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Wim Tuijn 

Een merkwaardig jaar, 1997. Ik denk dat er nog nooit zoveel archeologisch 
veldwerk in Nijinegen en omgeving vei-iicht is, en dan zowel op 
professioneel niveau als op dat van de aii~ateur. Naast ons eigen weslí, 
waarvan dit jaarverslag weer een selectie geeft, Iiebbeii we een aantal keren 
hulp verleend aan de professionele opgravers. Dat laatste geldt voor de 
redding van het Merovingisch grafveld van Venzelderheide en de 
noodberging van menselijke resten in een vergelijkbaar grafveld iii Geiidt. 

Er is niet alleen gegraven (=velmietiging van de vindplaats), inaar ook 
gepraat over consolidering van archeologische inonuinenten. Conseivesende 
maatregelen worden in 1998 genomen met betrekking tot de Roineinse 
wachttoren van Heuinensoord. Daarnaast is er een eerste aanzet gegeven 
voor het behoud van de Romeinse villa van Plasinolen; aangestuurd nog wel 
door onze Nijmeegse Westerheein-hoofdredacteur Paul van der Heijden. 

Vanuit onze drukbezochte werkruiinte is weer een tentoonstelling 
voorbereid: "Archeologie in de Modder", in het Museuin Kasteel Wijchen, 
naar aanleiding van de vondsten op de Blanckeiibusgh in Beuiiingen. Zelfs 
de landelijke ledenvergadering van de AWN, inede georganiseerd door de 
afdeling Nijmegen e.o., kwam er een kijkje neineii. 

Ons zeer actieve lid Martien Koolen uit Grave overkwam dit jaar een ernstig 
ongeluk. Een "chauffeur" van een auto reed twee keer over hein heen en liet 
hein ook nog liggen. De ellende laat zich raden. Gelukkig is Matien, 
hoewel langzaam, herstellende. 

Voor onze lezingen hebben we weer onderdak gevonden in het Provinciaal 
Museuin G.M. Kan. Onze darik hiervoor gaat uit naar de directeur, 
mevrouw A.M. Gerhatl-Witteveen, en haar medewerkers. Op 1 8 april 1998 
sluit Museuin Kain zijn deuren; daannee gaat voor de AWN een plezierig en 
hoogst inspirereiid onderkoi-i~en verloren. 



Verslag van de secretaris 

Ook het jaarverslag van 1997 bevat weer een groot aantal artikelen over 
diverse activiteiten in ons werkgebied. De bezigheden van het bestuur 
bestonden, buiten de archeologische bezigheden, uit het organiseren van 
bijeenkomsten, het houden van vergaderingen en het bijwonen van de 
afgevaardigdenvergadering. 
Tijdens de jaarvergadering op 8 april 1997 werd het verslag van de 
penningineester over het jaar 1996 door de kascoininissie in orde bevonden 
en door de vergadering goedgekeurd. 

Ledenadministratie 
Het leden bestand van onze afdeling is aanzienlijk afgenomen dit jaar en 
bestaat uit: 
Leden 115 
Jeugdleden l 
S tudeiitenlid l 
Donateurs 22 
Geassocieerd lid 7 

Woensdagavonden 
Op de woensdagavonden waren er in onze werkruimte (achter de 
Sinidstraat 5) weer de wekelijkse werkavonden. 

Lezingen en excursie 
Op 4 februari 1997 verzorgde Mevr. Drs. J. Dijkstra een dialezing 
betreffende de handelsnederzetting in Tiel. 

Op l l maart 1997 gaven de restauratoren Jo Kempkes en Ton Lupak een 
boeiende uiteenzetting over het behandelen en restaureren van keramiek, 
metalen en glazen vooiwerpen. 

Op 8 april 1997 de jaarvergadering. Na de pauze was er een lezing door de 
heer Burgers, betreffende de Gallo-Roineinse teinpels van Elst en Einpel. 



Op zaterdag 4 inei 1997 ging de afdeling op excursie" naar liet Röinisch- 
Gennatisisches M useuin in Keulen. 

Op 24 september 1997 vond de scheiveiiavond plaats. 
Er waren veel interessante bijdragen, 'ineer hierover in artikel 'Scherven in 
de Ark' door Peter Vissers. De bijeenkoinst liad een levendig karakter en 
werd door een groot aantal leden bezocht. 

Op 24 oktober 1997 was er een bezoek in liet iiiuseurn Ceuclein te Cuijk, 
naar aanleiding van de tentoonstelling "IJzestijdineiisen iri en rond Cuijk". 
Aansluitend was iedereen welkom bij Café de Postliooni, voor het bekijken 
vati videobanden van o.a. pottenbakken en ijzer-pi.oductie. 

Op 25 november 1997 was er een bijzonder boeiende lezing door de heer 
Verhart. "List en bedrog, veivalsingen in de N ederlatidse archeologie. " 
De heer Verhart is een geweldig verteller, en wist iedereen inet veel liuinor 
enoim te boeien. 



- 

Scherven in De Ark 

Peter Vissers 

24 september 1997 vond de jaarlijkse schervenavond van onze afdeling 
plaats in De Ark te Nijmegen. 
Dit maal was de AWN in de kelder besteld, daar waar overdag de peuters 
spelen. Na het passeren van een zwaar hekwerk, fresco's inet afbeeldingen 
uit Sesainstraat en plaatjes van Ot en Sien bereikte elke belangstellende de 
spelonk waar voorzitter Wiin Tuijn ieder welkom heette. Toen de vondsten 
eeninaal onder de jassen uitgefoezeld waren, de dubbelwandige dozeri 
geopend en de plastic zakjes geleegd, kon het spel beginnen. 

A C 0  
Wiin Oteinann beet het spits af met een prachtige vuurstenen sikkel uit 
Haalderen en een bronsfragtnent. Dat laatste heeft hij ooit gevonden bij het 
Margriet-paviljoen. De functie van dit object is nog steeds onduidelijk. 
Professor Jan-Kees Haalebos vertelde vervolgens over de laatste 
archeologische ontwikkelingen op het Canisius-terrein. Hij toonde dia's 
waarop sporen te zien zijn van de grachten en van een wachttoren van de 
Augusteïsche vesting. Het twintigtal munten dat bij het laatste onderzoek 
tevoorschijn is gekomen vonnt een aanzienlijke uitbreiding van het 
muntenbestand van het Canisius-tei~ein. Een kuil uit de Augusteïsche tijd, 
inet hele potten was ook iets bijzonders. Een van de potten, een klein 
exeinplaar, is alleen uit Neuss bekend. Tot slot werd(e11) op verzoek van 
Wiin Tuijn (de resten van) een ACO-beker getoond. 

Istanbul 
Gerard van Alphen toonde enkele dia's uit Hochdorf (Dld). Aanleiding was 
een bezoek aan het inuseuin in die plaats, dat gewijd is aan een ter plaatse 
gevondeii wagengraf uit de vroege ijzertijd. Gerard liet onder ineer zien dat 
de enonne ketel die de dode bij zich had, lijkt op een exeinplaar in het 
archeologisch inuseuin van Istanbul. Harry van Enckevot-t vertelde over een 
opgraving in Cuijk. Daar zijn resten van een oven aangetroffen. De oven 
heeft waarschijnlijk iets te inaken met ijzerproductie. Daai-iiaast werd bij de 
opgraving een natuurstenen kelder uit de 13e eeuw aangetroffen. 



Gebiedje 6000 
Joy de Jong had fiaginenten van tnillefiori-glas in de aaribiedirig ei1 
voorwerpen die misschien als spiiischijfje hebben gediend. Joost van deli 
Besselaar toonde vondsten uit de Maas bij Cuijk, afkomstig uit 'gebied-je 
6000'. Roineins aardewerk en leer- en inetaalfraginenteii inaakteil duidelijk 
dat de Maas nog tal van oudheidkundige geheimen koestert. Een klein, inaar 
niet ininder afschrikwekkend, ines inaakte duidelijk dat de Ainerikaanse 
para's zo'n 50 jaar geleden niet naar Cuijk zijn gekoineii voor een spellet~je 
ganzenbord. Volgens Joost gaat het hier oin een 'collector's itein'. Het is eeii 
wapen, geinaakt van een bajonet, dat niet beliooit tot de officiële 
bewapening van de Amerikanen. Wel is bekend dat de para's dergelijke 
dingen zelf inaakten. De aanwezigen sidderde11 van dit staaltje Ainerikaanse 
huisvlijt. Jantien Koeling onderstreepte inet dia's het verhaal vali zijii 
voorganger: mooie winterse p1 aatjes van de overblijfselen van Roineirise 
beschoeiingen. Daarnaast liet hij iets zieti van zijn speurtocht liaar de 
Roineirise inuur, die ooit in Cuijk gestaan Iieeft. Ton van der Zatideri liad 
fraginenten van een ruwwandig potje uit de tweede en fiaginenteii van eeii 
h i k j e  uit de derde eeuw. 

