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VOORWOORD JAARVERSLAG 2002 
JAARGANG XXXV 
Peter Vissers 

In dit verslag kunnen we opnieuw lezen 
wat onze leden in het veld bezig houdt. 
Het  woord "veld" moet ook voor 
verslagjaar 2002 ruim genomen worden, 
want wie dit verslag leest, ziet opnieuw 
bevestigd dat AWN'  ers overal rond- 
scharrelen: op weilanden, in kelders van 
slooppanden en in het water! O o k  al 
drukt de professionele archeologie in 
toenemende mate een stempel op wat 
wij (mogen) doen, we hoeven ons 
absoluut niet te  vervelen. Over het op 
film of video vastleggen van archeologi- 
sche activiteiten of van archeologisch 
interessante landschappen is in de 
kolommen van ons Jaarverslag nog 
nooit gerept. Jan van Huet breekt met 
deze traditie. En als we het toch over 
moderne media hebben, mogen we 
onze website natuurlijk niet vergeten. 
Webmaster Aad Hendriks telde op onze 
website vanaf maart 200 1 t o t  januari 
2003 inmiddels 4900 bezoekers. Door  
het internet staan we tevens in recht- 
streeks contact met Tsjechië. Onze 
vaste correspondent in het oosten, 
Marc de Groot, verhaalt over door hem 
waargenomen opgravingstechnieken. 

Beginners 
O m  de kwaliteit van het door ons 
geleverde werk te verbeteren was er dit 
jaar overigens weer een cursus Archeo- 
logischveldwerk voor Beginners. Samen 

dat het zinvol is met deze cursus door 
te gaan. De  samenwerking met afdeling 
17 is  daarbij onverminderd goed, wat de 
cursus een duidelijke meerwaarde geeft. 
In deze cursus bijvoorbeeld maakt een 
cursist niet alleen kennis met zijn eigen 
club, maar komt hij of zij meteen ook bij 
een andere afdeling over de vloer. Dan 
blijkt dat bij de buren de accenten in het 
beoefenen van archeologie soms wat 
anders liggen. Leerzaam. Omdat de 
lijntjes inmiddels heel kort  zijn tussen 
afdelingen 17 en 16, heeft dat ook een 
positief effect op andere verenigings- 
aangelegenheden. Zie daartoe het 
verslag van John Jansen over onze 
grafheuvelexcursie. 

met  afd af del in^ 17, zuid-veluwe en Amateurs anno 171 1; kanunnik Nunningh 
Oost-Gelderland, verzorgden we voor berg een urn. 
twaalf ge'interesseerde leden een In: Samplonius, M.(red.). 1983. Urnen delven. 
programma. De  reacties van de cursis- Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken. 
ten geven aanleiding te  veronderstellen Dieren. 



Nieuwe werkruimte 
In 2002 zijn we opnieuw verhuisd, en 
het Nijmeegs Bureau Archeologie 
verleent ons wederom gastvrij onder- 
dak.Wij zijn daar erg blij mee.Van een 
voorzitter verwachten sommigen dat hij 
"de weg wijst". Z o  lang ik dat wegwijzen 
maar letterlijk mag nemen, lijkt me er 
weinig kwaad in te  schuilen, m.a.w. hoe 
geraakt u bij onze nieuwe werkruimte? 
a. Voor degenen die bekend zijn in 
Nijmegen helpt het misschien te  
melden dat de nieuwe ruimte daar te  
vinden is waar voorheen Digital geves- 
tigd was. 
b. Wie  vanuit de richting Den Bosch 
komt, neemt op hetTakenhofplein 
(grote fontein in het midden, winkelcen- 
trum Dukenburgh ligt rechts) de eerste 
afslag. Rijd onder de spoorbrug door. 
Blijf rechtdoor rijden, via devan 
Schuylenburgweg, naar de rotonde. 
Neem op de rotonde de tweede afslag. 
Steek het Maas-Waalkanaal over. 
Onderaan de brug meteen rechts. U 
bent er. Ga verder bij d. 
c. Vanuit het noorden komend: rijd via 
de Graafseweg een aantal kilometers 
richting Den Bosch. Neemt de afslag 
naar links GoffertstadionlRadboud- 
ziekenhuis1Canisius-Wilhelmina- 
ziekenhuis. (Steek het MaasWaalkanaal 
dus niet over!) U passeert een 
Texacostation en een aantal 
Philipsgebouwen, bij de verkeerslichten 
naar rechts. U bent nu op de Nieuwe 
Dukenburgseweg. Rijd deze ongeveer 
een km. af. Bij het derde verkeerslicht 
sorteert u links voor en slaat u af. U 
bent er. 
d. U rijdt door het hek en volgt de 
weg; deze buigt naar rechtS.volg de weg 
t o t  het einde, ga naar rechts, parkeer. U 

ziet vóór u een grote loods. O p  één van 
de toegangen staat "Ingang chauffeurs." 
U bent bijna binnen. Kies de verlichte 
bel "Archeologie". 
Het nieuwe adres luidt: 
Nieuwe Dukenburgseweg 2 1 
Nijmegen. 
Elke woensdag zijn daar vanaf 20.15 uur 
onze werkavonden. O p  woensdagavond 
zijn we ook telefonisch bereikbaar 
(024) 329 30 79. 

Tot slot, last but not least, wil ik hier 
natuurlijk al degenen die een of meer 
artikelen hebben geleverd voor dit 
jaarverslag van harte bedanken. 
U, lezer, wens ik er veel plezier mee. 
Salve! 



VERSLAG VAN DE SECRETARIS 
jan j. van Daolen 

Dat de invoering van de euro bizarre 
effecten heeft gehad is u allen welbe- 
kend. Een van de pijnlijkste gevolgen is 
wel geweest dat de 'kosten van elke 
dag' sluipend omhoog zijn gegaan. Aan 
de kant van de inkomsten was er in 
feite niets mis met de overgang naar 
de nieuwe munt. Salarissen, pensioenen 
en uitkeringen werden er niet door 
beïnvloed. Hoe anders bij de inkom- 
sten van de afdeling uit de retributies. 
U kunt zich indenken dat uw secretaris 
zich letterlijk wild i s  geschrokken toen 
in september bericht kwam van de 
centrale ledenadministratie in 
Poortugaal dat er zeventien ( 1  7!) leden 
van de afdeling hun contributie over 
2002 niet hadden betaald en al in het 
vagevuur van de ledenlijst waren 
geplaatst. Bij navraag bij een aantal van 
de desbetreffende leden werd duidelijk 
dat ook hier de euro zijn to l  had 
geëist. Betaalopdrachten waren vaak 
nog in guldens geschreven, daardoor 
niet geaccepteerd door de banken en 
vervolgens vergeten door de op- 
drachtgevers. Het bestuur heeft alle 
wanbetalers een persoonlijke brief 
gestuurd met een laatste oproep om 
te betalen. De  resultaten daarvan zijn 
zichtbaar in het overzicht van het 
ledenbestand per januari 2003. 

Opnieuw verhuizing 
Het Bureau Archeologie van de 
gemeente Nijmegen zat met zijn staf 
dermate krap op de 
Mariënburgsestraat in Nijmegen dat de 
dichtheid van medewerkers en materi- 
alen die van een zwart gat benaderde. 

Zelfs onder die omstandigheden was 
onze afdeling welkom om er elke 
woensdag haar werkavonden te  houden. 
In september zijn onze professionele 
collega's verhuisd naar een ruimere 
werkomgeving en opnieuw was de 
afdeling welkom op de nieuwe locatie. 
U w  bestuur i s  daar erg dankbaar voor. 
We hebben nu niet alleen een betere 
werkruimte maar ook het parkeren 
geeft geen moeilijkheden meer. Het 
nieuwe adres is: Nieuwe 
Dukenburgseweg 2 1,6534AD Nijmegen. 
's Woensdags na 20.00 uur is onze 
werkruimte bereikbaar onder telefoon- 
nummer 024-3293079. 
O p  onze webplek en in het voorwoord 
van Petervissers bij dit Jaarverslag 
wordt de route naar het nieuwe adres 
beschreven. 

Cursus Overgang klassieke oudheid 
naar Christendom 
Na de succesvolle cursus van Jan 
Schippers in oktober 200 1 heeft uw 
bestuur het dit jaar opnieuw aangedurfd 
met dit natuurtalent in zee te  gaan. De  
28 deelnemers waren opnieuw afkom- 
stig uit de geledingen van de Stichting 
Vrienden Frans Bloemen en uit onze 
afdeling. De komst van het christendom 
naar Rome heeft zeer grote invloed 
gehad op de kunstuitingen van die tijd. 
Dit jaar nam Jan Schippers de vrijheid 
om zijn voordrachten te  laten doorlo- 
pen t o t  vlak voor het afgaan van het 
alarm in het Wijchens Kasteel om 23.00 
uur. De  deelnemers konden dan pas, 
moe maar voldaan, naar huis. U w  
secretaris heeft een vermoeden dat dit 
niet de laatste cursus was die kunsthis- 
toricus Jan Schippers voor ons heeft 
verzorgd. 



Excursie en bezoeken 
Ons archeologisch jaar werd geopend 
op 27 januari met een bezoek aan het 
Limburgs Museum in Venlo. Ongeveer 35 
ge'interesseerden hebben de collecties, 
die 250.000 jaar omvatten, en het 
spraakmakende gebouw, bewonderd. D e  
mini-excursie rond Nijmegen en in 
Noord-Limburg werd gehouden op 8 
juni en omvatte een bezoek aan de 
geconsolideerde vierde eeuwse Ro- 
meinse wachttoren in het Heumense 
Bos, de plaats van de grootste Romeinse 
villa van Nederland in Plasmolen en aan 
de twee mottekastelen uit I 100 t o t  
1300 na Chr. op de Duivelsberg in Berg 
en Dal. 
Louis Swinkels ontving onze afdeling op 
15 oktober in het Gelders Archeolo- 
gisch Centrum G.M. Kam. Hij vertelde 
over de functies van het Centrum en 
over de diensten die worden verleend. 
De  30 deelnemers hadden een leerzame 
avond. 

Activiteiten in Wijkcentrum De Ark 
Liesbeth Theunissen hield op 5 maart 
haar voordracht over "Prehistorische 
begravingsrituelen in het zuiden van de 
Lage Landen". Ook  de prehistorie heeft 
zijn beroemdheden zoals bleek uit de 
gegeven voorbeelden. Na  afloop van de 
afdelingsledenvergadering op 9 april 
verzorgde Eugene Ball zijn 1ezing:"De 
Heeswijkse Kampen te  Cuijk. Nieuwe 
potentie voor de bestudering van 
langetermijnprocessen in de metaaltijden 
en de Romeinse tijd". De  Schervenavond 
vond dit jaar plaats op 17 september. 
Voor een verslag kunt u elders in dit 
boekje terecht. De lezing van Peter van 
den Broeke op 12 november "Vindplaat- 
sen in veelvoud - Recente archeologi- 

sche ontdekkingen in de Waalsprong", 
was de drukst bezochte bijeenkomst van 
dit jaar. Er waren 50 bezoekers. 

