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VOORWOORD JAARVERSLAG 2004 
JAARGANG XXXVII 
Frans Corten 

Beste AWN'ers, 
Als kersvers lid van het bestuur van 
AWN-afdeling Nijmegen en omstrelcen 
zal ik mijn functie binnen het bestuur uit 
de doeken doen, maar eerst wil ik 
aandacht besteden aan onze 'afgetreden 
voorzitter Petervissers en een blik 
werpen op het jaar 2005. 
Inzet 
Na negen jaar bestuurslid te zijn ge- 
weest, waarvan zes jaar voorzitter, vond 
Peter de tijd aangebroken, mede in 
verband met toenemende activiteiten in 
zijn privé- én beroepssfeer, zich terug te 
trekken uit zijn bestuurlijke functies. D i t  
betekent niet dat zijn archeologische 
libido voor ons teloor gaat. Zijn intense 
betrokkenheid bij de club blijk bestaan 
onder andere als organisator van de 
cursus Archeologisch Veldwerk voor 
Beginners, als eindredacteur van het 
jaarverslag enz. Peter, in hart en nieren 
betrokken bij de archeologie, heeft zich 
in die periode van negen jaar een schaap 
met vijf poten getoond. Namens het 
bestuur en daarmee namens de leden 
van afdeling Nijmegen en omstreken 
spreek ik mijn dank uit voor de belange- 
loze inzet van Peter in de afgelopen 
jaren. 
Opgraving St. Josephhof 
A W N  afdeling Nijmegen e.o. is een zeer 
actieve club. De  inzet en het enthou- 
siasme van de bestuursleden, leden en 
de goede samenwerking met de 
Nijmeegse stadsarcheologen zijn daarvan 
de bouwstenen. Het jaar 2005 wordt 
een belangrijk jaar waarin ongetwijfeld 
de strijd losbarst of Nijmegen al dan niet 

2000 jaar bestaat. Het beantwoorden 
van die vraag wordt misschien makkelij- 
ker door het klapstuk van de archeologi- 
sche veiling: de opgravingen die in maart 
2005 door het Bureau Archeologie 
Nijmegen worden gestart op de St. 
Josephhof. De afdelingsleden zijn hierbij, 
bij monde van Jan Thijsssen, uitgenodigd 
daadwerkelijk hun bijdragen te leveren. 
2000 jaar Nijmegen 
De wijzen kwamen uit het Oosten. De 
bureaucraten - met al hun goede 
bedoelingen - geprogrammeerd met 
kretologieën en ideeën over de organi- 
satie, komen veelal uit het Westen. D i t  
baart mij zorgen. De amateur-archeo- 
loog is in het algemeen een praktisch 
ingesteld mens. Het is mijn voornemen 
om in een aanloopperiode ervaring op 
te  doen, bestuurlijl<e gedachten te 
vormen en gedurende die periode te 
functioneren als voorzitter ad interim. 
De viering van het 2000-jarig bestaan 
van de stad Nijmegen is daar uitermate 
geschikt voor. Geflankeerd door gerouti- 
neerde en gedreven medebestuursleden 
zie ik de toekomst hoopvol tegemoet. 
Voor mij is de archeologie, door haar 
veelzijdigheid en met het hedendaags 
interdisciplinaire karakter van onder- 
zoek, een boeiende hobby die niet door 
onnodige ambtelijke bemoeizucht in het 
geding moet Icomen. Mijn hobby ligt in 
de combinatie archeologie en fysische 
antropologie: het ontleden van mense- 
lijke skeletten in archeologische context. 

Voorwaarts in 2005, het jaar waarin 
Nijmegen zijn 2000 jarig bestaan viert. 
De  'omgeving van de stad' wil dat graag 
meevieren.Veel leesplezier met dit 
uitgebreide Jaarverslag 2004! 



VERSLAGVAN DE SECRETARIS 
Jan J. van Daalen 

Precies drie jaar geleden heeft de 
toenmalige Kascommissie gevraagd om 
het boekenbestand van de afdeling te 
beschrijven en toegankelijk te maken 
voor onze leden. Ben Teubner en uw 
secretaris hebben er voor gekozen om 
een gegevensbestand op te bouwen met 
behulp van MS Access.We zijn nu zo ver 
dat het grootste deel van onze biblio- 
theek in een Access-bestand is onderge- 
bracht. Het betreft t o t  nu toe 330 
boeken.Voor een meer gedetailleerd 
verslag kunt u elders in dit jaarverslag 
terecht. 

Vier op een rij 
Met de toekenning op 17 april van de 
bronzen legpenning van de A W N  aan 
ons lid Jantinus Koeling heeft onze 
afdeling nu vier gelauwerden in haar 
gelederen. N u  Jantinus nog warm is van 
de hem toegezwaaide lof is het nuttig 
ook degenen die hem voorgingen in de 
roem nog even te memoreren. In 1994 
viel deze eer toe aan W im Tuijn, in 1997 
gevolgd door mevrouw Jo Stoel uit 
Lomm. In 2002 viel Gerard van Alphen in 
de prijzen. 

Excursies 
In 2004 hebben we drie excursies 
kunnen organiseren. Dat de belangstel- 
ling daarvoor weer toeneemt moge 
blijken uit de aantallen deelnemers. D i t  
gaat lijken op een trendbreuk. 
Op  een van de eerste lentedagen, 
zaterdag 24 april, maakten we onze 
eerste excursie van 2004 naar das 
Westfälische Museum fur Archëologie in 
Herne, in het Ruhrgebied. De 36 leden, 

donateurs en familieleden die zich deze 
keer hadden opgegeven zullen daarvan 
zeker geen spijt hebben gekregen. Het  
splinternieuwe museum maakte veel 
indruk zowel met de tentoongestelde 
voorwerpen als met de manier waarop 
ze worden getoond. De prille lente 
maakte het zelfs mogelijk op het terras 
een biertje te  drinken. De  tweede 
excursie trok minder deelnemers, te 
weten 25, waarschijnlijk omdat menig lid 
en donateur heeft gedacht in Assen 
weinig bijzonders aan te zullen treffen. 
Niets is minder waar! Het bezoek op 
zaterdag 30 oktober aan de tentoonstel- 
Iing'The Mysterious Bog People - 
Schatten uit hetveen' in het Drents 
Museum in Assen was zeer de moeite 
waard. Ruim 450 vondsten uit de 
Noord-Europese veen- en moeras- 
gebieden gaven een goed inzicht in het 
dagelijks leven in die gebieden maar ook 
in de godsdienstige praktijken van die 
tijd. De  derde excursie was min of meer 
een thuiswedstrijd: een bezoek aan de 
tentoonstelling 'De Bataven, verhalen van 
een verdwenen volk' in Museum Het 
Valkhof in Nijmegen. Ook  hier meldden 
zich, ondanks het noodweer, 35 deelne- 
mers. Louis Swinkels en Annelies Koster 
hebben ons een warm welkom bereid. 
Na een voortreffelijke inleiding van Louis 
hebben beide conservatoren daarna een 
rondleiding verzorgd. De  tentoonstelling 
muntte uit door het begrip 'Bataaf' van 
alle kanten te  belichten, zelfs vanuit het 
oogpunt van twintigste eeuwse reclame 
en literatuur. 

Activiteiten in De Ark 
Zeker 50 belangstellenden hebben zich 
op 20 januari naar de Elzenstraat in 
Nijmegen gespoed. Z o  vaal< doet zich 



dan ook niet de gelegenheid voor om 
professor Fik Meijer te horen spreken. 
Zijn verhaal over 'Gladiatoren, voll<sver- 
maak in het Colosseum' was even 
boeiend als de vele boeken die hij over 
de Romeinen en het Romeinse Rijk 
heeft geschreven. O p  9 maart was het 
zo mogelijk nog drukker en was de 
lezing van Annelies Koster een vergelijk- 
bare voltreffer. 'De elite van Ulpia 
Noviomagus, Rijke graven uit Nijmegen- 
west', was een lezing waarover nog lang 
werd nagepraat. 
De  afdelingsledenvergadering van 6 april 
werd gevolgd door een lezing van Ronny 
Meijers over 'Mijn ervaringen bij het 
technisch-wetenschappelijlc onderzoek 
aan archeologische vondsten'. Zijn 
verhaal maakte duidelijk hoe complex de 
methoden zijn om oorsprong en samen- 
stelling van archeologische artefacten te 
kunnen duiden. De jaarlijkse Scherven- 
avond vond plaats op 14 september. 
Hierover wordt elders in dit jaarverslag 
gerapporteerd. De  lezing op 12 oktober 
van Prof. Dr. M. Erdrich liep uit op een 

teleurstelling vanwege een plotseling 
opgetreden ongesteldheid van de 
spreker. Met deze situatie geconfron- 
teerd vond het bestuur op het laatste 
ogenblik Jan Thijssen en Harrie van 
Enckevort bereid om voor de toege- 
stroomde toehoorders de laatste 
nieuwtjes vanuit het Bureau Archeologie 
voor het voetlicht te brengen. De dank 
van het bestuur was onuitsprekelijlc 
maar werd toch uitgesproken. De 
razend enthousiaste Tom Hazenberg was 
op 16 november de uitsmijter van het 
archeologische jaar 2004. Zijn lezing 
over 'Woerden, Romeinen, een fort en 
een schip, recente opgravingen in een 
stad aan de limes' behandelde het 
grootschalig onderzoek bij het castellum 
Laurium met zijn vicus langs de oever 
van de Romeinse Rijnloop. En natuurlijk 
alle informatie over het schip 
'Woerden 7'. 

Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 
vergaderd op 12 januari, 1 5 maart, 17 



mei, 24 juni, 6 september en 4 november. 
O p  de Afdelingsledenvergadering van 6 
april moesten we afscheid nemen van 
onze voorzitter PeterVissers en van ons 
bestuurslid W i m  Otemann. Na hun 
jarenlange inzet voor de afdeling haalcten 
beiden af vanwege drukke persoonlijke 
bezigheden. Frans Corten (ad-interim 
voorzitter) en Marijke Pennings zullen 
proberen de afgetreden bestuursleden 
t e  doen vergeten. 
Ook  dit jaar hebben onze veldwerk- 
coördinator, W im  Tuijn, en onze (ex-) 
voorzitter, PeterVissers, in samenwer- 
king met vertegenwoordigers van 
afdeling 17 (Zuid-Veluwe en Oost- 
Gelderland) een cursus 'Veldwerk voor 
Beginners' verzorgd. De  belangstelling 
was in beide afdelingen zo groot dat een 
herhaling in 2005 voor de hand ligt. De  
afdeling werd vertegenwoordigd op de 
Algemene Ledenvergadering van de 
A W N  op 17 april in Dordrecht en op de 
Afgevaardigdenvergadering van 6 
november in Amersfoort. Het regio- 
overleg met een aantal aangrenzende 
afdelingen werd afgezegd omdat het 
bestuur het nut van deze formele 
vergaderingen niet kan ontdekken. 
Uiteraard wordt het overleg op ad hoc 
basis door deze afzegging geen geweld 
aangedaan. Zo is de samenwerlting met 
afdeling 17 bijzonder vruchtbaar. Her- 
man Lubberding is bezig een dossier 
samen te stellen over het indienen van 
bezwaarschriften door amateurs bij 
dreigende aantasting van het bodem- 
archief. PeterVissers heeft Herman alle 
informatie toegestuurd over de casus 
die in 200 1 in Cuijlc heeft gespeeld. De  
veelvuldige contacten over nieuwe 
vondsten met de experts van Bureau 
Archeologie Nijmegen waren voor beide 

partijen nuttig. De opgravingen bij de 
Uivermeertjes in Deest brachten veel 
verrassende vondsten aan het licht. 
Onze veldwerl<coördinator heeft in dit 
kader van de ROB officiële toestemming 
verkregen. Dit onderwerp krijgt elders 
in dit jaarverslag meer aandacht. 

