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VOORWOORD JAARVERSLAG 1999 
Jaargang XXXII 
Peter Vissers 

1999 bracht opnieuw veel archeologisch ver- 
tier. Gelukkig maar! Dit jaarverslag is er de 
weerslag van. Een weerslag in een nieuw jasje. 
Henri Elbers heeft getekend voor de nieuwe 
vormgeving van onze jaarverslagen. Naar de 
mening van het bestuur heeft hij er iets moois 
van gemaakt. Om het karakter van de reeks 
niet te doorbreken hebben we ervoor geko- 
zen het AS-formaat van het jaarverslag te 
handhaven. Of de lay out nu millennium-proof 
is? We horen het graag van u. 

Activiteiten 
Vier lezingen, een schervenavond en een be- 
zoek aan het prachtige Museum Het Valkhof 
konden wij u dit jaar aanbieden.voor wie let- 
terlijk de handen uit de mouwen wilde ste- 
ken, en dat waren er heel wat, was er natuur- 
lijk de opgraving op Tienakker te Wijchen. In 
enkele zomermaanden tijd hebben leden van 
onze afdeling daar zo'n 2000 uur gewerkt 
onder leiding van het Nijmeegs Bureau Ar- 
cheologie. Superleerzaam, gezellig, vermoeiend 
en op sommige dagen verzengend heet. Op 
Tienakker hebben we tijdens de Open 
Monumentendag 1999 tevens een rondlei- 
ding verzorgd. Er kwamen zo'n 150 belang- 
stellenden op af: Rein Looij en Harry van 
Enckevort nemen u in ditjaarverslag mee naar 
deze veelbelovende opgraving. 

SU bsidie 
Niet alleen u, maar ook het Anjerfonds heb- 
ben we subsidie gevraagd. Doel van de Anjer- 
fondssubsidie was ondersteuning van het 
noeste werk van de Werkgroep Archeologie 
Cuijk bij het tot stand brengen van het boek 
'Cuijk, een regionaal Centrum in de Romeinse 
tijd.'Op 6 juli van dit jaar kon de werkgroep 

in Museum Ceuclum f: 4000,- in ontvangst 
nemen. Het boek verschijnt dit voorjaar. Lees 
het verslag van Ton van der Zanden daar- 
over. 

Bestuurlijk 
Het bestuur was in mei vertegenwoordigd tij- 
dens de Algemene Ledenvergadering van de 
AWN te Arnhem. Daarnaast is de Afgevaar- 
digenvergadering bezocht, organiseerden we 
de regiovergadering voor de afdelingen IS, 
16 en 1 7 en leverden we een bijdrage aan de 
AWN-graafkampenwe maakten kennis met 
onze provinciaal archeoloog Femke de Roode 
en vertegenwoordigden afdeling 1 6 bij de fees- 
telijke opening van Museum Hetvalkhof: Met 
de gemeente Wijchen hebben we dit jaar over- 
leg gevoerd over het bijstellen van de Archeo- 
logische Monumentenkaart. Het is de bedoe- 
ling dat dit laatste in de nabije toekomst ook 
in een aantal andere gemeenten binnen ons 
werkgebied gaat plaatsvinden.Aan de tentoon- 
stelling Handzame Handel, die in Museum 
Kasteel Wijchen te zien is tot 5 mei 2000, 
heefi onze afdeling een forse bijdrage gele- 
verd. Samen met afdeling 17 hebben we in 
1999 de eerste stappen gezet tot het ont- 
wikkelen van een cursus veldwerk-voor- 
beginners. 

Diversiteit 
Laat ik u niet langer afhouden van het lezen 
van de artikelen in dit jaarverslag. Opvallend 
vind ik de grote diversiteit van de bijdragen; 
dit keer met een accent op de Romeinse tijd. 
Prehistorie, Romeins, middeleeuwen, wande- 
len; het zit er allemaal in. Archeologie inspi- 
reert blijkbaar tot het zoeken naar en het 
vinden van uiteenlopende invalshoeken. Ik 
wens u veel leesplezier met dit jaarverslag en 
bedank alle schrijvers hier voor hun inspan- 
ningen. 



VERSLAG VAN BE SECRETARIS 
Jan J. van Daalen 

Na een hectisch eerste jaar, veroorzaakt 
door de mutaties in het bestuur en de 
viering van het zesde lustrum, heeft 1999 
het bestuur de rust gebracht om na te 
denken over de toekomst van de afdeling. 
In onze ogen is  de voornaamste voor- 
waarde voor een bloeiende en levendige 
vereniging de betrokkenheid van de leden 
met hetgeen in de afdeling plaats vindt. 
Het bestuur heeft zich daarom afgevraagd 
hoe de band met de leden kan worden 
versterkt met als doel de onderlinge sa- 
menhang van en de betrokkenheid met 
de afdeling te vergroten. 

Werkgroepen 
De locale werkgroepen, zoals die van 
Cuijk, Gendt, Gennep, Grave, Huissen en 
de W.O.O.R. (de Werkgroep Onderwater- 
archeologie Oostelijk Rivierengebied), zijn 
bloeiende gemeenschappen maar het ver- 
band tussen de groepen is te verwaarlo- 
zen.We zouden veel meer van elkaar kun- 
nen leren dan nu het geval is. Daarom zal 
het bestuur een bezoek brengen aan alle 
werkgroepen, om ideeën over dit onder- 
werp in kaart te brengen. Biedt de prach- 
tige webplek, ingericht door onze penning- 
meester Aad Hendriks, misschien een in- 
strument voor onderlinge communicatie? 
Elke werkgroep zou daar zijn activiteiten 
en kennis kunnen etaleren en vragen om 
hulp en informatie daar kunnen stellen. 
En ... elk lid kan tijdens het netsurfen ken- 
nis nemen van en inspelen op de gebo- 
den informatie. Het bestuur heeft twee 
maal geprobeerd een avond te beleggen 
met kleine groepjes nieuwe leden. Ken- 
nismaking van nieuwe leden met senior- 
leden kan sterk drempelverlagend werken. 

Kan ... maar de respons was vrijwel nihil. 
Hoe trekken we de nieuwe leden de 
drempel over, de afdeling binnen? 

D e  retributies 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 29 mei 1999 viel het besluit de 
retributies aan de afdelingen tijdelijk te 
verlagen van f. I 1 ,O0 naar f. 9,00 per lid 
per jaar, ingaande I januari 1999. Deze 
onvoorziene tegenslag voor de penning- 
meester werd ruimschoots gecompen- 
seerd door de giften van een aantal ruim- 
hartige leden en donateurs. 
Tegelijkertijd ontstond er grote verwar- 
ring over de' retributies voor geassoci- 
eerde leden. Dit zijn leden die ook lid zijn 
van gerelateerde verenigingen zoals His- 
torische Kringen. Het hoofdbestuur zal 
deze onduidelijkheid spoedig verhelpen. 

Museum Het Valkhof 
Na de sluiting van Museum Kam hoopte 
het bestuur de afdelingslezingen te mo- 
gen organiseren in het nieuwe museum. 
Ondanks het werkelijk genereuze aanbod 
van de directie van Museum Hetvalkhof 
heeft het bestuur toch besloten er geen 
gebruik van te maken. Het zou hoe dan 
ook een te zware aanslag worden op onze 
middelen. De lezingen en de jaarlijkse 
schervenavond vinden daardoor plaats in 
Wijkcentrum De Ark. 

Het ledenbestand 
In het afgelopen jaar werd ons leden- 
bestand heftig opgeschud. Er waren 18 le- 
den die afscheid namen. Het merendeel 
daarvan werd uitgeschreven vanwege het 
feit dat ze geen contributie hadden be- 
taald. In dit getal zijn ook begrepen 5 van 
de I O leden, die werden beschouwd als 
verdwaalde leden (zie Jaarverslag 1998, blz. 



6). Deze 10 leden woonden niet binnen 
het gebied van afdeling 16, maar waren er 
om onduidelijke redenen wel lid van. Het 
positieve hiervan i s  dat de andere 5 leden 
nu een vast thuis hebben gevonden in af- 
deling Nijmegen en omstreken. 
Vier leden verhuisden naar andere afde- 
lingen. Om dat te compenseren verhuis- 
den 3 leden naar onze afdeling. We prij- 
zen ons gelukkig dat zich 21 nieuwe le- 

den meldden. 

Het aantal donateurs verminderde met 2. 
Het overlijden van Willem de jong (1 922 
- 1999) op 4 oktober stemde tot  droef- 
heid. Wim was deskundig op het gebied 
van oude munten. Hij heeft de afdeling 
meermalen van advies gediend. Het be- 
stuur heeft de afdeling vertegenwoordigd 
bij zijn begrafenis. 

D $ie ik de leden zou willen 
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IJZERTIJDVONDSTEN UIT DRUTEN 
Wim Tuijn en Peter Vissers 

In 1998 vond AWN-lid Toon Stuart op 
Scharenburg, gemeente Druten, een kuil 
met aardewerk uit de ijzertijd. De kuil was 
aangesneden bij de aanleg van een 
slootcunet en bevond zich onder een 
bewoningslaag uit de'late ijzertijd. In deze 
laag bevonden zich enkele fragmenten La 
Tène-glas, een slingerkogel en twee spin- 
klosjes. Het aardewerk uit de kuil bestond 
uit één-, twee- en drieledige vormen.Te- 
vens waren er bodemfragmenten aanwe- 
zig. Alle aardewerkfragmenten in de ge- 
vonden kuil zijn verbrand. Het lijkt erop 
dat breuk van minstens een deel van het 
aardewerk heeft plaatsgevonden vó6r het 
verbranden ervan.wij dateren het com- 
plex op de overgang van de midden naar 
de late ijzertijd, tussen 300 en 200 voor 
Chr. 

