.een bijna compleet klein schaaltje op vier pootjes.(afb. 2). Beide voorwerpen had 
hij bij elkaar gevonden, toen hij bovenop de berg ingekuild voer een holletje van een 
konijn aan het dichtmalten was.' 
Optekenen 
Inspectie van de bewuste berg leverde een handvol niet nader te definiëren 
ijzertijdscherven op. Sporen van verbrand bot werden niet aangetroffen. Wel bleek het 
sleufje, waaruit de kraan zand had geschept, nog een zich duidelijk aftekenend spoor 
te bevatten, waaruit enkele fragmenten ijzertijdaardewerk omhoogstaken. Daar deze 
sleuf nog langere tijd open zal blijven heb ik met de boer afgesproken, dat ik deze in 
het voorjaar zal optekenen en onderzoeken. Dit na overleg met de R.O.B. De eigenaar 
overhandigde mij de twee bijzondere vondsten met de mededeling dat hij ze eerst in 
huis had willen zetten, maar dat zijn eega daar, niet zo gelukkig mee was. Ik heb 
beloofd de vondst te melden en er ook een berichtje over te schrijven in ons 
jaarverslag. Zo kwam het dus dat een uurtje uitwaaien een onverwachte wending 
kreeg. 
Datering 
Eierbecher zijn goed te dateren; ze worden aangetroffen in urnenvelden die dateren 
uit de vroege- en het begin van de midden-ijzertijd, grofweg van 700 voor Christus 
tot ongeveer 450 voor Christus. Ook uit Wijchen is er een aantal bekend dat in 
verband gebracht kan worden met graven uit die periode. De functie is nog niet 
zeker, maar eierbekertjes, zoals de Duitse term doet vermoeden, zijn het zeker niet. 



Een gebruik als vetlampje is niet uit te sluiten. Het Heyense exemplaar is roodbruin 
van kleur. Het schaaltje op vier pootjes moet, gezien de vondstomstandigheden uit 
dezelfde periode stammen. De binnenkant van het schaaltje is zwartverbrand! Beide 
voorwerpen zijn van met potgruis gemagerde klei en hebben de zelfde kleur. 

Eierbecher en schaaltje uit Heyen schaal 1 :2 



Hoe een koe een bijl vangt 

Martien Coolen 

Op het terrein "De Hoefkens" in het Noord-Brabantse dorp Zeeland werd op een 
wel zeer merkwaardige manier een vuurstenen bijl gevonden. Als koeien last hebben 
van vliegen of andere lastige insecten, hebben ze de gewoonte een kuil in het gras- 
land te trappen, zodat er los zand tevoorschijn komt. Daarmee gooit de koe zich vol 
om zo van haar belagers af te komen. Zo handelde ook een koe van de agrariër 
Antoon de Louw uit Zeeland. De koe had al een behoorlijk gat gemaakt van wel een 
meter in doorsnee en een halve meter diep. De eigenaar keek wel raar op toen hij in 
dat losgetrapte gat een stenen bijl omhoog zag steken. De aangetroffen bijl is glan- 
zend gepolijst en geheel bedekt met een rood-bruine patina. Op een kleine recente 
beschadiging is te zien dat hij vervaardigd is van grijs-gevlekte vuursteen, zeer waar- 
schijnlij k afkomstig uit het Zuid-limburgse Rij kholt . Via de intensieve vuursteen- 

Vuurstenenbijl uit Zeeland (N.B.) tekening M. Koolen schaal 1 :2 



handel in de nieuwe steentijd moet het stuk in Zeeland terecht zijn gekomen 

Voor het maken van de bijl heeft men niet het allerbeste stuk vuursteen uitgezocht. 
Er moeten drie "vuile" vlekken van zacht (mergel) gesteente in hebben gezeten. 
Door het lange verblijf in de grond is deze mergel geheel opgelost zodat er zich nu 
drie, vrij diepe gaten in de bijl bevinden. 

De bijl behoort tot de belangrijkste artefacten van de vuursteenindustrie in het 
midden-neolithicum. Hij behoort tot het West-europese type; spits tot smaltoppig 
van vorm met een ovale doorsnede en een dikwijls gefacetteerd oppervlak. Dit type 
bijl heeft vooral ten zuiden van de grote rivieren een zeer dichte verspreiding. Uit 
Noord-Brabant zijn enkele honderden exemplaren bekend. Ondanks het vele voor- 
komen van deze bijlen mag het nu gevonden exemplaar toch uniek genoemd 
worden. Het is namelijk de tot nu toe, eerste stenen bijl die gevonden is op Zeelands 
grondgebied. 