Deest in december 2004: vorst en mist 

Leden en donateurs 
Het aantal leden is ook in 2004 terugge- 
lopen, maar in mindere mate dan het 
jaar daarvoor. Moest ik vorig jaar een 
ledenverlies melden van elf, nu beperkt 
zich dat t o t  vier. Het betreft hier alle- 
maal 'gewone leden'.Twee daarvan 
waren nog maar kort  lid. Het ligt in de 
lijn der verwachting dat het aantal leden 
van onze afdeling zich zal stabiliseren 
tussen 140 en 1 50. 

In 2004 aangeschafte boeken 
Beuker, J., e.a., 1990 
Werken met steen 
Beuker, J., e.a., 1993 
Wonen en werken in de prehistorie 
Bitter, i?, e.a., 2002 
De beerput als bron 
Boelicke, U., 2002 



Xantener Berichte, Band 10 
Clevis, H., (red) 1998 
Archeologie en bouwhistorie in Zwolle, 
4 
Hazenberg,T., (red) 200213 Woerden, 
Romeinen, het fort en een schip 
Fokkens, H., e.a., 2004 
Het vorstengraf van Oss 
Hendriksen, M., 2004 
Afgedamd en afgedankt 
Isings, C., 197 1 
Roman glass in Limburg 
Jacobs, E., 2002 
Spitten aan het Spaarne 
Janse, H., 2004 

Spijkers en draadnagels 
Kok, D., (red) 
Archeologische kroniek Prov. Utrecht 
2000-200 1 
Rudnick, B.P.M., 1995 
Bodenalterturner Westfalens, 3 1 
Sas, K., 2002 
Schone Schijn (Brillance et Prestige) 
Verlaeckt, K., (red) 1997 
Grondig gekleed,VOBOV-Info 
Zanker, i?, 2003 
Augustus und die Macht der Bilder 

'OoRT L'D' 
DONATEUR 

Gewoon lid 
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
CUIJK: OVERZICHT 2004 
Jantinus Koeling, Jan Kusters 
en Peter de Lange van Bergen 

De werlcgroep heeft een jaar met zeer 
gevarieerde activiteiten achter de rug. 
Elke activiteit, groot of klein krijgt een 
"projectnummer" voor aansluiting op 
het documentatiearchief en eventuele 
publicatie of melding voor Archis. Er zijn 
16 projectnummers uitgegeven. De 
activiteiten kunnen als volgt worden 
onderverdeeld: 

Soort activiteit: 
Terreinverlcenning I detectoronderzoelc 
Frequentie: 6 
Soort activiteit: 
Onderzoek n.a.v. een melding door de 
gemeente 
Frequentie: I 
Soort activiteit: 
Assistentie verlenen bij opgravingen 
Frequentie: 2 
Soort activiteit: 
Booronderzoeken 
Frequentie: I 
Soort activiteit: 
Ontwerp bestemmingsplannen bekij ken 
en beoordelen 
Frequentie: 3 
Soort activiteit: 
Documentatie verstrekken bij opgravin- 
gen en publicatie 
Frequentie: 2 
Soort activiteit: 
Deelname aan de culturele dag Cuijk 
Frequentie: I 
Totaal aan activiteiten: 16 

De  werkgroep is in contact met het 
gemeentebestuur over inschakeling van 

de werkgroep bij de uitvoering van het 
archeologisch beleid in Cuijk. Door  
uitbreiding van onze groep, thans 
bestaande uit dertien leden, en haar 
activiteiten is de huisvesting een pro- 
bleem. Er wordt gezocht naar een 
betere locatie.Verschillende leden deden 
mee aan graafkampen en andere leer- 
zame activiteiten. Een absoluut hoogte- 
punt was de uitreiking van de bronzen 
legpenning van de A W N  aan één van 
onze leden.voor het collectiebeheer in 
het museum Ceuclum (de etalage van de 
archeologie) hebben zich enkele mensen 
beschikbaar gesteld. Hieronder vindt u 
het verslag van bijzondere vondsten die 
tijdens terreinverkenningen resp. 
detectoronderzoek werden gedaan. 

Denarius van Titus (79-8 1 na Chr.) 
voorzijde 

Denarius van Titus 
LeoTheunissen uit Beers vond in Gassel 
een prachtige zilveren munt van de 
Romeinse keizer Titus (79-8 1 na Chr.). 
Hij vond de munt met een metaal- 
detector op een hoge akker waar 



Maasarm vond Jan Kusters in Vianen een 
prachtige Romeinse munt in zilver van 
Julia Maesa, de grootmoeder van keizer 
Elagabalus. De munt werd gevonden met 
de metaaldetector op I april 2004. Geen 
grap. De munt heeft een erg mooie 
kwaliteit. 

Denarius van Titus (79-8 1 na Chr.) 
achterzijde 

vermoedelijlc ooit een rivierarm langs 
stroomde. Op deze akker heeft Leo ook 
een Romeinse haarnaald gevonden.Titus 
was de oudste zoon vanvespasianus en 
vergezelde zijn vader naar Palestina om 
de opstand der joden te onderdrukken Munt vanlulia Maesa 
(67 na Chr.). Na het vertrek van zijn voorzijde 
vader naar Rome verwierf Titus het 
commando en veroverde Jeruzalem (70 
na Chr.). Een triomfboog op het Forum 
Romanum (Titusboog) herinnert hier 
nog aan.Titus regering was vredig en 
gematigd, maar werd geteisterd door 
twee rampen: de ondergang van Pompeji 
en Herculaneum en de grote brand van 
Rome in 80 na Chr. Hoewel hij slechts 
kort regeerde, ontwiklcelde Titus een 
groot bouwprogramma, waarin hij onder 
meer het Colosseum voltooide en 
reusachtige thermen bouwde. Hij stierf 
algemeen betreurd en werd opgevolgd 
door zijn broer Domitianus. 

Een munt van Julia Maesa Munt van lulia Maesa 
Op een zandwal langs een eeuwenoude achterzijde 



Volgens Rob Reijnen, medewerlcer 
Bureau Archeologie Nijmegen, is het niet 
onmogelijk dat deze munt geslagen is in 
Antiochië, destijds hoofdstad van de 
Romeinse provincie Syrië. Eerder vond 
Jan Kusters op bijna dezelfde locatie een 
munt van keizer Trajanus met klop, 
geslagen in Antiochië. (REIJ NEN 2004) 
Op de munt staat en afbeelding van Julia 
Maesa, de grootmoeder van keizer 
Elegabalus. Deze laatste regeerde van 
2 18 t o t  222 na Chr. Elegabalus werd op 
veertienjarige leeftijd keizer en is in het 
jaar 222 op zijn achttiende vermoord. 
De  keizer heeft drie vrouwen gehad. De  
eerste vrouw van de keizer was Julia 
Paula, de tweede Aquila Severa, de derde 
heette Annia Faustina. De  moeder van 
Elegabalus, Julia Soaemias, werd evenals 
de keizer in het jaar 222 vermoord. 
Door  de jonge leeftijd waarop 
Elegabalus keizer werd van het Ro- 
meinse Rijk, hadden zijn moeder en 
grootmoeder veel invloed op de gebeur- 
tenissen. Dit is een van de redenen 
waarom er munten zijn geslagen van de 
moeder en de grootmoeder (maar ook 
van de drie vrouwen van de keizer). De 
munt is een denarius. O p  de voorzijde 
staat Julia 
Maesa; op de 
achterzijde 
staat de 
personificatie 
van deugd, 
bescheidenheid 
en kuisheid, 
Pudicitia, met 
scepter naar 
links gewend. 
Julia Maesa is 
overleden in 
223 na Chr. 

Hoe de munt op de akker inVianen 
terecht is gekomen blijft een open vraag. 
De  spanning blijft zodoende aanwezig en 
verder onderzoek noodzakelijk. 

Een pijlpunt uit het neolithicum 
InVianen vond Jan Kusters een pijlpunt 
uit het neolithicum, ook op een zandrug 
langs een oude geul van de Maas. Slechts 
het puntje van de pijlspits is afgebroken. 
De pijlspits is dubbelzijdig 
geretoucheerd. Pijlpunten werden 
gebruikt bij de jacht. 

Een andere interessante vondst van Jan 
Kusters wordt elders in dit Jaarverslag 
beschreven. 

Literatuur 
Reijnen, R, 2004. Een bijzondere Romeinse 
munt uit Antiochië, gevonden te Vianen bij 
Cuijk 
In: Jaarverslag 2003 AWN-afdeling 
Nijmegen en omstreken, 53-55. 

Pijlpunt uit Vianen, neolithisch 
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EEN 
NOODVIERDAAGSCHEKRUISJE 
IN HET LANDVAN CUIJK 
Jan Kusters 

O p  een akker in het Land van Cuijk heb 
ik  in juli 2004 een noodvierdaagsche- 
kruisje gevonden. 
Het is ingelegd met geel en groen 
emaille; de afstanden 15,20, 25 en 30 km 
staan erop vermeld. Aan de achterzijde 
staat 'Nijmegen augustus 1 940'. De 
maker is Koninklijke Begeer invoor- 
schoten. De eigenaar van de desbetref- 
fende akker vertelde mij dat langs de 
vindplaats vroeger de 55 km-route van 
de Nijmeegse Wandelvierdaagse liep. 
Waarschijnlijk heeft een deelnemer in 
de na-oorlogse jaren het kruisje op deze 
route verloren. 

Voor- en achterzijde Nood-Vierdaagschekruis 

Noodvierdaagse 
Door het uitbreken van de oorlog in 
mei 1940 werd de vierdaagse in juli 
1940 niet gelopen. Door  het Nijmeegsch 
Wandel Verbond werd echter een 
'Nood-Vierdaagsche' georganiseerd. Met 
ruim 1000 deelnemers ging men van 

start in de prachtige omgeving van 
Nijmegen. Donderdag 15 augustus: 15 
km.Vanaf 'De Karseboom' naar Berg en 
Dal, door De Meerwijk en langs de 
Scheidingsweg en de St.Annastraat en de 
Mariënburgsestraat naar de eindstreep. 
Vrijdag 1 6 augustus: 20 km.Vanaf 'De 
Karseboom' over de Fransestraat, St. 
Annastraat (tegen de route van de 
vorige dag in) naar de Nebo en de 
Meerwijk, via Mooi Nederland naar 
Beek-Ubbergen en vervolgens via de 
Voerweg en de Hertogstraat naar het 
eindpunt. Zaterdag 17 augustus: 25 km. 
Richting Groesbeek, Mook, St. 
Annastraat, via Keizer Karelplein naar de 
finish. Zondag 1 8 Augustus: 30 Itm.Vanaf 
de start via De Hezelpoort richting 
Weurt, via de Graafscheweg naar 
Alverna en via Hatert naar (nu) de 

Muntweg. Op (nu 
nog) het Konijnen- 
pad stelde men 
zich op voor het 
defilé in het 
Goffertstadion. 