Een- en tweeledig aardewerk 
Het eenledig aardewerk wordt vertegen- 
woordigd door een volledig besmeten 
schaal met een randdiameter van 46 cm. 
De schaal is gemagerd met potgruis. Drie 
tonvormige potten vormen de groep 
tweeledig aardewerk. Alle drie zijn ze vol- 
ledig besmeten. Volgens Van den Broeke 
komen deze vormen gedurende de gehele 
ijzertijd voor. Het meest prominent aan- 
wezig zijn ze in de midden ijzertijd en aan 
het begin van de late ijzertijd,fasen D tot 
en met J. De tweeledige vorm komt in de 
vroeg-Romeinse tijd opnieuw in de mode 
na zowat volledig verdwenen te zijn aan 
het eind van de late ijzertijd. Alle van 
Scharenburg afkomstige aardewerk- 
vondsten, behalve een in dit verband nog 
te bespreken drieledige bokaal, zijn 
gemagerd met potgruis; een manier van 

verschralen die past in de ijzertijdtraditie. 
De randdiameter van de tweeledige pot- 
ten bedraagt respectievelijk, 27(?), 30 en 
33 cm. De pot van 27 cm i s  zo door de 
hitte vervormd dat een exacte bepaling 
van de diameter overigens niet mogelijk 
is; vandaar het vraagteken. Opvallend aan 
deze pot is het feit dat hals en schouder 
lichtgrijze verkleuringen vertonen. Mis- 
schien is aangekoekt en verbrand orga- 
nisch materiaal hier verantwoordelijk 
voor. De pot met de grootste rand- 
diameter heeft een iets naar buiten ver- 
dikte rand. (Afb. I ) 

Drieledig aardewerk 
Vijf potfragmenten kunnen we rekenen tot 
het drieledige aardewerk. Een exemplaar 
is verwant aan een pot die afgebeeld is in 



Afbeelding I 
Voorraadvat uit ijzertijd 
Scharenburg Druten 
1:s 

Afbeelding 2 
Drieledige pot 
Scharenburg Druten 
1:4 

Afbeelding 3 
Bokaalvormige pot 
met hoge standring 
Scharenburg Druten 
1:4 



van den Broeke 1987b, afb. 9.4, p. 108. De 
Drutense pot is besmeten van bodem tot 
schouder. Schouder en hals zijn glad afge- 
werkt. (Afb.2)Van den Broeke dateert dit 
materiaal in zijn fasen H, I, J en K, het 
staartje van de midden ijzertijd en een 
groot deel van de late ijzertijd.Twee drie- 
ledige, nauwmondige potten sluiten aan 
bij Van den Broeke 1987b, afb. 2, p. 103. 
Het vierde exemplaar heeft een rand- 
diameter van 22 cm. De buik van deze 
pot is besmeten, schouder en hals zijn glad 
afgewerkt. De pot heeft een S-profiel en 
een vrij scherpe buikknik. Dit laatste lijkt 
een overblijfsel van een midden ijzertijd- 
traditie. De drieledige groep wordt ge- 
completeerd door een scherp geprofi- 
leerd, volledig gepolijste pot met hoge 
standring (bokaalvorm). (Afb.3) De pot is 
met zand gemagerd en de vorm ervan is 
vergelijkbaar met een door Perizonius af- 
gebeelde Eierbecher uit Alverna. De 
bokaalvorm komt voort uit de midden 
ijzertijdtraditie(Marne). 

Datering 
De tonvormige potten komen voor in de 
fasen D-). Als we even afzien van de zeld- 
zame bokaalvorm, horen de drieledige 
exemplaren thuis in de fasen H-K. De 
overlap in tijd zijn dus de fasen H, I en j. 
De schaal, hier het enige voorbeeld van 
een eenledige vorm, komt voor in de ge- 
hele ijzertijd.Toepassing van het aarde- 
werkschema vanvan den Broeke lijkt ge- 
oorloofd op onze vondstgroep. Toch is  
enige voorzichtigheid geboden. We heb- 
ben op Scharenburg immers te maken met 
een gesloten vondstgroep, die bestaat uit 
vrijwel complete stukken. Dat laatste is 
bijzonder, want het schema van Van den 
Broeke is  gebaseerd op nederzettings- 
vondsten die tevens hoofdzakelijk bestaan 

uit fragmenten. Niettemin kunnen de per- 
centages die voor Oss-Ussen gelden ons 
een goed richtsnoer geven. De datering 
van het aardewerk lig dan in het tijds- 
gebied waar de dateringen van de afzon- 
derlijke kenmerken elkaar overlappen 
(Van den Broeke 1987a, p.34-36). Deze 
overlapping in tijd zit hier in de fasen H, I 
en j. De bokaalvormige pot is niet duide- 
lijk te plaatsen. Uit de vondstomstandig- 
heden van de Alvernese Eierbecher blijkt 
dat de vorm op zich al voorkomt aan het 
begin van de midden ijzertijd.Wij denken 
voor deze aardewerkgroep als geheel aan 
een datering op de overgang van de mid- 
den naar de late ijzertijd, ergens tussen 
300 en 200 voor Chr. Een uitgewerkte 
versie van dit artikel wordt dit jaar aan 
Westerheem aangeboden. 
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TERRA SIGILLATATUSSEN 
NIJMEGEN EN WIJCHEN 
John Jansen 

In het voorjaar van 1995 werden door A. 
Stuart, in de omgeving van de Woezikse- 
straat te Wijchen, in zandige grond aan 
de oppervlakte enkele scherven gevon- 
den. Ze waren rood,tegen het roodbruine 
aan, glanzend, versierd en relatief dun in 
relatie to t  de omvang van de kom waar- 
van ze ooit deel uitmaakten: onmisken- 
baar terra sigillata. De scherven bleken 
naadloos aan elkaar te passen. Het is alsof 
dat ook zo hoort bij stukken terra sigillata, 
dat na 2000 jaar de bijzondere kwaliteit 
van het baksel mede is af te lezen aan de 
scherpe randen. Eenmaal aan elkaar ge- 
plakt leverde dit een scherf op met een 
omvang van ca. 6 x 8 cm en een dikte 
variërend tussen 4 en 7 mm (Afb. l), af- 
komstig van de bovenrand van een kom. 

Dragendorff 29 
De vorm van de kom is een 'Dragendorff 
29'. De kom heeft op de bovenrand een 
doorsnede van 24,5 cm. De Drag. 29-kom 
i s  karakteristiek voor zowel de 
productieplaats, namelijk het Zuid- 
Gallische La Graufesenque, als de periode 
waarin dit type werd geproduceerd, na- 
melijk in de eerste eeuw. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat bij uitzondering 
ook Drag. 29-kommen uit Midden- en 
Oost-Gallië afkomstig zijn (Vander- 
hoeven). De export van Drag. 29 vanuit 
La Graufesenque begon in 9 na Chr. en 
de productie duurde tot  ca. 85 na Chr. 
(Mees) In die periode hebben de vorm 
en de versieringen een evolutie doorge- 
maakt, waarin doorgaans drie stadia wor- 
den onderscheiden (o.a. Oswald & Price): 
I .Tiberische vorm (tot ca. 40) 
2. Claudisch-Neronische vorm: (40-70) 
3. Flavische vorm (na 70) 

Afbeelding I 
terra sigillata 

Wijchen 
I :  I 



De kenmerken van de Wijchense scherf 
neigen naar een Claudisch-Neronische 
vorm, waarin nog een aantal kenmerken 
van de Tiberische vorm is terug te  vin- 
den. Het gaat, met andere woorden, ver- 
moedeli jk o m  een vroeg-Claudisch- 
Neronische vorm (periode 40-50). De  
argumenten voor deze hypothese kunnen 
aan de hand van de vorm en de versierin- 
gen worden geleverd. 

De vorm 
Oswald & Price tonen in een aantal af- 
beeldingen de verschillende Drag. 29-ty- 
pen. De  evolutie van de vorm word t  
vooral gekenmerkt door een groter wor- 
dend reliëf in het profiel en de steeds 
schuiner wordende wanden van de bo- 
venzijde van de kom. Bovendien wordt de 
bovenrand, i.c. de gladde rand boven de 

- eerste geribbelde band, breder en gaat 
ook steeds meer naar buiten krullen. Een 

belbanden, bevat de Wijchense scherf een 
aantal specifiekTiberische kenmerken. 

De versieringen 
Duidt de vorm meer op een Tiberische 
afkomst, de versieringen zijn onmisken- 
baar uit de Claudisch-Neronische periode, 
waarin de versieringen ingewikkelder wor- 
den. Kenmerkende verschillen van de ver- 
sieringen uit de Claudisch-Neronische pe- 
riode ten opzichte van de voorafgaande 
periode zijn onder andere: 
- het verdwijnen van de ribbels op de door 
een parellijst gemarkeerde rand tussen de 
boven- en onderfries; op de Wijchense 
scherf is deze tussenrand ook glad; 
- het verschijnen van, o.a. Andreaskruizen, 
medaillons en metopen op de beneden- 
friesen; op de Wijchense scherf is een 
Andreaskruis en een medaillon met een 
vogelafbeelding op de benedenfries her- 
kenbaar. 