Activiteiten van het bestuur 
Het is waarschijnlijk niet erg opwindend 
voor de lezer maar het bestuur wil toch 
laten weten waaraan het uren heeft 
besteed. Het bestuur heeft in het 
verslagjaar vergaderd op 14 januari, 18 
maart, 27 mei, 2 september, I I novem- 
ber en 16 december. O p  20 februari 
heeft de voorzitter een bijeenkomst in 
Alverna bijgewoond waar de bagger- 
werkzaamheden in het Wijchens Ven 
werden besproken. In mei waren er 
diverse contacten met afdeling 17 in 
verband met de cursus 'Archeologisch 
veldwerk voor beginners' en werd de 
afdeling vertegenwoordigd op de 
Algemene Ledenvergadering van de 
A W N  in Steenwijk. O p  deze dag werd 
aan ons lid Gerard van Alphen de 
bronzen legpenning van de A W N  
uitgereikt. O p  14 juni was een grote 
delegatie van het bestuur aanwezig bij de 
presentatie van het boek 'Cuijk. Een 
regionaal centrum in de Romeinse tijd'. 
In augustus hebben voorzitter en 
veldwerkcoördinator informatie gele- 
verd voor de Gelderse Cultuurhisto- 
rische Beleidskaart. O p  27 september 
waren bestuursleden aanwezig bij de 
opening van de tentoonstelling 'Romeins 
Nijmegen boven het Maaiveld' in mu- 
seum Hetvalkhof. Het Regio-overleg 
tussen afdelingen 15, 16 en 17 vond 
plaats in oktober. De daarop volgende 
Afgevaardigdenvergadering op 2 novem- 
ber in Amersfoort werd bijgewoond 
door de voorzitter en de veldwerk- 
coördinator. Een dag eerder werd in 
Druten het boek van Cor  van den 



Heuvel 'Mensen van Druten' gelanceerd. 
Onze voorzitter zag het gebeuren. 
O p  9 november was er een grote 
delegatie op bezoek bij afdeling 17 in 
verband met mogelijk grafheuvel- 
onderzoek in Wijchen. De  inzet van 
Rinus Houkes (afdeling 17) verdiende 
en kreeg alle lof. 
Tenslotte was er nog een gesprek met 
Harry van Enckevort, Matthé Dalderup 
(gemeente Wijchen) en Katje Zee over 
het melden van vondsten. 

Leden en donateurs 
Voor het vijfde jaar op ri j  is het ledental 
van onze afdeling gegroeid. Sedert 1998 

is er en toename geweest van 36 leden, 
zijnde 29% van het ledental van 1998. De 
veranderingen in het ledenbestand zijn 
vrij heftig. In de inleiding heeft uw 
secretaris al beschreven in welke 
gemoedstoestand hij verkeerde in 
september 2002. 

In het verslagjaar heeft de afdeling 13 
leden verloren door opzegging of het 
niet betalen van contributie. Ook  ons 
enige jeugdlid behoorde t o t  deze groep. 
Kennelijk past archeologie als hobby 
moeilijk in de tijdsbesteding en de 
aandachtssferen van jongeren. Het aantal 
donateurs blijft over de jaren vrij stabiel. 

Geassocieerd lid 

Totaal aantal leden 

Donateurs 

7 

124 

22 

1 O 

145 

23 

10 

147 

2 1 

9 

148 

20 

8 

151 

24 

10 

160 

2 1 



MERGOR IN MOSAM 
loost van den Besselaar 

(MiM) 

MiM en MUM 
Het kopje staat voor Meer in Maas en 
Meer uit Maas. Dit motto was dit jaar 
zeer van toepassing op de duikende 
amateur-archeologen. Na  de opzienba- 
rende leervondsten in 200 1 (VAN DEN 
BESSELAAR, 200 1) in gebied-6000, een 

Romeins oever- of  kadegebied in de 
Maas bij Cuijk, werd hier dit jaar naar 
schatting 80% van de duiktijd doorge- 
bracht. Dit leverde naast nieuwe leer- 
vondsten, waaronder een prachtige 
sandaal, nog een aantal speciale vondsten 
op. Door  het gebruiken van meer 
verfijnde zoekmethodes onder water 
werden t o t  nu toe meer dan 100, 
hoofdzakelijk 4e eeuwse Romeinse 

Afbeelding I 
Bronzen mutsnaald uit de Maas te Cuijk. 4de-5de eeuw 
Schaal I : /  
Tekening:]. KoelinglW Tuijn 

Afbeelding 2 
Hertshoorn met gebruikssporen 
Schaal I:2 



muntjes geborgen uit het "veen".We 
vonden tevens terra sigillata-aardewerk, 
een fraaie bronzen mutsnaald (Afb. l), 
datering: 4e - Se eeuw, die zich inmiddels 
in Museum Ceuclum bevindt, en de 
eerste dakpanstempel uit dit gebied. 
Bijzonder is zeker de vondst van een 
fragment hertshoorn dat slijtsporen 
vertoont aan de top en aan de gehele 
holle (concave) en bolle (convexe) zijde. 
(Afb.2) Dit voorwerp werd geheel 
onder in de vondstlaag aangetroffen en 
stamt mogelijk uit de ijzertijd.Waarvoor 
het gebruikt is, blijft in het duister. Het 
ziet ernaar uit dat dit gebied in 2003 de 
aandacht gaat krijgen die het verdient, 
dus van professionele zijde.Tot het 
moment dat de professionals daadwer- 
kelijk gaan handelen, blijven wij de erosie 
VOO r. 

Scheepstekeningen en archief 
Enige tijd geleden werd ik benaderd 
door de huidige directeur van Scheeps- 
werf Dodewaard, de heer G. de Swart. 
Hij had gehoord dat wij in de Waal wel 
eens wroeten naar oude scheepsresten 
en wrakken. O f  wij ook interesse 
hadden in scheepstekeningen? O p  de 
zolder van zijn kantoor lagen namelijk 
nog de scheepstekeningen en het 
bijbehorend archief van de vorige 
werfeigenaar, de heer Hendriks. Het spul 
moest weg, en rap, anders ging het de 
container in.Wetende dat scheepswerf 
Hendriks gestart was in ongeveer 1880, 
stonden wij onmiddellijk voor de deur 
met de "stationwagon". Die was te  klein 
bleek later.via een smal trapgat kwamen 
we in een aantal stoffige, rommelige 
zolderkamers, waar menig opkoper zijn 
vingers zou aflikken. De adrenaline 
begon rond te  pompen! Tussen allerlei 

meubilair lag nog veel meer papier in de 
vorm van archiefdozen, kartonnen rollen 
met tekeningen, ordners en mappen.Al 
snel hadden we de tekeningen van na 
W.O. II gevonden, met bijbehorende 
bestekken, SI (scheepvaart-inspectie)- 
keuringstekeningen,aanbestedingen. 
kortom een compleet archief per 
gebouwd schip.Tussen de gebouwde 
schepen zaten vele bekende schepen en 
scheepstypen.Tussen al het papier 
bevonden zich ook veel boeken, waarvan 
enkele zeer bijzondere over de zeilende 
binnenvaart. 

Dekenkist met tekeningen 
Waar waren de tekeningen van schepen 
van vóór de oorlog?Van die tijd is 
bekend dat men vaak alleen maar een 
spantentekening had en een lijnenplan 
op hoofdlijnen. Omdat de vooroorlogse 
periode de tijd is van de laatste zeilende 
binnenvaart en beginnende motor- en 
sleepbouw, waar op het gebied van 
tekeningen niet veel van bekend is, zou 
het bijzonder interessant zijn hier wat 
van te  vinden."Er moet nog ergens een 
soort van dekenkist staan met een en 
ander erin!" werd op een gegeven 
moment vanuit het kantoor beneden 
naar boven geroepen.Verder gespeurd, 
net een spannend jongensboek. Na  enig 
zoeken, bingo!, de schat in de bekende 
kist. In een hoek onder een partij 
meubilair en papier stond een houten 
dekenkist boordevol met oude papier- . . 
rollen, gevouwen tekeningen, spanten- 
berekeningen en blauwdrukken. (Afb.3) 
Een sensatie. In een ander kistje troffen 
we nog negen 16 mm films aan uit de 
jaren '50 gemaakt door de eigenaar. Het 
betrof opnamen van kielleggingen van 
schepen en de overdracht ervan via het 



strijken en hijsen van de vlaggen. De 
kisten en tekeningen werden in de auto 
naar huis vervoerd. Naar een andere 
zolder. Onder het materiaal bevinden 
zich tekeningen van zeilkastjes, klipper- 
aken, een waalschokker, een rivier- en 
een zeestoomsleper,sleepkasten, 
veerbootjes, bochtaken en een driemast- 
motorzeilschip. Dit is een belangrijke 
collectie tekeningen van binnenvaart- 
schepen van een werf langs een rivier. Er 
zitten verscheidene unieke stukken 
tussen.Voor de tekeningen bestaat grote 
interesse van zowel particulieren als 
musea. Naar alle waarschijnlijkheid zal 
de collectie naar het Prins Hendrik 
Maritiem Museum in Rotterdam gaan. 
Dit museum heeft al de archieven van 
een 40-tal werven in haar bezit en kan 
de tekeningen conserveren en onder de 
juiste klimatologische omstandigheden 
opslaan. De films zijn naar het nationaal 
Filmmuseum in Hilversum gegaan waar 
ze gerestaureerd, geconserveerd en 
opgeslagen worden. Ze  geven een 
aardige impressie van de kleine scheeps- 
bouw eind jaren vijftig in Nederland. 

VOC-schip Amsterdam 
Al  sinds jaren neemt onze stichting deel 
aan activiteiten rond hetVOC-schip 
Amsterdam. De  Amsterdam verging in 
1749 voor de kust van Hastings in 
Engeland. In dit jubileumjaar van deVOC, 
het 400-jarig bestaan, zijn we tweemaal 
overgestoken voor werkzaamheden. De  
laatste keer in oktober sloegen zes van 
ons hun kamp op op het strand van St. 
Leonards on Sea voor een vijfdaags 
verblijf, samen met leden van de stichting 
VOC-schip Amsterdam. (Afb.4) Het 
gehele bivak werd uit Nederland meege- 
voerd.Tijdens laagwater werden er op 

het wrak beschermingsmaatregelen 
genomen tegen de erosie van de getij- 
den, boringen verricht in en verkennin- 
gen uitgevoerd rond het wrak.Tijdens 
hoogwater werd gedoken op het 
achterschip van het wrak ter inspectie 
van de constructieversterkingen, die in 
het verleden zijn aangebracht. Er werd 
tevens gedoken met lokale vissers en 
duikers naar de vermoede ankerplaatsen. 
Als stichting hebben we het initiatief 
opgepakt om een anker van de Amster- 
dam, dat in het lokale Shipwreck 
Heritage Centre ligt, te  conserveren. Dit 
anker is in de jaren 70 gevonden door 
vissers en ligt sindsdien in de achtertuin 
van het museum. Het ligt er langzaam te 
verpiepen, want het museum heeft 
middelen noch mankracht om er iets 
aan te  doen. Door  ons is nu een begin 
gemaakt met de conservering. In het 
kader van "de cultuur" brachten we een 
bezoek aan het Dockyard Shipwreck 
Museum in Portsmouth. Daar ligt het 
wrak Mary Rose, het vlaggenschip van 
Hendrik de Achtste, dat gezonken is op 
haar maiden trip. Ook  devictory, het 
beroemdste Engelse linieschip van 
Nelson, is er te  zien en de Warrior, het 
eerste zeilende stoomschip van de 
Engelse marine, dat door haar stoomma- 
chine zo machtig was dat het in 20 jaar 
dienst niet een keer i s  aangevallen. In het 
kader van de samenwerking met onze 
Engelse vrienden werden ook nog enige 
cultuurvisites afgelegd aanVictoriaanse 
pubs in Hastings. Een bijzonder ge- 
slaagde expeditie dus. 

Literatuur 
Besselaar,]. van den, 2002. Romeins leer uit 
de Maas bij Cuijk. 1n:)aarverslag 200 1 .  
AWN afdeling Nijmegen en omstreken. 