Jade 
Ook Jan Thijssen, stadsarcheoloog van Nijinegeii, bleef niet achter. Hij Iiad 
o.a. een inal van een pottenbakker, een applique uit Ulpia ei1 eet1 stukje 
geglazuurd Roineins aardewerk bij zich. Een stevig brok jade riep vrager1 
op. Waarvoor heeft het gediend? Waas komt liet vaiidaari? Peter va11 
Nistelrooij toonde iniddeleeuwse zaken: fraginenten Maaslandse kerainiek, 
Elinpter waar en kerainiek uit Langerwehe. Wini Tuijn sloot de avond 01-11 

22.30 uur af inet enkele voorbeelden van zogelieteii Duisburgse waar, 
keramiek uit de 1Oe eeuw, waarover in Westerheein vaii juni 1997 is 
gepubliceerd. Ook op het Blanckenburgh-terrein te Beuningeti is dergelijke 
kerainiek door AWN'ers gevonden. Al inet al eer1 leuke avond. De 
thuisblijvers hebben ongelijk gehad. 



verdwaalde vuurstenen sikkels 

Wim Otemann 

In het voorjaar werd ik benaderd door de heer Jo Visser uit Haalderen. Hij 
vertelde dat hij in de zoiner van 1996 bij het ophogen van de tuin bij zijn 
woning, een inooi uitziende, licht gebogen vuurstenen sikkel in de 
aangevoerde zwarte grond had gevonden. Hij legde het voorwerp in een 
bakje in de schuur. Enkele dagen later, bij het egaliseren van de grond, vond 
hij opnieuw een dergelijk voorwerp. Toen hij beide sikkels eens nader wilde 
bekijken, bleek het bakje met het eerst gevonden exeinplaar verdwenen. 
Mevrouw Visser bleek in alle onschuld "die troep" te hebben opgeruimd. 
De vuilcontainer was inmiddels geleegd; er restte dus één exeinplaar. De 
lengte van het voorwerp bedraagt 136 inm., rnet een grootste breedte van 40 
inin.. Het is geinaakt van licht bruingrijze vuursteen en heeft een sterke 
gebruiksglans. Plaatselijk bevindt zich een witte patina. Datering: late 
bronstijd - midden-ijzertijd. 

Grondboringen 
De aangevoerde grond is afkomstig van de buuiman aan de overzijde van de 
straat. De buunnan heeft in zijn tuin en deels onder zijn woning nainelijk 
een garage gebouwd. Voordat de woning is gebouwd, is de bouwput ervan 
flink opgehoogd inet zwarte grond. De twee sikkels kunnen dus gezeten 
hebben in de opgehoogde zwarte grond, die van elders is aangevoerd, of in 
de grond daaronder, die eveneens vrij is gekomen bij het uitgraven van de 
bouwput voor de garage. Deze put heeft een diepte van ongeveer 2.30 ineter 
onder het huidige maaiveld. Oin uitsluitsel te krijgen over de herkomst van 
de sikkels heb ik contact gezocht met de heer Adan Haarhuis, werkzaam bij 
de Stichting RAAP. Hij was zo vriendelijk op de bewuste plaats enkele 
grondboringen te verrichten. Uit dit grondonderzoek is met zekerheid 
gebleken dat we ter plaatse inet een oeverwal te inaken hebben, maar dat 
hier van enige bewoning geen sprake is geweest. 

Probleem 
Nu zeker is dat de 2 gevonden sikkels afkoinstig zijn uit de van elders 
aangevoerde zwarte grond, ontstaat er een nieuw probleem. De aaimeiner 



die het huis van de buurman in de zestiger jaren heeft gebouwd is namelijk 
al enkele jaren dood. Het achterhalen van de herkomst van de grond wordt 
daannee wel een heel inoeilijk probleein. Toch geef ik de inoed nog niet 
heleinaal op. Dat iemand in een wagen inet grond twee puntgave 
inuseiiinstukken vindt, leek tot vorig jaar immers ook een onmogelijkheid. 

Vuursienen sikliel uit Haaldcrcn, Over Bciutve teli. W. Oteniann u 0,70 



Aardewerk uit de Afferdensche en Deestsche Waarden 

Wim Tuijn en Peter Vissers 

Op een zondag, begin 1996, wandelden twee van onze leden in de 
Afferdensche en Deestsche Waarden, een gebied ten westen van Deest, 
geineente Druten. Daar werd (en wordt) door het Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en de Groene 
Poot van de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat gewerkt aan een 
natuurontwikkeliiigsproject. Al stniinend werd het onze zondagswandelaars 
duidelijk dat ze een archeologisch interessante plaats hadden aangedaan. 
Aanvullende veldverkenningen met andere AWN-leden leidden vervolgens 
tot een "campagne" die zich uitstrekte over 1996 en 1997. Hele vakanties, 
weekeinden en door-de-weekse-dagen hebben we doorgebracht in dit haast 
paradijselijke gebied. "We" is een groep van steeds wisselende 
samenstelling, altijd ergens tussen de 2 en 10 personen. Niet alleen de 
bijzondere vondsten, inaar ook de stilte en de prachtige flora en fauna van 
het rivierengebied zorgden voor een bijzondere ervaring. Naar aanleiding 
van de vondsten van de AWN heeft Stichting RAAP in mei 1997 een 
booronderzoek uitgevoerd. RAAP-rapport 290 bevestigt de AWN-gedachte 
dat zich in Afferdensche en Deestsche Waarden een nederzettingsterrein 
bevindt dat dateert uit de late ijzertijdlvroeg-Roineinse tijd. RAAP gaat er 
daarbij vanuit dat de nederzetting een oinvang heeft gehad van. ininiinaal 3 
hectare. Belangrijk is dat een deel van de site -grenzend aan het gebied dat 
wij onderzocht hebben- nog in relatief goede staat is. De vroeg-Romeinse 
sporen voegen iets extra's toe aan de archeologische waarde van het geheel. 
Genoeg redenen voor RAAP om beschermende maatregelen te bepleiten 
voor liet aangrenzende terrein. 
Stroomrug 
De sporen die door ons zijn aangetroffen bevinden zich in wat eens een 
dikke bewoningslaag is geweest. Deze laag, in het profiel duidelijk 
herkenbaar als een tientallen centimeters dikke, grijze band, bevindt zich op 
een stroommg. Deze grond ligt hoger dan de omgeving. Voor vroegere 
bewoners, die veel sterker dan wij te maken hadden met de grillen van het 
water, moet dat een interessant gegeven zijn geweest. Het afgraven van de 
kleilaag die de stroomrug bedekte, heeft gezorgd voor sterke verstoringen. 



. Aardcjverk uit dc ccrsic ccu\v V.C. schaal 1 :5  tck. B. Tciibncr 



Desondanks hebben we nog veel sporen van oude bewoning en menselijke 
activiteiten kunnen achterhalen. Het gaat daarbij onder meer om 
plattegronden van gebouwen, greppels, aardewerk, enkele kleine metalen 
voorwerpen en botmateriaal. Op tennijn zal een volledige beschrijving en 
publicatie van de vondsten volgen. 
Aardewerk 
Op deze plaats moeten we volstaan met de beschrijving van twee potten uit 
de late ijzeitijd. Ze zijn gereconstrueerd uit een enorme hoeveelheid 
scherven, afkomstig uit een afvalput. Beide plaatsen we in tijd in de laatste 
fase van de eerste eeuw voor Chr.. Het eerste exemplaar is een grote 
wijdmondige kookpot met karakteristieke golfiand (afb. l). De wand is licht 
bestneten en de schouder is enigszins glad afgewerkt. Op de schouder 
bevinden zich, met een vlak spateltje, onregelmatig aangebrachte verticale 
strepen. Onder de rand bevinden zich hier en daar 1 of 2 horizontale 
groeven. De pot is reducerend gebakken, hier en daar aan de buitenzijde 
(1icht)bruin van kleur, en geinagerd met scherfgruis. Een vergelijkbaar, maar 
kleiner, exemplaar is gepubliceerd door VAN DEN BROEKE 1987, afb. 
9.9, p. 108. Het tweede exemplaar is een grote nauwinondige voorraadpot, 
bijna geheel glad afgewerkt (afb.2). De pot is reducerend gebakken; hier en 
daar aan de buitenzijde oranje gevlekt. Ook deze pot is gemagerd met 
scherfgruis. Een vergelijkbaar type, gedateerd tussen 15 voor Chr. en 9 na 
Chr., is gepubliceerd door BOGAERS, HAALEBOS E.A. 1980, figuur 
29.1, p.80. Oindat het door ons gevonden materiaal afkomstig is uit een 
grote gesloten vondstgroep hopen w!: in de definitieve uitwerking meer 
greep op de datering van dit moeilijke ijzertijdinateriaal te krijgen. 
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"Bij ons achter" 
I m 

Marc dc Grooi 

Iedere zichzelf respecterende amateur kent wel dat gevoel dat als je eer1 
bouwput ziet je erin wilt duiken! Negen van de tien keer duik ik eriii, 
iiieuwsgiei-ig naar wat er zich onder de bouwvoor afspeelt. Tijdeiis een 
bezoek aan inijn voormalige woonplaats Wijchen, waar inijii ouders nog 
steeds wonen, komt het nogal eens voor dat ik "efkes achter go kieke!" Ter 
plaatse is in no time de laatste jaren het industriegebied Zesweg uit de groiid 
gestampt, hetgeen zo'n beetje werkend Nijinegeti inet Wijchen verbindt. 
Tijdens mijn "archeologisclie wording" is reeds gebleken dat de directe 
omgeving vanaf het inesolitliicuin tot de dag van vandaag inetiseii lieeft 
aangetrokken, getuige het veelvuldig aangetroffen "strooigoed". De 
volgende waarnemingen bevestigen een en aridei. 