Afbeelding 2 
Tiberische vorm 

kenmerk van het Tiberische type (Afb.2) Ritterling ( 1  9 1 3) merkt op dat Andreas- 
is een relatief brede, onversierde rand kruizen, niet talrijk maar wel onmisken- 
tussen de twee bovenste geribbelde ban- baar voorkomen op Hofheimer stukken 
den. Met het geringe profielreliëf,de smalle van Claudische afkomst. In de beschrijving 
bovenrand die niet naar buiten krult, de van de Hofheimse terra sigillata wordt de 
vr i j  rechte wand en de relatief brede versiering van de bovenfries,die exact het- 
markering tussen de twee bovenste rib- zelfde is als die van de Wijchense scherf, 



door Ritterling beschreven als "An einem 
horizontal laufenden Perlstreifen aufge- 
reihte geschweifte Dolden, die an die 
stilisierten Flugel eines Fulmen erinnern, 
und  an langen Perlstaben sitzende 
Iangliche Blutendolden." 

Volgens Oswald & Price (1920) zijn ver- 
sieringen van de benedenfries bestaande 
uit "alternating cruciform and medallion 
ornaments (vide supra), the medallions 
encircling figures of birds and animals", 
voorbeelden van terra sigillata u i t  de 
vroege Claudisch-Neronische periode, 
maar worden ze ook nog door potten- 
bakkers en decorateurs uit de Flavische 
tijd gebruikt. Dit decoratieschema is vol- 
gens Oswald & Price door een beperkt 
aantal pottenbakkers gebruikt: Aquitanus, 
Darra, Felix, Melus, Modestus en Primus. 
O f  in deze selectie ook de maker van de 
Wijchense scherf zit zal nader literatuur- 
onderzoek, dan wel nieuwe vondsten ter  
plaatse (stempels!) moeten uitwijzen. 

Conclusie 
De Wijchense scherf is afkomstig van een 
Dragendorff29 kom, geproduceerd in het 
Zuid-Gallische La Graufesenque tussen 40 
en 50 na. Chr. De  versieringen zijn niet 
uniek en gebruikt door meerdere potten- 
bakkers. Nader onderzoek naar de vind- 
plaatsen van de voorkomende versierin- 
gen en de karakteristieken van de moge- 
lijke pottenbakkers, zou meer informatie 
kunnen opleveren over de maker van de 
oorspronkelijke kom. 

(Noviomagus) en Wijchen dat indertijd 
vermoedelijk een locale centrumfunctie 
had.Terra sigillata van deze ouderdom in 
deze centra is niet ongewoon. Maar tus- 
sen deze centra is het verrassend. Heeft 
er iets gestaan, of is die pot gewoon on- 
derweg van een kar gevallen? We zoeken 
gewoon door. 
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Nawoord 
Dit onderzoek heeft zich niet gericht op 
de vindplaats van de scherf. Opmerkelijk 
is wel dat de scherf is gevonden op het 
platteland tussen het Nijmeegse centrum 



EEN ARCHEOLOGISCHE VERRASSING: 
TIENAKKERTE WIJCHEN 
Rein E Looij 

Het was voorjaar 1999 dat een groepje 
AWN'ers gewapend met  troffels, een 
grondboor en goede wil, zich verzamelde 
bij deTienakker teWijchen. DeTienakker 
is, inmiddels was, een stuk braakliggend 
land aan de zuidwestelijke kant grenzend 
aan het centrum van Wijchen D e  bedoe- 
ling van de AWN'ers, onder de bezielende 
leiding van veldwerkcoördinator W i m  
Tuijn, was een aantal proefboringen uit te  
voeren. Zodoende wilden zij nagaan of dit 
stuk land van archeologisch belang was, 
zoals bij zo vele terreinen in Wijchen en 
omgeving het geval is. 

Boren 
In het verleden waren dergelijke boringen 
op dit terrein al eens uitgevoerd door de 
provinciaal archeoloog. O p  basis van de 
resultaten daarvan concludeerde hij dat 
verder onderzoek niet nodig was. Enige 
volhardende AWN'ers waren echter van 
andere mening.Toen de gemeenteWijchen 
aankondigde dat er op het terrein huizen- 
bouw zou gaan plaats vinden werd het tijd 
voor archeologische actie. De mouwen 
werden opgestroopt en de boor ter  hand 
genomen. Na enige boringen verricht te  
hebben op plaatsen oostelijk van de plek 
waar indertijd de provincie geboord had, 
bleek dat er met grote waarschijnlijkheid 
Romeinse resten in de grond moesten zit- 
ten. Deze conclusies werden medegedeeld 
aan de ROB en de stadsarcheoloog van 
Nijmegen. Eveneens werd de projectont- 
wikkelaar ingelicht. Uiteindelijk resul- 
teerde dit alles in het besluit o m  onder 
leiding van het Nijmeegse Bureau Stads- 
archeologie een onderzoek uit te  voeren. 

Merovingisch 
Er verscheen een graafmachine die de eer- 
ste sleuf t rok aan de noordzijde van het 
terrein. Daar waar het grenst aan de tuin 
van de voormalige burgemeesterswoning. 
Deze tuin werd door de huidige eigenaar, 
mevr. G. Borsten, beschikbaar gesteld als 
lunch- c.q. koffiepauzelocatie. De  schuren 
mochten gebruikt worden als bergruimte 
voor instrumenten en gereedschappen. 
Een en ander werd hogelijk gewaardeerd. 
De  eerste sleuf was overigens gelijk raak. 
O p  een diepte van ca. 70 cm werden een 
aantal afvalkuilen en paalgaten aangetrof- 
fen waarin vooral Merovingisch materiaal 
werd aangetroffen. O o k  werden enige 
Karolingische, laat middeleeuwse en zelfs 
17e eeuwse scherven gevonden. Het uit- 
lepelen van de kuilen werd opgeluisterd 
door de aanwezigheid van een aantal po- 
ny's op het terrein. Zij toonden een le- 
vendige belangstelling voor de apparatuur. 
Twee meetlinten en enkele vondstzakken 
lieten als gevolg daarvan het leven. 

Romeins 
De tweede sleuf werd getrokken aan de 
zuidzijde, de kant van hetWijchens Meer. 
O o k  hier werd aan aantal afvalkuilen ge- 
vonden.Tot onze grote verrassing kwam 
ook een gedeelte van de fundering van 
een Romeins gebouw tevoorschijn,en een 
prachtige stenen waterput. De  zuidelijke 
sleuf werd in westelijke richting verlengd 
t o t  deze contact maakte met een sleuf 
aan de westkant. O p  het raakpunt van 
beide werd veel Romeins materiaal ge- 
vonden. 

Orkest 
O p  het moment dat dit geschreven wordt 
zijn er aan de vier zijden van het terrein 
sleuven gegraven, zijn de pony's verhuisd 



naar en ander weiland, is de aannemer DE TIENAKKER IN WIJCHEN 
begonnen met de wegenaanleg en is het Harry van Enckevort en Jan Thijssen 
centrale deel van het terrein nog niet on- 
derzocht.We zijn zeer benieuwd naar ver- Na  overleg met de gemeente Wijchen en 
dere vondsten. In ieder geval heeft de de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
A W N  in het opgravingsorkest een stevig Bodemonderzoek t e  Amersfoort is het 
partijtje meegeblazen. Bureau Archeologie van de Gemeente 

Nijmegen op  19 juli 1999 gestart met de 
aanleg van een aantal opgravingsputten in 
de wegcunetten van het bouwplan Tien- 
akker met het doel meer inzicht t e  krij- 
gen in het restant aan archeologische 
waarden die nog in het terrein aanwezig 
konden zijn. Aan de basis van het onder- 
zoek stond een verkennend onderzoek 
van de ROB dat in september 1993 was 
uitgevoerd om de waarde van het terrein 
nader te bepalen. Uit de rapportage van 
de ROB bleek dat het terrein, met uit- 
zondering van het noordelijke deel, voor 
de archeologie eigenlijk als verloren be- 
schouwd moest worden. Dankzij de to- 
meloze inzet van een aantal AWN-leden 
uit Nijmegen en omgeving konden gedu- 
rende de warme zomermaanden direct 
delen van het terrein onderzocht worden. 
De resultaten van het onderzoek in 1999 
bevestigden het beeld dat het ROB-on- 
derzoek had opgeleverd. De grondsporen 
in het noordelijke deel van het terrein 
waren grotendeels nog intact. Ook  bleek 
dat het zuidelijke deel van het terrein in- 
derdaad in 197 1 ontzand was. Toch ble- 
ken voora l  aan de randen van de 
ontzanding zoveel sporen nog redelijk in- 
tact aanwezig dat we nu in grote lijnen de 
geschiedenis van de Tienakker durven t e  
schetsen. Daarbij worden we geholpen 
door de talrijke vondsten die behalve in 
het noordelijke gedeelte van het terrein, 
ook in het ontzande gedeelte zijn gedaan. 



Watertoren 
De bewoningsgeschiedenis van de Tien- 
akker en directe omgeving neemt waar- 
schijnlijk in het neolithicum een aanvang. 
Hier duiden enkele losse vondsten op. 
Sporen van gebouwen zijn niet aangetrof- 
fen. Over de daarop volgende eeuwen 
kunnen we niet veel meer zeggen dan dat 
er in de ijzertijd een grafveldje is aange- 
legd.Verschillende fragmenten van glazen 
La Tene-armbanden markeren de over- 
gang naar de Romeinse tijd. Aan het einde 
van de Ie eeuw na Chr. lijkt het terrein 
definitief in gebruik te zijn genomen. Op 
het zuidoostelijke (ontzande) deel van de 
Tienakker kwamen op een door een grep- 
pel .afgegrensd perceel de funderings- 
resten van een rechthoekig gebouwtje uit 
de Flavische tijd tevoorschijn. Het natuur- 
stenen bouwmateriaal bestond vooral uit 
Grauwacke Schiefer. Waarschijnlijk heb- 
ben we hier met een bijgebouw van een 
Romeins boerenbedrijf, een villa, te ma- 
ken. Dat er resten van een villa aangetrof 
fen zijn i s  niet verwonderlijk omdat 
oudere vondsten van het terrein al in deze 
richting wezen. Zeer opmerkelijk is de 
vijfhoekige waterput die binnen het fun- 
dament is aangetroffen en die uit grote 
blokken tufsteen is opgebouwd. De vondst 
van een grote bronzen kraan in de directe 
omgeving en de inpandige waterput ma- 
ken het aannemelijk dat het gebouwtje als 
watertoren gefunctioneerd heeft. Van 
hieruit zal de watervoorziening voor het 
gehele erf en badgebouw van de villa ge- 
regeld zijn. 