Het Niers-Kendel-proj eet 

J.R. Mooren 

In 1995 is het Niers-Kendel-project van start gegaan. Dit is een regionaal archeolo-. 
gisch onderzoeksproject, waarin de Nederlandse Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), het Instituut voor Pre- en 
Protohistorische Archeologie (PP)  en het Duitse Rheinische Amt für Bodemdenk- 
malpflege (RAB) samenwerken. 
Het Nederlandse deel van het onderzoeksgebied beslaat de gemeenten Mook en 
Middelaar, Gennep en delen van de gemeenten Groesbeek, Bergen, Boxmeer en 
Cuijk. Onderzoeksthema's zijn de bewoningsgeschiedenis, het automatiseren van 
gegevens over vindplaatsen en het opstellen van archeologische venvachtings- en 
potentiekaarten. 
Najaar 1996 zijn bij een zestal amateur-archeologen uit dit gebied alle vindplaatsen 
geïnventariseerd. Van reeds bekende vindplaatsen werden de nieuwe vondsten gere- 
gistreerd. De inventarisatie is grotendeels voltooid. De duur van het project is 5 jaar. 
Wellicht zal er in de toekomst nog vaker een beroep gedaan worden op de AWN- 
leden die in het Niers-Kende1 gebied actief zijn. 



. I Stadskernonderzoek tij dens bodemsanering te Grave 

Martien Koolen en Jo de Wit 

In januari 1995 werd aan de noord-westzijde van de vestingstad Grave op een groot 
terrein aan de Havenstraat een begin gemaakt met een bodemsanering. Dit terrein 
moest bouwrijp gemaakt worden en ontdaan van zo'n twee tot drie meter diep 
vervuilde grond. Het gehele terrein werd hermetisch afgesloten en was niet voor 
pottenkijkers toegankelijk. Na enig onderhandelen met de gemeente en de provincie 
werd de schrijvers van dit artikeltje toestemming verleend om tijdens de afgraving 
archeologische waarnemingen te verrichten. Veel konden we op dit terrein niet 
verwachten, omdat het zich vroeger buiten de beschermende stadsmuren bevond. 
Vestingmuren 
Toch werd al snel duidelik dat er nog wel iets te vinden was. Zo werden o.a. de 
resten aangetroffen van de noord-westelijke stadsmuren van Grave die rond 1600 
gebouwd moeten zijn. Vóór deze stadsmuren werd een smalle vestinggracht 
aangetroffen. In de 17" - begin 18" eeuw moet deze gracht langzaam dichtgestort 
zijn met huisafval, getuige de vele vondsten uit die tijd. Oudere of jongere vondsten 
werden in deze voormalige gracht niet aangetroffen. 
Conclusie: wegens uitbreiding van de vestingwerken had deze gracht met 
aangrenzende muur o p  het eind van de 17e eeuw al geen verdedigingsfunctie meer. 
In de periode daarna moet het gehele terrein zo'n twee tot drie meter opgehoogd 
zijn en werden hoge aarden verdedigingswallen aangelegd. 
Vluchtgang 
Op het terrein werd' ook een onderaardse, bakstenen vluchtgang ontdekt met een 
buitenbreedte van 1.80 m. en een loophoogte van ca. 1.40 m (dat was bukken dus!). 
De vluchtgang liep vanaf de binnenzijde van de stad onder de stadsmuren door naar 
de buitenzijde van de stad, waar hij moet hebben aangesloten op het omringende 
grachtenstelsel. In latere tijden zijn de onderaardse vluchtgangen in gebruik 
genomen als stadsriool. 
Begijnenklooster 
Aan de binnenzijde van de voormalige stadsmuren werd nog net op de rand van de 
afgraving een restant aangetroffen van een, aan de buitenzijde ronde uitbouw (zie 
tek.). Deze uitbouw moet behoord hebben tot het voormalige begijnen- of 
Tertiarissen-klooster Maria Graf. Opzienbarend was deze vondst niet, maar meer 
een bevestiging van vermoedens. Al lang was door bestudering van oude prenten 
bekend dat hier ergens dat klooster gelegen moet hebben. Nu pas is de juiste plaats 
bekend. In het begin van de 19" of het begin van de 20" eeuw moeten de 
uitbouwresten ook al waargenomen zijn omdat deze doorsneden werden door een 