Afbeelding 3 Houten kist met tekeningen 

Afbeelding 4 Bivak op het strand 



EEN KLEIN POTJE EN EEN 
SCHAAL UIT DE CANABAE 
VAN ROMEINS NIJMEGEN 
john jansen 

Inleiding 
In 1992, als de opgravingen op het 
westelijke deel van het terrein van het 
Canisiuscollege in volle gang zijn, wordt 
in de achtertuin van een woning aan de 
Museum Kamstraat in Nijmegen een 
keuken aangebouwd.Tijdens de werk- 
zaamheden wordt in de tuin, die grenst 
aan het opgravingsterrein, een aantal 
scherven aangetroffen. De  ter  plaatse 
aanwezige archeologen bleken het 
echter zo druk te  hebben met hun eigen 
werkzaamheden dat verzoeken om naar 
de vondsten te  komen kijken niet 
werden gehonoreerd. Het vondst- 
materiaal verdween in een doos, waarin 
het tien jaar lang onaangeroerd is blijven 
liggen.Toen de bewoner mij tussen neus 
en lippen door meldde dat hij 'nog wat 
scherven en een potje op zolder had 
liggen', was dat aanleiding genoeg er nog 
eens goed naar te  kijken. De  meeste 
scherven en het potje bleken onmisken- 
baar van Romeinse afkomst te  zijn. 
Tussen de 25 stukken aardewerk bleken 
twee bijzondere exemplaren te zitten: 
een klein potje en een fragment van een 
onbekend bord. Het aardewerk komt uit 
diverse delen van de tuin. O f  de vond- 
sten in situ hebben gelegen is niet meer 
na te  gaan, maar waarschijnlijk is dit niet 
het geval. Zowel tijdens de verbouwing 
als in de periode daarvoor is er waar- 
schijnlijk grond over korte afstanden 
verplaatst. Dat het materiaal afkomstig is 
van het terrein van het voormalig 
Canisiuscollege of uit de omgeving 
daarvan staat vast. 

Omstandigheden 
De tuin waaruit het materiaal is geko- 
men l i g  op ca. 25 meter van de weste- 
lijke poort  van de eerste Romeinse 
legerplaats. Deze Auguste'ische leger- 
plaats werd omgeven door een dubbele 
verdedigingsgracht, waarvan de buitenste 
gracht waarschijnlijk door de tuin 
gelopen heeft, waaruit het vondst- 
materiaal afkomstig is. De  latere leger- 
plaatsen of castra, opgericht na de 
opstand der Bataven in 69-70 na Chr., 
lagen meer naar het oosten. Rond deze 
castra, onder andere op de locatie van 
de vindplaats, ontwikkelde zich een 
kampdorp, een 'canabae legionis', een 
"burgerlijke nederzetting". Een canabae 
ontstond uit de tijdelijke onderkomens 
van handelaren en ambachtslieden die 
met de Romeinse legerafdelingen 
meetrokken. Een canabae voorzag de 
legerplaats van allerlei diensten en 
goederen. Kreeg een castra een meer 
permanent karakter, dan kon zo'n 
kampdorp t o t  een behoorlijke omvang 
uitgroeien.Aan het eind van de eerste 
eeuw groeide de nederzetting, inclusief 
de soldaten van de castra, uit t o t  ca. 
10.000 o f  meer inwoners en was 
daarmee op dat moment ongetwijfeld 
het grootste bevolkingscentrum van 
Nederland. O p  het voormalig terrein 
van het Canisiuscollege zijn restanten 
aangetroffen van o.a. winkels, slagerijen, 
twee pottenbakkerijen, broodbakkers, 
een glasblazerij en een bronsgieterij, 
typerend dus voor een canabae. Bij één 
van de pottenbakkerijen werd naast veel 
grijs ruwwandig aardewerk ook bleek- 
oranje waar aangetroffen, die doet 
denken aan het op de Holdeurn vervaar- 
digde aardewerk. Bovendien bleek deze 
pottenbakkerij niet alleen gewoon 



aardewerk te produceren, maar ook 
fijnere waar. De oven is  uiterlijk to t  90 
na Chr. in gebruik geweest. 

H e t  k le ine po t j e  
Het meest opvallende stuk is een vrijwel 
intact potje van 5 cm hoog, gemaakt van 
witte pijpaarde en aan binnen- en 
buitenkant bruin geverfd. (Afb. I) 

Afbeelding I 
Tekening A. Sirnons, Bureau Archeologie Nijmegen 
Schaal I : /  

Het baksel is van hoge kwaliteit, maar de 
afwerking is wat slordig. Het potje is met 
een draad van de draaischijf afgesneden, 
maar de bodem is niet recht waardoor 
het potje wiebelt op een vlakke onder- 
grond.Voorts is de buitenkant niet glad 
afgewerkt en de verf i s  niet egaal 
opgebracht.van dit potje is vooralsnog 
geen tweede exemplaar bekend en ook 
de vorm wijkt af van de hier bekende en 
gebruikelijke vormen (STUART 1-3 lijken 
het meest in de buurt te  komen). De  
klei waarvan het potje is gemaakt is 
afkomstig uit het Rijnland (Keulen en 
verder zuidwaarts). Het kan dus zijn dat 
het potje uit die streken is ingevoerd, 

maar het i s  ook mogelijk dat de klei i s  
ingevoerd en dat het potje hier i s  
vervaardigd door één van de lokale 
pottenbakkerijen die, zoals hierboven al 
is aangegeven, ook fijne waar maakten. 
(zie ook HAALEBOS 1990, 12 1, 135- 136 
en 141) 

Funct ie  
Over de functie die het ~ o t i e  heeft 

u ,  

gehad kan niets met zekerheid worden 
gesteld. Op  andere plaatsen binnen en 
buiten Nijmegen zijn ook kleine potjes 
gevonden, die in verband worden 
gebracht met de volgende functies: 
- Het gereedschap van een pottenbakker, 
bijvoorbeeld voor verf (vindplaats 
Noviomagus 2e helft 2e eeuw, te  zien in 
Museum HetValkhof te  Nijmegen). Ook  
kan worden gedacht aan verfpotjes van 
een schilder (BOGAERS 1988, noot 4 1). 
- Kinderspeelgoed of -servies, zoals 
beschreven bij de potjes uit een kinder- 
graf uit het midden van de l e eeuw 
(vindplaats Batavodurum, op korte 
afstand van de Museum Kamstraat, te  
zien in Museum HetValkhof). Ook  in het 
museum van het Poolse Biskupin is een 
dergelijk potje in een vitrine met een 
spelend kind afgebeeld. Hier betreft het 
overigens de vroege ijzertijd. 
- Een functie als zalfpotje behoort, 
gezien de brede opening boven, t o t  de 
mogelijkheden. O m  die reden zal het 
potje niet zijn gebruikt om olie in t e  
bewaren, maar gedacht kan worden aan 
zalf voor medicinaal, lichaarnsverzorgend 
of -verfraaiend gebruik. 
- Het Römermuseum te Augst (Zwitser- 
land) beschikt over vergelijkbare potjes 
en oppert de mogelijkheid dat dit soort 
miniatuur-aardewerk is gebruikt in 
relatie t o t  een huisaltaar (lararium) en 



bijbehorende rituelen. De  vorm en 
omvang komen overeen met 'ons' potje, 
maar de klei is oranje en de potjes zijn 
niet geverfd. De  potjes zijn lokaal 
geproduceerd, niet dateerbaar en niet in 
graven, maar in de resten van woon- en 
werkplaatsen aangetroffen. (Informatie 
van mw. D. Schmidt van het 
Römermuseum te  Augst, email dd. 25-9- 
2002) 
- De  vorm van het potje zou kunnen 
duiden op een drinkfunctie (een Ro- 
meins borrelglaasje?), maar het feit dat 
het voetje niet glad is en het potje dus 
wiebelt op een harde ondergrond, maakt 
het ongeschikt voor een functie die om 
enige stabiliteit vraagt. 
-Tot slot is een functie als keukengerei 
(zout, kruiden e.d.) onwaarschijnlijk, 
want dan zouden er veel meer van dit 
soort potjes gevonden moeten zijn. 
Over de functie is dus niets met zeker- 
heid te  zeggen. Maar de combinatie van 
vindplaats (canabae), vorm en afwerking 
van het potje maakt een functie als 
gebruiksartikel (door ambachtslieden, als 
speelgoed of bij een huisaltaar) het 
meest waarschijnlijk. 

De schaal 
Een ander opvallend stuk uit het vondst- 
materiaal betreft een scherf van ca. I I x 
9 cm die een deel van de rand, buik en 
bodem van een schaal vormt. O p  grond 
van dit stuk is de volledige schaal te 
reconstrueren die een doorsnede heeft 
gehad van 28 cm en een hoogte van 6 

cm. (Afb.2) De  vlakke bovenrand met 
een dubbele groef doet vermoeden dat 
er ook een deksel op heeft gelegen. D e  
scherf lijkt meer gladwandig dan 
ruwwandig te  zijn. Mogelijk is de oor- 
spronkelijk ruwwandige schaal glad 
geschraapt. De schaal is oranje van kleur 
en oxiderend gebakken.Aan de binnen- 
kant lijkt de donkere verkleuring het 
gevolg te  zijn van (gedeeltelijke) verbran- 
ding. Er is vooralsnog geen ander 
exemplaar van deze schaal bekend. Ook  
de herkomst van de schaal is niet 
bekend. De aanwezigheid van witte 
kiezels en de oranje kleur van het 
aardewerk doen een herkomst van de 
Holdeurn vermoeden. Echter in 
Holwerda's inventarisatie van het 
Holdeurnse aardewerk is een dergelijke 
schaal niet terug te  vinden.verwijzend 
naar de hierboven beschreven potten- 
bakkerij in de voormalige canabae 
hebben we hier waarschijnlijk te  maken 
met een lokaal Nijmeegs-Romeins 
pottenbakkersfabrikaat. 

Samenvatting 
De 25 stukken uit de achtertuin aan de 
Museum Kamstraat ogen in eerste 
instantie als een 'zooitje ongeregeld'. Bij 
nadere analyse van het materiaal blijkt 
de vondst goed te passen binnen de t o t  
op heden bekende geschiedenis van de 
locatie en zijn omgeving. Z o  kunnen de 
meeste Romeinse scherven direct in 
verband worden gebracht met de 
canabae.Voor zover ze dateerbaar zijn, 

Afbeelding 2 
Romeinse schaal 
Tekening Bureau Archeologie Nijmegen 
Schaal 1:4 



komt er een vrij eenduidig beeld naar 
boven: vanaf het laatste kwart van de I e 
eeuw t o t  het eerste kwart van de 2e 
eeuw, de periode dus van na de Bataafse 
Opstand. De  ligging bij een greppel 
(verzamelplaats van rommel), vlakbij een 
grote poort en een toegangsweg (veel 
verkeer), in of  bij het kampdorp 
(gebruiksaardewerk, pottenbakkerijen) 
geven al veel verklaringsmogelijkheden 
voor de vraag waarom nu juist dat 
materiaal op die plek is gevonden. Ook  
de vondst van de nieuwe, vooralsnog 
unieke stukken, het kleine potje en de 
schaal, passen in dit beeld. Maar de 
herkomst van de zeldzame stukken blijft 
onzeker. Het potje heeft misschien 
gediend als speelgoed of heeft een 
functie gehad op een huisaltaar. Over de 
herkomst van de schaal gaat het vooral 
om de vraag of het een Holdeurns of 
Nijmeegs product is. De afwezigheid van 
de vorm in de Holdeurnse inventarisa- 
ties doet vermoeden dat het hier om 
een lokaal Nijmeegs product gaat, 
mogelijk afkomstig uit één van de ovens 
die op korte afstand van de achtertuin 
hebben gelegen.wellicht dat in de 
toekomst, als er meer vondsten worden 
gedaan enlof er meer over vergelijkbare 
vondsten wordt gepubliceerd, meer 
duidelijkheid over deze onzekerheden 
kan worden gegeven. 
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FILM- OFVIDEODOCUMENTAIRES 
EN ARCHEOLOGIE 
jan van Huet 

Archeologie is ondenkbaar zonder het 
documenteren van de werkzaamheden 
bij een opgraving. Klassiek is het maken 
van opgravingstekeningen, vondsten- 
tekeningen, foto's, kaarten, etc. Bij een 
opgraving gaat het bodemarchief verlo- 
ren; de kwaliteit van de documentatie 
wordt zo een afspiegeling van de kwali- 
teit van de opgraving. Behalve de gang- 
bare methoden van vastleggen is het 
zinvol aandacht te besteden aan moge- 
lijkheden, die moderne media-technie- 
ken als film en video bieden 

Mogelijkheden 
Iedereen heeft wel eens een documen- 
taire over archeologie gezien. Bijvoor- 
beeld Teleac-cursussen, of hét pro- 
gramma van Discovery-channe1:Time 
Team. Evenals de klassieke publicatie 
moet een documentaire aan een aantal 
voorwaarden voldoen. De  maker dient 
duidelijk te maken: 
- wat het onderwerp is; 
- wat de voorgeschiedenis is; 
- waar de plaats van handeling 
zich bevindt; 
- wat daar wordt gevonden en 
hoe men dat documenteert; 
- wat de interpretatie is van het 
gevondene. 