Stempelafdrukken 
Iets verder naar het westen heeft vermoe- 
delijk een tweede gebouw met een ste- 
nen fundering gestaan. De funderingen zijn 
evenwel tijdens bovengenoemde 

ontzanding geheel vergraven. De locatie 
wordt echter gemarkeerd door talrijke 
brokstukken van baksteen, natuursteen, 
mortel en muurschilderingen. Veel van de 
baksteenfragmenten van (hypocaust) te- 
gels, platte dakpannen (tegulae), vorst- 
pannen (imbrices), muurbekledingstegels 
(tegulae mammatae) en verwarmings- 
buizen (tubuli) hebben mortel resten en 
zijn secundair gebruikt.voor een deel lij- 
ken ze ook in het Maasgebied (geel-wit 
baksel of insluitingen) geproduceerd te 
zijn. Op twee fragmenten dakpan komen 
(delen van) stempelafdrukken voor. Het 
gaat om stempels van het leger van Bene- 
den-Germanië of van detachementen 
daarvan. De stempels kunnen globaal in 
de tweede helft van de 2e eeuw gedateerd 
worden. Op een ander dakpanfragment 
i s  het stempel MHF binnen een rond ka- 
der aangebracht (zie Afb. I ). Het stempel 

Afbeelding I 
Dakpanstempel Tienakker Wijchen 
I: I Tekening Louis Peperzak 

is bekend van een aantal villaterreinen in 
Belgisch-Limburg en Zuid-Limburg. De 
productie lijkt in dat gebied te hebben 



plaatsgevonden. Naast de reeds genoemde 
dakpanstempels, die aansluiten bij enkele 
reeds eerder in het jaarslag van de A W N  
besproken exemplaren,zijn enkele opval- 
lende stukken leerbeslag vermeldens- 
waardig. Normaal gesproken komen deze 
zowel in militaire als in stedelijke context 
voor. Bijzonder is een bronzen knop van 
een sleutel in de vorm van een paarden- 
hoofd. Ten westen van dit tweede gebouw 
hebben we sporen gevonden van een 
tumulus met een diameter van ongeveer 
18 m.Tot op heden zijn nog geen sporen 
van begravingen aangetroffen. Waarschijn- 
lijk heeft dit te  maken met de ontzanding 
ter plaatse. Alle ondiepe sporen zijn daar- 
door verdwenen. 

Frankische kolonisten 
Al  met al krijgen we nu langzaam de in- 
druk dat de Tienakker en omgeving de 
kern zijn geweest in de ontwikkeling van 
Wijchen zoals we het nu kennen. Het is 
met een Romeinse villa op de oever van 
het Wijchens Meer begonnen. Talrijke 
oudere vondsten geven naast de resulta- 
ten van het lopende onderzoek een goede 
indruk van het leven op dit agrarische 
bedrijf. Z o  geven de ongeveer 150 in het 
Wi jchens Meer  gevonden visnet- 
verzwaringen aan dat de bewoners zich 
intensief met de visvangst hebben bezig 
gehouden. De villa lijkt zoals vele andere 
plattelandsnederzettingen in de 3e eeuw 
te  zijn opgegeven. In de 4e eeuw is het 
voormalige erf van de villa opnieuw in 
gebruik genomen door Frankische kolo- 
nisten. Diverse hutkommen en enkele 
huizen, alsmede talrijke vondsten laten 
zien dat het terrein in ieder geval t o t  in 
de 5e eeuw bewoond is geweest. Daarna 
is de bewoningskern verplaatst naar een 
ander terrein nabij het centrum van 

Wijchen,gezien de aanwezigheid van een 
Merovingisch grafveld in het centrum. 
Vanaf die tijd heeft Wijchen zich gestadig 
op dezelfde locatie ontwikkeld. Wijchen 
is de derde nederzetting na Gennep en 
Lent waar we zo'n ontwikkeling vast kun- 
nen stellen. Voor Nederland zijn de 
ontwikkelingstrajecten van zulke neder- 
zettingen gedurende de laatste 2000 jaar 
slechts fragmentarisch gedocumenteerd 
en zelden geanalyseerd. Het verdient dan 
ook aanbeveling om verdere ontwikkelin- 
gen in en nabij het centrum van Wijchen 
op de voet te  volgen opdat geen in ar- 
cheologisch opzicht belangwekkende za- 
ken bij bouwwerkzaamheden ongezien 
verdwijnen.Wijchen heeft de archeologie 
nog veel te  bieden. 
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VERSLAG UIT CUIJK 
Werkgroep Archeologie Cuijk 

Onderzoek 
Onderzoek in een bouwput in het cen- 
trum van Cuijk aan de Jan van Cuijkstraat 
leverde slechts schaarse losse vondsten 
op, terwijl uit archeologisch goed geïn- 
formeerde bronnen een - weliswaar vage 
- aanwijzing bekend was, dat hier ergens 
in die omgeving vierde eeuwse graven te 
vinden zouden moeten zijn. Van een 
vierde eeuws grafveld ontbreekt tot nu 
toe ieder spoor, terwijl de graven uit de 
voorgaande periode aardig getraceerd 
zijn. Gevonden werden een Romeinse 
boogfibula uit de eerste eeuw, een rand- 
fragment uit de eerste helft van de derde 
eeuw en enkele stukjes niet definieerbaar 
'alledaags' aardewerk. Heel bijzonder was 
wel de vondst van een Merovingische 
fibula. (Afb. I) Qua constructie past deze 
goed in de vijfde eeuw, de tijd van 
Childerik, aldus Wim Tuijn. 

Afbeelding I 
Fibub 
Cuijk 

/ : I  

weg 
Aan de Grotestraat eer hoogte van de 
nummers 8-24 werd een nieuw riool aan- 
gelegd. Op een diepte vanaf 1,60 meter 
kwamen duidelijke sporen van een Ro- 
meinse weg voor de dag. Hiervan zijn 

dia's gemaakt en monsters genomen. De 
Stichting RAAP is  in opdracht van de ge- 
meente Cuijk begonnen met een uitge- 
breid booronderzoek op een aantal toe- 
komstige bouwlocaties. Vanuit de werk- 
groep is enige assistentie verleend en is 
documentatie en informatie beschikbaar 
gesteld. 

Een boek over Romeins Cuijk.. 
"Cuijk, een regionaal centrum in de Ro- 
meinse tijd" zo zal het boek gaan heten 
dat onder redactie van Harry van 
Enckevort en JanThijssen medio 2000 zal 
verschijnen. Voor deze publicatie was 
fondswerving noodzakelijk. Naast de ge- 
meentelijke bijdrage moest er nog mini- 
maal f 13.500,- bijeen gebracht worden. 
Tezamen met het Museum Ceuclum heeft 
de Werkgroep Archeologie Cuijk in 1999 
zich hiervoor ingezet. Ook de AWN-af- 
deling Nijmegen e.o. heeft daarbij mede- 
werking verleend. Het beoogde bedrag 
werd ruim gehaald. Inmiddels heeft de 
WAC ook werk gemaakt van inhoudelijke 
bijdragen aan dit boek. 

... en een tentoonstelling 
Tegelijk met het verschijnen van het boek 
zal er in het Museum Ceuclum een ten- 
toonstelling lopen met de gelijknamige 
titel. Deze tentoonstelling wordt voor- 
bereid door Museum Ceuclum en WAC. 
Sinds enige tijd wordt in de Echo, een huis- 
aan-huisblad,een wekelijkse,vaste rubriek 
gewijd aan het museum en de Cuijkse ar- 
cheologie aan de hand van de bespreking 
van een voorwerp uit de collectie of een 
historisch thema. 



DE JAARLIJKSE SCHERVENAVOND 
Jan J. van Daalen 

De dagen zijn al aardig kort op 27 okto- 
ber. Mede daardoor maakte een sfeer, als 
die van een buitensporig vroege pakjes- 
avond, zich al snel meester van de bijna 
40 aanwezige leden. Natuurlijk was de 
zaal in wijkcentrum De Ark weer te klein 
en te warm, maar de spanning van wat 
zou komen drong dit kleine ongemak snel 
op de achtergrond. 

Na een woord van welkom van PeterVis- 
sers vroeg deze of er nog vragen resteer- 
den ten aanzien van de meldingsprocedure 
aan onze veldwerkcoördinatorWimTuijn. 
Dit bleek niet het geval te zijn. JanThijssen 
deelde mee dat de opgraving op deTien- 
akker in Wijchen nog tot I april 2000 kan 
worden voortgezet. Dit is afgesproken 
met de projectontwikkelaar en de ge- 
meente Wijchen. Er is dus nog veel werk 
aan de winkel, ook voor de 'werkwillige' 
leden van de AWN. 