riolering van gresbuizen. Het muunverk van de uitbouw bestond uit verschillende 
soorten bakstenen waarvan er vele ter bestudering werden meegenomen. Het 
binnenste gedeelte van de muur was opgetrokken met brokken van grote 
kloostermoppen (27x13~6 cm) en de buitenmantel bestond uit bakstenen van een 
kleiner formaat (22x 1 1 x4,5 cm). 
Datering 
De vraag is nu wanneer de uitbouw precies gerealiseerd is. Als je de brokken 
kloostermop als datering neemt dan zou hij geplaatst moeten worden in de 15" of 
misschien wel in de 14e eeuw. Het kan echter ook zijn dat het binnenste gedeelte is 
opgetrokken van hergebruikte bakstenen, de vele brokken zouden hierop kunnen 
wijzen. De buitenmantel van de hele, maar kleinere bakstenen zou dan de juiste 
datering geven. Daar staat dan weer tegenover dat de ommanteling van kleinere 
bakstenen kan wijzen op een latere restauratie (de vestingstad Grave werd tenslotte 
nogal eens in puin geschoten). In de uitbouw werden twee vloerniveaus aangetroffen 
waarvan het bovenste een waar mozaïek vertoonde van hergebruikte 
kloostermoppen, ijsselsteentjes en hardstenen tegels. Deze vloer moet gedateerd 
worden in de 18" eeuw. Over de daaronder gelegen vloer van brokken kloostermop 
valt niet veel met zekerheid te zeggen. 
Het geheel wordt op dit moment nog aan een grondig onderzoek onderworpen. Wat 
we op dit moment wel zeker weten is dat in 1800 het gehele klooster complex door 
een wervelstorm wordt getroffen en dat op 9 juli 1802 de kloostergebouwen worden 
verkocht aan Ruth Dirks voor 405 gulden. 
Dit echter onder voorwaarde dat hij de kloostermuren zou slopen tot aan de grond 
toe, behoudens de ringmuren en de voorpoort. 

Havenstraat, Grave 
ronde kloosteruitbouw, 
door recente riolering 
doorsneden 



Deze suggestieve titel sierde een artikel in de Gelderlander. Dit artikel van dhr. 
Peters verwees naar de mogelijke aanwezigheid van archeologisch belangrijke zaken 
die naar boven zouden kunnen komen in een aantal bouwputten in Overasselt. 
Gemakshalve werd er ook alvast de Oude Kleefsebaan bij genoemd, zodat eenieder 
met of zonder kwade bedoelingen niet lang zou hoeven te zoeken. Dit artikel was 
het gevolg van een aanvraag bij de gemeente Malden om op de bewuste locatie een 
detector te mogen gebruiken. Onze aanvraag werd door de voorlichter van de 
gemeente aan de Gelderlander ter inzage gegeven, met als gevolg bovengenoemd 
artikel. Uiteraard hebben we de gemeente nadien verzocht in het vervolg toch wat 
terughoudender te zijn met zulke gevoelige informatie. 
Veldverkenning 
Directe aanleiding tot ons onderzoek was de geplande aanleg van een zestal bouw- 
putten aan de Oude Kleefsebaan. Veldverkenning van de direct achter deze locatie 
gelegen akker leverde een handjevol afslagen op uit de steentijd, die niet nader te 
dateren zijn. Ook werd er nogal wat Romeins scherfmateriaal en een stuk slijpsteen 
opgeraapt. Het materiaal wekt de indruk laat eerste eeuws te zijn. De grootste com- 
ponent van de vondsten bleek te dateren in de late middeleeuwen: blauwgrijze 
kogelpot, vroeg steengoed en een stukje ribbeker. Datering l2e tot 15e eeuw. 
(Ribbeker laat 16e tot vroeg 17e eeuw.) 
De bouwputten zelf boden jammer genoeg weinig mogelijkheid om ze te 