Extra informatie 
Daarnaast kan een documen- 
taire extra informatie geven 

over aspecten, die in een geschreven 
publicatie niet aan bod kunnen komen. 
Bijvoorbeeld: betrokkenen een "life- 
interview" afnemen, een beeld presente- 
ren van de omgeving in bewegende 
beelden en in kleur, het tonen van het 
uitvoeren van werkzaamheden en last 
but not least een poging doen om 
beleving te  realiseren. Bij dit laatste kan 
muziek een grote rol spelen. Indien men 
kijkt naar een documentaire is de eerste 
indruk dat camera-opnamen het belang- 
rijkst zijn. Natuurlijk i s  de camera 
onmisbaar, maar e r  komt veel meer bij 
kijken. In nieuwsrubrieken o p N  komt 
men vaak hetzelfde stramien tegen: er is 
een interview met een deskundige, 
aangevuld met wat beelden van wat er 
te  zien is. En dat valt meestal tegen! 

Een opgraving volgen 
Bij een documentaire moet zeer planma- 
tig te werk worden gegaan. Zoals reeds 
genoemd moeten diverse aspecten van 
een publicatie erin voorkomen, aange- 
vuld met de genoemde extra's. Er is een 
belangrijk nadeel aan een documentaire: 
de kosten. Er gaat veel tijd in zitten en 

Afbeelding I 
Onderzoek naar de veertiende 
eeuwse steenovens in Hernen 



als dat allemaal betaald moet worden, 
nemen de kosten van een documentaire 
een flinke hap uit het budget van een 
opgraving. Filmen als hobby kan hierbij 
een belangrijke bijdrage leveren omdat 
hierbij de tijd, die erin gestoken wordt 
niet in rekening wordt gebracht. 
Vaak is het moeilijk een goede indruk te  
geven van archeologische activiteiten als 
het opgraven al achter de rug is.Veel 
interessanter is het om van het begin t o t  
het einde van een opgraving een weer- 
gave te  maken van het gebeuren. De  
kijker v o l g  dan samen met de onder- 
zoeker de opgraving. Natuurlijk kan dit 
aangevuld worden met documentatie- 
materiaal. 
Bij de juiste keuze van beeld en gespro- 
ken tekst of  interview kan de kijker zich 
zelf een indruk vormen van de interpre- 
tatie van het onderwerp. Een deskundige 
samenvatting kan het geheel complete- 
ren. 

Belevingsaspecten 
De lengte hangt natuurlijk van het 
onderwerp af. Het vasthouden van de 
concentratie van de toeschouwer is 
beperkt. Er moet dus een compromis 
gesloten worden tussen volledigheid en 
het opnamevermogen van de kijker. 
Weglaten is een kunst. Richtlijn hierbij 
is, dat de film niet korter moet zijn dan 
I O minuten en niet langer dan 40 
minuten. Kan het onderwerp in die t i jd 
niet voldoende uit de verf komen, dan 
moet het worden opgesplitst in meer 
afleveringen.voor het creëren van 
beleving kan de filmmaker zijn creativi- 
teit benutten. En zo, met de mogelijkhe- 
den die het medium biedt, een presenta- 
tie verzorgen, die vergeleken kan 
worden met de wijze waarop een 

interessant geschreven artikel een eigen 
wereld oproept. Met behulp van mooie 
camera-opnamen, speciale camera- 
instellingen, lichtwerking, geluid en 
muziek wordt het geheel aantrekkelijk 
om naar te  kijken. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met verschillende 
doelgroepen. Een educatieve film voor 
scholen zal aan andere eisen moeten 
voldoen dan een populaire film voor een 
wat groter publiek. Een filmmaker zal 
natuurlijk altijd proberen het een met 
het andere te  combineren. 

Besluit 
Film kan een meerwaarde geven aan 
archeologische activiteiten omdat dit 
medium publieksvriendelijk is. Het 
werken aan een film in teamverband, 
waarbij ieder een eigen bijdrage levert, is 
daarbij een extra genoegen. 



EEN CURIEUZE STEELPAN 
UIT W I J C H E N  
Wim Tuijn 

Sedert enkele jaren is een groepje 
enthousiastelingen bezig het vondst- 
bezit van Museum Kasteel Wijchen te  
registreren en daarbij te  dateren. Onder 
de bezielende leiding van BenTeubner, 
conservator van het museum, wordt 
getracht één maal per maand een avond 
aan de collectie te  werken. Echt long 
term werk dus. Na  eerst de, voorname- 
lijk, complete potten en pannen, vaak 
letterlijk, bij de kraag gevat te  hebben, 
komen nu de scherven aan bod. Ze zijn 
opgeslagen in aardappelkistjes die door 
de houtmolm en de dikke lagen stof 
even oud als de scherven lijken. Maar er 

zijn gelukkig veel verrassingen aan te  
beleven. Niet alleen vanwege de interes- 
sante en fraaie stukken maar ook om de 
soms geringe, soms zelfs totaal ontbre- 
kende, begeleidende informatie bij de 
vondsten. Bij het volledig ontbreken van 
begeleidende informatie wordt een 
vondst archeologisch waardeloos, is het 
een curiosum, alleen nog geschikt voor 
de showbak. 

Romeins aardewerk met tinversiering 
Dit geldt bijvoorbeeld voor een wel heel 
merkwaardige vondst, bestaande uit 
twee bodems en een randfragment van 
aan de buitenzijde zwartbruine, 
gladwandige keramiek. De  binnenzijde 
van de scherven vertoont een licht- 
bruine kleur, dus meer oxiderend 

Afbeelding I 
Een steelpon van oordewerk 
met tinversiering op de bodem. 
School I:2 
Tekening:A. Simons, 
Bureau Archeologie Nijmegen 
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gebakken. Dit op de draaischijf gemaakte 
aardewerk is dus op een bijzondere 
wijze reducerend (gesmoord) gebakken, 
want normaal levert dit proces een 
zwarte t o t  grijze kleur op. Nog vreem- 
der is de vorm van de bodems. Beide 
hebben een forse standring. Een ervan 
heeft een krachtig opgedrukte bodem 
(umbo) en is sterk geprofileerd. (Af. I. I)  
De  andere is vlak afgewerkt. (Afb.2) D e  
eerste bodem doet qua vorm denken 
aan een bronzen steelpan, een trulleum; 
ook het randfragment wijst in die 
richting. (DEN BOESTERD 1956, Plate 
IV, nr. 70,73 en 75) De  steel ontbreekt 
jammer genoeg. Het stuk zou dus een 
imitatie van brons kunnen zijn, net zoals 
de tweede bodem, die ooit deel heeft 
uitgemaakt van de bij de steelpan 
behorende schenkkan. Zulke schalen 
met kan, in brons uitgevoerd, komen in 
de Romeinse keizertijd voor. Z e  werden 
gebruikt als handwasstel bij offer- 
plechtigheden, zowel als in het dagelijkse 
leven bij de maaltijd en verzorging van 
het lichaam. (KOSTER 1993,307-309) 

Het meest curieuze van deze vondst in 
aardewerk bevindt zich echter bovenop 
de bodem met het opgedrukte midden. 
Het gaat om een versiering die donkere, 
metaalachtige sporen heeft achtergela- 
ten. Het bolle middendeel is daarmee 
geheel bedekt, terwijl vanuit de onbe- 
dekte ring om de umbo zich een krans 
van driehoekige patronen uitstrekt. 
(Afb. 1.2) De  keramiek is op die plaatsen 
donkerbruin t o t  zwart van kleur en 
lichtgrijs gevlekt als van een 
metaaloxidekorst. Een kwalitatieve 
analyse met de Scanning Electron 
Microscope bewees overduidelijk de 
aanwezigheid van tin in de versiering. 

Herkomst: Holdeurn of 
Hunerberg? 
Als deze vondst van Romeinse oor- 
sprong is, en dat denken we, moeten de 
makers dus de techniek gekend hebben 
van het aanbrengen van tin(folie?) op 
keramiek, een techniek die we zeven 
eeuwen later op deTatinger kannen in 
de Karolingische tijd aantreffen. O o k  
deze werden gefabriceerd met behulp 
van een reducerend bakproces. D e  
dunne tinfolie werd misschien wel 
gewoon opgeplakt en gaf de keramiek 
een zeer voornaam uiterlijk. Probleem is 
dat t o t  nu toe niemand een dergelijk 
productieproces in Romeinse context 
kent.wel bekend is dat trullea in 
keramiek gemaakt zijn; uit Nijmegen zijn 
er zelfs twee exemplaren bekend, beide 
gefabriceerd in het proces van fijn 
Nijmeegs aardewerk, en beide gedateerd 
in het laatste kwart van de l e eeuw na 
Chr. (HOLWERDA 1944, PIJ, nr.4 en 
BRUNSTING 1937,132- 139 en P1.5, 
nr. 14) Onderwerpen we onze Wijchense 
scherven aan een nauwkeuriger onder- 
zoek, met name aan de bekende 
nastookproef in oxiderend milieu, dan 
krijgen we een scherf die sterk gelijkt op 
de fijn Nijmeegse waar n.l. gladwandig 

Afbeelding 2 
Bodem van een schenkkan. 
Schaal 1:Z.Tekening:A. Simons, 
Bureau Archeologie Nijmegen 



aardewerk, oranjerood van kleur, zonder 
magering en met beperkte aanwezigheid 
van glimmende micadeeltjes. De  conclu- 
sie lijkt gewettigd dat ook onze scherven 
zijn gemaakt van een kleisoort uit de 
omgeving van Nijmegen (Hunerberg of 
Holdeurn?).Al weten we nu waar het 
Wijchense materiaal is gemaakt, het blijft 
ontzettend jammer dat we niet weten 
waar en onder welke omstandigheden 
het is gevonden. 
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KROKETTEN. 
VERSLAGVAN DE SCHERVEN- 
AVOND MAAR DAN ANDERS 
Fred Friedrichs 

Een gapende opening in het voorhoofd 
van een schedel uit Escharen vormt het 
onomstotelijke bewijs van de killingíields 
van de Tachtigjarige Oorlog, die in onze 
streken woedde. Ook  een aantal onder- 
kaken waarvan er één met ontzagwek- 
kende afmetingen, trekt onze aandacht. 
Misschien zijn het wel de broodvechters 
van de Filips II, die in het kerkje van 
Escharen toch maar even mooi uit 
konden rusten. Eigenlijk wel een 
enigszins bizarre situatie. Stel dat mijn 
schedel over vijfhonderd jaar op een 
expositie wordt getoond waarbij zich 
dan iedereen een deuk lacht over die 
rare vorm van mijn kop of over mijn 
gevulde kiezen. Onze schervenavonden 
kunnen wij soms rustig bijschrijven in de 
categorie rariteiten en co. De  overblijf- 
selen van 2500 jaar cultuur worden je zo 
maar ineens voor de voeten geworpen 
en of je er maar eens even voor wil gaan 
zitten, want er komen nog lichtbeelden 

ook. O p  zo'n avond denk i k  dan aan 
W i m  Sonnevelds conference waarbij de 
uitbater van het plaatselijke zaaltje het 
vuur onder de kroketten ui t  laat doen in 
verband met het gebodene. 

Rouwranden onder de nagels 
Mooier nog zijn de mensen, de leden, die 
elk jaar een duit in het zakje doen door 
middel van een goed verhaal, of  via een 
verslag van een "stuitende" (met dank 
aan W i m  Tuyn) vernieling van het 
culturele erfgoed door een "argeloze" 
gemeente. Daarbij vergeten wij maar al 
te  makkelijk dat het opgraven an sich, 
maar dan gefiatteerd. ook vernielen is. 
Als ik zo de zaal rondkijk dan zijn hier 
relatief veel mensen, die er niet vies van 
zijn de handen uit de mouwen te  steken. 
Bij deze of gene zie je zelfs nog rouw- 
randen onder de nagels. Dat zijn de 
leden die na het werk nog gauw even 
hijgend een akkertje bespringen of in 
een wegcunet duiken. 