Nu mene men 
niet ... 
Uit de De Provin- 
ciale Geldersche 
en Nijmeegsche 
Courant valt niet 
precies op te  

maken hoe men precies liep in 1940. 
Bijvoorbeeld:"Van Alverna t o t  Hatert 
was nog een kwaad stuk over een 
zonovergoten grindpad en rulle 
boschpaadjes waar de tippelaars als 
ganzen achter elkaar aangingen." Het 
defilé werd in twee delen gehouden als 
onderdeel van de sportdag waarvan de 
opbrengst bestemd was voor de 



oorlogsgetroffenen van de meidagen. Er 
waren 12000 mensen aanwezig. 
De sportdag bestond uit voetbal, hockey, 
korfbal, wielrennen, gymnastiek- 
demonstraties, ritmische dansen en 
atletiek. Op de tribune zaten o.a. majoor 
J.N. Breunese, Karel Lotzy en Pj.M. van 
Wayenburg, de marsleider van de 
Noodvierdaagsche. Op maandag 19 
augustus meldt de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant 
dat uit Rotterdam 100, uit Wageningen 
60 en uit Tilburg 70 wandelaars naar 
Nijmegen gekomen zijn om de 'laatste 
dag' in Nijmegen mee te lopen."Nu 
mene men niet, dat dit noodkruis ook 
meetelt voor de nummering van den 
echtevierdaagsche. Negentig kilometer 
is immers niet 220!" meldde de Provin- 
ciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant. In 1946 vond de eerste offi- 
ciële Nijmeegse Vierdaagse sinds 1 939 
weer plaats. 
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EEN SCHOTELMUNTJE UIT 
OVERASSELT 
OlafVerbaarschot 

In juli 2004 werd op het terrein van 
boerderij Den Tempel te Overasselt een 
schuur uit de jaren zeventig van de 
vorige eeuw afgebroken. Het leek mij 
een goed idee om hier eens rond te 
snuffelen. Misschien zou ik met vondsten 
het idee kunnen ondersteunen dat hier 
in vroeger tijden tempelieren gevestigd 
zijn geweest. Nadat ilc toestemming aan 
de eigenaren had gevraagd om met mijn 
metaaldetector te zoeken, vond ik een 
flink aantal metalen voorwerpen en 
scherven. 

Na determinatie van het vondstmateriaal 
tijdens de AWN-bijeenkomsten op 
woensdagavond bleek dat er bij Den 
Tempel aanwijzingen zijn voor menselijl<e 
activiteit in verschillende periodes. 
Enkele voorbeelden: een silex mesje uit 
het neolithicum (Limburgs materiaal), 
inheemse scherven uit de ijzertijd, een 
Romeinse kruikhals uit de I e eeuwAD, 
gesinterde keramiek uit Mayen en 
andere Karolingische scherven (vroege 
middeleeuwen), een koperen tentharing 
(van de Spanjaarden?) en een bronzen 
kaarsendover uit de 17e eeuw. 

Meest bijzondere vondst was toch wel 
een schotelmuntje. Het gaat om een 
bronzen triquetrum-munt De doorsnee 
is 18 mm. Enkele paarse vlekjes (oxidatie 
van zilverchloride) op de munt verraden 
de aanwezigheid van een hoeveelheid 
zilver. Het is een augusteïsch product, 
wat maakt dat de munt in de periode 
van 15 voor Chr. to t  50 na Chr. gecircu- 
leerd zal hebben. (ROYMANS, 1 12- 1 13) 
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DE SCHEEFHALS; 
MEDISCHE ARCHEOLOGIE 
Frans Corten 

Bij graafwerkzaamheden in Alphen aan 
den Rijn, met als doel de lokalisering van 
de Romeinse versterking het castellum 
Albaniana, heeft men in 1998 naast de 
Adventskerk op het bouwterrein voor 
het CBK een middeleeuws kerkhof 
aangetroffen. Dit onderzoek is mede 
uitgevoerd door ].K. HAALEBOS EN PEj. 
FRANZEN van de afdeling Provinciaal- 
Romeinse Archeologie van de Universi- 
te i t  Nijmegen. 

Kenmerken scheefhals 
Een van de onderzochte skeletten was 
gelegen in een complete, uit twaalf 
steenblokken gebouwde kist met een 
lengte van twee meter. D e  breedte 
bedroeg bij het hoofdeinde in het 
westen 60 cm en bij het voeteinde 40 
cm. D e  kist lag even ten noorden van de 
kerkhofmuur, nog net onder een van de 
aangebouwde steunberen. Het  skelet is 
afkomstig van een robuust mannelijk 
persoon met een skeletleeftijd van 45-50 
jaar en valt op door bijzondere 
vergroeiingen die in de medische weten- 
schap worden geduid met het woord 
'torticollis'. (MOORE, 353 en 79 1 )  Het  
gaat daarbij o m  een 'scheefhals'. D e  
aangetroffen schedel met onderkaak is 
compleet, van het postcraniale skelet is 
slechts het bovenste deel aanwezig t o t  
en met de twaalfde borstwervel, beide 
bovenarmen, een compleet aantal ribben, 

Triquetrum-munt uit overasSe't borstbeen, beide sleutelbeenderen en 
schouderbladen. He t  linker gewrichtsvlak 
van de achterhoofdknobbel (Afb. I) is 

Foto: diep ingesleten; het rechter bestaat uit 
Rob Mols, Bureau Archeologie Nijmegen twee facetten. D e  gewrichtsvlakken van 



Ap. I 
Achterhoofdknobbels (condyli occipitalis. 
Links het diep ingesleten gewrichtsvlak (pijl) 
en rechts het twee-facetten gewricht 

het aanliggende bot, de atlas, laten een 
zelfde beeld zien, links diep ingesleten en 
rechts een twee facetten gewrichtsvlak 
(Afb.2). 

Afb.2 
Atlas.Aan de linkerkant het diep ingesleten 
gewrichtsvlak (pijl); aan de rechterkant het 
twee-facetten gewricht 

Opvallend is dat het linker uitsteeksel 
van het slaapbeen (processus 

wervelgewrichten. Het linker sleutelbeen 
is sterker gedraaid en gebogen 
(convexer4 en concaver t ) dan het 
rechtersleutelbeen (Afb.6). 

Afo.3 
Linker processus mastoideus 

Ter plaatse van de aanhechting van een 
van de twee koppen van de borstbeen- 
sleutelbeen-tepelspier (musculus 
sternocleidomastoideus), aan de onder- 
zijde van het sleutelbeen, is sprake van 
extra botvorming (exostose). 

mastoideus) groter en langgerekter Afo.4 
(Afb.3) van vorm is dan het rechter Rechter processus mastoideus 
uitsteeksel (Afb.4).Tussen de tweede en 
derde halswervel (Afb.5) zijn aan de De overeenkomstige plaats (tu berositas 
linkerzijde de gevolgen te  zien van een costalis) op het rechter sleutelbeen 
sterke druk en een ontsteking van de vertoont een deuk (Afb.7). 



Afb.5 
Linker gewrichtsvlakken tussen de tweede 
en derde halswervel 

Afb. 6 
Rechter en linker sleutelbeen, vanaf boven 
gezien 

rechts links 

Afb. 7 
Deel van het rechter en linker sleutelbeen 
dat grenst aan het borstbeen, van onder 
gezien. 

Uiterlijk persoon met torticollis 
In het hierboven beschreven geval 
betreft het een linkszijdige co~ico l l i s .  
D o o r  verkorting (aangeboren o f  door  
beschadiging bij geboorte) van de linker 
musculus sternocleidomastoideus, met 
als aanhechtingspunten enerzijds het 
uitsteeksel van het slaapbeen en ander- 

zijds het borstbeen en het mediale 
gedeelte van het sleutelbeen, ontstaan e r  
grote krachten op de linker gewrichts- 
facetten die daardoor aan sterke slijtage 
onderhevig zijn. 

Ten gevolge van de grote krachten 
wordt  bij de aanhechtingspunten extra 
bot  gevormd. He t  hoofd van de betrok- 
kene is naar links gekanteld waardoor de 
kinpunt naar rechts wijst. D e  schedel en 
het gezicht vertonen vaak asymmetrieîn. 

Beeldje uit Equador 
Iván L. Bonta, geïnteresseerd in de 
medische aspecten in de archeologie, 
heeft een verzameling van beeldjes die 
verschillende afwijkingen (ziektebeelden) 
verbeelden. Deze kunstobjecten zijn 
afkomstig ui t  Zuid Amerika. Afb. 8 laat 
een beeldje uit zijn collectie zien, dat 
dateert van 1 500 voor Chr., I O cm hoog 
en afkomstig ui t  Equador, waar de 
Vadivia-stam leefde. H e t  beeldje is 



Afb. 8 
Beeldje van klei; uitbeelding van een man 
met torticollis 

gemaakt van klei. De  gedraaide nek (naar 
rechts) en de verkrampte stand van 
schouder en arm geven het beeld weer 
van een persoon met de afwijking 
torticollis. 
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VERSLAG SCHERVENAVOND 
Fred Friedrichs 

W i m  Tuijn en Peter Vissers presenteer- 
den 14 september de Schervenavond 
2004 gezamenlijk. Naar eigen zeggen 
afgekeken van SBS 6 en andere zenders 
'waar je je nooit verveelt'. 
Ca. 40 personen, leden en niet-leden, 
kwamen op de bijeenkomst af. Een 
greep uit het assortiment. 

Torticollis 
Frans Corten neemt ons aan de hand 
van een beeldje uit Ecuador mee naar 
een opgraving in Alphen aan den Rijn. 
Een in een middeleeuws graf gevonden 
skelet was een zogeheten 'scheefhals', 
een persoon met bijzondere 
vergroeiingen die in de medische 
wetenschap worden aangeduid als 
torticollis. W i m  Tuijn doet kond van 
AWN-vondsten in Deest. Het aarde- 
werk uit de opgraving, jawel soms mag 
het nog, stamt uit de eerste eeuw na 
Christus. Het gaat o.a. om zoutvaten, 
aardewerk, van de Cananefaten en de 
Morini. De  Morini leefden in de Ro- 
meinse tijd aan de Kanaalkust en 
hielden zich ook bezig met zout zieden. 
Petervissers laat ons een Nîmes 
geslagen munt zien. Augustus en 
Agrippa staan op de voorzijde. O p  de 
keerzijde staat een aan een palmboon 
geketende krokodil, symbool van het 
ingelijfde Egypte. De  munt komt ook uit 
Deest. 

Tempelieren 
Professor Brus doet verslag van zijn 
nieuwste project: de orde van de 
tempelieren. Deze orde bestierde in 
Europa grote productiebedrijven voor 



o.a. graan, paarden en gekweekte vis. In 
de ons omringende landen is veel 
bekend over de tempelridders, in 
Nederland nog maar zeer weinig. In 
Gelderland zijn diverse plaatsen die in 
aanmerking Icomen voor een tempel- 
ierenvestiging. Deze plekken liggen langs 
oude wegen, vaak van Romeinse oor- 
sprong. In het Land van Maas en Waal 
gaat het in het algemeen om de land- 
schappelijk hoger gelegen plaatsen of 
plaatsen bij een oversteekplaats van een 
rivier.Toponiemen met het woord 
'Tempel' erin lijken in dit opzicht iets te  
beloven. Ook  zijn er soms in het land- 
schap nog structuren te zien die duiden 
op versterkte plaatsen. Wordt vervolgd. 

Waalsprong 
Peter van den Broeke heeft een 
raadselsachtig voorwerp uit een grafveld 
in de Waalsprong.Wie het weet mag het 
zeggen. Een foto van het 'voorwerp' is 
door Aad Hendriks geplaatst op onze 
website. 
Jantinus Koeling heeft een dobbelsteen. 
Vijf kanten zijn bol uitgevoerd; de zesde 
zijde is vlak met daarin een gaatje. Je 
kunt er niet mee dobbelen. Het voor- 
werp is al vijftig jaar in zijn bezit. Een 
vierdaagsekruisje uit de oorlog is een 
vondst van Jan Kusters. Het werd in 
Gassel gevonden. Gerard van Alphen 
heeft een stuk leisteen met lijnen en 
cijfers. Het is een voorloper van de 
zonnewijzer met pen. Ook  de begelei- 
dende vondsten wijzen daarop. Deze 
leien worden volgens Gerard vaak 
gevonden in de buurt van kloosters of  
versterkte huizen en kastelen. Je moest 
kunnen lezen en schrijven om er mee 
om te kunnen gaan. Ook  het instellen 
van een dergelijk apparaat was een 

kunst. De lei is gevonden bij de stads- 
poort  van Oss. 