Mussenberg 
In de zomer van 1996 trof ik tijdens de bouw van een garage bij een 
bedrijfspand, ten noordoosten van de Mussenberg, een creinatiegraf aan. 
Behoudens crematieresten kon ik niets bergen, zodat er over datering etc. 
niets kan worden gezegd. Waarschijnlijk Iiooit Iiet gl-af tot Iiet inlieenis- 
Romeinse grafveld van de Mussenberg. Voorjaar 1997 werd er aan de 
Zesweg een bedrijfsverzainelgebouw gebouwd. Toen ik aniveerde was de 
bouwput nog vers en de palenbooi~nacliine was startklaar. Deze bouwput 
was tot op het gele zand uitgegraven inclusief cultuurlaag. Hierdoor wareii 
alleen de diepste restanten van sporen waanleeinbaar. Eeii tiental zwartgrijze 
vlekken zonder enige structuur tekende zicli af. Bij het couperen van de 
restanten van deze sporen trof ik slechts iii één geval aardewerk aan. Het 
gaat hier om een handvol besineteii aardewerlifiagiiienteii, eeii aaiital 
randen, een slingerkogel en een groot fragment van eeli gladwaiidige pot, 
eveneens tiiet een slap s-profiel. (zie afb.) Eeii datering inidden/late ijzeitijd 
is hier op zijn plaats. 

Hadrianus 
Eveneens in liet voorjaar werd teli belioeve vaii rioolaanleg eeii 
drainagesleuf gegraven oin het overtollige potlipwater af te voeren. Tijdens 



controle van deze sleuf viel mijn oog op een aantal Roineinse scherven. De 
afwateringssleuf bleek midden door een afvalkuil te zijn gegraven; deze 
bevond zich vlak onder de 45 crn. dikke bovenlaag. Het aangetroffen 
aardewerk bestaat uit fragmenten geverfde waar, ruwwandige kookpotten 
met hartvormig randprofiel, wrijfschaal-randen, een kookpotfragment met 
horizontale rand en ainfoorfiaginenten. De bouwnaterialen zijn: fragmenten 
tegula en imbrex. Tijdens het bergen van het aardewerk rolde er een 
sestertius uit het profiel. De munt is geslagen op naam van AELIUS 
CAESAR (Hadrianus) in 137 te Rome. De geringe slijtage onderstreept een 
datering van de vondsten in de 2e eeuw. 

ISzertiid riardcuerk van de zesweu. tck. M. de Ciroot schaal 1 :3 

Met dank aan Wim Tuijn en Rob Reijnen voor de determinatie. 



Wim Tuijn 

Ook dit jaar werd er weer veel grond verzet op de parkeerplaats aar] de 
Molenstraat te Beuningen. Allereerst zou er eeri bouwput gegraven worderi 
voor een kleine uitbreiding van Albe13 Heijn. Met de gemeerite Beuriingeri is 
overleg gepleegd over de datuin van uitvoering van de graafwerkzaamheden 
in de zuidoost-hoek van het terrein. Op 2 1 inei 1997 was liet dan zover. 

Uitbreiding AH 
In een druilerige regen speurde een diietal inoedige leden naar sporeti van 
oude bewoning in de zware Beuningse klei. De rnachiriist van de door 
bouwbedrijf Giesbers ingezette graafinachine hielp door heel voorzichtig te 
werken. De oogst in de 1 ineter diepe put was echter inatig. Naast eiikele 
stukjes Romeinse keramiek , waaronder 2 stukken dakpan, kwam een 
handvol scherven uit de vroege en late iniddeleeuwen tevoorscliijii (9e tlin 
14e eeuw). Aan het einde van het karwei tekende zich in de dikke zwarte 
bovenlaag toch nog een laat-iniddeleeuwse afvalput af. Veel lichtgele 
keramiek inet oranje~bniine verfspetters, Pingsdorf dus (afb. I . l ), kwam 
tevoorschijn. Daarnaast waren er de onvennijdel ijke kogel pot-del en, i11 zeer 
diverse technieken gebakken. Een paar kogelpotfiaginenteti springen eruit: 
a. een grijze, hardgebakken pot inet roodbruine kei-n, sterk inet 

inicahoudend fijn zand geinagerd (afb. 1 .2) ;  
b. een door en door donkergrijs (reducerend) gebakken pot, sterk met 

fijn wit zand geinagerd en voorzien van een dekselgeul (afb. 1.3). 

Verder werden brokstukken van een ovenvloer en van lei- en kalksteen 
geborgen. Naast de doininante iniddeleeuwse coin ponent bleek de kuil ook 
Romeinse elementen te bevatten: onder andere de tuit van een finnalainpje 
van geverfde waar. De datering van de put is probleinatisch. Vooral de 
hardgebakken pot inet de rode kern zorgt voor dateringskwellitigen. Vroeger 
dacht inen dat dit inateriaal in de 13e eeuw thuislioorde. Het 
Pingsdorfinateriaal plaatst inen eerder in de 12e eeuw of vroeger. 



Kijkoperatie 
Naar aanleiding van onze vondst vorig jaar' voerde de ROB een kijkoperatie 
uit op het aan de parkeerplaats grenzende, braakliggende terrein. Dit 
gebeurde door het trekken van enkele brede sleuven. De leiding berustte bij 
de heer M. Polak. Resultaat: een groot aantal sporen in de onderliggende 
lichtbruine leem. De sporen waren voornainelijk van Romeinse oorsprong. 
De dikke, zwarte bovenliggende kleilaag was gemengd en werd op het stort 
gedeponeerd. Naast laat-iniddeleeuwse en recente keramiek bevatte deze 
zwarte laag veel Romeinse en vroeg-middeleeuwse keramiek. Tot deze 
laatste categorie behoort de zeldzame, zwaite, met gladgemaakte 
streeppatronen uitgevoerde "bumished ware" uit Mayen. Datering: late 7e en 
8e eeuw. 

Afb. 1 Laat-iniddeleeuwse keramiek uit de put van AH Beiiiiiiigen. scliaal 1:4 1ek.W.T. 

Karolingisch 
Een raadsel apart vonnt het dubbel gepunte, benen staafje (afb.2.). Het zou 
als schietspoel bij het weven gebruikt kunnen zijn, tenminste in de 
Karolingische tijd.2 Na deze succesvolle actie is het wachten op de echte 



opgraving, voordat de plaats overbouwd wordt teti behoeve van eer1 nieuw 
wirikelceritruin. 

Afb. 2 Onderdeel van weefscliietspocl '? 
uit Beuningen. Schaal 1 :2 

Noten: 
1 .  Tuijn, Wim, 1997: Opnieuw archeologisch alarm in Beuningen. In: . 

Jaarverslag 1996 AWN Afdeling Nijmegen e.o., p. 4-9 
S. Roes, Aniia, 1963: Bone and antler objects fi-o111 the Frisian terp-iiiourids, 

p.33 



Tasten in het duister 

J.P.M. de Jong 

Maart 1997. Nietsvermoedend haal ik na het avondeten even wat yoghurt bij 
de boer in Groesbeek. Gewoontegetrouw rijd ik op de terugweg nog even 
langs de plek, waar ik al langere tijd bijzondere vondsten uit de vroeg 
Romeinse tijd heb weten vast te leggen. Links van ine de vertrouwde 
welving in het teirein. Rechts van de weg: de schrik slaat ine oin het hait. 
Een stuk van wel 100 bij 50 meter pal langs de weg is veranderd in een 
gigantische woestenij. Die zijde va11 het terrein heb ik nog nooit kunnen 
onderzoeken, tot vorige week stond daar nog een paard te grazen. Gauw de 
auto aan de kant, kijken wat er aan de hand is. 

Knikfibula 
Egaliseren, zo noemen ze dat. Langs de weg is al zo'n 50 tot 60 cin. grond 
verdwenen en op grote bulten aan de andere kant van het terrein geschoven, 
Er verschijnt vuilgeel zand. Duidelijke verkleuringen kan ik in het al 
schaarser wordende licht niet ontdekken. Wel een paar losse handgevonnde 
scherven. ~e eigenaar van de grond, gelukkig geen' onbekende van mij, 
geeft meteen toesteinining oin het terrein nog te inspecteren. Ik mag wel 
opschieten, zegt hij, want de volgende ochtend zal er verder geegaliseerd 
worden. Aan de kant van de weg zal er nog 80 cln. worden weggeschept. 
Dat wordt dus een haastklus. Nadere iiispectie levert in eerste instantie niets 
ineer op. De strook langs de weg sluit inogelijk aansluit op het vroeg- 
Romeinse vondstcoinplex. Toch inaar even inet de detector onderzoeken. 
Een knikfibula kan worden ingemeten. Bijna op het eind van de strook valt 
de detector stil, als er enkele handgevonnde (ijzeroxidehoudende) scherven 
bij elkaar blijken te liggen. Verkleuring is er, ook na schaven niet te zien. 
Wel kornen ei. opnieuw enkele scherven aan het liclit. De duisternis neeint 
toe. In de theorie is het duidelijk: coiitact opneineii inet de R.O.B, na 
toestemining de verkleuring inineten, keurig couperen, profiel tekenen en de 
íweede helft bergen. Maar ja, wat heb je aan theorie, als je in het donker op 
je knieen bij een plek zit, die morgenochtend zal verdwijnen? Gewoon 
doonnodderen in het donker, je blote handen gebruiken en er het beste van 
hopen. Het blijkt een vrij inassief pakket breekbare scherven te zijn. 