Bodemschatten vermoed in Overasselt 

onderzoeken en vast te leggen. Of er werd gewerkt met de shovel, of de bouwput 
werd tot op grote diepte uitgeschept en opgevuld met geel zand vanwege de 
samenstelling van de bodem, of er mocht niets worden opgeschaafd uit angst voor 
de gemeente-opzichter. Toch hebben we gepoogd, waar mogelijk, het een en ander 
waar te nemen. 
Put 1 
a) gezien de "zompige" bodem, waarin de shovel diepe banen trok, viel er weinig 

waar te nemen. 
b) vondsten uit het profiel: uit middeleeuws esdek enkele fragmenten blauw- 

grijzelgrijze keramiek en een paar stukjes steenkool. Daaronder bevond zich een 
schoon pakket (opgestoven?) fijn zand zonder vondsten, met daaronder, op ruim 
1.10 tot 1.50 onder het maaiveld een laag waarin veel gebroken kwartsiet en een 
paar stukjes vuursteen (W.O. een knoop-schrabber gemaakt van een gepolijste 
bijl) ook wat geërodeerde scherven uit de ijzertijd en Romeinse scherfjes werden 
aangetroffen. Een bewonings-pakket uit het neolithicum tot de Romeinse tijd 

I 

J.P.M. de Jong 



waarschijnlijk. Ook bevond zich in deze laag een paardenskelet, waaraan echter 
volgens onze daar aanwezige voorzitter, een luchtje zat; het skelet zou van 
recente datum kunnen zijn. 

Put 2 
a) is tot een diepte van 70 cm. onder het maaiveld gevolgd. Er was op die diepte op 

twee plaatsen donkere verkleuring zichtbaar, maar ook hier had men haast, men 
moest geheel onverwacht plaatselijk door tot ruim 2 meter voor er voldoende 
grondweerstand was om een solide ondergrond te hebben. De eigenaar heeft nog 
wel waargenomen dat onder een van de vlekken op ruim 2 meter duigen van een 
tonput tevoorschijn kwamen, en heeft deze voor mij op de kant laten gooien. Uit 
de vlek boven de waterput heb ik 3 scherven weten te bergen, te weten een 
fi-agment grijsblauw en twee fragmenten steengoed, opvallend genoeg van twee 
verschillende veldflessen. Uit de laag tussen O en 70 cm. kwamen naast wat 
scherfjes neolithicum (Vlaardingen?) ijzertijd , Romeins en zelfs enkele scherven 
Karolingisch, voornamelijk stukken uit de late middeleeuwen te voorschijn. 
Datering: 14e tot 17e eeuw. De moderne bouwvoor leverde daarnaast ook nog 
een kleine component nieuwe tijd op. 

Put 3 en 4 
a) hiervan hebben we enkel het stort kunnen onderzoeken. Opvallend was wel dat 

deze bouwput 3 aan de straatzijde slechts 40 cm. diep was uitgegraven, waarna 
het niveau geleidelijk daalde tot opnieuw een diepte van ongeveer 2 meter. 

b) Stortvondsten van deze putten: neoliticum en Romeins (beide maar een scherfje) 
vroeg steengoed en blauwgrijs (13e -14e eeuw) en steengoed (14e -1 6e eeuw). 

Put 5 
a) (uitgegraven tot op 40 cm.) mochten we niet betreden, maar het stort gaf een- 

zelfde beeld als de eerdere putten; een schrabber uit het neolithicum, een scherf 
ijzertijd , blauwgrijs aardewerk, een scherf Elmpter waar en een handvol steen- 
goed (1 4" - 16e eeuw) 

Put 6 
a) deze was alweer gevuld, voor we iets hebben kunnen waarnemen, maar het 

stortmateriaal dateert van 12e tot 16e eeuw en wijkt opnieuw niet af 
Al met al nogal wat vondsten en weinig sporen. Toch is door onze waarnemingen 
vast komen te staan, dat tenminste een deel van het terrein is ondergestoven en dat 
er vanaf de 14e eeuw intensief gebruik is gemaakt van dit gebied, waarbij er ook 
aanwijzingen zijn gevonden voor een vroeger gebruik. 
Niet de bodemschatten, waar de krant op doelde, maar toch, al met al, een aardig 
idee van de verschillende periodes. Met dank aan die grondeigenaren, die ondanks 
het krantenbericht toch nog de gelegenheid geboden hebben voor ons onderzoek. 