BenTeubner presenteerde een korte dia- 
serie over de opgravingen op deTienakker, 
zoals die afgelopen zomer hebben plaats 
gevonden,ook met inbreng van een groot 
aantal AWN-leden. Bij het tussentijds op- 
maken van de balans telde de Stads- 
archeologie Nijmegen al 1 700 manuren 
van AWN-leden op dit project. Op de 
open dag toonden vooral de autochto- 
nen flinke belangstelling. 

Harry van Enckevort gaf een korte uit- 
eenzetting over de vondsten op de Tien- 
akker. De fundamenten van een bijgebouw 
van een Romeinse villa zijn gedeeltelijk 
blootgelegd. De villa is waarschijnlijk in 
de eerste eeuw gebouwd. Muntjes, staaf- 

jes metaal, fibulae, scherven aardewerk, 
scherven van dakpannen met stempels, 
een stukje terra sigilata met ingekrast het 
chi-rho teken (Chr), iedereen kon ze even 
betasten. Jan Thijssen schatte dat het ter- 
rein archeologisch gezien nog voor 70% 
op orde is.Voor Nederlandse begrippen 
is het een toplocatie. 

Wim Otemann vertelde iets over zijn 
vondsten aan de Loohof in Gendt. Een 
verbouwing van een woonhuis aldaar le- 
verde weer het nodige interessante ma- 
teriaal. 

Jantien Koeling gaf met een paar dia's weer 
tot op welke diepte in het centrum van 
Cuijk werd gegraven ten behoeve van de 
bouw van een nieuw winkelpand. Zijn 
speleologische avonturen ontlokten de 
voorzitter verzuchtingen over zijn veilig- 
heid en de zorgen van de AWN dienaan- 
gaande. 

Martien Koolen prees zich gelukkig dat 
hij toestemming kreeg het bagger- 
materiaal te onderzoeken dat vrijkwam 
bij het uitdiepen van de Maas. Er kwamen 
duizenden metalen voorwerpen (letter- 
lijk) boven water.Soms had hij een vracht- 
wagen nodig om de buit af te voeren. Het 
meest interessant waren een soort hak 
(van het werkwoord hakken) die in veler- 
lei vormen en maten werden opgebaggerd. 
Niemand van de aanwezigen kon perti- 
nent zeggen wat de functie van deze voor- 
werpen is  geweest. Martien is bezig een 
verzameling prenten bijeen te brengen 
waarop wordt afgebeeld hoe de 
opgebaggerde voorwerpen vroeger wer- 
den gebruikt. Als voorbeeld noemde hij 
afbeeldingen van grenadiers met hun gra- 
naten als uitleg bij de door hem gevon 



den granaten. 

Cor Neijenhuis toonde naast een munt 
en een fibel ook enkele onbegrepen vond- 
sten uit Huissen. 

Jo dewit bracht naast prachtig aardewerk 
(o.a. neolithisch) ook tientallen kilo's pit- 
ten, voornamelij k kersenpitten, en mossel- 
schelpen uit een beerput in Grave mee. 
Volgens Martien Koolen zijn het er zo- 
veel dat er waarschijnlijk sprake is geweest 
van het storten van partijen afval van fruit 
en vis. 

Wirn Tuijn, de discussieleider van deze 
avond, moest bijna geweld toepassen om 
de aanwezigen buiten de deur te krijgen. 
Men bleef maar kijken, betasten, discus- 
siëren, napraten. 



EEN ROMEINS AQUADACT 
BIJ NIJMEGEN? 
B. Brus 

Aan de noordzijde van Berg en Dal ligt 
het Kerstendal. Het i s  ongeveer I O m diep, 
smal, betrekkelijk recht, heeft steile hel- 
lingen en een bodem, die min of meer 
horizontaal loopt. Dit alles doet ons den- 
ken, dat dit dal niet door de natuur ge- 
vormd is, maar ooit door mensen werd 
gegraven. Dit blijkt ook zo te zijn. De vrij- 
gekomen aarde is aan weerszijden van het 
dal nog terug te vinden. Zeker is voorts, 
dat het dal al eeuwenlang bestaat. 

Waterleiding 
Niemand schijnt te weten wanneer, door 
wie, en met welk doel het Kerstendal 
werd gegraven. Dit intrigeerde me. Zou 
hier ruimte zijn voor gegronde vermoe- 
dens?Als redelijke mogelijkheid zag ik,dat 
het dal een restant kon zijn van een Ro- 
meinse waterleiding, die Noviomagus ooit 
van water voorzag. De vraag was dan: zijn 
er aanwijzingen te vinden, die dit vermoe- 
den ondersteunen? Te raden valt wat 
volgde: snuffelen in boeken, zoeken op 
oude kaarten, wandelingen door de om- 
geving, gesprekken met omwonenden en 
geïnteresseerden, bezoeken aan archieven, 
enz. Er werd gegist en gemist, het was 
vallen en opstaan. Het is hier niet de plaats 
om uitvoerig verslag uit te brengen over 
aanwijzingen die gevonden werden en 
over vermoedens die terecht of ten on- 
rechte werden geformuleerd. Het eind van 
het lied was: een langdurige zwerftocht 
door de bossen ten zuiden van Nijmegen, 
gewapend met een barografische hoogte- 
meter. De Romeinen waren voor het 
transport van het water in hun aquaduc- 
ten aangewezen op de zwaartekracht, dus 

op de helling in het terrein. Een verval van 
I à 3 pro mille was daarbij gebruikelijk. 
Aan de hand van meer nauwkeurige 
hoogtebepalingen dan beschikbare 
hoogtekaarten mogelijk maken, kon bij be- 
nadering worden vastgesteld, waar een 
leiding gelopen kon hebben, en in welke 
richting water zou hebben gestroomd. Dit 
leidde ertoe, dat met betrekkelijk grote 
zekerheid een traject kon worden aange- 
geven, waarlangs in de Romeinse tijd een 
waterleiding aangelegd zou kunnen zijn. 
Voor uitvoerige toelichting en motivering 
ontbreekt hier de ruimte. In hetgeen volg, 
wordt volstaan met een korte, punts- 
gewijze beschrijving, zodanig dat een wan- 
delaar een en ander in het terrein terug 
kan vinden. 

Tracé 
1. 
Het Kerstendal helt van 80 m bij de Oude 
Kleefse Baan af naar 60 m bij de vijver 
van de Watermeerwijk. Water stroomde 
dus indertijd naar de vijver toe. Een pro- 
bleem is dan: waar kwam het water van- 
daan? In de diepte langs de Oude Kleefse 
Baan valt namelijk geen spoor van water 
te bekennen. Echter, precies in het ver- 
lengde van het Kerstendal begint aan de 
overkant van de Oude Kleefse Baan een 
ander diep dal, dat afdaalt naar Beek. Hier 
ligt het brongebied van de Elzenbeek. Dit 
dal is ook nu nog waterrijk.Voorts heeft 
de Oude Kleefse baan op deze plaats dui- 
delijk het karakter van een dijk, die mo- 
gelijk later werd aangelegd. Het vermoe- 
den lijkt gerechtvaardigd, dat het Kersten- 
dal, toen het gegraven werd, doorliep tot 
het brongebied van de Elzenbeek. De 
Romeinen hebben zodoende-door het 
Kerstendal te graven-het water van de 
bovenloop van de Elzenbeek afgeleid naar 



I Oude Kleefse Baan 

bron 
75 

- - - - Hoogte van het terreln zoals de Romeinen 
dit aanlroffen. 
Hoogte op heden, gemeten in het diepst van 
de sleuven en over de kruin van de dijken. 

na  a i a i a a n  Verondersteld traject van het aquaduct. 

I 
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Romeins ~ ~ u a d u c t  Nijmegen 
Terreinhoogten en afstanden uitgezet in een grafiek 

de vijver van dewatermeerwijk. Het ont- 
staan van het Kerstendal is hiermee ver- 
klaard. In een latere tijd (vermoedelijk 
rond 1300) werd op het hoogste punt het 
dal weer dichtgeschoven ter wille van de 
aanleg van een weg, die nu Oude Kleefse 
Baan wordt genoemd. 

2 
De vijver in de Watermeerwijk ligt op 60 
m hoogte. Hij dankt zijn bestaan kenne- 
lijk aan de afdamming van een beekje, in- 
dertijd de 'Meerbeek': genoemd. Het dal 
van dit beekje is nog steeds in het land- 
schap terug te vinden (Meerwijkse Laan, 
bocht naar het zuiden rond6Het Groeske' 
en 'Sionshof', Scheidingsweg, Grootstal, 
Hatertseven). Over de stuwdam loopt nu 

de Postweg. Het vermoeden lijkt gerecht- 
vaardigd, dat de vijver indertijd door de 
Romeinen werd aangelegd als reservoir 
voor een waterleiding. 

3. 
Deze eventuele waterleiding moet op dit 
reservoir aangesloten zijn geweest. De 
enige mogelijkheid, die het terrein toe- 
staat, is een leiding langs de noordhelling 
van de 'Meerbeek', parallel aan de Meer- 
wijkse Laan, de hoogtelijn volgend naar 
de ingang van de Heilig Land Stichting. 
Daar buigt deze lijn naar het noorden, de 
Cenakelkerk en het pelgrimshuis aan de 
westzijde rondend. Overigens, sporen van 
een waterleiding zijn op dit traject (nog?) 
niet te bekennen. 



4 
Het Louisedal loopt van het midden van 
de Heilig Land Stichting, van 70 m hoog, 
naar het dal van de 'Meerbeek' op 59 m 
hoogte. Het is kaarsrecht en kennelijk 
eveneens gegraven. Het zal water van een 
tweetal beekjes opgevangen en naar de 
onder 3. genoemde leiding gevoerd heb- 
ben. 