Anderlialf uur later, ik kan geen hand voor ogeii ineer zien, inet verkleuinde 
viiigers en stijve knieën is de klus geklaard. Eeii gat inet eet1 doorsnee val 
riiiin 60 cin. en een diepte van net iets iiieer dan 40 cin. leve13 eet1 eincner 
vol scheiven op 

Afb. I Late iizcriiid-aardc\\.crk uil Grocsbcck schaal 1 :3 tck. W. Tuiin 
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Afb. 2 Hilversum keramiek schaal 1 :2 

Golfranden 
Het blijken scherven van minstens vier potten te zijn, waarvan bij drie het 
oppervlak lichtbesineten is. Ze hebben golfranden (afb. l)  De pot op afb. 1.1 
heeft verticale groeven die tot op de boden doorlopen. Het exeinplaar op 
afb. 1.4 is een gladwandig exeinplw met onversierde rand. Alle potten zijn 
inet sclierfgruis en een weinig fijn zand gemagerd. De golfrand- en verticale 
groefversiering zijn karakteristiek voor de laatste fase van de ijzertijd en de 
vroeg-Roineihse periode. De volgende ochtend, sainen inet Wiin Tuijn, 
terug. Gelukkig is de shovel nog niet zo ver. De kuil vrn. gisteravond blijkt 
nog iets groter dan vennoed, inet onderin een bijna zwarte vulling. 
Restanten van een vuui-tje? Verderop op het temein vinden we nog (al 
gekraakt door de shovel) verspreid over een paar vierkante ineter een 
handjevol bronstijdscheiven, behorende tot de ~Hilversuincultuur. Dik, 
grofgeinagerd inet kwaitsbrokjes en voorzien van rijen nagelindrukken. 
Uitzonderlijk is, dat niet alleen de hals en de bovenkant deze versiering 
vertonen, maar dat ook de binnenzijde van de raid twee rijen 
nagelindrukken heeft. (afb. 2) Ook hier is na het haastig scliaven geen 
verkleuring te zien. D a m a  valt er niets ineer te doen en kuniien we alleen 
maar toezien, hoe opnieuw een mogelijk archeologisch interessant terrein in 
rap teinpo verder verandert in, een inaanlandschap. 



WOOR 
Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostel ij k Rivierengebied I 

J .  van den Besselaar 

Waalwrak Heessel t 
In een gesprek met een aaitieiner die voor Rijkswaterstaat (RWS) 
dienstkring Nijmegen werkzaamheden in en aan de Waal vei~icht, dat ging 
over grote bouwfraginenten die liggen onder aan de kribvoet van de vijfde 
krib bovenstrooins de verkeersbiug van Nijinegen, linkeroever, werd 
terloops gevraagd of wij iets van doen hadden met het opgebaggerde wrak 
bij het zandgat van Heesselt (bocht van St. Andiies)!! Nee dus, nog niet. 

Binnenvaartschip 
Volgens betrokkene had inen bij het realiseren van een doorvaart van de 
Waal naar het zandgat een houten. wrak gevonden dat rnet het zand weer 
teruggestort was in dat zandgat ter versteviging van de oever. Aangekomen 
bij de plaats van de werkzaamheden zag ik versclieidene deleii van liet wrak 
naast de directiekeet liggen. Wat was er gebeurd? Men had inet een dragline 
een doorvaart door de zomerkade gemaakt om de werkschepen een goede 
haven te geven in het zandgat. Tijdens deze werkzaamheden kwain er 
plotseling veel hout inee oinhoog. Het werk moest echter doorgaan, tiine 
was money. Men groef volgens eigen zeggen het totale wrak eruit oin het 
verderop in het zandgat samen met het zand als oeverversteviging terug te 
storten en het inedio 1999 weer op te baggeren om de invaart weer te 
dichten. Een toezichthouder van RWS die geïnteresseerd was in oude 
scheepjes raapte her en der wat stukken er tussenuit en posteerde deze bij het 
bezoekerscentrutn van dit project. De RWS-directie was blij dat er eens 
iemand echt interesse toonde in de delen en v,erleende/verleeiit alle 
medewerking zo ver mogelijk. Verschillende verkenningsdui ken leverden 
vele karakteristieke wrakdelen op. Tevens werd er aardewerk, turf en een 
halve menselijke schedel gevonden. Van verschillende deleii zijn door het 
NISA (Nederlands Instituut voor ScheepsArclieologie) dendro-monsters 
genomen. Verder werd er nog een fraai sineedijzeren anker geborgen met 
enige opvallende keninerken (zie afb.]). Naar aanleiding van de tot nu toe 
gevonden resten wijst volgens het NISA er alles op dat het een groter 



binnenvaartschip (ongeveer 20 ineter) uit de laat 15e of 16e eeuw geweest 
kan zijn. Verder onderzoek volgt nog. 

Ffb. Anker uit Waal bij Hesselt, Gld. Schaal 1 :Z0 tek. J.v.d.H. 

Romeins bouwstenen uit Cuijk 
Door de werkgroep werden in de Maas bij Cuijk nog enige Nievelsteiner- 
zandstenen gevonden die als bouwstenen onderdeel uitinaakten van de 
Romeinse brug. Opmerkelijk hierbij is dat deze stenen ver van de plaats 
waar de brug gelegen heeft, zijn gevonden. Gelet op de bewerkingssporen 
zijn ze daar terecht gekomen nadat ze gebruikt zijn in de bmg. Een steen 
hiervati is ondeitussen geborgen en getekend (zie afb.2). 



Afb. 2 Bouwsteen Romeinse brug Cuijk. Schaal 1 :20 
1 .  dookgaten met lood en ijzeren kram. 
2. stelgaten 



Een Romeinse brand in Mook 

Wiin Tuiijti 

Eind inei ontdekte J .  de Jong dat bij het afgraven van het terrein van het 
Schippersinternaat te Mook, nu Maasstaete geheten, een uitgestrekte 
brandlaag was aangesneden. In een greppel-achtige verdieping vond hij een 
conceiìtratie van grote stukken Romeinse keramiek. Via H. Verscharen werd 
de provinciaal archeoloog op de hoogte gesteld, waarna inij gevraagd werd 
actie te ondernemen. Door de bereidwillige houding van de heer Sinulders, 
uitvoerder van het bouwbedrijf Berghege uit Oss, kregen wij ruiinschoots de 
tijd de plek te onderzoeken en in te meten. 

Keramiek en munten 
Het zichtbare deel van de brandlaag besloeg een oppervlak van ongeveer 7 x 
14 in2 en was 30 cin. dik. De laag rustte op een harde pleistocene 
ondergrond vol zand en grind. Er werd besloten de laag niet verder op te 
graven omdat er toch een paar ineter schoon zand opgebracht zou wordeii. 
Behalve een strook van 1 ineter breed waarin een rioolbuis was gepland. 
Met hulp van een paar leden van ~eemkundeking "de Grenssteen" werd op 
woensdag 28 inei de strook opgegraven. Naast zwakke sporen van greppels 
en palen verzamelden we een hoeveelheid keramiek, waaronder: terra 
sigillata, oranje geverfde waar, pijpaarden kruik, tuwwandig Nijmeegs- 
Holdeums, kookpot met horizontale rand (met op de rand teerresten!) type 
Stuai-t 2 10, wrijfschaalranden type Stuart 149 en Gose 456, doliutn, amfoor, 
spijkers en houtskool. De keramiek uit de eerder genoeinde greppel 
vertoonde eenzelfde "stijl": pijpaarden kruiken type Stuart 108 en 109A, 
grijze kookpot Stuart 20 1 B, wrijfschaal Stuait 149 en 149A, kurkurn type 
Tongeren 49 en 53. Datering van het geheel: laatste kwart van de Iehegin 
2e eeuw. Twee van de 7 inunten die elders in de bouwput zijn gevonden zijn 
ook Flaviscli, laatste kwart van de Ie eeuw. Later bij het graven van de 
riooolsleuf hebben we vastgesteld dat de brandlaag met veel houtskool zich 
nog 14 In. verder voortzette; een totale lengte dus van 28 In.. Coiiclusie: er 
moet in het laatste kwart van de l e  eeuw in een Romeinse houtbouw in 
Mooli, aan de oever van de Maas, een fikse brand hebben gewoed. Sporen 
van herbouw hebben we overigens niet gevonden. 



Quinarius 
Op het bouwterrein het Maasveld aan de overzijde van de Rijksweg vonden 
we na lang speuren in de zand- en griiidinassa van bouwputten en 
rioolsleuven ook tekenen van vroegere bewoning. De spaarzame 
aardewerkfiaginenten werden fsaai gesteund door detectoivotidsteii: 
a) een besineten stukje ijzertijd-aardewerk en een Keltische quiiiariiis. een 

klein zilveren inuntje inet een afbeelding van een paard erop, uit de le  
eeuw voor Chr.; 

. b) een wandfraginetit Ubbergse waar (datering: I 700) en een bronzeii 
gelijkannige fibula inet slangen-kopjes (afb. l ), datering: 7e - 9e eeuws. 

Ook werden enkele fragmenten laat-iniddeleeuwse kesainiek aangetroffen en 
twee onduidelijke bronsjes (afb. 2 en 3), plus twee 4e eeuwse inuntjes 
waaronder een follis van Maxiinianus Herculius. Men kali zicli afvragen of 
hier een kans geinist is voor groot onderzoek; bijtijds aangeineld bij de 
provinciaal ascheoloog was het tersein teriininste wel. 

Broiisjes van liet Maasveld tc Mook. 1 : 1 

Literatuur 
Vanvinckenroye, W ., 199 1 : Gallo-Romeins aardewerk van Tongeren. 



Late middeleeuwen in Berghem 
4 

Peter van Nistelrooij 

In Berghein (geineente Oss) aan de Waterstraat 4a werden in de periode 
oktober 1996 t/m juni 1997 de restanten van een afgebrande boerderij 
opgeruimd. De eigenaar, Mart Megens, stelde de Archeologische 
Werkgroep Oss in de gelegenheid waarnemingen te doen. Onder de 
aangebrachte zandlaag van de uit 1861 daterende boerderij kwam een 
grondstructuur tevoorschijn waarin zich twee middeleeuwse greppels 
bevonden. In 1988 en 1991 werden op hetzelfde perceel reeds 
laahniddeleeuwse aardewerkfragmenten gevonden. 