Kashba van Tunis? 
En dan de vondsten, vaak opmerkelijk, 
zoals de drie bronzen bellen van Jo de 

Wit of de collectie 

1 
vuurstenen artefacten 
van Cor  Koot uit Libië, 
waarvoor dan een aantal 
leden weer de neus 
ophaalt. Niet  Romeins ... 



weer met iets opmerkelijks.Veel materi- 
aal uit het Wijchens Meer dit keer, 
gevonden vlakbij de Tienakker, waar ooit 
een Romeinse villa heeft gestaan. Het 
water ligt daar dus gewoon vol met 
Romeins bouwpuin. Dat doet de recht- 
geaarde Romein dan toch weer goed. Ik 
kijk nu al reikhalzend uit naar volgend 
jaar. Blijf zoeken en alvast bedankt! 

De  Schervenavond werd gehouden op 
17 september 2002, in De  Ark. 

VERSLAG WERKEXCURSIE 
GRAFHEUVELS 
John Jansen 

O p  zaterdag 9 november 2002 bracht 
een delegatie van onze AWN-afdeling 
een werkbezoek aan AWN-afdeling 17 
te  Arnhem. Onze gastheer, Rinus 
Houkes, hield voor ons een inleiding 
over het onderzoek naar grafheuvels, 
gevolgd door een bezoek aan enkele 
grafheuvels in het veld. Reden voor dit 
werkbezoek is  het voornemen van het 
bestuur van AWN-  16 om ook in 
Nijmegen en omstreken het onderzoek 
naar de aanwezigheid van - nog niet 
geregistreerde - grafheuvels systema- 
tisch op te  pakken. Rinus Houkes heeft 
hiermee in Arnhem en omgeving in de 
afgelopen jaren veel kennis en ervaring 
opgebouwd. 

Onderzoek 
In een inleiding van ruim een uur zette 
Rinus aan de hand van een checklist en 
vele tips en trucs de werkwijze uiteen 
voor het systematisch zoeken naar en 
inventariseren van grafheuvels. De 
belangrijkste aanbevelingen die hij op 
grond van zijn ervaringen meegaf, waren 
dat je vooral systematisch te werk moet 
gaan, dat je je vooraf goed moet docu- 
menteren (o.a. historische reisgidsen en 
atlassen, Archis. geologische gebieds- 
kenmerken) en dat je een dergelijk 
onderzoek vooral communicatief goed 
dient aan te  pakken. Op andermans 
grondgebied ben je al gauw een olifant in 
een porceleinkast. Het vertrouwen van 
terreineigenared-beheerders - en 
daarmee de noodzakelijke vergunningen 
- moet je verdienen en dat kan alleen als 
je helder bent in je doelstellingen, 



Afbeelding I Een grafheuvel tussen twee f i t s .  
Foto l. lansen. 

integer te  werk gaat en je 'Public 
Relations' goed verzorgt. Heb je 
eenmaal toegang t o t  een terrein, dan is 
boren in een potentiële grafheuvel 
alleen toegestaan in een niet-geregis- 
treerde heuvel en alleen na toestem- 
ming van de autoriteiten. 

Grafheuvels in soorten 
Na de inleiding werd stilgestaan bij 
enkele grafheuvels in de omgeving van 
Renkum en Doorwerth.We zagen 
enkele fragmenten van Rinus' speur- 
tocht van de afgelopen jaren. Bekende 
grafheuvels, bekende maar niet geregis- 
treerde grafheuvels, door hem ontdekte 
nieuwe grafheuvels waaronder een 
unieke langheuvel, geologisch interes- 
sante ijstijdmorenes (dus helaas geen 
grafheuvels).We zagen hoge, lage, lange, 

gave en aangetaste grafheuvels in het 
bos, midden in het stedelijk gebied 
(Afb. I )  en in een vakantiehuizencomplex. 
O p  deze laatste plaats gebruikten de 
tijdelijke bewoners de grafheuvels voor 
sociaal vermaak door het midden van de 
heuvel uit te graven en om te vormen 
to t  een zitkuil voor kampvuur. De tranen 
moesten met moeite in bedwang 
worden gehouden. 

Al met al een zeer informatief en 
inspirerend werkbezoek, waarvoor wij 
Rinus zeer dankbaar zijn. 



OP ZOEK NAAR DE 4e EEUWSE 
ROMEINSE GRACHTVAN CUUK 
Werkgroep Archeologie Cuijk 
Ton van der Zanden 

Ons onderzoek in een 125 m2 grote 
binnentuin, behorende bij lijstenmakerij 
en kunsthandel "In het kader van", 
Grotestraat 5a in Cijk, vond plaats 
vanwege de voorgenomen bebouwing 
van het gehele perceel. Nadat Jantinus 
Koeling alles zorgvuldig had voorbereid 
is de Werkgroep Archeologie Cuijk met 
zes mensen sterk en onder toeziend 
oog van de eigenaars Bart enTiny 
Thijssen aan de slag gegaan om iets van 
de Romeinse gracht terug te  vinden. 
Volgens een tekening van Bogaers van 
het 4e eeuwse Cuijk doorkruiste de 
buitenste gracht van het castellum dit 

perceel.Vanwege de toepassing van 
plaatfundering zou het terrein maar t o t  
maximaal 80 cm diepte worden uitgegra- 
ven. De  dieper gelegen cultuurlagen 
bleven behouden. Diep(-er) gravend 
archeologisch onderzoek was daarom 
niet toegestaan.Voor de WAC wel een 
mogelijkheid om met boringen een 
verkennend onderzoek te  doen naar de 
aanwezigheid van de buitenste gracht. 

Booronderzoek 
O p  de plaats waar vermoedelijk de 
gracht het perceel kruiste, hebben we 
eerst een sleuf gegraven aflopend naar 
het veronderstelde midden van de 
gracht t o t  ruim 80 cm diepte. In die sleuf 
zijn we gaan boren.We hebben zes 
boringen in lijn gedaan. Bij één boring 
dichtbij de achtergevel van het pand 

stuitten we op 75 cm diepte op 
een olieton. De  onderlinge afstand 
tussen de overige vijf boringen 
varieerde van I. I O to t  2.40 m. De  
boringen over een afstand van zes 
meter wijzen op een uitgraving 
gevuld met een vette klei, waaron- 
der een tufsteen houdende laag op 
een schone ondergrond. Het 
profielverloop komt niet overeen 
met het profiel van een spitsgracht, 
zoals die volgens Bogaers daar zou 
moeten lopen.Want de metingen 
in lijn lopen van 2.62 m onder het 
maaiveld naar 3.03, dan naar 3.40; 
de volgende meting is ook op 3.40 
om vervolgens dieper te  gaan naar 

Afbeelding 
Cuijk in de 4de eeuw. 
Het grijs gearceerde vlok is de plaats 
van het onderzoek, dwars over de 
buitenste gracht van het castellum. 



een punt onder de 3.65 m; het diepste 
punt dat we met de boor konden 
bereiken. 

De vondsten 
De vondsten uit de vijf boringen komen 
uit de onderste 40 a 50 cm. Van enkele 
boringen hebben we de onderste laag 
van 20 cm gezeefd. De  aard van de 
vondsten wijst eenduidig en uitsluitend 
op een Romeinse cultuurlaag.We 
hebben veel tufsteen gevonden. In een 
boring zelfs 1.5 kilo in stukjes van grof 
naar fijn. Stukjes dakpan, kalk en bot. 
Acht stukjes gladwandig aardewerk. 
Twee stukjes van een geverfde beker. 
Een randje van een terra sigillata schaal- 
tje. En in de sleuf vonden we een, 
waarschijnlijk, 4e eeuws muntje. Elders 
op het perceel hebben we een boring 
gedaan met de volgende inhoud: stukjes 
tufsteen, stukjes dakpan, vier stukjes 
gladwandig aardewerk, vijf stukjes terra 
sigillata. 

EEN BIJZONDERE KELTISCHE MUNT 
Piet Verweij 

Als amateur-archeoloog kom je van alles 
tegen. Dat levert soms speciale vondsten 
op. De vondst is afkomstig uit de Over- 
Betuwe. Het gaat hier om een zilveren 
Keltische munt, een zogeheten quinarius. 
Hij is geslagen in de I e eeuw voor 
Christus en wordt toegeschreven aan de 
Vangiones uit het Midden-Rijngebied 
(Hessen). 

Afbeelding 
Voorzijde quinarius 

Afbeelding 
Keerzijde quinarius 



Gegevens: IN MEMORIAM PIET HAANE 
Zilveren Keltische quinarius Gerard van Alphen 
Makers:Vangiones (Midden-Rijngebied) - . - 
Datering: l e eeuw voor Chr. 
Gewicht: 1,32 1 gram 
Grootste diameter: I I mm 
Forrer 35 1 
Scheers afb. 342-350 
Van der Chijs XX 10- I I 

O p  de voorzijde staat een naar links 
kijkend "mannetje" met in zijn ene 
hand een halsring (torque).Wat hij in 
zijn andere hand houdt, is door slijtage 
moeilijk te  zien. Mogelijk is dit ook een 
torque. De  bovenzijde is versierd met 
een parelrand. 

O p  de keerzijde staat een gestileerd 
paard afgebeeld, dat achterom kijkt. Het 
geheel is omgeven door een zigzag- 
draad. Er zijn meer variaties van dit type 
munt bekend met zowel een staande als 
een zittende figuur. 

Deze munt is aangemeld bij het Konink- 
lijk Penning ~ a b i n e t  te    ei den. Het was 
daar het zesde exemplaar van dat soort 
dat aangemeld werd.Vergelijkbare 
munten zijn bekend uit Empel, Lent, 
Ewijk en Winssen. In Nederland zijn er 
ongeveer tien t o t  vijftien van dergelijke 
munten gevonden, inclusief de munten 
die bij opgravingen tevoorschijn kwa- 
men. 

O p  3 oktober 2002 overleed na een 
lange, slopende ziekte Piet Haane, 
toegewijd lid van AWN-werkgroep Oss. 
De uitvaart vond plaats op 7 oktober, 
waarbij onder meer collega's van zijn 
vroegere werk bij de politie en diverse 
vrienden uit de kringen van het IVN en 
de A W N  aanwezig waren om afscheid te  
nemen. 

Vanaf het ontstaan van de Archeologi- 
sche Werkgroep Oss, in het begin van de 
zeventiger jaren, was hij een trouw en 
zeer gewaardeerd lid. Piet had een open 
karakter, was sociaal, hulpvaardig en 
recht door zee. Eigenschappen die, ook 
in de buurt waar hij woonde, niet 



onopgemerkt bleven en hem vele 
vrienden bezorgden. Een gemakkelijk 
leven heeft hij zeker niet gehad.Vooral 
het vroege verlies van zijn nog jonge 
vrouw heeft een zware stempel op zijn 
leven gedrukt. 

Bij onze regelmatige archeologische 
opgravingsactiviteiten, die door de jaren 
heen in nauwe samenwerking met de 
Universiteit van Leiden werden uitge- 
voerd, was het altijd prettig met hem 
samen te  werken. Hij was meestal goed 
gehumeurd en strooide zijn kwinksla- 
gen in het rond, wat met name bij de 
Leidse archeologiestudenten soms veel 
hilariteit uitlokte. Het intensieve en 
vaak zware werk dat het opgraven van 
prehistorische en Romeinse waterput- 
ten met zich mee bracht, kon mede 
door zijn tomeloze inzet met veel 
plezier worden geklaard. Bovendien was 
hij als detectorwerker bijzonder actief. 
In de Archeologische Kronieken van 
Noord-Brabant komt zijn naam dan 
ook met regelmaat voor, waardoor hij 
blijvend met de Brabantse archeologie 
verbonden zal zijn. 