Wim TuijnIPeter Vissers 

In 1995 heeft de AWN een noodopgraving verricht op het Blankenburg-terrein te 
Beuningen. Toen het jaarverslag over 1995 verscheen waren nog niet alle 
opgravingsgevens bestudeerd en uitgewerkt.' Dat is inmiddels gebeurd. Vooral de 
Romeinse bouwfragmenten leverden aanvullende gegevens op voor de conclusie dat 
op of in de nabijheid van het terrein een villa heeft gestaan.2 Tegen het einde van 
1996 werd duidelijk dat Museum Kasteel Wijchen de vondsten van het 
Blankenburg-terrein wilde exposeren. Vanaf februari 1997 is daar te zien: 
'VONDSTEN VAN HET BLANKENBURG-TERREIN TE BEUNINGEN 
Archeologie in de modder. 

vroege bewoning 
In de dertiende eeuw bewoonde vermoedelijk het adellijk geslacht Van Boninghe het 
Blankenburg-terrein. De bewoning van het karakteristieke terrein bij het torentje 
gaat echter heel wat verder terug dan de dertiende eeuw. Vanaf het begin van de 
jaartelling tot in de late middeleeuwen hebben op het Blankenburg-terrein mensen 
gewoond die zich financieel het een en ander konden veroorloven. Het op deze plek 
gebruikte aardewerk bestaat vanaf de Romeinse tijd tot in de middeleeuwen dan ook 
voornamelijk uit importen. 

vijver 
In 1989 wordt duidelijk dat er op het terrein iets bijzonders aan de hand is: 'Het 
verdient aanbeveling de Karolingische nederzetting ten westen van kasteel 
Blankenburg aan een nader onderzoek te onderwerpen, zodat tijdens de uitvoering 
van de geplande werkzaamheden geen waardevolle archeologische sporen verloren 
gaan.' De in het citaat genoemde werkzaamheden hebben betrekking op de plannen 
van de gemeente Beuningen. In het kader van de herinrichting van het Blankenburg- 
terrein kiest men voor de aanleg van een vijver. Vanuit archeologisch standpunt 
bezien geen gelukkige keuze. 

Dijkverzwaring 
Op de plaats waar de vijver gepland is, graven machines snel 60 cm. grond weg. 
Met de weggevoerde klei wordt een dijk versterkt. Doordat de graafmachines 
daarbij zowat alle sporen vernietigen, kan het terrein niet meer opgegraven worden 
volgens de regels van de kunst. Gegeven de barre omstandigheden 



komt er nog aardig wat tevoorschijn. 

Romeins 
Afgezien van een enkele aanwijzing 
dat het terrein al in de nieuwe steen- 
tijd werd bewoond, stammen de 
oudste bewoningssporen uit de 
eerste eeuw van onze jaartelling. Aan 
het begin van de eerste eeuw, of iets 
daarvoor, vestigen de Romeinen zich 
in het rivierengebied. Op het 
Blankenburg-terrein hebben de 
bewoners aan het eind van de eerste 
eeuw en daarna waarschijnlijk aan- 
genaam gewoond. De - gevonden 
bouwmaterialen wijzen op het be- 
staan van een Romeinse villa. Wit en 
rose marmer, Romeins beton, vloer- 
tegels, een dakpan, een holle tegel 
van een muurverwarmingssysteem en 
vensterglas duiden op mensen in 
goeden doen. Dergelijke bouwmate- 
rialen konden zeker niet door 
iedereen bekostigd worden. Terra 
sigillata, het uit Zuid-Frankrijk geïm- 
porteerde, kostbare aardewerk stond 
op tafel. Een bronzen vouwlepeltje 
doet vermoeden dat er ook met het 
bestek niets mis was. Amfoorscher- 
ven duiden op de aanwezigheid van 
wijn en olijfolie in het huishouden. 
Naast het kostbare Romeinse aarde- 
werk is er ook een kleine 
hoeveelheid scherven van inheems 
aardewerk gevonden. Één fragment 
van een glazen armband maakt een 
verband met de inheemse, Bataafse 
bewoners mogelijk. 

afb. 1 Benen haarkam schaal 1 : 1 



vroege middeleeuwen 
In de vijfde eeuw verdwijnen de Romeinen uit Nederland. Ook hun opvolgers, de 
Merovingers, zien mogelijkheden in het Blankenburg-terrein. Fragmenten van de 
karakteristieke, oranjekleurige Merovingische kookpotten, zijn bij de opgraving 
aangetroffen. Dit aardewerk wordt geplaatst in de 7e eeuw. In de ge, 9e en 1Oe 
eeuw is het terrein nog steeds aantrekkelijk. Importaardewerk uit het Rijnland, soms 
voorzien van radstempelversiering heeft toen de tafels daar gesierd. Het fiagment 
van een hertshoornen kam is een zeer bijzondere vondst. Fragmenten van 
slijpsteentjes, waarvan één met een groef voor het slijpen van benen naalden, maken 
het beeld compleet. 