Schatvondst 
Jo de Wit heeft een schatvondst. De 
munten heeft hij gevonden bij een 
verbouwing. Er zijn ook gouden munten 
bij. Datering: 1430 - 1480. In Linden 
heeft hij een groot complex aangetroffen 
uit de dertiende begin veertiende eeuw 
met een duidelijke dubbele gracht: een 
boerderij van 22 bij 26 meter. De  
boerderij was van steen en had water- 
putten.Tempelieren? Een bijzonder 
voorwerp was een houten kom met een 
gat, waarvan het gebruik nog moet 
vastgesteld worden. Ben Teubner laat 
een tweede eeuwse terra sigillata-kom 
zien uit de vroegere Oudheidlcamer van 
Wijchen. Mevrouw Bles kreeg de kom 
ooit van Frans Bloemen. Zij schonlc de 
kom terug bij de opening van Museum 
Kasteel Wijchen.Verder toont Gerard 
Evers een stenen bijl uit het Drôme- 
gebied in Frankrijk. Joost van den 
Besselaar is aanwezig met een deel van 
een Romeinse armband en een munt- 
gewicht, dat gebruikt werd bij het wegen 
van goud en zilver. Als sluitstuk komt de 
'ontmande' nierdolk uit Huissen aan bod. 
Volgens Jan Thijssen was dit voorwerp 
onmiskenbaar ooitUeen klotendolk". 
Onze ex-voorzitter Peter Vissers sluit de 
avond af met de mededeling dat wij 
moeten opruimen en in ruil voor het 
aangenaam verpozen de beheerder van 
de Ark niet moeten laten zitten met de 
schillen en de dozen. 



SPINKLOSJE UIT TIEL GEEFT 
STOFTOT NADENKEN 
Pauline de Weijer 

"Ik heb iets gevonden!" begroette mijn 
broer me enthousiast op een verjaardag 
in het voorjaar. 
Bij een grondige onderhoudsbeurt van 
zijn achtertuin had hij een 'steentje' al 
bijna bij het afval gegooid toen hij voelde 
dat het misschien toch iets anders was. 
Zijn eerste vermoeden dat het om een 
spinlclos ging had hij na enig 'Googlen' 
zelf al bevestigd. Over de datering en 
met name de 'afbeelding' op de boven- 
zijde wilde hij graag meer weten. 

heeft ook de aanwezigen op een AWN-  
woensdagavond geruime tijd bezig 
gehouden. Ondanks opmerkingen van 
WimTuijn dat hij op een dergelijk klosje 
nooit een afbeelding had gezien is het 
klosje vele malen rondgegaan. Een 
mannetje, een hertje, een letter: ieder 
meende steeds opnieuw iets te zien dat 
er niet was. O p  de schervenavond maalct 
Peter van den Broeke aan het wens- 
denken definitief een einde: dit is echt 
alleen organisch materiaal, vervuiling in 
de klei, dat tijdens het bakproces is 
vergaan en een tekening heeft achterge- 
laten. De eerdere inschatting van W i m  
Tuijn dat het hier om een (vroege) 
ijzertijdvondst gaat, wordt door Peter 
bevestigd. Het klosje is gevonden in 
grond die zeven jaar eerder was opge- 
bracht. Navraag bij de desbetreffende 

Afb. I 
Spin klosje bovenaanzich t 

Tekening? 
Het gevonden spinklosje is 34 mm in 
doorsnede en 23 mm hoog. Het is 
dubbel conisch en voorzien van een taps 
toelopend gat, zodat het op een (even- 
eens taps toelopend) houten stokje 
geplaatst kan worden. Er zijn geen 
draaischijfsporen. O p  de bovenzijde Afb. 2 
meende mijn broer een afbeelding te Spinklosje, bovenaanzicht en doorsnede. 
kunnen ontdekken. Deze 'afbeelding' Tekening: Pauline de Weijer 



leverancier bracht aan het licht dat het 
hierbij ging om een gemengde partij: 
goede grond wordt  met mindere 
gemengd om nog juist het predicaat 
'zwarte grond' t e  mogen voeren. D e  
grond komt van verschillende locaties. 
Hoewel het is gevonden in Tiel is de 
herkomst van het klosje dus niet meer 
vast t e  stellen. 

Maas en Waal 
In het Jaarverslag 1975 beschrijftVAN 
STEENVELDT 53 spinklossen uit Maas 
en Waal die in de voorafgaande jaren zijn 
gevonden. D e  gemiddelde diameter van 
de ijzertijdklossen bedraagt 34 mm, de 
maximale maat ligt boven de 60 mm.Van 
Steenveldt constateert dat op verschil- 
lende plekken verschillende formaten 
klossen zijn gevonden: 18 stuks uit 
Beuningen hebben een gemiddelde 
diameter van 30 mm, bij 19 stuks uit 
Wijchen is de gemiddelde diameter 42 
mm. 
Van Steenveldt stelt dat met de grote 
klossen grove draden worden gespon- 
nen en met de kleine klossen fijne 
draden. Hi j  voert te r  discussie aan dat 
op de arme zandgronden van Wijchen 
arme mensen woonden die grove 
stoffen droegen en op de rijke klei- 
gronden rijkere mensen met fijne 
stoffen. Hierop wil ik  wat nader ingaan. 

Een praktijktest 
Als voormalig docent Textiele Werlwor- 
men heb ik tijdens mijn opleiding 
verschillende experimentele spintollen 
gemaakt. Een bakelieten schijf met een 
doorsnede van I O cm voldeed toen 
uitstekend als klos: door de flinke massa 
bleef hij erg lang en stabiel draaien. 
Hierop spon ik de grove en onregelma- 

tige, dikke 
draden die in 
de jaren '70 
in de mode 
waren. Ik was 
dan ook 
benieuwd of  
ik met het 
gevonden, 
voor mijn 
gevoel kleine, 
klosje iets 
zou kunnen 
beginnen. 
Eerst heb ik 
in het gat 
met behulp 
van een 

Afb. 3 stutje een 
Spinklosje: reconstructie dunne stok 

aangebracht. Onder het klosje is de 
toldraad bevestigd, deze loopt samen 
met het stokje door het gat van het 
klosje. Met deze stevige draad van circa 
50 cm kun je een begin maken. D e  
toldraad wordt  met een halve steek 
bovenaan het stokje gefixeerd. Met een 
woldonatie van ons schaap Juffouw 
Jannie kon ik nu aan de slag. N a  iedere 
30-50 cm gesponnen draad moet de 
halve steek worden losgemaakt en de 
draad op  het stokje gewonden.vervol- 
gens wordt  het uiteinde weer met een 
nieuwe halve steek vastgezet. 
A l  snel wordt  duidelijk dat met zo'n 
klein klosje inderdaad alleen een dunne 
draad t e  realiseren is. O o k  de twist van 
de draad is aan een maximum gebonden. 
Zodra de draad te  dik is of de spanning 
t e  groot stopt het klosje met draaien. 
omdat het geen tegenwicht kan bieden 
aan de krachten die dan gaan werken. 
D e  conclusie van Van Steenveldt dat een 



grotere klos in principe voor dikkere 
draden en een kleine voor dunne draden 
is kan ik dan ook wel onderschrijven. 
(Met een grote klos kun je in principe 
wel een dunne draad maken, maar deze 
kan vervolgens het gewicht van de 
spinsteen niet dragen.) 

Materiaal 
Daarmee Icomen we meteen op een 
onderwerp dat doorvan Steenveldt niet 
wordt aangesneden.wat werd er nu 
eigenlijk gesponnen? Van de vier 
materiaalsoorten die t e  spinnen zijn 
(wol, zijde, vlaslhennep, katoen) zijn er in 
de ijzertijd twee in ons land aanwezig: 
wol en vlaslhennep. 
Tot in de bronstijd wordt wol alleen 
verkregen door plukkenlkammen. De 
ontwikkeling van ijzeren gereedschappen 
(schaar) geeft de mogelijkheid dieren te 
knippen. Dat wol hiermee een minder 
schaars artikel wordt blijkt dan ook uit 
de toename van het aantal gevonden 
spintollen. Bij wol denken we in eerste 
instantie (terecht) aan schapenwol. 
Plinius geeft voor de zuidelijke gebieden 
al aan dat men in deze tijd begint 
schapen voor de verbetering van de wol 
te  I<ruisen. Ook  wol van andere dieren 
wordt verwerkt.vlas en ook 
(veze1)hennep worden in de ijzertijd al 
geteeld, gesponnen en verder verwerkt. 
Door  de bodemgesteldheid is hiervan 
echter weinig t o t  niets teruggevonden. 

Bewerking 
Wol heeft een andere structuur dan vlas 
(linnen) en geeft ook een andere draad. 
Bij wol zijn de vezels opgebouwd uit 
schubben en beduidend korter dan bij 
vlas. Hierdoor ontstaat bij het spinnen 
van wol per definitie een iets dikkere, 

springeriger draad, terwijl bij vlas een 
veel dunnere draad kan ontstaan die in 
verhouding sterker is. Bij de wol- 
fabricage zou je dan ook eerder denken 
aan grotere klossen enlof een grotere 
verscheidenheid, bij linnen aan kleinere 
klossen. Ook  de voorbereiding voor het 
spinnen is zeer verschillend: het knippen 
en kaarden van de wol in tegenstelling 
t o t  het repelen, roten, braken en 
hekelen van de vlasstengels. 

Toepassing 
Over het algemeen hebben wol en 
linnen zeer verschillende toepassingen. 
Wol  houdt de warmte vast en is 
waterafstotend, terwijl linnen een 'koel' 
product is dat vocht juist uitstekend 
absorbeert. In principe kan iedere 
gemeenschap beide soorten materiaal 
gebruiken. In kleding: wol boven en 
linnen onder. In huishoudelijke toepas- 
singen: wol als antitochtlwandkleed, 
linnen als werkdoek/droogdoek? Gezien 
de toepassingen zou bij wol een grotere 
range aan draaddikten verwacht kunnen 
worden dan bij linnen. 

Stelling 
Het is aannemelijk te  maken dat op de 
arme zandgronden van Wijchen schapen 
gehouden werden, terwijl de vruchtbare 
kleigrond bij Beuningen een uitstekende 
bodem is voor de lijnzaadlvlasteelt. Met 
een waterrijke omgeving die tevens 
geschikt is voor het roten van het vlas. 
De  maat van de gevonden spintollen is 
m.i. dan ook eerder t e  relateren aan het 
voorhanden zijnde materiaal dan aan de 
'rijkdom' van de gemeenschap zoalsvan 
Steenveldt stelt. Is het niet mogelijlc dat 
er sprake is van specialisatie? Daar waar 
de handel met relatief veraf gelegen 



gebieden al duidelijk is aangetoond, lijkt 
het voor de hand te liggen dat ook 
huishoudelijl~e artikelen, zij het over 
kortere afstanden, konden worden 
verhandeld. Fijn linnen uit Beuningen is 
dan een gewenst product waar de 
schapenfokkers uit Wijchen misschien 
dikke wandkleden tegenover stelden ... 

Waar het spinlclosje uit Tiel ooit voor 
gebruikt is, zal niet snel duidelijk worden, 
maar het heeft in ieder geval veel stof 
t o t  naden ken gebracht. 
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ASSISTENTIE O P  LANDGOED 
BLEIJENBEEK 
W i m  Tuijn en Petervissers 

Op zaterdagochtend 23 oktober 2004 is 
het miezerig, maar het archeologisch 
hart blijft ook in mindere omstandighe- 
den Itloppen.We gaan met Gerard Evers 
en Cor  Koot vanuit Nijmegen op weg 
naar Afferden (Limburg); op het land- 
goed Bleijenbeek wacht ons een klusje. 
Er wordt daar een golfbaan aangelegd. 
Jacques Mooren en Jan Wessels hebben 
voor elkaar gekregen dat hier gewerkt 
mag worden en, op basis van de vele 
vondsten uit dit terrein, zijn de verwach- 
tingen hoog gestemd. Jan Wessels, 
Jacques Mooren, Henk Jaspers, Ronald 
van Zuijlen en Joy de Jong zijn er al als 
wij aankomen. Ze hebben het meet- 
systeem zo ongeveer al uitgezet. Duide- 
lijke sporen zijn aanwezig, maar er zit 
niet veel in. Op  grond van de weinige 
scherven gaat het om een terrein dat in 
de vroege bronstijd in gebruik is ge- 
weest, getuige de wat di kke, ruwwandige 
scherven, die gemagerd zijn met kiezel- 
brokjes.Als we aankomen regent het 
nog steeds, maar later wordt het droog; 
best lekker weer.we werken van ca. 
10.15 uur t o t  laat in de middag.Toch 
weer een mooie exercitie voor het 
bijhouden van de graafvaardigheden. (zie 
Afb.) Leuk om even mee te doen. Dat er 
meer zat dan sporen zonder verdere 
vondsten bleek enige dagen later.Toen 
kwam er onder andere een 
pottenbakkersoven uit de bronstijd te  
voorschijn. 