Vondstomstandigheden 
Vrijwel alle vondsten bevonden zich op een diepte van 0.7 tot 1.6 meter 
beneden het maaiveld. Er bestond geen relatie tussen de tijdsopbouw van de 
gevonden aardewerkfragmenten en de diepte. Zo lag bijvoorbeeld in 
dezelfde greppel Pingsdorf-aardewerk op een diepte van 1 ineter en het 
jongere Langeiwehe-steengoed op een diepte van 1.5 meter. 

Aardewerkvondsten 
De determinatie van het 
aardewerk is voornamelijk 
uitgevoerd door Eddy Nijhof 
van de Archeologische Dienst 
van 's-Hertogenbosch. Tijdens 
de determinatie viel op dat er 
nagenoeg geen inheems 

gevonden Van de Afb. I Maaslands aarde~~erk schaal 1:4 
ruim 1 O00 
aardewerkfragmenten was 99.5% import. Hierna worden de opmerkelijkste 
vondsten nader toegelicht. 
1) Maaslands aardewerk: fragmenten afkomstig uit het zuidelijk 

Maasgebied (afb. 1 ); 
2) Zuid-Limburgs aardewerk: van dit Pingsdorf-achtige aardewerk is onder 

ander een bodem van een árinkbeker aangetroffen (af.2); 



3) Rijnlands aardewerk, geglazuurd: zeer waarscliijiilijk hebben we een voet 
van een spaarpotje gevonden; 

4) Elinpter aardewerk is 
aanwezig in de voim van 
pot-, kan-, grape- en 
voorraadpot-fragmenten; 
één fragment heeft 
ruitvormige 
radstempelversiering, 
hetgeen weinig voorkoint; 
aan de randfraginenten van 
de voorraadpotten is in te 

dat deze een Afb. 2 Bodem van drinkbckcr van Zuid- 

diameter en hoogte gehad Limburgs aardcwcrk. scliaal 1 : 1 

moeten hebben tussen 0.7 
en 1.2. meter (afb.3). 

Afb. 3 Elmpter voorraad potten schaal 1 :4 



Datering 
De vroegste datering, gebaseerd op het voorkomen van enkele fragmenten 
inheems aardewerk, kan worden gesteld op ca. 1000-1200. Het Elmpter 
materiaal, met 65% het overgrote deel van het aardewerk vormend, is 
globaal te dateren in de dertiende eeuw. De algemene datering is ca. 1000- 
1400, met een sterke nadruk op de periode 1250- 1300. 

Met dank aan de familie M. Megens, de Archeologische Dienst 's- 
He~togenbosch m.n. Eddy Nijhof, Gesard Sinits en Gerard van Alphen. 

Literatuur 
Alphen, G.H.J. van, 1989: Dertiende-eeuwse aardewerkvondsten uit Oss en 
Berghem, Jaarverslag 1988 A WN-afd Nijmegen e. o., 2 1-23. 
Alphen, G.H. J. van, 1992: Twee Laat-middeleeuwse tuitpotten uit Berghem, 
Jaarverslag 1991 A WN-af2 N.megen e. o., 2 1 -23. 
Venvers, W. J .H., 1992: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 199 1, 
Brabants Heem, nr.4,178. 



Werkgroep Archeologie Cuij k 

Jantinus Koeling 

In het verslagjaar 1997 is er Iieel wat gepasseerd in  Cuijk. Het is eeii druk 
jaai. geweest, waarvan hierna enkele iinpressies volgen. 

Winkelcentrum 
Veelomvattend was de 'start van de bouw van een nieuw wirikelcentruin 
annex parkeergarage. Met name in het centi-uiii betekende de doorbraak 
vanaf de Grotestraat naar het Louis Janseiipleiii liet verlies van een 
belangrijk asclieologisch gebied. De ROB heeft Iiier een beperkt onderzoek 
laten doen door "onze" Hai-ry van Enckevot-t, die elders iii dit jaarverslag 
daarover iets veitelt. 

Beeldentuin 
Het (reeds lang gesloten) kerkhof van de Protestantse Geineerite is 
lieringericht en aangepast voor gebruik al s beelden tuin. Het oppervlakkig 
grondwerk bood nietteinin een goede kans voor enig detector-onderzoek. 
Enkele munten uit de Roineinse tijd en de iniddeleeuweii waren, iiiet de 
gebruikelijke (vooral Roineitise) scheiven, liet resultaat. Deteriiliriatie van de 
inuiiten moet nog plaatsvinden. 

Romeinse weg 
Iii de Kerkstraat in Cuijk heeft een jolig ondei~ieinerspaar eeii restaurant, 
Carpe Diein, gestart in een oude schuur. Daaraan ging eeii iiigri.ipeiide 
verbouwing vooraf; onder meer werd in het pand eeii 3 ineter diepe kelder 
uitgegraven. De schuur bevindt zich naar scliattiiig van onze werkgroep 
precies op het tracé van de westelijke inuur ei1 weergaiig van het 4e eeuwse 
castelluin. De graafoperatie inet 2 inachines werd door ons inet spanning en 
fototoestel gevolgd. De verdedigingswerken zijn iiiet gevonden. W at wel te 
zien was: de dwarsdoorsnede van eer1 ii i  de westelijke kelderwand 
aanwezige Romeinse weg van ca. 6 ineter breed. De bodeinprofielen aan de 
oostzijde van de kelder waseti verstoord. Daardoor kon geen exacte richting 
van de weg bepaald worden. De verstoring in de vonii van zwarte grond kan 
te inaken hebben inet de aanzet van een 12e eeuwse kasteelgracht (van de 



heren van Cuijk). Er zijn speculaties over een weg naar de Romeinse 
Maasbrug, die 120 meter oostelijker lag. Dit zou betekenen dat de weg 

, dwars door het castelluin gelopen zou hebben, en dat wordt door 
deskundigen betwijfeld. Hoewel, hoe was de situatie in Maastricht? Behalve 
de dia's, losse vondsten en enkele grondinonsters zijn er geen harde 
bewijzen. 

Gevel steen 
Uit recentere tijden kwamen ook leuke vondsten voor de dag, o.a. een 
gevelsteen, en afvalmateriaal van een steenhouwer, die er in de vorige eeuw 
zijn bedrijf had. 

Museum 
In het Museuin Ceuclum is een thematentoonstelling ingericht inet als 
onderwerp IJzert&imensen in en rond Cuijk. Verschillende leden van onze 
werkgroep maken ook deel uit van de museuinwerkgroep-Collectiebeheer en 
Presentatie. Ook daar zijn we druk inee geweest. 

Fibulae en gewichtjes 
Tijdens het uitgraven van de bouwput voor een parkeergarage is op het 
terrein onderzoek gedaan naar oude sporen. Deze waren lastig te herkennen 
door het ruwe graafwerk van machines inet een getande bak. Op een plaats 
echter was een afvalkuiltje met Romeinse schei-ven zichtbaar. Daaruit was 
een grijs kookpotje te reconstrueren. Het gaat oin Gose-type 537 inet als 
datering: eind 2e eeuw. Veel metaalvondsten uit de Romeinse weg werden 
opgepiept uit de afgevoerde grond. Enkele fraaie bronzen fibulae en loden 
gewichtjes werden gered. Een bronzen pincet en een afgesleten Romeinse 
inunt met 3 scherpe kloppen zijn bijzonder. Een aardewerk weefgewicht met 
een diameter van 52 cm. en een hoogte van 2.8 cin. was opmerkelijk gaaf. 
Het centrale gat van 1.0 - 1.2 cin. doorsnede was zeer nauwkeurig 
aangebracht. Het is triest dat er blijkbaar weer veel buiten de opgraving 
verloren is gegaan. 



De Romeinse vicus Ceuclunl 
Archeologisch onderzoek aan de Grotestraat in Cuijk I 

Harry van Enckevort en Jan   hijs sen 

Het archeologische onderzoek in de kern van Cuijk kent een lange traditie. 
Opgravingen door A.E. van Giffen, J. Willeins en J .  E. Bogaers in de jaren 
1937-38, 1948 en 1964-66 resulteerden in talrijke sporen uit het verleden. 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek inag worden aatigenoineti dat de 
plaatsnaam en situering van het tegenwoordige Cuijk overeenkoiiit inet liet 
toponiem Cerrclum op de Tabda Perrtiqgeriaa, een iniddeleeuwse kopie 
van een Romeinse wegenkaart. De oudste sporen uit de eerste helft van de 
l e eeuw zijn van een militaire versterking, een caste//rrm, dat verinoedelijk 
onder keizer Claudius (4 1 -54) is opgetrokken. Over de aard en de betekenis 
van deze versterking bestaan echter nog de nodige vraagtekens. Nadat de 
militairen rond het jaar 100 lijken te zijn vertrokken ontwikkelde Cuijk zich 
in de 2e eeuw tot een vicus, een regionaal centruin voor eeii groter landelijk 
gebied. Vooral handel, ambacht en dienstverlening keninerkten tiet karakter 
van het 2e-eeuwse Cuijk. De tijdens de opgraving vaii 1963 op de 
Maasoever gevonden resten van teinpel s geven aanleiding te veronderstellen 
dat Cuijk ook op religieus gebied van betekenis is geweest. Zoals zoveel 
nederzettingen in het Beneden-Rijtigebied lijkt Cuijk 1.oiid liet midderi van 
de 3e eeuw te zijn verlaten, waarna het tei~eiii pas in de 4e eeuw opnieuw 
wordt bewoond. 