5. 
Voorbij het onder 3. genoemde pel- 
grimshuis stuit de veronderstelde water- 
leiding op een diep dal, het verlengde van 
het 'Hebrondal'. Echter, dit dal wordt 
dwars doorsneden door een dijk. Het is 
een korte maar hoge dijk. In het midden 
is hij door erosie aanzienlijk verlaagd. Het 
begin en het eind liggen op 57 m hoogte. 
Is het gewaagd deze dijk te zien als over- 
brugging van het dal ten behoeve van de 
waterleiding? 

6. 
De onder 5. genoemde dijk zet zich als 
een lichte verhoging voort in de richting 
van het voormalig Carmelklooster. De 
hoogtelijn in het verlengde hiervan buigt 
om dit gebouw heen en stuit dan opnieuw 
op een laagte in het terrein. 

7. 
Door deze laagte loopt opnieuw een dam. 
Deze is  ongeveer 200 m lang, en kaars- 
recht. De kruin loopt horizontaal op 56 
m hoogte. Dit dijkje staat op moderne 
grootschalige kaarten aangegeven, schijn- 
baar als doelloos. Ook op oudere kaar- 
ten, zoals die van Witteroos uit 1570 ko- 
men deze dijk en de dam onder 6. ge- 
noemd reeds voor onder namen als 'Lange 
Dijk' en 'Korte Dijk'. Een interpretatie als 
substructuur van een Romeinse waterlei- 

ding lijkt op zijn minst plausibel. 

a 
Het verlengde van deze dam snijdt na 
enkele tientallen meters de Sophiaweg. 
Aan de overzijde van deze weg treft men 
daar een lichte inzinking aan. Deze zet zich 
voort in een ongeveer 300 m lange rechte 
sleuf door het bos ten zuiden van de 
Leemkuil. De bodem van deze sleuf ligt 
op 57 m hoogte. Het omringend terrein 
ligt enkele meters hoger. De gedachte 
dringt zich op, dat deze sleuf indertijd 
gegraven werd ter wille van de waterlei- 
ding in kwestie, om deze lichte terrein- 
verhoging te overwinnen. 

9. 
De onder 8. genoemde sleuf eindigt bij 
de Mariënboomse Weg. Het gebied dat 
dan volgt bestaat uit een kampeerterrein, 
sportvelden en de Kwakkenbergweg. 
Zichtbare sporen van een waterleiding 
mogen hier niet verwacht worden. De 
hoogte van het terrein vormt overigens 
geen probleem. 

1 0. 
In het verlengde ligt dan de Broerdijk. 

Als verhoging in het terrein is  deze nog 
steeds te herkennen.Tot een eeuw gele- 
den was het een indrukwekkend hoge 
dam, waarover veel geraadseld werd, maar 
voor het bestaan waarvan niemand een 
afdoende verklaring wist. Na het boven- 
staande is  het nauwelijks nog gewaagd de 
Broerdijk te interpreteren als sub- 
structuur van een Romeins aquaduct, 
opgeworpen om het Hengstdal te over- 
bruggen. De Broerdijk eindigt aan de rand 
van de voormalige Romeinse legerplaats. 



Verklaring 
Samengevat: een relatief recht en kort  tra- 
ject werd gevonden, dat zeer geleidelijk 
afhelt (zie afbeelding) van een waterrijk 
gebied in de heuvels van Berg en Dal op 
ongeveer 75 m hoogte naar de buiten- 
grens van de Romeinse castra op onge- 
veer 5 1 m hoogte. O p  dit traject kon een 
achttal omvangrijke aardwerken worden 
aangewezen (Kerstendal, vijver in  de 
Watermeerwijk, stuwdam, Louisedal, 
'Korte Dijk','Lange Dijk', sleuf bij Leem- 
kuil, Broerdijk) waarvan de aanleg t o t  he- 
den onverklaard bleef. Deze hebben in  
het voorgaande hun verklaring gevonden. 
Ze werden geconstrueerd ter wille van 
een waterleiding, voornamelijk om onef- 
fenheden in het terrein t e  overwinnen. 

Vervolg 
Van archeologische zijde werd aanvanke- 
lijk belangstellend maar terughoudend ge- 
reageerd op onze vermoedens. O p  het 
ogenblik worden ze gezien als een ern- 
stig te  nemen mogelijkheid. Zowel van de 
zijde van de gemeentelijke archeologische 
dienst van Nijmegen als van de ROB werd 
te kennen gegeven, dat een archeologisch 
onderzoek ondernomen zal worden, wan- 
neer zich een gelegenheid daartoe voor- 
doet. 

Beek bij Nijmegen, januari 2000 

VROEG-ROMEINSE V O N D S T E N  IN 
EEN INHEEMSE NEDERZETTING T E  
HUISSEN 
Cor Nijen huis 

In het grensgebied van de gemeente Huis- 
sen en Bemmel ligt een aantal oude ne- 
derzettingen op oeverwallen van het Rijn- 
stelsel. De  nederzettingen lijken onafge- 
broken bewoond vanaf de late bronstijd 
t o t  in de derde eeuw na Chr. Hoewel de 
oude woonplaatsen al vele malen zijn be- 
zocht door generaties amateur-archeolo- 
gen blijven ze zo af en toe toch verrassin- 
gen opleveren. 

Slingerkogel en munten 
Nabij een van deze nederzettingen, be- 
kend onder de naam Kerkelanden, werd 
een 60 t o t  70 cm diepe bouwput gegra- 
ven.Verrassend was dat het nederzetting- 
sterrein nog doorliep t o t  ver in de bouw- 
put. Een lager gedeelte van de nederzet- 
t ing bleek door  de latere komgrond- 
afzettingen aan het oog onttrokken. In de 
bouwput kon men duidelijk waarnemen 
waar de oude woonlaag onder de afzet- 
ting van de komklei verdween. De  vrijge- 
komen bewoningslaag leverde, naast het 
gebruikelijke inheemse aardewerk, een 
aantal opmerkelijke Romeinse vondsten 
op. Opmerkelijk omdat zowel soort als 
datering van de vondsten niet veel voor- 
komen in een overwegend inheemse con- 
text. Een loden slingerkogel (Afb. 1.2) ver- 
wacht men bijvoorbeeld eerder in een Ro- 
meinse militaire omgeving, hoewel slinger- 
kogels daar ook niet veelvuldig worden 
aangetroffen. Een as van Tiberius uit de 
tijd van Augustus met aan de voorzijde 
een klop TIB-IM en aan de keerzijde een 
klop AVC is ook al bijzonder. Inmiddels 
zijn in de nabiiheid van de nederzetting 



Afbeelding I 
I .  fibula 2. loden slingerkogel 3. terra-nigra bord 
/:/ 

nog twee assen van Augustus aangetrof- 
fen. Een unieke,fraai gevormde fibula blijkt 
tot  op heden niet te determineren. 
(Afb. l. l) De fibula is voorzien van bol- 
vormige uitsteeksels, terwijl het hele op- 
pervlak is  voorzien van lijn- of facet- 
versiering. 

Naamstempels 
Onder het Romeinse aardewerk uit de 
bouwput bevond zich onder andere terra 
sigillata, terra nigra, glad- en ruwwandig 
aardewerk, geverfde waar, daarnaast 
doliumscherven en twee fragmenten met 
naamstempels. Een terra nigra-bord is ge- 
merkt metVOCARAF(EC1T) (Afb. 1.3) en 

een terra sigillata-bord met 
OF(FIC1NA)SECUNDI. (afb.2.1) Beide 
stempels komen reeds voor in de 
Claudische periode. Een bodemfragment 
van een terra sigillata-bord (Dragendorff 
1 8?) vertoont het restant van een graffito. 
(Afb.2.2) Het Romeinse aardewerk dat 
werd verzameld lijkt de mening te beves- 
tigen dat men in deze nederzetting al in 
de vroeg-Romeinse tijd goede banden- 
onderhield met de Romeinse overheer- 
sers. 

Hendelsroute 
De meest voor de hand liggende verkla- 
ring hiervoor is dat de nederzettingen in 



Afbeelding 2 
Terra sigillata uit Huissen 
I : /  

deze omgeving een rol speelden bij de 
proviandering van de Romeinse (hulp)- 
troepen. Een aanvullend motief voor deze 
vroege contacten zou kunnen zijn dat de 
nederzetting ligt aan een Romeinse 
noord-zuid-verbinding: van de limes via 
Huissen naar Nijmegen.Tot in het begin 
van de 17e eeuw verliep al het handels- 
verkeer over land tussen Arnhem en 
Nijmegen via dit tracé. Een rechtstreekse 
verbinding via Elst was niet aanwezig.Ter 
hoogte van de huidige Linge liepen alle 
verbindingen dood in het Over-Betuwse 
Dal, dat gedurende grote delen van het 
jaar onbegaanbaar was. De vele rest- 
beddingen rondom Elst hebben mogelijk 
ook nog een r o l  gespeeld in de 
toegankelijkheid van het gebied. De route 

W uissen-Nijmegen-Cuij k ligt in het ver- 
lengde van de n o o d m m  gaande IJssel 
en de naar het zuiden afbuigende Maas, 
Niet denkbeeldig is dat reeds in de voor+. 
Romeinse tijd dit tracii de verbindende 
schakel was in een handelsmute tussen 
Ijssel en Maas. 
Met dank aan Rob Reijnen voor zijn .des- 
kundige muntanalyse en Harrie Hendriks 
voor .zijn treffende fibulatekening. . 

iitemtuur 
Huhers, P. en ].R Mulder. Een poging tot re- 
constructie mn hef RijnsteIsel in het oostelijk 
rivierengebied etc. In: KN. A.G. Geogmfisch 
tijdschrift XV ( 1  98 i ) ,  5; 40442 1 .  
Mentink, GJ. en J. van Os. Over-Betuwe, ge- 
schiedenis van een Polderland. 