Foto: 
Opfrissen van de kwadrantenmethode in 
Bleijen beek 



ALLE BOEKEN UIT DE DOEKEN 
Ben Teubner en Jan J. van Daalen 

Precies drie jaar geleden formuleerde de 
toenmalige Kascommissie een heel 
simpele vraag.'Hoeveel en welke boeken 
hebben we eigenlijk!' Deze vraag was 
natuurlijk erg zinvol omdat maar enkele 
ingewijden een redelijk besef hadden van 
een mogelijl< antwoord.Ter ontsluiting 
van ons boekenbestand hebben we 
gekozen voor een veel gebruikt pro- 
gramma voor gegevensbestanden: 
Microsoft Access.Van el k boek zijn de 
volgende gegevens opgenomen: 
* De titel en de eventuele ondertitel 
*Auteur I met daarbij zijn of haar 
voorletters 
*Auteur 2 
* Periode. Hier worden de archeologi- 
sche perioden genoemd zoals ze in het 
boek ter sprake worden gebracht, 
bijvoorbeeld ROM,VME, LME, NT. Elke 
afkorting wordt in een separate tabel 
uitgelegd. 
* Datering. De behandelde perioden 
uitgedrukt in jaartallen, bijvoorbeeld 
2000- 1 soovc. 
* Kenmerken. De in het boek behan- 
delde onderwerpen op globale manier 
verwoord. Z o  kan van een bepaald boelc 
worden gezegd 'catalogus, gebruiksvoor- 
werpen, aardewerk, glas, fibulae, 
pelgrimsinsignes'. 
* Overige info over het boek zelf. 
* De code van het boek. Deze code leidt 
de zoekende mens naar de plaats in de 
bibliotheek waar het boel< onder die 
code is opgeborgen. 

Zoeken 
Het bestand bevat nu 330 boeken. In het 
boekenbestand kan met behulp van MS 

Access in elke kolom worden gezocht 
naar een specifiek gegeven, óf in één 
kolom óf in een aantal kolommen 
tegelijkertijd. Z o  kan in kolom 'Auteur I ' 
worden gezocht op een bepaalde naam 
en tezelfdertijd in de kolom 'Kenmerken' 
naar'glas + aardewerk' bijvoorbeeld. 
Ook  de voor de plaatsing van de boeken 
gebruikte codes worden in het 
gegevensbestand in een aparte tabel 
uitgelegd. Boeken over stadskern- 
onderzoelc zijn gecodeerd op de desbe- 
treffende stad, waarbij 'Lee' staat voor 
Leeuwarden,'Nijmy voor Nijmegen,'LeiY 
voor Leiden enz. Z o  staat 'PER' voor 
periodieken en tijdschriften,'METY voor 
metaaltijden,'TentY voor 
tentoonstellingscatalogi enz. enz. 

Website 
Het ligt in de bedoeling om het hele 
gegevensbestand op de webplek van 
onze afdeling te  zetten. Iedereen kan op 
deze manier kennis nemen van de 
boeken die in onze werl<ruimten ter 
inzage staan. O m  echt gericht met 
behulp van MS Access te kunnen zoeken 
is het nodig het bestand Bibliotheek.mdb 
in zijn geheel te  downloaden van de 
webplek.Vooralsnog gaan we door met 
het in kaart brengen van de nieuw 
aangeschafte boeken en met de perio- 
dieken en de overdrukken van losse 

artikelen. 



RECONSTRUCTIE VAN EEN 
JACHTMES UIT DE NIERS 
Mergor in Mosam, Marc Pennings 

In het jaar 2003 heeft de stichting 
Mergor in Mosam een aantal duiken in 
de Niers gemaalct.Tijdens een van deze 
duiken hebben we een zeer mooi 
handvat van een mes gevonden waar 
jammer genoeg geen lemmet meer in 
zat. (PEN NINGS) We waren echter zeer 
benieuwd wat voor een mes er in 
gezeten zou hebben. Na enig speurwerk 
kwamen we het mes (goed zichtbaar) 
tegen in de catalogus Steden in Scher- 
ven 2; het blijkt tussen 1575 t o t  1600 
gemaakt te zijn. (BARTELS, 1048, nr. 
123) Aan de hand hiervan hebben we 
een replica gemaakt van het lemmet. Na  
wat smeed-, vijl- en polijstwerlc kwamen 
we t o t  dit resultaat. 
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Replica van het jachtmes uit de Niers 

MOSSELEN EN EEN ANKER 
Mergor in Mosam, 
Joost van den Besselaar 

Gebied 6000 
Ook  dit jaar zijn er weer enige bijzon- 
dere vondsten gedaan op Gebied 6000 
in de Maas. Deze gaven de wekelijkse 
sleur van het vinden van vierde eeuws 
Romeins vondstmateriaal enige kleur. 
Nadat we eerder een dubbel 
geperforeerde I<raal (VAN DEN 
BESSELAAR 2004) gevonden hebben, 
werd dit jaar een halve armband van git, 
bruin van Meur, opgedolcen. Duidelijk is 
inmiddels dat het niet gaat om hard 
plastic, bakeliet of  gewone 'Icinderzooi', 
zoals en kelen dachten. Het betreft fossiel 
hout, echter niet zoals meestal glimmend 
zwart, maar bruin. Het voorwerp wordt 
nog nader onderzocht. 

Mosselen op menu 
Een andere bijzondere vondst deden we 
eigenlijk al jaren geleden maar we 
onderkenden deze niet als zodanig. Met 
regelmaat werden er door onze mensen 
tussen het organische materiaal 'vellen' 
gevonden. Ze waren t o t  6 cm lang. 
Tussen de bladeren uit de Romeinse tijd, 
paardenmest en hout viel dat niet eens 
zo op.we hadden er echter ook geen 



verklaring voor. In 2004 vonden we in 
het materiaal niet zomaar een enkel vel 
maar meerdere bij elkaar liggend.Wim 
Kuijper van het Archeologisch Centrum 
van de Universiteit van Leiden, herkende 
het materiaal onmiddellijk. Het was 
periostracum, de chitine-achtige laag op 
de buitenkant van de Bataafse stroom- 
mossel (unio crassus), een zoetwater- 
mossel. De  'opperhuid' bleef achter 
nadat de schelp ontkalkt was en werd 
perfect geconserveerd in deze vondst- 
lagen. (Afb. l ) 

Afb. I Geconserveerd 'mosselvel' 

De vraag rees of we hier te maken 
hadden met de overblijfselen van een 
maaltje mosselen die een Romein in 
Ceucleum terug in de rivier had gegooid. 
Waarschijnlijk wel! Alhoewel de 'vellen' 
gevonden werden in de Romeinse laag 
waren er enige bedenkingen.vaker 
vonden wij recente mosseltjes op een 
diepte t o t  wel 20 cm in de Romeinse 
laag. Ze  boren zich gewoon een eind het 
materiaal in. De  soort mossels is echter 
kleiner. Het  Bataafse familielid bleek 

Romeinse aanplemping. Dat de Romei- 
nen mosselen aten is bekend uit het 
bekende Romeinse koolcboek van 
Apicius 'De re coquinaria'. Maar aten ze 
ook zoetwatermosselen? W i j  nemen nu 
aan van wel. (Zie ook: . 

www.coquinaria.nl) 

Anker uit Pannerdens Kanaal 
Tijdens het onderzoek, vorig jaar, naar 
een scheepszwaard in het Pannerdens 
Kanaal, op die plaats vroeger een oude 
rivierarm, bleek dat de melder van het 
scheepszwaard ook nog een scheeps- 
anker bij zijn woning had staan. (Afb.2) 
Een bijzonder mooi en groot exemplaar. 
Vermoedelijk zelfs nog met de originele 
houten stok. Zeer bijzonder aan dit 
anker, blijkens de inscriptie uit 1765, zijn 
de vele ingeslagen merken, symbolen en 
cijfers en letters. (Afb.3) De  eigenaar 
schonk onze stichting het anker zodat 
het goed geconserveerd en uiteindelijk 
voor publiek tentoongesteld Itan wor- 
den. 

I : t" '..c....;,, 'G,:, x,; , y , .  

bovendien al een halve eeuw geleden AfD.2 Anker uit Pannerdens Kanaal 
uitgestorven te  zijn in de Nederlandse 
wateren, vanwege de vervuiling. Ze Aangezien nog niet bekend is wat de 
leefden in het zand van de rivierbedding, ingeslagen symbolen voorstellen is het 
in stromend water, en niet in een aantreffen van dit anlter voor ons van 



grote betekenis.Al jaren proberen we HAARNAALDEN UIT DE MAAS 
zoveel mogelijk informatie te verkrijgen Brigitte Maassen, Mergor in Mosam 
over de ingeslagen symbolen op dit 
soort ankers. Daartoe hebben we onder In 2004 zijn er door de stichting Mergor 
andere de gehele collectie tentoon- en Mosam een tweetal haarnaalden en 
gestelde en in depot liggende ankers van wat fragmenten daarvan gevonden in de 
het Rheinfahrt Museum in Emmerich Maas bij Cuijk. Haarnaalden hoorden in 
getekend. Eerder hebben we een 
soortgelijk anker gevonden in de Waal 
bij Heesselt. (VAN DEN BESSELAAR 
1998) Het is in ons beheer. 

Afb.3 Inscripties op anker uit Pannerdens 
Kanaal 

Nader onderzoek aan het anker uit het 
Pannerdens Kanaal volgt nog. 
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Twee haarnaalden en 
een zilveren pennetje 
uit de Maas, 
Schaal I :  I, Tekening 

Anneke van Bergen 
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de late vierde en vijfde eeuw t o t  de 
sieraden van de vrouw. Doorgaans 
waren de haarnaalden vrij zwaar 
uitgevoerd in brons of zilver en werden 
gebruikt om het lange haar op te  steken 
of om er een hoofddoek of haarnetje 
mee vast te  zetten. De  versiering van de 
naalden beperkt zich t o t  de Icop en de 
boven helft ribbels, groefjes en facetten. 

H erne: 
ook vondsten uit het recente verleden 

OP EXCURSIE NAAR HERNE 
Ruud Harmsen 

Wanneer ik  Duitsland bezoek, verbaas ik 
me geregeld, meer precies: als er wéér 
eens een gloednieuw museumgebouw 
van ettelijke tientallen miljoenen euro's 
blijkt t e  zijn neergezet. De  collectie kan 
soms tegenvallen, maar het is duidelijk: 
hier mag cultuur iets kosten. Z o  is dat 
ook het geval met het Westfälisches 
Museum fur Archaologie in Herne. Het 
museum is in maart 2003 geopend; de 
bouw heeft 28 miljoen euro gekost en 
het museum heeft een oppervlakte van 
2900 m2. In het museum begeeft de 
bezoeker zich op een historischlarcheo- 
logische reis, verdeeld in acht tijdzones, 
beginnend rond 250.000 jaar geleden en 
eindigend op de datum van gisteren. 
Zodra je de entree door bent, word je 
teruggeworpen in de tijd en bevind je je 
in een woud van versteende bomen. D i t  
is tegelijkertijd het beginpunt van een 
(letterlijk) metalen tijdpad waarop je 
loopt. O o k  wordt de relatie gelegd met 

wat er zich in een 
bepaalde periode in de 
rest van de wereld 
afspeelde en met name 
in Westfalen. O p  de 
wanden staan tevens 
allerlei spreu ken en 
citaten van schrijvers 
en filosofen die te  
maken hebben met 
'geschiedenis' en 'tijd'. 