FOTO'S UIT WIJCHEN 
Peter Vissers 

In het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden (RMO) bevindt zich een groot 
aantal brieven van Frans Bloemen. Deze 
Wijchense kousenfabrikant was tevens 
een gepassioneerd amateur-archeoloog, 
verzamelaar en, vanaf 1922, correspon- 
dent van het Rijksmuseum.(VISSERS 
2002) Bloemen bekostigde in 1932 een 
opgraving - en voerde die ook zelf uit - 
in de omgeving van het WijchenseVen. 
D e  resultaten van die opgraving waren 
zó belangrijk, Bloemen vond namelijk 
plattegronden van prehistorische 
bouwsels, dat de opgravingen in 1933 en 
1934 voortgezet werden door de Leidse 
archeoloog F.C. Bursch. (BLOEMEN 
1933 en BURSCH 1935) Later noteerde 
Bloemen over zijn vondsten op briefpa- 
pier van Stoom Kousen en Sokken- 
fabriek J. Bloemen & Zoon:"( ...) de 
woonplatsen (sic) waren ons toen nog 
niet bekend, totdat zeer toevallig voor 
een Stal jaren op de overblijfselen van 
de vroegste bewoners werd gestoten en 
Wijchen de eerste plaats in het land is  
waar dit werd vastgesteld. Na  eerst zelf 
deze huizen, waarvan men alleen de 
paalgaten terugvindt, te  hebben opgegra- 
ven nam Dr. Holwerda dit voor 2 jaren 
van mij over en bevestigde wat ij (sic) 
had gevonden." (VISSERS 2002,205). 

Negatieven 
Tijdens een bezoek aan het RMO bleek 
dat de heer LeoVerhart, conservator 
van het RMO, een dertigtal negatieven 
had gevonden van foto's die Bursch 
heeft gemaakt in de directe omgeving 
van het WijchenseVen. Een aantal ervan 
is door hem gebruikt in zijn publicatie 



van 1935. Het is interessant materiaal, 
want naast de opgravingen zelf hebben 
het landschap, schuren en boerderijen 
de belangstelling van de fotograaf. 
Bloemen en Bursch doen in hun artike- 
len onder meer voorstellen t o t  recon- 
structie van de door hen aangetroffen 
plattegronden.Als antwoord op de vraag 
hoe het geweest zou kunnen zijn, tekent 
Bloemen een boerderij. O p  het dak zien 
we een, met prehistorische bouw- 
technieken moeilijk te  verenigen, schoor- 
steen waaruit een gezellige rookpluim 
kringelt. Maar de poging is er. (Afb. I)  

Afbeelding I 
Reconstructie van Bloemen, 1933 

Bursch neemt met betrekking t o t  de 
door hemzelf aangetroffen grondsporen 
zelfs een aantal schetsen op. (Afb.2) 

Dichterlijke vrijheid? 
W e  duiken in de details. De  boerderijen 
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Afbeelding 2 
Reconstructietekeningen van Bursch, 1 935 

die Bursch zag in de omgeving, ten tijde 
van zijn opgravingen, inspireerden hem 
duidelijk. Hij noteert:"Dat rietbedekking 
onzer huizen (lees: van de opgegraven 
plattegronden, pv) zeer waarschijnlijk is, 
volgt reeds uit de nabijheid van het 
WychenscheVen. Bijzonder aardig werd 
dit nog ge'illustreerd door een primitieve 
houten schuur, die ik vlakbij de gevon- 
dene huizen aan de oevers van hetven 
aantrof, en waarvan wanden en dak 
geheel bekleed waren met ter  plaatse 
verzameld riet. Ook  de dak- en wand 



Afbeelding 3 
Wijchen 1934, schuur met rietwanden. Foto EC. Bursch, Fotoarchief RMO 

constructie van dit gebouwtje ver- 
toonde treffende overeenkomst met 
onze huizen." (BURSCH 1935,40) Het 
behoeft waarschijnlijk geen toelichting 
dat een dergelijke parallel niet veel 
bewijst. Nietemin lijken de foto's nóg 
een kleinigheid op te  leveren. 

Vier ervan zijn gewijd aan een schuur 
waarvan de wanden geheel met riet 
bekleed zijn. Plaatjes dus die zouden 
kunnen passen bij het bovenstaande 
citaat. Zou het de schuur zijn die Bursch 
hierboven beschrijft? Het lijkt erop. Hij 
heeft twee foto's gemaakt van het 
exterieur, en twee foto's van het gebinte. 

O p  het dak van het schuurtje liggen 
echter pannen; de nok lijkt afgedekt met 
plaggen. (Afb.3) Zou Bursch zich een 
kleine vrijheid hebben gepermitteerd 
door ook het dak geheel met riet te  
stofferen? 

Literatuur 
Bloemen, E, 1933. Proehistorische woningen 
te Wijchen. In: OMROL, XIY 5-9. 
Bursch, FC., 1935. Gerrnoonsche huizen- 
bouw. In: OM ROL, XVI, 25-43. 
Vissers, P, 2002. Gerrnoansche huizen in 
Wijchen. Een interpretatieprobleem. In: 
Westerheern, 5 1,5, 204-2 16. 



EEN STENEN BIJL UIT BEERS 
]o de Wit 

Tijdens een inspectie op zijn akker vond 
de heer Cuppen, medio december 2002, 
op het Maasveld te  Beers een stenen bijl. 
De  heer Cuppen verbouwt verschillende 
groenten aan de Wielweg. Deze grenst 
aan het gebied waar de firma Smals 
ontgrondingswerkzaamheden verricht. 
Omdat de heer Cuppen interesse heeft 
in archeologie komt hij regelmatig een 
handje helpen als er ten gevolge van de 
ontgrondirigen sporen tevoorschijn 
komen. De bijl heeft hij opgeraapt op 
een zandrug tussen twee oude rivier- 
armen. 

-9%: gepikkeld bekapt 
O d 
o oe 

-. , oude lichte 

Afbeelding k:: beschadiging 

stenen bijl uit Beers 
Schaal 1:2 O gepolijst 

Datering 
De bijl is gemaakt van grijs kwartsiet. 
Aan een zijde zijn bruine roestvlekjes 
zichtbaar. De  bijl is gepikkeld en de 
snede is gepolijst. O p  de top bevindt 
zich een schuin geplaatst, plat vlakje. De  

lengte van de bijl is 9.7 cm.We hebben 
hier te maken met een zogeheten Fels- 
Ovalbeile. De bijl is duntoppig d.w.z. in 
bovenaanzicht is de bijl min of meer 
trapeziumvormig met een afgeronde top, 
in doorsnede is  het voorwerp ovaal. 
Langs de smalle zijde is een facet 
geplaatst. De grootste breedte bevindt 
zich aan de snede. (SCHUT 199 1,8- 14) 
De  vroegste Fels-Ovalbeile zijn bekend 
uit de Rössencultuur. Daarnaast is het 
idee geopperd dat dit type bijl voorna- 
melijk door de Michelsbergcultuur zou 
zijn verspreid.Tevens zijn er aanwijzingen 
dat dit type t o t  in het laat-neolithicuml 
vroege bronstijd gebruikt is."De indruk 
bestaat dat de kwartsitische Fels- 
Oval beile hoofdzakelijk gedateerd 
kunnen worden in het midden- 
neolithicum (mogelijk t o t  in de vroege 
TRB). Daarna heeft zich een verandering 
van gesteentekeuze voorgedaan. Boven- 
dien loopt dit bijltype dan sterk in aantal 
terug." (SCHUT 199 1 ,  16- 17) 

D e  heer Cuppen heeft de bijl aan mij, als 
beheerder van Archeologisch Museum 
Grave, afgestaan. 
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EEN 14e EEUWS WOONHUIS 
AAN DE ZANDSTRAAT 
TE GENNEP 
jan Wessels 

Na kennisgeving in de Maas- en 
Niersbode dat er een sloopvergunning 
verleend werd voor het pand Zand- 
straat 28, bekend als de viswinkel, zag ik 
me genoodzaakt actie te  ondernemen. 
Immers, het ging om een gevel met een 
19e eeuws uiterlijk, vóór een gebouw 
dat op zich compleet 17e eeuws was, 
inwendig en constructietechnisch 
authentiek, met eiken spanten en een 
grenen balkenlaag, geprofileerd, 7 meter 
lang en kaarsrecht gedisseld. Het bleek 
dat het gehele pand volledig uit de 
grond zou gaan d.w.z. t o t  aan de 
ongestoorde grond ca. 190 cm onder 
het maaiveld. Omdat de plek schuin 
tegenover het nieuwe winkelcentrum 
ligt, midden in de historische kern van 
Gennep moest dit wel een interessante 
plaats zijn. (DE GROOT 1992; DE 
GROOT en WESSELS 1994) Omdat er 
geen financiële middelen waren voor 
een professionele opgraving ben ik er 
alleen bezig geweest van eind septem- 
ber t o t  2002 t o t  half januari 2003. Het 
onderzoek heeft geresulteerd in een 
verslag van twaalf A4'tjes en elf teke- 
ningen. D i t  is de verkorte versie. 

Verborgen waterput 
Ik ben begonnen in de kelder. (Afb. I )  
De  kelder was 720 cm lang, 280 cm 
breed en 200 cm hoog. Ik heb eerst de 
gehele vloer verwijderd. De  oorspron- 
kelijke ingang, die van buitenaf toegang 
to t  de kelder gaf, bleek dichtgemetseld. 
Aan die kant is er ooit een pand 
tegenaan gezet. De  nieuwe ingang was 

inpandig. De kelder was 17e eeuws en 
behoort bij het huis. Een muur van de 
kelder waarin zich kaarsnissen bevinden, 
is 14e11 Se eeuws. Misschien was het 
ooit een brandmuur, opgebouwd ui t  
zachtrode stenen van 13x6x28cm. 
Onder een deel van de estrik vloer zat 
op 30 cm al schone grond.Voor de 
brandmuur zat t o t  80 cm diep een 
puinconcentratie, 17e eeuws materiaal, 
waaronder later een waterput bleek te 
zitten. Deze 16e eeuwse waterput was 
in een 14e eeuwse put ingegraven. In de 
16e eeuwse waterput zat het grondwa- 
ter op 5.1 O m, waar zich ook een 
grindlaag en een eiken ring bevonden. 
De  vondsten uit de put waren mager. De 
put is waarschijnlijk in de 17e eeuw 
gedempt.vondsten: klopsteen, 
eesttegelstukken, Genneps aardewerk, 
dakpannen, botten en twee emmers met 
steengoedscherven. Bijna niets ervan 
kon gereconstrueerd worden, voor 
datering gaven de scherven echter 
voldoende houvast. Onder de brand- 
muur kwamen nog twee vensterstenen 
voor de dag, 14e eeuws baksteen- 
materiaal. 

Begrenzing 14e eeuws huis 
N u  de buitenzijde. Achter in de tuin heb 
ik zeven gaten gemaakt, verdeeld over 
een lijn van 17 m, to t  op de ongestoorde 
bodem, 2 m diep. In de eerste 5 kuilen 
bleek de gelaagdheid ongeveer hetzelfde: 
diverse ophogingspakketten met op 100 
t o t  120 cm een lemen vloer.Tussen 120 
en 190 cm alleen maar 14e eeuws 
aardewerk. In het vijfde gat t ro f  ik een 
paalkuil aan. Omdat ik in deze kuil 
tevens de begrenzing van de lemen vloer 
zag, hield ik er rekening mee dat hier 
misschien de grens van het 14e eeuwse 
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huis was. O p  25 november werd vervol- 
gens het gehele huis verwijderd, in één 
dag.Toen werd bevestigd dat het pand 
ooit heeft vrij gestaan. O p  2 december 
werden de gehele fundatie en de kelder 
verwijderd, en kon er een groot aantal 
gegevens verzameld worden. O m  te 
beginnen de gehele brandlaag van de 
Gennepse stadsbrand: 5 t o t  15 cm dik, 
te dateren door de vondsten. Een 
bakstenen haardvloer, steenmaat 14 x 
7.5 x 30 cm op het niveau van de lemen 
vloer.Vervolgens nog een brandlaag en 
verschillende ophogingspakketten.Aan 
de Zandstraat, aan de voorzijde van het 
huis, hebben we een profiel gestoken. 
Daarbij kwamen drie paalgaten voor de 
dag. Ui t  de paalgaten en de lemen vloer 
blijkt dat het 14e eeuwse huis precies 20 
m lang geweest is. De  breedte is onbe- 

kend. De  huisplattegrond is  volledig 
verstoord door de 17e eeuwse fundatie 
en kelder.Al met al een mooie plek. 