late middeleeuwen 
In de l l e  en 12e eeuw blijven de bewoners van het Blankenburg-terrein luxe 
aardewerk gebruiken. Ze importeren het uit het stroomgebied van RiJn en Maas. 2 
Benen priemen, een benen haarkam met lange tanden, (zie afb. 1) een ijzeren 
ruiterspoor en een verzilverde ijzeren gesp versterken het beeld van hun rijkdom. In 
de 13e, 14e en 15e eeuw voeren de bewoners van het terrein nog steeds hun 
aardewerk in. Tussen de laat-middeleeuwse keramiek bevinden zich overigens ook 
enkele stukken die ter plaatse gebakken kunnen zijn. Bijvoorbeeld een beschilderde 
tuitpot uit de 12e of 13e eeuw en een melkkom uit de 13e eeuw. Hebben we hier te 
maken met een Beunings product? Diverse sporen op het terrein duiden tevens op 
het produceren van ijzer: fragmenten van een oven, ijzererts en een vloeislak. Van 2 
aangetroffen roestklompen zijn röntgenfoto's gemaakt bij de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort. De klompen verbergen 
respectievelijk een vork en een hoefijzer, waarin nog een nagel zichtbaar is. Op het 
menu stonden rund, varken, schaap/geit en kip. Één botfragment is voorbewerkt; het 
is een halffabrikaat gereed voor verdere bewerking. Na het werk was er tijd voor 
ontspanning. Middeleeuwers hielden van schaatsen. Dat deden ze op botten, de zgn. 
'glissen'. Daarvan zijn er 3 gevonden (zie afb. 2). Een ervan is doorboord: makkelijk 
bij het onderbinden. 

Wat er al niet gevonden kan worden op een verstoorde vindplaats. Stel nou eens 
dat .... 



afb. 2 Glis gemaakt van groot pijpbeen (tekeningen Anneke v'm Bergen) 

Noten : 
1. A.van Bergen en W. Tuiljn 1996, p. 13- 17 
2. ibid. p. 17 
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Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Riviergebied 

J. van den Besselaar 

In 1996 is de Maas tussen Gennep en Grave in het kader van het Zandmaasproject 
uitgediept. Voorafgaand aan het baggeren werd een verkenning met de side 
scansonar uitgevoerd. Dit leverde een aantal punten op die mogelijk archeologisch 
interessant waren. Deze punten zijn door de werkgroep verkend. Naast vijf gestolen 
auto's werd een oud anker gevonden. Het baggeren werd door de werkgroep 
nauwkeurig in de gaten gehouden. Dit resulteerde in het redden van een aantal 
bouwstenen van de Romeinse brug bij Cuijk. Verder werd er geassisteerd bij het 
baggeren ter hoogte van. de brug. 

In de Maas bij Cuijk is de werkgroep ook in 1996 doorgegaan met verkenningen in 
het zogenaamde 6000 gebied. Dit zijn oever-havenwerken in het huidige talud. In de 
veenlagen die door erosie vrijkomen zijn dit jaar naast vele scherven (W.O. veel 4" 
eeuwse terra sigillata) een tweetal fraaie bronzen haken (vishaken?), een fragment 
van een lederen zwaardschede, een schoenzool, kraaltjes, en nog veel meer 
gevonden. 

Dit jaar is de verkenning van het wrak in de Waal bij Lent afgerond. Na het hoge 
water, gepaard gaande met harde stroming, werd niets meer aangetroffen. Na de in 
1995 door de WOOR georganiseerde introductiedag voor duikende amateur- 
archeologen, werd in 1996 een instructiedag georganiseerd. Men kreeg instructie in 
het meten onder water en de uitwerking daarvan met het computerprogramma Web- 
it, tekenen van grote voorwerpen met de pantograaf (1 : 10), het verkennen van grote 
gebieden en werken met een airlift. Verder is er een zoekactie gestart naar een 
Panther-tank uit WOIII, die in een slijtgat van een overstroming uit 1740 zou 
moeten liggen. Locatie Elden (Arnhem-Zuid). 



Bronzen haak uit de Maasoever te Cuijk. Schaal 1 : 1 
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