Presentatie 
Aan beide zijden van 
het pad worden op 
verschillende niveaus 
de voorwerpen 



gepresenteerd. Elk voorwerp heeft een 
tekstbordje waar je de meest elemen- 
taire informatie op vindt. Daarnaast 
staan er her en der verspreid tekst- 
borden die verdieping bij de behandelde 
tijd geven. Beeldschermen laten op een 
andere manier zaken zien, bijvoorbeeld 
het gietproces van een pijlpunt, het leven 
van de Germanen. Reconstucties 
worden getoond van bijv. een hunebed- 
graf of  van sieraden. Zang en krijgs- 
geschreeuw complementeren het geheel. 
één van de hoogtepunten vormen de '20 
dames van Ilse', die rond 550 voor Chr. 
niet gecremeerd maar begraven werden. 
In verschillende 'verdiepingen' wordt 
getoond hoe de archeologische plek 
eruit zag: op de grond een foto van de 
inhumatie, daarboven geplaatst een 
glasplaat met de bijgaven (vooral ringen 
voor voet, oor  en slapen) en tenslotte 
een schematische weergave van de 
voorwerpen in het graf. Z o  wordt op 
een heel transparante wijze de vind- 
plaats inzichtelijk gemaakt. Ook  krijgen 
de levensomstandigheden van de lokale 
Germaanse stammen, zoals de 
Cheruslcen en de Marsen, de volle 
aandacht. 

Moderne tijd 
Tot en met de Romeinse tijdzone is er 
veel te  zien. De  eeuwen daarna komen 
er enigszins bekaaid af. 
De  achtste tijdzone laat o.a. de heden- 
daagse industriële archeologie zien, maar 
ook, en hier eindigt de tentoonstelling, 
opgravingen op een terrein van een 
voormalig concentratiekamp, in een 
decor van betonnen palen en prikkel- 
draad, met voorwerpen als identiteits- 
plaatjes, potten en bestek van gevange- 
nen. Het museum neemt de bezoeker 

extra voor zich in door heel bewust dit 
onderwerp niet uit de weg te gaan. 
Naast de zones zijn er nog enlcele aparte 
'kamers' in de ruimte opgesteld, waar 
één onderwerp op een bijzondere 
manier wordt vormgegeven, bijv. een 
zinnenprikkelend voorwerp met daar- 
omheen uitingen van sexualiteit door de 
eeuwen heen. Hoewel het gebouw zich 
hoofdzakelijk ondergronds bevindt valt 
het daglicht via bovenlichten naar binnen 
en is het er nooit helemaal donker. 
Door  het tijdpad verplicht te volgen 
kom je automatisch door alle tijdzones. 
De  vele voorwerpen worden heel mooi, 
gevarieerd en educatief verantwoord 
tentoongesteld.Wil je alles zien en lezen 
dan ben je zeker enkele uren zoet. 
Doordat het museum pas een jaar open 
was, waren er nog geen kaarten en 
catalogi van de collectie verkrijgbaar. De 
museumwinkel bood wel veel snuiste- 
rijen.Al met al is een bezoek aan dit 
museum zeker aan te  bevelen; er wordt 
een zeer compleet verhaal verteld. Met 
dank voor de goede organisatie van die 
dag en vooral voor de Kaffee mit 

Kuchen. 



DE UIVERMEERTJESTE DEEST 
Wim Tuijn 

Voor een goed verstaan van de situatie, 
allereerst een korte geschiedenis van de 
vindplaats. De Uivermeertjes zijn al lang 
in gebruik als zandzuiggat van de firma 
Van Roosmalen b.v. Een grote uitbreiding 
van de zandwinning maalct, dat nu zelfs 
gesproken kan worden van 'Deest aan 
het water". Niet alleen aan de voorma- 
lige oever van de plas, maar ook in het 
bouwland achter boerderij het 
Uiversnest bevonden zich de resten van 
een inheems-Romeinse nederzetting. 
Deze uiterst interessante plek werd in 
1997 ontdekt door de boerin, mevrouw 
H. Litjens-Vanwege de bijzondere 
vondsten van het terrein - aardewerk, 
metaal en glas uit de l e eeuw na Chr. en 
aardewerk uit devlaardingencultuur - 
werd de ROB gealarmeerd. Dit leidde in 
2002 t o t  een A A 0  (Aanvullend Archeo- 
logisch Onderzoek), een kijkoperatie 
uitgevoerd door het ARC 
(Archaeological Research & 
Consultancy) uit Groningen, hetgeen 
leidde t o t  een ruime datering ( l  e - 3e 
eeuw na Chr.) maar toch ook t o t  een 
Definitief Archeologisch Onderzoek 
(DAO), in 2003 uitgevoerd door de- 
zelfde firma. Het onderzoek beperkte 
zich t o t  het aanleggen van slechts één 
vlak per werkput.Toen begin 2004 het 
rapport verscheen (NIEUWHOF), bleek 
dat men niet gevonden had wat men 
graag gewild zou hebben, n.l. de huis- 
plattegronden. Overigens een niet geheel 
onlogisch resultaat gezien de beperkin- 
gen in het programma van eisen. 

Opgraving AWN 
O m  nog iets te redden voordat de klei 

zou worden afgevoerd, hebben wij de 
ROB gevraagd om een overgebleven en 
nog ongestoorde strook land aan de 
westzijde van het desbetreffende terrein 
op te  mogen graven. Hiervoor kregen 
we officiële toestemming en daarbij 
machinale hulp van de firma A.L. van de 
Wetering b.v., met name de uitvoerder, 
de heer Leo van de Wielen, was ons 
behulpzaarn.Aldus hebben we van mei 
t o t  juli van 2004 een opgraving 'volgens 
Bartjes' uitgevoerd in de stugge Deestse 
klei. Er werd gewerkt in een strook van 
maximaal 49 bij 5 m. Ruim 500 mens- 
uren zijn erin geinvesteerdewe hebben 
uitbundig geprofiteerd van het mooie 
weer in die tijd. 

Het resultaat 
Aan sporen kwamen een vijftal greppels, 
een paar forse paalgaten en resten van 
verbrande woningen te  voorschijn. De  
vondsten gaven het beeld te zien dat we 
al kenden van het aansluitende terrein: 
veel aardewerk fragmenten uit de I e 
eeuw na Chr., waarvan ongeveer een- 
derde deel bestond uit inheems materi- 
aal. Dit laatste kenmerkt zich door 
dikwandig, glad afgewerkt en reducerend 
(zwart) gebakken aardewerk. Over de 
gehele put verspreid kwamen resten van 
zoutvaatjes van de Morini (Nauw van 
Calais) en van de Cananefaten (Hol- 
landse kust) tevoorschijn.Verder veel 
botresten van schaaplgeit, varken, paard 
en rund naast een tweetal gebroken 
draadfibulae. Hoewel het oppervlak van 
onze opgraving veel kleiner was dan de 
rest van het terrein, steekt onze brons- 
categorie zeer matig af bij de 
detectorvondsten uit het zich naar het 
oosten uitstrekkende nederzettingster- 
rein. Het is zeer verhelderend een keuze 



uit deze laatste vondsten- 
groep hier te  behandelen. 
Het Romeins-militiare 
karakter van de vind- 
plaats blijkt hier steeds 
duidelijl<er.Ter illustratie 
hiervan volgen twee 
indrukwekkende voor- 
beelden. 

Militaire attributen 
Ten eerste een bronzen 
helmboshouder. Deze 
kon met een klinknageltje 
aan de achterzijde van de helm worden 
vastgemaakt en stal< over de helm naar 
voren waar de houder de helmbos, de 
krijgshaftige hoofdtooi, op zijn plaats 
hield. (Afb. I) Aanverwante armaturen 

Afb. 2 
Bronzen hangertje voor paardetuig 
Tek. André Simons Schaal I : I 

vinden we in Vindonissa, een Romeins 

Afb. 1 
Bronzen helmboshouder uit Deest 
Tek. André Simons Schaal 1 :2 

castellurn uit de l e eeuw na Chr. t e  
Windisch, Zwitserland. Uit dezelfde tijd 
stamt het tweede voorbeeld. (Afb.2) Het 
is een bronzen hangertje voor paarden- 
tuig, ook wel phalera genoemd, gebruikt 
om het paard mee te versieren. De 
voorkant van het stuk is bedekt met een 
glimmend laagje t in en de rand van de 
vleugels is hier en daar beschadigd. Dat 
de afbeelding van de zwaan nog een 
achterliggende betekenis heeft, valt niet 
op voorhand uit te  sluiten. De  zwaan is 
namelijk een dier uit de entourage van 
Apollo, één van de goden met wie 
Augustus een speciale relatie onderhield. 
De  zwaan behoorde t o t  de geliefde en 
veel geziene motieven in de vroeg- 
Romeinse tijd. (vgl. ZANKER, i.h.b. 269 
en 322.) 

De klei-afvoer 
In oktober begon de klei-afvoer. Eerst 
ging er een laag van 30 cm (de bouw- 
voor) af, t o t  I O cm boven de Romeinse 
woonlaag. In december werd gestart 



met het in gedeelten weghalen van een 
90 cm dik kleipakket, dus inclusief de 
Romeinse woonlaag. In een van de 
profielwanden ontdekten we nog de 
resten van een ingestorte oven: veel 
ovenwandstukken, af en toe voorzien 
van vlechtwerk-afdrukken, vooral 
onderin veel houtsl<ool en verder 
opgevuld met het bekende inheems- 
Romeinse aardewerk en vele niet 
verbrande botfragmenten. De oven was 
ca. I m diep in de klei uitgestoken en 
had een langwerpige vorm van 4 bij I m. 
Aan de kleur van de ovenwandbrokken 
was af te  leiden dat er op niet al te  hoge 
temperatuur gestookt moet zijn; we 
hebben hem daarom als broodoven 
gedoopt.vlak daarbij ontdekten we de 
onderkant van een Romeinse waterput, 
de eerste van het terrein. De put was 
gemaakt van een wijnton, waarvan we de 
onderste gedeelten van twee duigen nog 
konden bergen. De diameter van de put 
bedroeg 90 cm. De  houtsoorten ge- 
bruikt in de wijnton zijn zilverspar en 
larix. Dergelijke plankjes zijn soms 
uitermate geschikt voor een 
dendrochronologische datering, alleen is 
deze methode nogal kostbaar, budgettair 
buiten ons bereik. 

Minder dan 100% 
Hiermee eindig het bestaan van de 
inheems-Romeinse nederzetting aan de 
Uivermeertjes te  Deest. Een veelbelo- 
vende site in het begin,'professioneel' 
opgegraven door het ARC, maar gezien 
de latere (losse) vondsten hebben wij 
een sterk vermoeden dat er het een en 
ander is gemist. O o k  onze eigen kleine 
opgraving kan daar nauwelijlcs iets aan 
verbeteren. Last but not least willen we 
hier onze grote dank uitspreken aan 

Henny Litjens, die ons op niet aflatende 
wijze een geweldige gastvrijheid heeft 
betoond. O o k  haar voortdurende en 
intensieve speurwerlc heeft een wezen- 
lijke bijdrage geleverd aan het beter 
verstaan van het belang van de nederzet- 
ting! 

Deelnemers aan de opgraving bij de 
Uivermeertjes: 
Anneke van Bergen, Ruud Harmsen,Aad 
Hendriks, John Jansen, Frans Kleine, Cor  
Koot, Cees van Kouwen, Henny Litjens, 
Marlies Mertens, Marijke Pennings,Wim 
Tuijn (leiding) en Petervissers. 
Ze kwamen gelukkig niet steeds allemaal 
tegelijk! 