Het onderzoek 
Door het oude onderzoek wisten we dat er, voorafgaande aan de bouw van 
de winkelpassage op de vooimalige percelen Gi-otestraat 18-24, 
archeologisch onderzoek plaats zou inoeteri vinden. Archeologen van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodeinonderzoek (ROB) hadden in 
samenwerking inet lokale ainateurarcheologen op het aanpaleiide tetreiii van 
de voormalige Hubo natnelijk al eerder eeii Roineiiise kelder kunnen 
onderzoeken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat na een verzoek van de 
ROB de Geineetite Cuijk en de Provincie Noord-Brabant inet een geldelijke 
bijdrage kwamen oin het arclieologisch onderzoek uit te kunnen voeren. De 



ROB vroeg de archeologen van de Gemeente Nijmegen oin het onderzoek 
uit te voeren. Tijdens de opgraving werden zij geassisteerd door een groep 
enthousiaste ainateurarcheologeti uit Cuijk en Beers, leden van AWN- 
afdeling 16. Op een diepte van ruim 1,5 in werd onder een dik akkerpakket 
een groot aantal verkleui-ingen aangetroffen. Uit de wirwar van deze 
grondsporen kon een aantal funderingsgreppels van drie houten gebouwen 
geïsoleerd worden. Alle drie lijken, gelijktijdig, miniinaal twee keer 
verbouwd te zijn. De verschillende bouwfasen zijn nog niet geheel 
uitgewerkt en gedateerd, doch de oudste fase lijkt door de schelven in de 
vulling van de greppels kort voor het midden van de le  eeuw na Chr. 
gedateerd te moeten worden. Het betreft houten huizen van ongeveer 35 in 
lang en 9 in breed. De voorkant van deze huizen ligt aan de Romeinse weg, 
die onder de huidige Grotestraat gezocht inoet worden. In de tweede en 
derde bouwfase (vanaf 70 na Clir.?) werden de huizen ingekort tot zo'n 20 
m. 

Ovens 
Binnen de Iiuizen waren werkplaatsen ingericht waar, blijkens de gevonden 
slakken, ijzer en brons werden bewerkt. Daartoe waren ovens gebouwd, die 
geheel uit leem waren opgetrokkeii. Door de hitte is de leein ervan rood 
verkleurd. De vloeren van de huizen annex werkplaatsen waren van 
aangestampte leein vervaardigd. Wanneer zo'n vloer op een gegeven 
inoment te vies of versleten was besloot inen een nieuwe vloer te leggen. In 
de profielen zagen wij dit terug. Boven elkaar lagen de resten van zeven of 
acht vloeren van gele leein inet daartussen donkere bandjes van viezigheid, 
die op de vloeren is blijven liggen. Op enkele plekken zijn deze vloeren 
door latere ingravingen beschadigd. De drie gebouwen inaakten in 
oorsprong deel uit van de vicus, de burgerlijke nederzetting rond de 
veronderstelde inilitaire versterking. De huizen met werkplaatsen lijken op 
gebouwen die elders in vergelijkbare nederzettingen bij militaire 
versterkingen zijn gevonden. De bewoners verdienden de kost inet huli 
werkzaamheden voor de soldaten en voor de bevolking van de regio rond 
Cuijk. De huizen zelf waren eenvoudig van aard inet lemen wanden en een 
neten dak. Op de achtererven zijn enkele watetputten gevonden die zeker 
meer dan 5 in diep zijn ingegraven. Gezien de verbrande resten van de 
lemen wanden lijken de huizen van periode 2 door brand verwoest te zijn. 
Wanneer die brand plaats gevonden heeft is nog niet g$eel duidelijk, inaar 





van een dergelijke goot gevonden. Deze had een bodem van liggende 
dakpannen (tegdae), terwijl de wanden vooinainelijk uit inoerasijzererts 
(limoniet) waren opgetrokken. Deze natuurlijke ijzerafzetting is ergens iii de 
buurt van Cuijk in een beekdal gewonnen. 

Een slotplaat (8x8,8 cin) en sleutel (lengte 14,7 cin) uit de kuil inet 
ijzer. Tekening. Sectie Archeologie Geineetite NijmegedAndré 
Sirnons. 

Kalk- en zoutverbindingen 
Van het badgebouw zijn van de binnenindeling in afzonderlijke vertrekken 
maar weinig sporen bewaard gebleven. Op twee plaatsen zijn smalle, ruim 
1,5 in lange greppels aangetroffen met een witte tot grijze vulling. Deze 
doen vennoeden dat op die plaatsen een urinoir is geweest. In deze greppels, 
een soort zinkputten, zijn iiamelij k kalk- en zoutverbiiidiiigen (urinesteen) 
op de bodein neergeslagen. Dit is hetzelfde inateriaal als waaruit nierstenen 



bestaan. Op eeii aantal andere plekken zijn haardplaatsen gevonden. Werd 
hier het water voor het badhuis verwarmd? De plattegroiid van dit eens 
iinposante boiiwwerk is slechts fraginentair bewaard gebleven doordat in de 
late middeleeuwen de bouwstenen zijn hergebruikt. Bocetidien zullen de 
ploeg van de boer en bouwactiviteiten in meer recente tijd ook Iiet nodige 
hebben bijgedragen aan Iiet ~erdwijneii van de resten van dit badhuis. 
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat iii dit deel van Iiet Cuijlise 
centruin eet1 waardevolle erfenis uit het verleden van Cuijk verborgen ligt. 
De Romeinse sporen lijken zelfs veel beter bewaasd te zijn gebleven dan 
eenieder tot voor kolt dacht. Waarschijnlijk zi-jri door alle opliogiiigeii de 
resten van het Romeinse Ceucium zo goed bewaard gebleven dat we eet1 
voor Nederland unieke situatie hebben. Elders zijn vergelijkbase 
nederzettingen door ingt-epen van de mens i11 de bodeiri of riviererosie 
nainelijk grotendeels vernietigd. Met de sporen va11 het oudste Cuijk moeten 
we zuinig oinspringen en als er in de (nabije) toekoinst iii dit gebied eer1 
schop in de grond gaat, moet dit met goed overleg gepaard gaan. In ieder 
geval zal iedere keer weer archeologisch onderzoek noodzakelijk zijti op die 
plaatsen waar het archeologische erfgoed niet gelimidhaafd kan blijven. 

De laatmiddeleeuwse kelder 
Direct bij aanvang van het archeologische onderzoek in april werd een stuk 
inuur vrijgelegd. Door de aandacht die diverse media aai1 dit inuurwerk 
schonkeri, kwamen veel mensen uit Cuijk een kijkje rieirien op de upgravitig. 
De muur was opgetrokken uit tufsteen, een vulkariisch gesteente uit de Eifel. 
Deze steensoort is een typisch Romeins bouwmatei-iaal en daaroin werd in 
eerste instantie gedacht dat we hier te inaketi hadden inet iiiuurwerk uit de 
Se of 3e eeuw van onze jaartelling. Toen enkele weke11 lates aai1 de voet van 
de inuur laatiniddeleeuws aardewerk werd gevoiiden werd duidelijk dat liet 
hier niet oin muunverk uit de Romeinse tijd ging. De sclierveii zijn i i i  de 
eerste helft van de IJe eeuw te dateren. Een gsijs raridfiagnietit staiiit vaii 
een pot uit Elmpt (Duitsland, nabij Roennond). Een oor is vati eeii 
Andennepot uit België, terwijl de overige scherven van een kannetje vaii 
steengoed staminen dat in Siegburg (D) is geiiiaakt. Verder onderzoek 
inaakte duidelijk dat we te inaken hadden inet eeii deel van de oostelijke 
inuur van eer1 kelder. Waasscliijnlijk heeft iti die tijd eeii belaigrijk 
ingezetene van Cuijk, dicht bij de burcht van de Hesen van Cuijk. eeii Ii~iis 
gebouwd tnet een stenen kelder. Voor Cuijk is dit de eerste inaal dat een 



dergelijke belangrijke vondst is gedaan. Elders, zoals in Nijmegen, zijn ook 
resten van zulke natuurstenen kelders uit die tijd gevonden. Ook deze 
hebben toebehoord aan de lokale elite. De keldennuur is, zo weten we na 
bestudering van de stenen, opgebouwd uit verzaagde blokken Romeins 
tufsteen dat waarschijnlijk afkomstig is van het 3e-eeuwse badliuis dat ter 
plaatse heeft gestaan of van het laat-Romeinse fort op de oever van de 
Maas. 

Literatuur 
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van Germania Inferior (Ger mania Secunda), Berichten var] de Rijksdienst voor het 
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Aad Hendriks 

De stilte van de Russisclie bossen is indrukwekkend en wordt slechts af eri 
toe onderbroken door een biutale ekster. Ik bei1 inet drie Russische 
archeologen een grafheuvel uit de 5e eeuw na Chr. aan het couperen. Het is 
oktober en het vriest 's nachts al. Als oin vier iiur 's iiiiddags de zo11 
verdwijnt kun je het meteen inerken. Tegen vijven pakken we onze syiilleri 
en zoeken ons nachtverblijf op. In onze iugzakkeii zitten de resten van een 
broos soort ijzex-tijd-aardewerk, csetnatieresten en paddestoeleii uit het bos, 
voor de avondinaaltijd. We zijn in de buut? vali liet doip Micliailo~~skoje, 
vier uur rijden van Pskov, de zusterstad van Nijinegen. Het doip valt oiider 
het district van de (stads)archeologen van Psliov. Ik Iieb een prijs gewontien 
inet een opstel over samenwerking tussen de zustersteden. Mi-j11 onderwerp 
is iiatuurlijk de archeologie. Het is wel de bedoeling zelf coritacteii te 
leggen. Na een paas brieven is alles geregeld eii word ik liarteli-jk welkom 
geheten, na een vliegreis va11 2,5 uur naar St. Peteisburg ei1 daai-ria eeii 
busreis van 5 uur tiaar Pskov. 