EEN MERKWAARDIG ROMEINS 
DAKPANSTEMPEL 
W i m  Tuìjn 

Onlangs vond Laurens Flokstra in Wijchen 
een gedeelte van een Romeinse dakpan, 
een tegula. Dikte 2 tot  2,5 cm. Na reini- 
ging bleek een stempel aanwezig te zijn. 
Op dergelijke dakpannen staan wel vaker 
stempels, maar dit was een moeilijke. Eerst 
werd gedacht aan 'GA' (?), maar ook aan 
dierlijke oorsprong, met name aan de 
tweehoevigen onder de zoogdieren. 

Lam 
Het Natuurmuseum aan de Gerard 
Noodtstraat in Nijmegen bracht uitkomst. 
Het museum had nota bene juist een ten- 
toonstelling over pootafdrukken; op het 
dakpanfragment stond een pootafdruk van 
een lammetje, in elk geval van een jong 
schaap. Maar wat doet zoin beestje nu in 
een Romeinse pannenbakkerij, waar het 
over de nog weke klei van drogende dak- 
pannen heeft gelopen! Was het misschien 
een levende voorraad lamsbout van de 
ovenisten!Apicius, Romeins culinair schrij- Pootafdruk "On lam ' p  dakpan 

I :  I Tekening André Simons 
ver, wist in ieder geval raad met lam. In 
zijn 'Tetrapus', de viervoeter, besteedt hij 
er aandacht aan. Het valt echter hevig te 
betwijfelen of het werk van de miljonair- 
IekkerbekApicius tot de lectuur van onze 
pannenbakkers heeft behoord. Als ze al 
konden lezen. 

Literatuur 
Forbes, W.A., 1965. De antieke keuken. 
Bussum. 



EEN ROMEINSE BALANS UIT ELST 
Laurens Flokstra 

Invalburg werd enige tijd geleden een stuk 
grasland opgehoogd voor de aanleg van 
een grote tuin. Na toestemming van de 
eigenaresse mocht ik het terrein, waar een 
grote hoeveelheid zandgrond was gestort, 
bekijken op de aanwezigheid van archeo- 
logische zaken. De grond bleek afkomstig 
te zijn uit Elst, Daar was achter de RK 
kerk een grote bouwput gegraven ten be- 
hoeve van een parkeerkelder. In eerste 
instantie leek de inspanning weinig resul- 
taat op te leveren: plastic afval en puin 
hadden de grond vervuild (en dat is goede 
tuingrond?). Mede door het vinden van en- 
kele scherven blauwgrijs aardewerk leek 
het mij toch zinvol eens met de 
metaaldetector te zoeken. Na een half uur 
vond ik een zeldzame zilveren denarius 
van Gerard IV ( 1  207- 1 229), geslagen in 
Arnhem. Even later ontdekte ik tot mijn 
grote verbazing een nagenoeg complete 
balans, ook wel unster genoemd, uit de 

Romeinse tijd. 

Beschrijving 
De balans is gemaakt van brons en heeft 
aan de ene zijde een knop die een han- 
gend schuifgewicht moest tegenhouden. 
De bevestiging van het gewicht is nog aan- 
wezig. Een gewicht kon schuiven op de 
vierkante gewichtsarml-balk die een 
kwartslag gedraaid is t.o.v. de knop en het 
platte einde aan de andere zijde. In het 
platte einde bevinden zich drie openin- 
genlogen te weten: bovenaan, onder en 
aan het uiteinde. In de opening aan de 
bovenzijde is een bronzen haak bevestigd 
die als ophanging van de balans moest die- 
nen. Aan het uiteinde bevinden zich een 
bronzen schakel en een haak (onderzijde) 
waaraan de te wegen goederen gehangen 
konden worden. Aan de bronzen schakel 
zullen waarschijnlijk nog een aantal scha- 
kels gehangen hebben, misschien met een 
bakje. Op de gewichtsarm zijn aan twee 
kanten schaalverdelingen aangebracht 
waardoor het dus letterlijk mogelijk was 

Romeinse balans 
!:2 Tekening Laurens Flokstra 



met twee maten te meten. Deze schalen 
zijn tegenover elkaar op de vierkante 
gewichtsarm aangebracht. Kant A heeft 
een puntenschaalverdeling met de verhou- 
ding 61 1 11 1 1 (28 punten). Tussen deze 
puntengroepen zijn dwarsstrepen gezet. 
Kant B heeft een soortgelijke verdeling: 
I O I O I O I OV O I O I O ll. Tussen de punten- 
verdeling bevindt zich een pijlvormig te- 
ken, dat het midden van de gewichtsarm 
aangeeft. Ook op de beide andere zijden 
zijn tekens aangebracht.Aan de ene kant 
staat Ixlll, aan de ander zijde lezen we 1x1. 
Omdat twee ophangpunten (haken) be- 
schikbaar zijn, kan telkens een schaal- 
verdeling boven gehouden worden, waar- 
door een haak als ophanging dient en de 
ander voor de weegschaal bestemd is. 

Schuifgewicht 
Het bijbehorende schuifgewicht, ook wel 
loopgewicht genoemd, werd hoofdzake- 
lijkvervaardigd uit lood. Helaas ontbreekt 
dit gewicht bij het door mij gevonden 
exemplaar. Aan het overgebleven bron- 
zen bevestigingsoog te zien, zal hieraan 
een klein loden gewicht gehangen hebben. 
Er zijn ookgewichten bekend die uit brons 
met een loden kern vervaardigd zijn en 
diverse goden zoals Bacchus, Minerva, 
Mercurius of leden van het keizerhuis af- 
beelden. Aan de bovenzijde van deze ge- 
wichten is  vaak een oog aangebracht zo- 
dat het gewicht aan de balans gehangen 
kon worden. Deze gewichten worden niet 
altijd als schuifgewicht herkend en krij- 
gen dan ook een andere functie toege- 
schreven. In Nederland zijn in Nijmegen, 
Cuijk, Grave en Rossum dergelijke gewich- 
ten gevonden. Alfred Mutz beschrijft in 
zijn boek 'Römische Waagen und 
Gewichte aus Augst und Kaiseraugst' di- 
verse balansen. Door nauwkeurige proe- 

ven uit te voeren met deze instrumenten 
zijn veel meetgegevens verzameld en is 
meer bekend geworden over het Ro- 
meinse weegstelsel. 
Meetstelsel 
Het blijkt dat de Romeinen al ver voor 
ons huidige metrieke stelsel een zeer goed 
ontwikkeld meetstelsel hadden. Door de 
ondergang van het Romeinse rijk is dit 
meetstelsel grotendeels verloren gegaan, 
waardoor men in verschillende streken 
eigen waarden ging gebruiken voor maat 
en gewicht. Het gevolg was dat er con- 
stant omgerekend moest worden om tot 
vergelijkbare waarden te komen voor een 
bepaald gebied. Pas in 1874 werd het 
metrieke stelsel voor maat en gewicht 
precies vastgelegd. De Romeinse 
gewichtseenheid was het pond (libra). Het 
Romeinse pond woog 327,5 gram en werd 
in 12 onzen (unciae) van 27,3 gram on- 
derverdeeld. Deze balansen worden 
daarom ook wel unsters genoemd. Door 
handelaren en geldwisselaars (nummularii) 
werden ze gebruikt om nauwkeurig wa- 
ren af te wegen. Het is moeilijk te bepa- 
len hoeveel de unster uit Elst kon wegen 
omdat, zoals gezegd, het schuifgewicht 
ontbreekt. Aan de grootte te zien echter 
kan deze unster gerekend worden tot de 
categorie fijnbalansen. Verschillende van 
dezegFeinwaagen' komen uit het Rijnland: 
Bonn, Bruhl, Köln, Zulpich-Enzen en 
Krefeld-Gellep. Ze zijn vooral bekend uit 
Romeinse graven uit de 3e tot 4e eeuw. 
Uitvechten is eveneens een kleine bron- 
zen unster bekend. De unster kwam in 
de Romeinse tijd algemeen voor. In het 
Frans wordt het instrument kortweg aan- 
geduid als 'romaine'. 
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ARCHEOLOGIE IN PSKOV 
Aad Hendriks 

Onder bovenstaande kop stond in het 
jaarverslag over 1997 een stukje over een 
bezoek aan de stadsarcheologie van Pskov, 
de zusterstad van Nijmegen, in Rusland. 
Over de werkomstandigheden aldaar wil 
ik  het nu niet meer hebben, wel dat ik  
constateerde dat de archeologen daar een 
metaaldetector bij hun opgravingen moes- 
ten ontberen. Naar aanleiding van het 
stukje in het jaarverslag over 1997 mocht 
ik  op  de girorekening van de Stichting 
Stedenband Nijmegen-Pskov fl. 250,- 
ontvangen. Dit bedrag is door die stich- 
ting verdubbeld, waarna ik voor de rest 
van het bedrag een sponsor vond bij een 
importeur van deze apparatuur. In april 
hoop ik het apparaat met vervoer rich- 
ting Pskov mee te geven. Mijn dank gaat 
uit naar iedereen die geholpen heeft. 