Literatuur 
Krist,J., 2003. Een AA0 op vindplaats 10 
binnen het plangebied 'Deest aan het water' 
te Deest gemeente Druten (Gld.).ARC 
Publicaties 76. Groningen. 
Nieuwhof; A., 2004. Een definitief archeolo- 
gisch onderzoek (DAO) van de Romeinse 
vindplaats Deest 10, gem. Druten (Gld.). 
ARC Publicaties 93. Groningen. 
Unz, Ch. und E. Deschler-Erb, 1 9 76. Katalog 
der Militaria aus Vindonissa. 
Zanker, P, 2 0 0 3 ~ .  Augustus und die Macht 

der Bilder. München. 



EEN SPEERPUNT UIT DEEST 
Peter Vissers 

Dat het erf en de directe omgeving van 
boerderij Het Uiversnest te  Deest, een 
belangwekkende archeologische rijkdom 
kennen, is inmiddels geen geheim meer. 
(zie TUIJN 1998,200 1,2003) O o k  elders 

Diameter tule buitenwerlts 1.9 

Diameter opening tule 1.3 

Speerpunt uit Deest, Schaal /:Z, 
tekening Anneke van Bergen 

in dit Jaarverslag staat weer het nodige 
over vondsten van deze locatie. Hier 
beperken we ons t o t  een zwaar 
gecorrodeerde, ijzeren speerpunt die 
door mevrouw Litjens, bewoner van de 
boerderij, is gevonden in haar voortuin. 
Romeins o f  middeleeuws? 
De  schouders van de speer zullen 
oorspronkelijk (iets?) breder zijn ge- 
weest. De  schacht is afgebroken; deze is 
dus langer geweest, wat weer conse- 
quenties heeft voor de oorspronkelijlce, 
totale lengte van het voorwerp. Ronnie 
Meijers, conservator van Museum Het 
Valkhof, die zo vriendelijk was de vondst 
te  bekijken, bespeurde na een lichte 
bewerking van het voorwerp aan één 
zijde een bolvormig ornament op de 
overgang van de tule naar het speerblad. 
De  corrosieresten op de andere zijde 
van de speerpunt doen vermoeden dat 
een min o f  meer bolle ring de overgang 
van blad naar tule gesierd heeft. Een 
Romeinse speer uit de eerste eeuw na 
Chr. met een dergelijke versiering is 
bekend uit Newstead in Schotland. 
(BISHOP EN COULSTON 1989, 
afb. 12.2,24) Maar is de speerpunt uit 
Deest daarmee Romeins? Gezien de 
uitbundige hoeveelheid Romeinse 
vondsten ter plaatse is het verleidelijk in 
deze vondst een Romeinse speerpunt t e  
zien. Maar het is wellicht verstandiger 
wat slagen om de arm te  houden. De  
vondst is gedaan bij het graven van een 
kuil; iets dieper nog kwamen I<looster- 
moppen met veertiende eeuwse afme- 
tingen aan het daglicht. Dat we hier met 
een lans uit de middeleeuwen te  maken 
hebben is dus ook een mogelijlcheid. 
Kortom: wie het weet mag het zeggen. 
Omdat het voorwerp in zeer slechte 
staat verkeert, heeft Anneke van Bergen 



er inmiddels een replica van gemaakt. 
Dat viel nog niet mee omdat de krimp- 
factor van de voor het kopie gebruikte 
klei niet gemakkelijk te voorspellen was. 
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N O G  MEER BRONSVAN D E  
AKKERS BIJ H E T  UIVERSNEST, 
DEEST 
Annelies Koster 

Romeins bronzen handvat van een 
schaal 
Br. 9.3 cm, H. 4.8 cm 
Het gaat om een omegavormig, gegoten 
bronzen handvat dat met twee armpjes 
en twee kleine steuntjes op de rand van 
een bronzen schaal was bevestigd. De 
uiteinden van de armpjes en de steuntjes 
zijn eikelvormig. Het handvat heeft een 
gestileerde bladvorm met aan de 
uiteinden omgekrulde bladen en in het 
midden een geprofileerde knop. Het 
handvat moet met soldeer op de rand 
van de schaal bevestigd zijn geweest. 
(Afb. I) De meeste schalen met derge- 
lijke handvatten die gemonteerd worden 
op de rand, dateren uit de eerste eeuw. 
De vroegste exemplaren zijn augusteïsch 
en volgen hellenistische 

Afb. I 
Boven-, onder- en zij-aanzicht van Romeins 
bronzen handvat. 
Tekening: André Simons Schaal 1:2 



voorbeelden na. Dergelijke schalen 
komen vaak voor in Pompeii, wat erop 
wijst dat zij in ieder geval dateren in het 
laatste kwart van de I e eeuw na Chr. 
(Vgl.TASSINARI 1 975,46-47, nr. 77 
(vindplaats onbekend); BARATTE e.a. 
1984, 102- 1 03, nr. 1 55 (uit de Saône bij 
Lux) ;TASSINAR! 1993,94-95, S 3 1 10.) 
Het eerste eeuwse productiecentrum 
van deze schalen, waar mogelijk ook het 
handvat uit Deest gemaakt is, bevond 
zich waarschijnlijlc in Italië. (KOSTER 
1997,88, nr. 1 1 9.) 

Bronzen drin khoornbeslag 
L. 3.8 cm 
De bronzen vatting van de punt van een 
drinkhoorn heeft een platte voet en een 
conisch lichaam, met op het midden een 
verdikte ribbel. Aan de bovenkant, waar 
het beslagstuk bevestigd moet zijn 
geweest op de hoorn, bevinden zich drie 
V-vormige inl<epingen.Vermoedelijk was 
dit beslag op de hoorn geklemd en niet 

vastgespijkerd, want sporen van nagel- 
gaatjes ontbreken. (Afb.2) In de afgelo- 
pen jaren zijn in Brabant en in de 
Betuwe tal van bronzen drinkhoorn- 
beslagen bekend geworden. (KOSTER1 
DERKS 1994, 178- 179 (Empel); BRAND- 
HOFIVERWEY 2002,27-30; verder nog 
drinlthoornbeslagen uit andere 
amateurscollecties in de Betuwe en uit 
de collectie van Museum Kasteel 
Wijchen.) Een overzicht van de vind- 
plaatsen en van de context van de 
vondsten kan misschien meer duidelijk- 
heid geven over het cultuurgebied 
waarin deze voorwerpen zijn gebruilct. 
O p  dit moment lijkt het erop dat de 
drinlchoornbeslagen in Nederland vooral 
in het Bataafse gebied voorkomen. 
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EEN DUPONDIUS UIT DEEST 
Peter Vissers 

Naast allerlei ander fraais kwam in 2004 
bij boerderij het Uiversnest in Deest 
een interessante bronzen munt aan het 
daglicht. Op de voorzijde staat aan de 
linkerzijde de kop van Agrippa getooid 
met een onderscheiding, de corona 
rostrata.Aan de rechterzijde staat de 
onbedekte kop van Augustus.Agrippa 

As of dupondius? 
De munt uit Deest, behorend tot  serie 
RPC 523 (ook: RIC 155,AMCRE 4 1 l), is  
geslagen in Colonia Nemausus, het 
huidige Nîmes, tussen 1 6/ 1 5 (?) en 1 0 
voor het begin van onze jaartelling. De 
met een ketting aan een palmboom 
geketende krokodil verwijst naar de 

As (of dupondius?) uit Deesc Foto Rob Mols, Bureau Archeologie Nijmegen 

kijkt naar linlts,Augustus naar rechts. De 
tekst op de voorzijde luidt: [IMP] - DIVI 
F d.w.z. [Imperator] - zoon van de 
vergoddelijkte. Op de keerzijde staat 
een aan een palmboom geketende, naar 
rechts gewende krokodil. De tekst op de 
keerzijde luidt COL - NEM, de afkorting 
voor Colonia Nemausus (Nimes). Een 
klein stukje van de munt ontbreekt, 
waardoor de Icop van Augustus is 
beschadigd. De munt is duidelijk afgesle- 
ten. De doorsnede van dit exemplaar 
bedraagt 25 mm bij een gewicht van 
1 1,71 gram. 

inlijving van Egypte in 30 voor Chr. Ook 
kan de stichting van de stad Nemausus, 
waar veel Egypte-veteranen zich vestig- 
den, in herinnering gebracht zijn. 
(REIJNEN, 14; BURNETT e.a., 1 53) 
Munten van dit type worden in het 
algemeen beschouwd als assen.Toen ze 
geslagen werden, hadden ze een 
standaardgewicht tussen I I en 14 gram. 
Daarnaast is geopperd dat het dupondii 
zouden kunnen zijn. Een dupondius, 
gemaakt van geelkoper/messing, had de 
dubbele waarde van een as. Gewicht: 
tussen de I 0 en 13 gram. De muntslag 



van Lyon, in de Romeinse t i jd Lugdunum, 
produceerde koperen assen met een 
gewicht van ca. I I gram, die gelijktijdig 
circuleerden met de munten uit 
Nemausus. D e  'krokodillen' zouden in  de 
'alternatieve' theorie bedoeld zijn als 
dupondii, o o k  al waren ze niet van 
geell~operlmessing, maar van brons 
gemaakt. Hun waarde zou zichtbaar 
gemaakt zijn door  de dubbele kop, 
waarbij elke Icop dan de waarde van één 
as vertegenwoordigde. (BURNETT e.a., 
153) Museum Hetvalkhof heeft een 
aantal van deze zogenoemde Nemausus- 
I-assen in de collectie, Z e  vertonen 
evenals het exemplaar uit Deest sterke 
slijtage. D e  'gewone' Nijmeegse exem- 
plaren Nemausus I - zonder klop, niet 
gehalveerd, geen imitatie - wegen tussen 
8 en 13 gram. D e  slijtage en het daaraan 
verbonden gewichtsverlies van de 
munten duiden op langdurige circulatie 
(elders). (MAC DOWELL e.a., 18) N ie t  
op alle munten uit de serie RPC 523 
worden de koppen van Augustus en 
Agrippa zo 'realistisch' weergegeven als 
op het exemplaar uit Deest. Z o  zien we 
op een munt uit de Nijmeegse 
augustei'sche castra, een sterke stilering. 
(HAALEBOS, 14, afb. 5.2) 

Een uitgebreide versie van dit artikel zal 
worden aangeboden aan Westerheem, 
Met dank aan Rob Reijnen voor het 
determineren van de munt en enkele 
praktische tips. 

Literatuur 
Burnett,A., M.Amandry en P P  Ripolles, z.j. 
Roman Provinciol Coinage. Volume I. From 
the death of Caesar to the death ofVitellius 
(44 BC - AD 69). Londonlfaris. 
Haalebos,J.K. e.a., 1 998. Centuriae onder 
Centuriae Hof Opgravingen achter het 
hoofdgebouw van het voormalig 
Canisiuscollege te Nijmegen, 1 995- 1 99 7, 
Libelli Noviomagenses nr.5, Nijmegen. 
Mac Dowall, D.W,A.KM. Hubrecht en VV1.A. 
de Jong, 1 992. The Roman Coins. Republic 
and Empire up to Nerva. Descriptions of 
the Collections in the Provinciaal Museum 
G.M. Kam at Nijmegen XII. Nijmegen. 
Reijnen, RW, 1993. Romeinse munten 
(Museumstukken I y  uitgave Vereniging van 
Vrienden van het Museum Kam te 
Nijmegen), Nijmegen. 