500 hectare vindplaatsen 
Het contrast is enorn. De archeologie aldaar inoet zicli belielpeii iiiet 
spaarzaam verlichte en dito venvarinde ondeskoinens. Toch vind ik de 
bevlogenheid, die ik in Nijmegen ai omst~-eken in archeologische kringeii 
ook vaak zie. Er wordt Iiout geconserveerd. Ledese~i schoentjes wosdeii 
behandeld in oude teilen en eiiiiners, die zelf ook a1 gerepareerd zijn, inaar 
het resultaat is perfect. De Pskovvers hebben vooral eeii rijke 
laatmiddeleeuwse geschiedenis. De stad zelf Iieeft 500 hectare aan 
vindplaatsen en het distsict dat ineii beheert, is net zo groot als ons land. 
Zoals overal i11 het verarinde Rusland koiiien de salatisseti van de 
ambtenaren regelinatig te laat. Zo ook de subsidies otii het nodige 
oiiderlioud aan het ~iiateriaal te plegen. 



Detector 
Voor deze ene keer wil ik het jaatverslag van onze afdeling gebruiken om 
voor een groep hardwerkende, jonge archeologen, die onder moeilijke 
omstandigheden toch tiun uiterste best doen, liet actie-gironummer van de 
Stichting Stedeiiband Nijinegen-Pskov bekend te maken. Er is namelijk een 
metaaldetector nodig die zonder steun, nu en ook in de toekomst niet 
aangeschaft kan worden. Het gironummer is 606707, onder vennelding van 
"metaaldetectbr" t.n.v. Stichting Stedenband Nijmegen-Pskov te Berg en 
Dal. Een kort verslag ]net foto's van deze reis is te vinden op Internet: 

F.V WW. euronet 11//userdadrian11s/. 



A WN-Handleiding Archeologisch Veldwerk 
l 4 
1 Peter Vissers 

Sinds november bestaat er een losbladige AWN-handleiding voor het 
verrichten vati veldwerk. Losbladig zodat zonder veel coinplicaties nieuwe 
inzichten opgenoinen kunnen worden. Het is liet prodiict van wat voor 
soininige leden van de A W  een iiiteriie tegenspraak blijft: liet 
professionaliseren van een ainateurclub. Nietteiiiiii zal de scliiijfster van hel 
werk, hoofdbestuurslid Alexatidra Oostdijk, er een hele klus aai1 gehad 
hebben. Een klus die het nodige respect afdwingt. 

Uniformiteit 
De handleiding baseert zich op de ROB-handleiding Prucedi~re ivor de 
Registmtie en het Beheer ~~ar l  veíd~ferkgege rgrer~sS De verscli i l lende A W N- 
afdelingen zijn uitgeiiodigd het concept te lezen en er eventueel 
aanvullingen/kritiek op te geven. Dat gebeurde op een aantal zaterdagse 
sessies in Ainersfoort. Het doel van de handleiditig is unifoniiiteit te 
brengen in het veldwerk en inet name in het vastleggen va11 gegevens. Het 
voorwoord sust: "De handleiding lioefl niet door iedere AWN-er uit liet 
hoofd te worden geleerd ... het is een steun bij de voorbereidiiig van ei1 
tijdens de opgraving." Dat geldt daii vooral voor de diverse 
veldwerkcoördiriatoreti, van wie verwaclit wordt dat ze de hier verzainelde 
kennis doorgeven aan degenen die inet lieii veldwerk ven-ichtcri. Iii onze 
afdeling heefi een aantal ineiisen ininiddels de handleiditig oiitvaiigeii. 

Veldwerk 
Wat staat er alleinaal in? De handleiding bestaat iiit drie grote lioofdstukken 
met el k weer een onderverdeling. Het eerste lioofdstuk Iieet " Handleiding 
voor het vastleggen en beheren van veldwerkgegevens". Het oinvat het hele 
scala aan werkzaamheden dat bij veldwerk komt kijken: van bureauwerk ter 
voorbereiding tot het tekeneii van profielen eli liet iiivulleii vati een 
vondstenlijst. Het tweede hoofdstuk "Enkele tips voor bij het veldwerk" 
richt zich op handigheidjes bij het veldwerk en het coiiselveren van 
vondsten. Het derde hoofdstuk "Prospectief arclieologiscli oiiderzoek" gaat 



over het toepassen van methoden die zijn gelicht op het opsporen en 
verkennen van archeologische vindplaatsen. 

Waarde 
De handleiding is een positieve stap in het streven de actieve amateurs hun 
hobby zo netjes mogelijk, in alle opzichten, te laten uitoefenen. Het werk zal 
in het veld, maar ook achter het bureau zijn waarde o~igetwijfeld gaan 
bewijzen voor wie seiieus inet archeologie bezig wil zijn. Degenen die de 
handleiding graag in willen zien, kunnen zich inelden bij Wiin Tuijn, onze 
veldwerkcoördinator. 



Deest blijft archeologisch brandpunt 
4 

Wim Tuijn 

Deest is rijk aan archeologische vindplaatsen, liiet alleen in kwantitatief, 
inaar ook in kwalitatief opzicht. In dit artikel gaat liet om twee vindplaatsen, 
de dorpskern en het Uivenneeitje, inet zeer van elkaar verschillende 
vondstcategorieën. 

Dorpskern 
Al in het jaarverslag van 1972 berichtte de heer C.P.J. van Kouwen over de 
ontdekking van een Romeinse villa in de dorpskern van Deest.' Dit jaar 
kwam daar opnieuw uit de 2e en 3e eeuw staininende Roineinse kerainiek 
tevoorschijn uit een bouwput. Deze bevond zich in een aan de zuidzijde 
aansluitend terrein tussen Lindepad en Schoolweg. In een iets oostelijker 
gelegen bouwput werd inheems aardewerk verzameld en fragmenten van 
Badorf-, reliëfband- en Hunneschans-keramiek. De laatstgenoemde drie 
aardewerkgroepen duiden op Karolingische bewoning. Ook de 
aanwezigheid daarvan werd eerder door Van Kouwen aangetooiid en door 
hein enthousiast vermeld in het jaarverslag over 198 1 .* Daarnaast kwain er 
dit keer veel inateriaal uit de I l e  thn de 13e eeuw aan liet licht: Andenne, 
Pingsdorf, Paffrath, "Beuningse tuitpot"', Elinpter en andere blauwgrijs- 
zwarte kogelpot-fragmenten. 

Het Uivermeertje 1 
Aan de oever van het Uiverineertje aan de zuidzijde van Deest deed 
mevrouw H. Litjens een belangrijke vondst. Zij ontdekte de restanten van 
een vroeg-Roineinse nederzetting in de vorm van een concentratie Romeinse 
en inheemse scherven en glas. De aangetroffen Romeinse keramiek bestond 
uit bekende soorten als terra sigillata (Claudius - Nero), terra nigra, geverfde 
waar, pijpaarden en rode kruiken, grijze kookpotten, doliuin en amfoor, 
waaronder Dressel 20 d.w.z. uit de l e eeuw 1i.C.. Het glas bestond o.a. uit 
fragmenten van ribkoininetjes. Onderzocht moet worden wat nog van de 
nederzetting resteert. Een aanzienlijk deel is in elk geval aan het 
zandbaggeren ten offer gevallen. De vondst is zo bijzonder oindat buiten de 



bekende vroege militaire complexen in Nederland slechts zelden vroeg- 
Romeinselinheemse nederzettingen zijn aan te wijzen. 

Het Uivermeertje 2 
Dat zandbaggeren in archeologisch opzicht ook productief kan zijn, bewees 
de heer B. Visschers. Hij is werkzaam bij de firma Van Roosrnalen, het 
zandbaggerbedrijf dat van het Uivenneertje een gigantische plas aan het 
maken is. In 1996 vond de heer Visschers op de transportband een buiten- 
gewoon gave harpoen of visspeer. (zie afb.) Dergelijke grote van weerhaken 
voorziene spitsen horen thuis in het vroeg-rnesolithicum, dus na de laatste 

Harpoen of visspeer uit Deest schaal 1 :2 tek. B. Vissers 



ijstijd, ongeveer 8000 V.C.. Het dorp Deest (geineente Dniten) vierde in 
augustus 1997 zijn 1000-jarig bestaan. Daarbij baseerde inen zich op eeti 
vennelding "Dheste" in een oorkonde uit 997. Als we voor het gelnali 
"dorp" gelijk stellen aan "inenselijke activiteit" inag Deest een O toevoegeii. 