DE ROMEINSE WACHTPOST 
HEUMENSOORD 
Wim Tuijn 

Sinds 1933 weten we door een publicatie 
van J.H. Holwerda in de Oudheidkundige 
Mededelingen van Leiden dat zich in de 
bossen van Heumensoord, op de helft van 
de afstand Nijmegen-Cuijk, resten bevin- 
den van een Romeinse militaire wacht- 
post. In 1972-73 kwamen we door een 
noodopgraving van J.K. Haalebos te we- 
ten dat de wachtpost uit de 4e eeuw stamt 
en twee bouwfasen gekend heeft. De 
wachtpost maakte deel uit van de land- 
inwaartse verdediging van de Romeinse 
rijksgrens. Hiertoe behoorden ook de ver- 
sterkingen in Nijmegen (Valkhof) en Cuijk. 

Consolidatie 
Te zien was er weinig in het bos. Je moest 

goed kijken om nog iets van een gracht- 
relief te onderscheiden, maar dat komt 
meer voor bij archeologische monumen- 
ten. De laatste jaren werd de plaats steeds 
meer door schatgravers bezocht. Men 
besloot de wachtpost te consolideren 
(lees: duurzaam te maken) en tevens te 
ontsluiten voor publiek. De budgetten en 
de kennis voor dit project kwamen uit een 
groot samenwerkingsverband van ge- 
meente Nijmegen, ROB, gemeente 
Heumen, provincie Gelderland, NUON- 
Water en VVV Rijk van Nijmegen. 

Route 
Vanuit Nijmegen via de St-Annastraat naar 
het zuiden.Waar Malden begint linksaf de 
Heiweg in. Aan het eind van deze weg de 
auto parkeren. In het verlengde van de 
weg het bospad inlopen; trek je niets aan 
van de witte paaltjes. Doorlopen tot T 

kruising, dan rechtsaf 
tot de eerstvolgende 
kruising, daar linksaf. 
Nu steeds rechtdoor 
lopen tot je aan de lin- 
kerkant de open plek 
bereikt met de wacht- 
post erin. Het binnen- 
terrein is opgehoogd 
en de gracht is goed 
zichtbaar gemaakt. 
Een bord met tekst en 
uitleg was aanwezig. 

Romeinse wachtpost 
Heumensoord 
1:500 
Naac 
j.H. Holwerda OML 14 
1 933 



DE ARENDSVLUCHT IN 
VOGELVLUCHT 
Nieuw licht op de duistere 
middeleeuwen van Oss 
G.HJ. van Alphen 

In de laatste twee maanden van het afge- 
lopen millennium werd in verband met de 
geplande bouw van een complex senio- 
ren-appartementen, een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd op het terrein van 
de Stichtingwonen voor Ouderen Maas- 

land, gelegen aan de Arendsvlucht te Oss. 
De aanleiding voor deze opgraving be- 
stond uit de aanwezigheid van de 14e 
eeuwse stadsgracht, alsmede de vermoede 
restanten van Huize Arendsvlucht en de 
bijbehorende slotgracht. (zie Afb.) Het 
onderzoek, uitgevoerd onder leiding van 
R. van Genabeek (IBID, 's-Bosch), was 
voornamelijk gericht op de voormalige 
stadsgracht en de slotgracht waarvan, als 
gevolg van de aanstaande bouwactiviteiten, 
een aanzienlijk deel verloren zal gaan. Het 

Situatietekening 
G. van Alphen 
Huize Arendsvlucht 
A: stadsgracht 
B: slotgrach t 
C, F en G: 
boomstamwaterputten 
D en E: restanten oud 
muurwerk 
H: vlechtwerkwa terpu t 
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onderzoek verkeert thans nog in het sta- 
dium van uitwerking, zodat met een indi- 
catief overzicht moet worden volstaan. 

Stadsgracht 
Van de Osse stadsgracht is bekend, dat 
met de aanleg ervan direct na 1387 werd 
aangevangen. Nadat de gracht en de naast- 
gelegen wal in de tweede helft van de zes- 
tiende eeuw hun defensieve functie gro- 
tendeels hadden verloren, raakten deze 
steeds meer in verval. In de negentiende 
eeuw werd de wal geslecht en de gracht 
gedempt. Bij het onlangs afgesloten on- 
derzoek kon de loop van de gracht over 
een lengte van ca. 50 meter worden ge- 
volgd (A).Van het zuidelijke grachttraject 
kon slechts de halve breedte worden on- 
derzocht; het resterend gedeelte lag on- 
bereikbaar onder het aangrenzend weg- 
dek van de Arendsvlucht. Doordat de 
gracht in de beginfase kennelijk regelma- 
tig is uitgebaggerd, bevat de grachtvulling 
relatief weinig vroeg materiaal. De vroeg- 
ste vondsten zijn te dateren in het laatste 
kwart van de veertiende eeuw. Het me- 
rendeel van de vondsten bestaat echter 
uit post-middeleeuws tot recent aarde- 
werk. In het oost-west gesitueerd gracht- 
gedeelte bleken aan weerszijden forse 
palen te zijn geplaatst. De palen langs de 
zuidelijke over, die op onderlinge afstan- 
den van 1.50 meter waren aangebracht, 
hebben waarschijnlijk als erfafscheiding 
dienst gedaan. Bij de aanleg van de stads- 
gracht werd nabij de bocht de insteek van 
een boomstamwaterput (C) uit de IOe 
of I l e eeuw aangesneden. 

Huize Arendsvlucht 
Voorafgaand aan Huize Arendsvlucht 
stond hier een oud versterkt huis, dat in 
1687 werd verkocht aan de kwartier- 

schout van Maasland, die het slotje afbrak 
en ter plaatse Huize Arendsvlucht 
bouwde. Het huis met bijbehorend koets- 
huis stond buiten de stadsgracht en was 
met een eigen slotgracht omgeven, die op 
de stadsgracht was aangesloten. De aan- 
wezigheid van de westelijke aansluiting (B) 
op de bocht van de stadsgracht, kon nog 
juist binnen de opgravingsput worden 
vastgesteld. Langs de noordelijke oever 
van de stadsgracht waren in een rechte 
lijn en op regelmatige afstanden van el- 
kaar, vier palen binnen de oeverlijn ge- 
plaatst. Hiervan bleken de twee oostelijke 
palen te zijn opgenomen in funderings- 
restanten (D en E) van oud muurwerk, 
samengesteld uit hergebruikte bakstenen 
van verschillende afmetingen. De uiteen- 
lopende baksteenformaten zijn globaal te 
dateren in de 1 5e tot de 1 7e eeuw, waar- 
van de oudste stenen waarschijnlijk nog 
van het oude versterkte huis afkomstig 
zijn. De aangetroffen bouwrestanten heb- 
ben vrijwel zeker deel uitgemaakt van het 
in de 19e eeuw afgebroken HuizeArends- 
vlucht. Over de functie ervan is  niets be- 
kend, doch gezien de situering binnen de 
oeverlijn van de stadsgracht, kan worden 
gedacht aan een kade of een toegangs- 
brug over de gracht. 

Waterputten 
Het opgravingsvlak waarin de drie water- 
putten F, G en H waren gelegen, was 'be- 
zaaid' met paalgaten, kuilen en greppels. 
De goede conditie van deze bewonings- 
sporen is voornamelijk te danken aan de 
conserverende werking van de destijds 
hierop gelegen stadswal. De beschoeiing 
van de waterputten C, F en G bestond 
uit een tweedelige uitgeholde boomstam, 
die via aangebrachte gaten in de wand met 
elkaar waren verbonden.waterput C be 



vatte een opmerkelijk vondst, namelijk een 
glis, een benen schaats. Algemene date- 
ring: I Oe of  I l e eeuw.Waterput F bevatte 
onder meer Pingsdorf-aardewerk. Date- 
ring: vermoedelijk in de eerste helft van 
de I l e eeuw. Waterput G bevatte naast 
Pingsdorf-fragmenten ook  één scherf 
Hunneschans-aardewerk (Badorf), met 
een gecombineerde versiering van rad- 
stempel en rode verf. Datering: I Oe eeuw. 
Waterput H, de oudste van de vier wa- 
terputten, bleek nog te  zijn uitgevoerd met 
een vlechtwerkconstructie.Tot de vond- 
sten behoorden onder meer een bodem- 
fragment van een Karolingische bolpot uit 
Maeyen en een groot aantal huttenleem- 
achtige brokken. Datering: waarschijnlijk 
9e eeuw. Alle waterputten, waartoe ook 
put C moet worden gerekend, hebben 
vrijwel zeker toebehoord aan opeenvol- 
gende boerderijen in de 9e t o t  en met de 
I l e eeuw. 

Slotopmerking 
D e  thans aan he t  l i ch t  gekomen 
bewoningsfase betekent voor de Osse 
historie een essentiële aanvulling op de 
to t  nog toe duistere overgangsperiode van 
de vroege naar de late middeleeuwen. 

Met dank aan R. van Genabeek voor de 
tussentijdse determinatie en datering. 



ERRATUM BIJ JAARVERSLAG 1998 

In het Jaarverslag 1998 zijn enkele sto- 
rende fouten geslopen. 
- Op p. 10 staat een tabel met daarboven 
een volledig zwarte balk. In de zwarte balk 
moet staan 'midden bronstijd'. Deze aan- 
duiding staat boven de tweede kolom, die 
begint met 'grove magering'. Boven de 
derde kolom ('geringe wanddikte...') en 
rechts van 'midden bronstijd' moet staan 
'late bronstijd'. 
- Afb.3, p. I I .'Schaal 1 :4', moet zijn: 1 :5. 
- Ook op p. 15 zijn door scanproblemen 
de aangeduide schalen niet wat ze moe- 
ten zijn. Zo i s  de pot onderaan de pagina 
in werkelijkheid 288 mm hoog. 
- In de literatuuropgave op p. 17'Holwerda 

O 994' moet zijn ' 1 944'. 
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