Met dank aan pandeigenaar Sjang van 
Arendsbergen en Joy de jong (voor het 
piepen). 
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EEN EIGEN PLEK OP HET WEB 
Aad Hendriks 

Afdeling 16 heeft sinds 5 jaar een 
website en dat staat in de webwereld 
ongeveer gelijk aan de periode vroege 
ijzertijd t o t  heden. Inmiddels hebben 
acht AWN-afdelingen een site, inclusief 
de site van de A W N  zelf en die van aan 
de A W N  gelieerde clubs LWAOW en 
Mergor in Mosam. 

4900 bezoekers 
W i j  hebben niet voor een domeinnaam 
gekozen, omdat dit extra geld kost, en 
bovendien weet niet iedereen van het 
bestaan van de AWN. Echter, wanneer 
men in een goede zoekmachine 
(Google) bijvoorbeeld de trefwoorden 
"archeologie" en "Gennep" of  
"Wijchen" invoert, dan heeft u grote 
kans op onze site terecht te  komen. 

Loeffen: de zelfgebouwde "Romeinse" 
oven, waarvan ook in de Engelse taal is 
kennis te  nemen. Deze Engelse versie is 
sinds april 200 1 meer dan 2020 maal 
bezocht, waarvan I 100 keer vanuit de 
VS. Zelfs Australië heeft t o t  nu toe 71 
maal aangeklopt. Hiermee hoop ik het 
bestaansrecht van onze site te  hebben 
aangetoond. Ook  u, als afdelingslid kunt 
altijd even kijken als u uw convocatie 
kwijt bent en niet weet waar of  wanneer 
bijvoorbeeld de schervenavond gehou- 
den wordt. Ook  een aantal jaarverslagen 
kunt u digitaal raadplegen: 1992 t lm 
1999. Selecties uit andere jaargangen 
volgen. Reacties zijn welkom op het 
Forum, te  vinden op onze site. 
http:/lmembersl .chello.nll-a.hendriksO1 

Het aantal bezoekers van onze website op 
2 1 januari 2003: 

Daarvoor zorgt een database met 
trefwoorden.we hebben gekozen voor 
een eenvoudige lay-out, die daarom 
gemakkelijk te  lezen en aan te passen is Meet sinds 28 maart 200 1 
in een beeldschermformaat.Afdeling 16 
telt sinds maart 200 1 haar bezoekers en Totaal aantal pageviews 4900 
staat op het moment van schrijven (2 1 
januari 2003) op 4900 bezoekers, die Drukste dag 25 mei 2002 
korte of  langere tijd iets van onze 
afdeling geproefd hebben.Als zoek- Pageviews 27 
woorden zijn onder meer gebruikt: 
AWN, determineren, metaaldetector, 
vondsten en Romeinen. 

Engelse versie 
Ook  krijgt de redactie vragen van 
scholieren en studenten over hulp bij 
werkstukken bijvoorbeeld, of vragen 
over gevelstenen. Bijzondere belangstel- 
ling uit het buitenland is er steeds voor 
het project van Kiki van Heijst en Rob 



MOORD IN ESCHAREN? 
Martien Koolen 

In het jaarverslag 200 1 werd de vondst 
gemeld van een middeleeuws kerkje te  
Escharen, gemeente Grave. (KOOLEN 
2002) O p  dit moment wordt er ijverig 
gewerkt aan een compleet verslag van 
deze opgravingscampagne. Onder andere 
de bouwgeschiedenis, de vele 
lijkbegravingen en de beschrijving van de 
vondsten eisen goede bestudering, en 
nemen dus nogal wat tijd in beslag.Toch 
hopen we eind maartlbegin april 2003 
het complete verslag te  kunnen presen- 
teren. Praktisch al het gevonden skelet- 
materiaal is overigens voorlopig onder- 
gebracht in het provinciaal depot van 
Noord-Brabant en wacht op nauwkeu- 
rige bestudering. Enkele van de aange- 
troffen skeletten zijn door mij al aan een 
eerste, oppervlakkig onderzoek onder- 
worpen.Al ben ik mij er zeker van 
bewust dat ik geen deskundige ben op 
dit gebied, toch zijn e r  voor een leek 
ook direct dingen aan een skelet te  
ontdekken, bijvoorbeeld: het geslacht; de 
lengte; de geschatte leeftijd (gebit?); 
eventuele sporen van (genezen) bot- 
breuken. 

Bijzonder skelet 
Vooruitlopend op het definitieve verslag 

wil ik u hier één vondst niet onthou- 
den, en wel een bijzonder skelet uit de 
laatste begravingsperiode in het kerkje 
van Escharen. (Afb. I) D e  ingraving van 
de grafkuil was nauwelijks zichtbaar en 
verstoord door andere begravingen. 
Wel waren heel duidelijk de sporen 
van een rechthoekige kist waarneem- 
baar. Binnen de sporen van de kist 
kwam een vrij goed bewaard skelet te  
voorschijn dat, evenals alle andere 
skeletten, zorgvuldig uitgeprepareerd 
werd door Wilma van Genugten.Al 
tijdens het uitprepareren viel op dat 
zich in het voorhoofd van de schedel 
een min of meer rond gat bevond van 
26 mm doorsnede. Meteen onstond 
discussie over de oorzaak van dit gat. 
(Afb.2) Na  het opmeten, tekenen en 
fotograferen van het graf werd het 
skelet geborgen en ter  bestudering 
meegenomen. Voordat het skelet 
"gelicht" werd, konden wij de lengte 
van de persoon vaststellen op ca. 150 
cm. Na  de formule toegepast te  
hebben met betrekking to t  de 
dijbeenopmeting (2.32 x dijbeenlengte 
+ 65.53) werd de lengte van het 
individu bepaald op 153.69 cm. Bij het 
uitspoelen van de schedel bleef er 
binnenin steeds iets rammelen en toen 
het laatste zand eruit gespoeld werd, 
kwam er t o t  mijn verbazing een loden 
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musketkogel van 18 mm doorsnede 
mee. (Afb.3) Z o  kon meteen de doods- 
oorzaak worden vastgesteld; deze 
persoon was doodgeschoten! 

Oorlogsslachtoffer 
Het graf kon gedateerd worden eind 
16elbegin 17e eeuw. Rest de vraag: wat 
is  hier gebeurd? Bekend is, dat bij de 
belegeringen van de nabijgelegen 
vestingstad Grave ook het omliggende 
gebied veel te  lijden heeft gehad. In dit 
gebied werden kampementen opgesla- 
gen en vonden plunderingen plaats. Is de 
persoon uit het door ons gevonden graf 
tijdens zo'n plundering vermoord, of  
gaat het om iemand die op een andere 
manier oorlogsslachtoffer is geworden? 
Misschien brengt verdere studie nog 
eens licht in deze zaak.Wel is het zeker 
dat het hier om een persoon van 
aanzien moet gaan. Het  graf bevond zich 
namelijk in het middenschip van de kerk, 
vlakbij het koor, waar het hoofdaltaar ~ f b ~ ~ l d i ~ ~  2 
moet hebben gestaan; een belangrijke De schedel uit graf 6 
plaats dus. Hopelijk wordt naast dit 
skelet, ook de rest van de aangetroffen 
begravingen binnenkort eens op deskun- 
dige wijze onderzocht, zodat we meer 
kunnen vertellen over de vroegere 0 ..(.J..; . :,..r, 

bewoners van Escharen. ;?.:.:.J: -:... ..... w ,  

E;'y:. . , . 
3,- '. 
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HET MELDEN VAN VONDSTEN 
Katja Zee 
Bureau Archeologie Nijmegen 

Zoals bekend moeten toevalsvondsten 
worden gemeld bij Archis, de landelijke 
databank van archeologische gegevens, 
beheerd door de ROB (Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek). 
Dat ging en gaat nogal eens fout. 
Daarom is een nieuwe afspraak gemaakt 
om Archis-melding voor de vinder te  
vereenvoudigen, althans als de vondst in 
Gelderland is gedaan. D e  afspraak houdt 
in dat ieder die vondsten of sporen wil 
melden, contact opneemt met de 
veldwerkcoördinator, op dit moment 
W i m  Tuijn. Hij beschrijft samen met de 
vinder de gegevens op een AWNN-  
formulier en hij zorgt ervoor dat de 
melding bij de instantie terecht komt die 
de uiteindelijke melding bij Archis 
verzorgt. 

VONDSTENREGISTRATIE-FORMULIER 

TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 

Kaartblad 
Coördinaten 
Plaats 
Gemeente 
Toponiem 

Afbeelding I 
Fragment AWNN-formulier 

Waarom melden? 
Afgezien van de wettelijke plicht t o t  het 
melden van vondsten is het van belang 
dat bij dreigende vernietiging van sporen 
een snelle reactie volgt om de sporen 

vast te leggen. Als er bijvoorbeeld in 
Wijchen iets wordt aangetroffen en dat 
wordt vervolgens bij Archis in 
Amersfoort gemeld, dan komt vandaar 
geen seintje naar de gemeente Wijchen 
dat er iets aan de hand is. Een directe 
melding bij de gemeente of de provincie 
is noodzakelijk om snel te  kunnen 
ingrijpen als er iets verloren dre ig  te  
gaan.Voor alle duidelijkheid: het i s  niet 
de bedoeling dat de professionele 
archeologen alle vondsten innemen. 
Vondsten gedaan door leden van de 
A W N  blijven hun ter beschikking om te 
beschrijven en te  publiceren. 

Hoe melden? 
Eigenlijk dienen vondsten en sporen te  
worden gemeld bij de provinciaal 
archeoloog of de gemeentelijk archeo- 
loog, als die er is, in de gemeente waar 
de vondst i s  gedaan. Deze moet dan de 
officiële melding naar Archis sturen. Het 
werkterrein van afdeling 16 van de 
A W N  omvat delen van drie provincies: 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. 
Voor de laatste twee provincies veran- 
dert er niets; vondsten moeten worden 
gemeld bij de provinciaal archeoloog. In 
Gelderland ligt de situatie ingewikkelder, 
omdat hier diverse instanties verant- 
woordelijk zijn voor de meldingen. 
Behalve de provincie zijn dat de gemeen- 
tes Nijmegen, Beek-Ubbergen en 
Wijchen. Nijmegen is de enige gemeente 
met een eigen archeologische dienst, het 
Bureau Archeologie.Wijchen en Beek- 
Ubbergen hebben geen eigen archeolo- 
gische dienst, maar laten via een 
convenant met de gemeente Nijmegen 
het archeologisch beheer uitvoeren 
door het Bureau Archeologie. Daarom 
moeten niet alleen de vondsten uit 



Nijmegen, maar ook die uit Wijchen en 
Beek-Ubbergen bij het Bureau Archeo- 
logie van de gemeente Nijmegen 
worden gemeld.Vondsten uit andere 
gemeentes moeten terecht komen bij de 
provinciaal archeoloog van Gelderland. 
Om te voorkomen dat door de ondui- 
delijke situatie vondsten niet of bij de 
verkeerde instantie worden gemeld, is 
deze nieuwe afspraak gemaakt. 

Kortom 
Wat moet een AWN'er van afdeling 16 
doen als hij een vondst of een waarge- 
nomen spoor uit Gelderland wil mel- 
den? Informeer de veldwerkcoördinator, 
Wim Tuyn. Schrijf samen met hem 
zoveel mogelijk informatie op het 
AWNN- formulier. De veldwerk- 
coördinator neemt contact op met de 
verantwoordelijke instantie die de 
vondst bij Archis dient te melden en die 
zonodig kan ingrijpen om resterende 
zaken vast te leggen. 