De harpoen 
De visspeer of harpoen heeft eet1 lengte vaii 225 tnin., eeii breedte van 22 
min en een dikte van 10-1 1 intn.. Het inateriaal is Iiettsfiooin en de kleur is 
bruin. Er zijn 4 naar achteren gerichte weerliaken. Ooit waren dat er 5, iiiaar 
1 ervan is afgebroken. Een tiaar voren geiiclite weerhaak is voorzien van eeii 
inkeping voor binddraad. In de voorste weerhaak bevindt zich een sleufje. 
verhai-t4 classificeerde de mesolithische spitsen van Europoort. Het 
exeinplaar uit Deest belioort in zijn classificatie tot de grote van weerhaken 
voorziene spitsen: type 3. De verbindingsweerliaak iiiaakt het mogelijk va11 
een harpoen te spreken: type 4, ofiewel in iioordwest-Europese coiitext: 
groep 03.02. Het verspreidingsgebied vaii dit werktuig wordt vooral 
gevormd door de landen rond de Oostzee en liet zuidelijk deel van de 
Noordzee. In Nederland koinen ze, op een enkele verspreide voiidst na, 
alleen op de Maasvlakte in Europoort voor. Ze zijti Iiier dus zeer zeldzaam, 
in tegenstelling tot Deneinarken bijvoorbeeld, waar ze bekend zijn uit de 
Maglemose-cultuur. Jammer blijft intussen dat de precieze vindplaats in het 
diepe water van het Uivenneei-tje verborgen blijft. 

Noten: 

1 .  Van Kouwen, C.P.J., 1973: Romeinse en niiddeleeuwse vondsten te Deest 
(Gem. Druten). In: hrversiag /972 AWN Afdeling Nijmegen e.o., :p. 10- 14 

2. Van Kouwen, C.P.J., 1982: Deest toch Karolingisch! lil: .Lmmcrs/ag 1981 
AWN Afdeling Nijmegen e.o., p. 42-44 

3 .  vgl. voor "Beuningse tuitpot" Tuijii, W. en Vissers. P., Archeologie in de 
modder.Vondsten van het Blanckenburgh-terrein te Beuningen (publicatie in 
voorbereiding) 

4. Verhart, L.B.M., 1 988: Mesolithic barbed points and ot her itnpleinents from 
Europoort, the Netherlands. In: Ondhcidkrindigc h~icdcdcli~~gcn uit hei 
RIj.ksniirscirm van Oirclhcdcn, Leiden. 



Wim Tuijn en Peter Vissers 

Dat natuur en cultuur elkaar nogal slecht verdragen, is in Hemen (geineente 
Wijchen) weer eens bewezen. Bij liet inaken van natuur is daar stevig in het 
bodeinarchief gehapt. 

Scherven 
In de winter van 96/97 heeft de Stichting Gelders Landschap een terrein bij 
liet Moleiiven afgeplagd. Het gaat hier oin een gebied van ongeveer 2.4 ha. 
Bij het afplaggen ervan is zo'n 2000 m"plagse1 verwijderd.' Een detector- 
amateur die op het terrein had rondgelopen kon er geen metaal vinden. Wel 
viel hein op dat er hier en daar nogal wat scherven lagen. Hiervan heeft hij 
er enkele ineegenoinen en ze via via getoond aan de Eindhovense 
stadsai.clieoloog. Het zou gaan oin scherven uit de l le  en 13e eeuw. 
Vervolgeiis heeft de vinder inet de AWN contact opgenomen. Tijdens een 
aantal bezoeken aan het teireiii hebben wij creinatieresten, aardewerk en 
enkele stuks vuursteen verzatneld. 

Verstoring 
Bij het ontgrassen van het rivierduin en het velwijderen van de 
booinstobben heeft ineii weinig oog gehad voor de archeologische waarde 
ervan. Met het blote oog kon worden waargenomen dat die waarde er wel 
degelijk was (is?). Het rivierduin waarover het hier gaat, heeft twee 
duidelijke toppen, 1 en 11. Op beide lagen betrekkelijk veel creinatieresten en 
aardewerkscherven. Ook op de lagere delen van het terrein lag keramiek. 
Door de activiteiten van Gelders Landschap is waarschijnlijk veel van dit 
inateriaal verloren gegaan. Bijna alle scherven hebben namelijk verse 
breuken, een aanwijzing voor recente verstoring. Vlak onder het maaiveld 
lijken zich hier en daar nog resten van een cultuurlaag te bevinden. 

Vindplaats I 
l .  een hoeveelbeid creinatieresten, gewicht 225 gram. 
2. BRONSV~ en BRONSM: 16 scherven waaronder een randfragment 

inet doorboring. (tekening l a) 



3. BRONSL: 12 scherven, dunwaiidigígladwaiidig, waaronder: 5 
randfragmenten, 1 daarvan is naar buiten afgeschuind, 2 randen 
(tekening 2% en b), zijn naar binnen afgescliuind. 2a heeft spatelver- 
siering op de wand. 2b kent aan de binnenzijde een hoekige overgang 
van schouder naar hals. Deze rand lijkt verwant aan exemplaren uit 
Gassel-Over de   oot t.' Ook een in 1993 aan de Schoolsîsaat te 
Gassel gevonden aardewerkfiagineiit lijkt veiwatitscliap te hebben 
met Net als de scherveii uit Gassel-Over de Vooit is 2b 
gernagerd inet potgruis. Een ander raiidfragiiieiit is versierd inet 
nagelindrukken tegen de buitenzijde van de rand en verschraald inet 
kwartsbrokjes. (tekening 2d). I Waiidsclierf is versierd inet 
spatelindrukken (tekening 2f). 

4. IJZ: 19 scherven, waarvan 7 besmeten exemplaren, 2 
bodein fragmenten. 1 0 Fraginen ten zijn gladwandig afgewerkt. 

5. Silex: 3 afslagstukken en 1 klingetje (inesje), inisscliieii MESO. 
6. 5 stuks gebroken steen, waaronder kwaits ei1 kwaitsiet. 
7. ROM: 3 scherven: afkomstig van doliuin en grijze kookpot. 

Vindplaats I1 
1. Een hoeveelheid creinatieresten: gewicht 97 gram 
2. BRONSV en BRONSM: G fraginenteii waaivaii I bodeinfiagineiit en 

5 wandfraginenten, waarvan 1 inet stafbaiidje. 
3. BRONSL en IJZV: 17 fragmenten zijn besiiieten, waaronder 1 

bodeinfraginent, de 16 overige zijii waiidfiaginenten. 37 
Wandfraginenten zijn gladwandig, waaroiider 1 groot doiiwandig, 
inet kiezel brokjes geinagerd fragineii t (tekeii iiig Ze), l wandfragineiit 
met schei-pe buikknik en 2 wandfraginenteii inet Iijnversieriiig. 

4. steen: 1 stuk zandsteen, I stuk kwats, I brokje jaspis, l kwaitsiet 
rolsteen. 

5 .  1 klein fraginent Paffrath/rnisscliien een fragiiien[je vaii een Roineiiise 
kookpot. 

Vondsten verspreid over het terrein 
1. BRONSV en BRONSM: 4 fraginenteii. waarvaii I fraginent 

wikkeldraad-aardewerk (tekening I b) 
2. ROM: 
I wandfraginent, ruwwaiidig ~oldeunis. 



1 wandfragment van een dunwandige grijze kookpot. 
1 randfragment van een hard wit/geel baksel, van een verbrande kurkurn, 
type Holwerda 1295, datering: IA, eerste helft van de eerste eeuw na Chr. 
3. Karolingisch: 1 wand fragment oranje/geel Mayen, hard baksel. 
4. LME: 2 wandfraginenten blauwgrijs, 1 wandfrayment Paffrath 
5 .  steen: I silex klingetje, I Maaseitje, brokje kwats. 

Afb. 1. Keramiek uit de vroege Bronstijd. schaal I : 1 

Atb. 2 Kergmiek uit de late Bronstijd. schaal 1 :2 



Conclusie 
Op het tei~ein aan het Moleiiven zijn de aangetroffen sporeii van iiieiiselijke 
activiteiten te dateren vanaf de vroege bronstijd tot in  de late middeleeuwen. 
Het klingetje is inisschieii zelfs een uitscliietes in tijd naar het iiiesolitliicuiii. 
De aan de Eindhovense stadsarcheoloog getoonde sclierveii zijii niet 
representatief, want de coinponent prehistoi-isch dotriirieert de 
kerainiekvondsten, en daarbinnen is aardewerk uit de uineiiveldeiicultuur het 
sterkst vertegenwoordigd. Mogelijk is het rivierduin iii gebruik geweest als 
urnenveld, misschien zijn er ter plaatse ineiisen gecre~iieerd. Aan liet ven 
grenzen nog diverse vergraste rivierduineti. Het lijkt tiiet verstandig daar 
onbegeleid de bulldozer door te laten gaan. 

De tekeningen bij dit artikel zijn gemaakt door Anneke van Bergen en Wirn Tuijn. 

Noten: 
1. N.N.,  1997: Nieuwe kansen voor kwetsbare flora en fauna iti eti rond het 

Molenven van Hernen. I n :  Gcldcrs Landschilp, jrg. 1 9, nr. I ,  p. 8-9. 
2. Legenda van de hier gebruikte afkortingen: 
MESO: mesolithicum 
BRONSV: vroege bronstijd 
BRONSM: midden bronstijd 
BRONSL: late bronstijd 
1JZ: ijzertijd 
IJZV: vroege ijzertijd 
ROM: Romeinse tijd 
LME: late middeleeuwen 
3. Van den Broeke, P.W., 1991: Nederzettingsaardewerk uit de late bronstijd in 

Zuid-Nederland, vgl. p. 196 figuur 1.5 tlin 1.7 en 1.3 5 in: Fokkens, H. en N.  
Roymans (red), Nederzettingen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd in de 
lage landen. NAR 13, Amersfoort. 

4. Koolen, M. en J .  de Wit, 1994: Een afvalkuil uit de late bronstijd te Gassel 
(Gem. Grave) in: Jaan~crslag 1993, AWN afdeling Nijiiiegeti e.o., p.33 - 38. 
Zie afb. 2.5, p.35. 
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