Adressen 
Wim Tuijn 
Molukkenstraat 160 
6524 Nj Nijmegen 
tel. (024) 322 48 26 

Gemeente Nijmegen 
Cees Brok 
Bureau Archeologie 
Postbus 9 105,6500 HG Nijmegen 
tel. (024) 329 30 8 1 

Provincie Gelderland 
Femke de Roode 
Dienst REW, 
Afdeling Monumenten en Archeologie, 
Postbus 9090,6800 GX Arnhem, 
tel. (026) 359 9 1 1 I (alg.); 

Provincie Noord-Brabant, 
Martin Meffert 
Afdeling Welzijn 
Educatie en Cultuur 
Postbus 90 15 1 
5200 MC 's-Hertogenbosch 
tel. (073) 68 1 28 12 (alg.) 

Provincie Limburg 
Gemma Jansen 
Hoofdgroep Welzijn, 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. (043) 389 99 99 (alg.) 



ONRUST I N  H E T  OOSTEN III. 
ARCHEOLOGIE E N  
BOUWHISTORIE I N  
TSJECH REPUBLIK 
Marc de Groot 

In het verslagjaar 2002 werden verschil- 
lende acties uitgevoerd, onder andere 
onder professionele vlag. Met het 
volgende verslag hoop i k  dat de lezer 
zich een beeld kan vormen over hoe 
archeologie soms bedreven wordt in een 
voormalig Oostblokland. 

Doopsgezinde communes 
In de zomer ben ik benaderd door Dr. 
Pajer om te  komen assisteren bij een 
opgraving van een laat 16e eeuwse 
pottenbakkersoven in Tavikovice, letter- 
lijk onder de rook van de kerncentrale 
Dukovani, zo'n 20 km ten noorden van 
Znojmo in Zuid-Tsjechië. Dr. Pajer is een 
autoriteit op het gebied van de late 
middeleeuwen. Met name op het gebied 
van de door de doopsgezinde commu- 
nes (Haban) vervaardigde keramiek, 
vanaf hun komst in het begin van de 16e 
eeuw t o t  aan hun vervolging bij het 
uitbreken van de 30-jarige oorlog ( 1  6 18). 
Deze werd veroorzaakt door de 
beëindiging van de godsdienstvrijheid 
door de katholieken. HetTsjechische 
Ministerie van Cultuur heeft Pajer 
opdracht gegeven om gedurende een 
periode van drie jaar archeologisch 
onderzoek te  doen naar de resten van 
deze nijvere sekte in Zuid-Moravië en 
dit ten slotte in boekvorm te  publiceren. 
Dr. Pajer reist met het openbaar vervoer 
en opereert meestal alleen. Indien hij 
een "pieper" op de opgraving nodig 
heeft en materiaal wil transporteren of 
anderszins hulp nodig heeft, beroept hij 

zich op mij. Mijn eerste kennismaking 
met zijn veldwerk verliep als volg. O p  
de afgesproken tijd, 6 uur's morgens ben 
ik ter plaatse en aanschouw "de 
opgraving". Een waar maanlandschap; her 
en der liggen lege pakjes sigaretten en 
peukenstompjes en mijn eerste gedachte 
is, dat Jo de Wit zijn werkterrein heeft 
verlegd! 0, daar zie ik grond uitgewor- 
pen worden, dat zal hem zijn! Aan de 
rand van de kuil staand, kijk i k  in zijn 
bouwvakkersdecolleté. Op  zijn knieën, 
als een mol, wroet hij zich door een 
puinlaag pottenbakkersafval heen. 

Op zoek naar de oven 
We overnachten in een splinternieuwe 
inrichting voor geestelijk gehandicapten. 
Vandaar dat we bijgestaan worden door 
een helper. Hij heet Jan, een geestelijk 
gehandicapte, 39-jarige kerel met het 
verstand van een kind van 10. In zijn 
ongeremde enthousiasme praat hij aan 
een stuk door en we zijn telkens blij als 
zijn begeleiders hem afhalen voor zijn 
middagtherapie. De opgraving vindt 
plaats in een boomgaard; deze ligt op 
een helling van löss. Het pottenbakkers- 
afval bevind zich al op een diepte van 25 
cm, in een van dikte wisselende laag t o t  
op een diepte van 1 .5 m. De omvang van 
de vindplaats is niet bekend, doch op 25 
m afstand, in de voormalige slottuin, 
bevindt zich ook een puinlaag met 
pottenbakkersafval. De  eigenlijke 
pottenbakkersoven blijkt nog niet 
gevonden, maar Dr. Pajer is ervan 
overtuigd dat we hem deze keer snel 
zullen vinden! (Een oven heeft hij in 25 
jaar graven nog nooit gevonden, waar- 
schijnlijk omdat deze zich niet bevinden 
waar het pottenbakkersafval wordt 
aangetroffen.) W e  graven met de hand 



van 6 uur's morgens t o t  6 uur in de 
avond, bij een temperatuur van 37 
graden Celsius, onderbroken door een 
warm middagmaal en het regelmatige 
bezoek van de burgemeester, die onze 
noeste arbeid met belangstelling "con- 
troleert". Ik probeer een profiel aan te  
leggen om te kijken of er een bepaalde 
stratigrafie kan worden waargenomen, 
waarop Dr. Pajer opmerkt dat ik wel 
heel netjes werk ... In een paar dagen 
tijd wordt ca. twee ton (!) materiaal 
geborgen, bestaande uit fragmenten 
mis baksel van loodglazuur aardewerk, 
majolica kacheltegels en de hiervoor 
gebruikte mallen.Voorts baksteen, 
ijzerslakken, dierlijke botfragmenten en 
proenen. Met de "pieper" worden alleen 
fragmenten lood aangetroffen. Nog geen 
25% van het materiaal wordt voor 
onderzoek meegenomen, de rest wordt 
achtergelaten. De  opgraving wordt 
abrupt beëindigd daar de grondeigenaar 
ineens bezwaard i s  over de "mollen- 
technologie" waarmee wordt gegraven, 
hetgeen volgens hem de wortels van de 
fruitbomen onherstelbaar heeft bescha- 
digd. Ik kan dit niet onderkennen. Ook  
de bemiddeling van de burgemeester 
kan het t i j  niet keren en de volgende dag 
wordt de opgraving met de hand 
geëgaliseerd. 

Habaner 
In de loop van het verslagjaar worden 
dit soort acties op grotere en kleine 
schaal, al dan niet machinaal, uitgevoerd 
in: Boleradice, Kobyli, Podivin, Pouzdrany, 
envacenovice. Hierbij wordt, in wisse- 
lende mate, een enorme hoeveelheid 
materiaal geborgen.Waarbij met name 
de actie invacenovice unieke 
majolicafragmenten, alsmede de hier- 

voor gebruikte mallen aan het licht 
brengt. Het betreft fragmenten van in 
hartjes-vorm opengewerkte schalen, 
waarvan de bodem meestal in blauwe, 
gele, en groene bloemmotieven, al o f  
niet gedateerd, i s  beschilderd. Deze 
schalen werden met behulp van mallen 
vervaardigd. Ze  waren bestemd voor de 
welgestelden. De  Habaner zelf, de 
makers van de keramiek, leefden in 
sobere eenvoud in communes en 
gebruikten geen luxe artikelen. Hun 
nijverheid bestond met name uit de 
kunst van het pottenbakken, leerlooien, 
leer bewerken en geelgieten (vervaardi- 
ging van messing gebruiksvoorwerpen). 
Ik heb bij geen enkele actie een 
waterpasinstrument o f  tekenbord gezien, 
een fotoapparaat zelden. InVacenovice 
kwamen in de naast elkaar liggende 
tuintjes (bedreigde?) funderingen aan het 
licht. Zij zijn niet gedocumenteerd. 

Misschien ... 
Het bovenstaande weerspiegelt uiter- 
aard niet de wijze waarop de Tsjechen 
archeologie bedrijven. Ik ben op opgra- 
vingen geweest van universitaire instel- 
lingen, waar op klassieke wijze wordt 
gegraven met tekenbord, waterpas- 
instrument en fotodocumentatie. Dr. 
Pajer is eerder een uitzondering dan 
regel. Jammer is dat deze beste man niet 
veel meer informatie uit zijn graafwerk 
weet te  halen dan de beschrijving van de 
vondsten.Waarbij hij zich nog al eens 
beperkt t o t  de keramiek, en dan met 
name de majolica. Misschien vind hij nog 
wel een keer een pottenbakkersoven. 
Met dank aan Dr. J. Pajer. 

Marc de Groot 
(adres en e-mail: zie pagina 46) 



EEN ENGELSE CONNECTIE 
I N  HET LANDVAN MAAS E N  
WAAL? 
EEN STYCA UIT DEEST 
Wim Tuijn 

Tot de zeldzame vondsten in Nederland 
behoren de munten die in Engeland in 
de Karolingische tijd zijn geslagen. Het is 
daarom zinvol enige aandacht te  schen- 
ken aan zo'n muntvondst in ons gebied. 
Het gaat om een zogeheten styca. Het 
was mevrouw Litjens-Van den Heuvel 
die het bijna zwarte muntje in haar tuin 
kon oprapen; met het blote oog nog wel. 
Na  determinatie door de heer R.W. 
Reijnen zaten we met een probleem: 
hoe komt die munt daar, wat zijn de 
relaties geweest?Vondsten in de tuin 
hadden al aanwijzingen voor bewoning in 
de late ijzertijd opgeleverd en Romeins 
aardewerk, maar daarna werd het stil. 
(TUIJN 200 1, 23 ) Er was niet één stukje 
keramiek gevonden dat op de 
Karolingische tijd wees (750 - 900). 

Herkomst en relaties 
Misschien biedt de dorpskern van Deest 
uitkomst. Daar is immers duidelijk 
Karolingisch materiaal gevonden. (VAN 
KOUWEN 1982,43) Bewoners kunnen 
in de 9e eeuw ter  hoogte van de tuin 
van mevrouw Litjens geakkerd hebben 
op de goed bewerkbare kleiige zandtong, 
die zich op de vindplaats naar het zuiden 
uitstrekt. Een boer zou daarbij het 
muntje verloren kunnen hebben. Dan de 
Engelse herkomst van de munt.Ten 
eerste zou de aanwezigheid van het 
muntje kunnen duiden op handel in 
Deest; ook Dorestad was in die tijd in 
bedrijf. Ook  zou het muntje met kerke- 
lijke goederen in verband gebracht 
kunnen worden. Het klooster van St..  
Quentin had in Deest enige goederen, 
en monniken hadden soms verre 
relaties. 

Beschrijving van de styca 
De munt is gemaakt van brons en 
geslagen in York, in het Anglo-Saksiche 
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Rijk, onder autoriteit van Wulfhere (854 
- 900). 

Voorzijde tekst: 
WLFHERE AREP 
d.w.z. aartsbisschop Wulfhere vanYork. 
Voorzijde beeld: 
kruisje binnen cirkel van bolletjes. 
(Afb. I ) 

Keerzijde tekst: 
WEFRED+ 
d.w.z. monetarius (muntmeester) 
Wulfraed. 
Keerzijde beeld: 
kruisje in het centrum. 
(Afb.2) 

(ROBERTSON 196 1 ,ASC 299 ff) 

Met veel dank aan Rob W. Reijnen voor 
de determinatie. 

ERRATUM BiJ JAARVERSLAG 200 1 

In Ben Teubners artikel "Een bijzondere 
munt van de Galgenberg te Wijchen", 
p.22-24, staat dat het omschrift van de 
keerzijde van de munt REGENAAD 
SIGNATA SC luidt. D i t  moet zijn: 
REGNAAD SIGNATA SC.Verder is er 
iets misgegaan met de vermelding van de 
leeftijd van de keizer.Trajanus stierf "( ...) 
op 60-jarige leeftijd in 1 17 na Chr." kan 
men op p. 23 lezen.Trajanus was in 1 17 
A D  echter 63 jaar oud: immers, geboren 
op 18 september 53, gestorven op 7 
augustus 1 17. 

Bron: Meijer, E, 200 1. Keizers sterven niet in 
bed.Van Caesar tot Romulus Augustulus 44 
v. Chr-476 n. Chr. 
Amsterdam. 
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