EEN ZEGELSTEMPEL UIT DEEST 
Anton Janssen 

Zomer 2004 vond mevr. H. Litjens op 
een akker nabij boerderij 'De Uivers- 
nest' t e  Deest een fraai en vrijwel gaaf 
bronzen zegelstempel. D e  afbeelding op 
het zegel bevat een wapen met een 
omschrift. He t  ronde stempelvlak meet 
19 mm in doorsnede en de hoogte van 
het voorwerp bedraagt 22 mm. In de 
bijgaande afbeelding is een foto van het 
zegel in spiegelbeeld weergegeven zodat 
het leesbaar is. Het  wapen toont een 
schild met drie sterren in de hoek- 
punten. In het centrum bevindt zich een 
gestileerde, vliegende vogel. Paul Beliën 
en Bouke van Veen, beiden verbonden 
aan het Geld- en Bankmuseum te  
Utrecht, zijn van mening dat het gaat o m  
een zegelstempel met persoonlijk 
wapen, gedateerd in de vijftiende eeuw. 
Het omschrift werd door hen gelezen 
als + (.) GERHARDI .TERRIC(.). Meer 
informatie konden zij 
over het stempel niet geven. 

Gerardus van Deest 
Maar wie het boek' 1000 jaar Deest' van 
Johan van O s  kent, dat voor grote delen 
gebaseerd is op  diepgaand archief- 
onderzoek van Cees van Kouwen, zal al 
snel begrijpen dat het omschrift als volgt 
gelezen moet worden: (zegel van) 
Gerard de Rentmeester. (TERRICO = 
territoriumbeheerder o f  rentmeester). 
Deze Gerard is een nazaat van de Heren 
van Deest en zal omstreelcs het jaar 
1280 geboren zijn. A l  vroeg sloot hij zich 
bij een kloosterorde aan, zodat hij 
verder bekend staat als Broeder 
Gerardus van Deest. N u  had Graaf O t t o  
II van Gelre in de dertiende eeuw aan de 
Nonnen van de Abdij van Gravendaal in 
de buurt van Goch in Duitsland uitge- 
breide bezittingen in Deest geschonken. 
Zijn zuster was daar abdis en de graaf 
wilde graag op  Gravendaal begraven 
worden, vandaar.Tot deze bezittingen 
behoorde o o k  de hoeve D e  Uiversnest. 

Zegelstempel uit Dees t, weergegeven in spiegelbeeld 
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Die bezittingen in Deest waren zo 
omvangrijk dat de nonnen graag ter 
plaatse een bewaarsman of rentmeester 
wilden stationeren. Die moest hun 
belangen daar behartigen en de nodige 
transacties afhandelen, waaronder het 
innen van de 'tiendgelden'. En wie was 
daarvoor meer geschikt dan Broeder 
Gerardus van Deest. Hij kende immers 
het dorp als geen ander. Hij wist iedere 
akker land van het Iclooster te  liggen. 
Hem hoefde niemand iets wijs te  maken 
en zeker zijn eigen familieleden, die toch 
de machtigste bewoners van Deest 
waren, zullen er wel voor gepast hebben 
zich onder het wakend oog van Broeder 
Gerardus aan het bezit van de nonnen 
van Gravendaal te vergrijpen. En dat 
Gerardus zijn taak serieus nam blijkt wel 
uit het feit dat op menig document uit 
het begin van de veertiende eeuw in de 
archieven van Gravendaal zijn naam 
wordt vermeld. 

Wapen van Deest 
Het ziet er naar uit dat broeder 
Gerardus op de boerderij 'De 
Uiversnest' heeft gewoond, want als we 
naar zijn persoonlijk wapen op het 
zegelstempel kijken, herkennen we 
daarin het wapen van Deest met de drie 
'uien' of  'ouwels' in de hoekpunten. 
Heel bijzonder is de vliegende vogel, die 
kennelijk als een uiver o f  ooievaar gezien 
moet worden. Blijkbaar was Het 
Uiversnest de hoeve van waaruit het 
hele kloostergoed in Deest werd 
beheerd.Johan van Os nam nog aan dat 
de rentmeesters van Gravendaal op De 
Reventer naast de Anthoniuskapel 
gestationeerd waren, maar door deze 
bijzondere akkervondst is dat althans 
voor Gerardus blijkbaar niet het geval. 

Vermoedelijk heeft broeder Gerardus 
het zegelstempel ooit verloren, want het 
was gebruikelijk om een dergelijk zegel 
te  vernietigen na het overlijden van de 
eigenaar. D i t  verklaart ook waarom 
zegelstempels in Nederland zo zeldzaam 
zijn. Een vondst dus met een zeer grote 
historisch waarde voor Deest. 
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VROEG-CHRISTELIJKE bespreken vondst in Limburg vermoedt 
BESLAGSTUKKEN I N  HET dat we in Echteld te maken hebben met 
RIVIERENGEBIED een sierspeld, een 'button', géén fibula. 
Laurens Flokstra (Afb. 2) 

In de gemeente Echteld is in 1988 op 
een stuk bouwland, waar reeds lange tijd 
inheems-Romeinse artefacten gevonden 
werden, een zeer bijzondere vondst 
gedaan. Het gaat om een bronzen 
beslagstuk. Bronzen beslagstukken 
worden wel meer gevonden, maar met 
dit beslag is toch wel iets bijzonders aan 
de hand. Het is geheel verguld en 
voorzien van een christusmonogram of 
christogram. (Afb. I)  

Afb. I 
Christusmonogram of christogram 

Een dergelijk christogram is opgebouwd 
uit de combinatie van de eerste twee 
Griekse letters, de chi (X) en de rho (P), 
van de naam Christus. Ook is het beslag 
deels gebogen en het lijkt erop of het 
opzettelijk ergens vanaf gebroken is.Aan 
de achterzijde zijn resten van een 
bevestigings punt zichtbaar. Naar al Ie 
waarschijnlijkheid gaat het hier om 
Romeins helmbeslag. PRINS, die zich 
bezig gehouden heeft met een hierna te 

Afb. 2 
Het christogram van Echteld 

Pronkhelm en munten uit Limburg 
In 1 994 vonden twee amateur-archeolo- 
gen in Limburg fragmenten van een helm 
(Afb.3) samen met tien gouden munten 
in een volgestort vennetje. De exacte 
locatie ervan wordt zorgvuldig geheim 
gehouden. Opvallend is de versiering van 
de helm: op de helmkam bevindt zich 
een beslagstukje met een christogram. 
De helm is gedateerd op basis van de 
datering van de munten. De jongste 
gouden munt is van keizer Constantinus 
I11 uit 408-4 1 I na Chr. en is geslagen in 
Trier. De helm bestaat uit verschillende 
ijzeren delen met langs de randen 
verguld brons. Deze rand is vastgezet 
met verguld zilveren nieten. De helmkam 



Afb. 3 
Reconstructie van de laat-Romeinse helm 
uit Limburg (uit: Holleman) 

is vervaardigd van verguld koper. De 
helm kan gedateerd worden in de late 
vierde, begin vijfde eeuw na Chr. In 
Europa zijn twaalf soortgelijke helmen 
gevonden, alle zonder christogram. 
Het beslagstuk van de Limburgse helm 
bleek van brons te zijn; er zat zilver- 
chloride en zilveramalgaam (Iwikzilver- 
zilver-legering) op. Zilverchloride blijft 
achter bij de raffinage van goud. O p  het 
beslagstu k ziet men een schuine 
breuklijn.Terug nu naar Echteld: het daar 
gevonden beslagstuk is op dezelfde plek 
afgebroken! 

Beslagstu k uit Wijchen 
In 200 1 is een beslagstuk gevonden op 
een inheems-Romeins nederzettingster- 
rein in de buurt van Wij~hen~(Afb.4) 
Onlangs is het beslagstuk gereinigd; een 
derde exemplaar helmbeslag is tevoor- 
schijn gekomen! Het gaat in dit geval om 
een bronzen beslagstuk, deels verguld en 
voorzien van een bronzen én een 
zilveren pennetje. Opvallend is dat ook 
hier het beslag weer met geweld verwij- 

derd moet zijn van de helm.Aan de 
bovenzijde ziet men breuksporen. 

Datering 
Deze beslagstukken zijn zeker niet 
vroeger te  dateren dan 3 1 3 na Chr. In 
dat jaar is het Edict van Milaan officieel 
aanvaard door Constantinus 1 (306-337 
na Chr.), waardoor openlijke uitingen 
van het christendom toegestaan werden. 
Omdat nu twee beslagstukken met 
breuksporen gevonden zijn, vermoed ik  
dat we hier niet te  maken hebben met 
een 'button' of iets dergelijks. Regelmatig 
wordt gesuggereerd dat officieren na 
hun diensttijd veelal weer terugkeerden 
naar hun geboortestreek en hun helm 
en uitrusting meenamen. De helm die 
gevonden is in Limburg kan als offergave 
getypeerd worden in tegenstelling tot de 
vondsten in Echteld en Wijchen. Deze 

Afb. 4 
Het christogram uit Wijchen 



zijn tussen de 'gewone' nederzettings- 
vondsten aangetroffen. Misschien zijn 
terugkerende officieren gedwongen zich 
aan de inheemse tradities te houden en 
zich af te  keren van het christelijk geloof. 
De christelijke symbolen werden 
mogelijk verwijderd omdat ze in verband 
werden gebracht met de Romeinse 
overheersing. De helmornamenten 
maken vroege bekeringen t o t  het 
christendom in het rivierengebied in 
ieder geval aannemelijk. Christelijke 
invloed kan hier al merkbaar zijn ge- 
weest in het tweede kwart van de 
vierde eeuw, in aanmerking genomen dat 
Keulen al vóór 3 13 een bisschop had. 
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ARCHEOBOTANIE IN D E  
PRAKTIJK 
'DETUUN'VAN MUSEUM KAS- 
TEEL WIJCHEN 
Fiona Zachariasse 

Het komt misschien niet meteen bij de 
meeste toeschouwers van archeologi- 
sche opgravingen op, maar de oogst die 
resulteert van de opgravingactiviteiten 
bevat vaak meer dan het herkenbare 
aardewerk, glas of stukjes bot. Er 
worden namelijk ook zaden en andere 
plantdelen gevonden; de overblijfselen 
van de planten die onze voorouders 
dagelijks gebruikten. Het bestuderen van 
plantenresten, op zowel macro- (zaden) 
als microniveau (stuifmeel) valt onder de 
noemer 'archeobotanie', en kan veel 
gegevens leveren, niet alleen over de 
ecologische omstandigheden van neder- 
zettingen in het verleden, maar ook over 
de vroegere landbouwpraktijken. Deze 
gegevens kunnen leiden t o t  gedetail- 
leerde reconstructies van planteri- 
associaties uit de oudheid. 

Unieke tuin 
Dat het uitwerlcen van associaties die in 
het laboratorium geïdentificeerd zijn 
verder kan gaan dan een geschreven 
rapport is gedurende een aantal jaren 
bewezen in Wijchen. Daar ligt een 
unieke tuin, 'De Tuun' die hoort bij 
Museum Kasteel Wijchen.'De Tuun' is 
een levend verlengstuk van de archeolo- 
gische collectie van het Museum, want 
alleen planten die in Nederland in de 
protohistorische periode werden 
gebruikt en geteeld komen er in voor. 
De  opzet van de tuin, die inmiddels 
zeven jaar bestaat, was van begin af aan 
wetenschappelijk. Er werden planten 



Afb. I 
'De Tuun' bij Museum Kasteel Wijchen 

gekozen die in archeologische opgravin- 
gen van de gekozen periodes waren 
aangetroffen, of  die duidelijk benoemd 
werden in historische bronnen. 'De Tuun' 
wordt beheerd door een groep toege- 
wijde vrijwilligers, die in de loop der 
jaren kennis op een aantal gespeciali- 
seerde gebieden heeft opgebouwd. Het 
plantenassortiment in 'De Tuun' wordt 
telkens aangepast in het licht van nieuw 
gepubliceerde onderzoeksgegevens. 
Veelal is dit het resultaat van 
archeobotanisch onderzoek, dat bewijs 
levert voor de aanwezigheid van be- 
paalde planten op bepaalde tijdstippen. 
Af en toe sneuvelt er ook iets in de tuin 

- in de wetenschappelijl<e zin! 
Als er vraagtekens bij de 
aanwezigheid van een plant 
staan dan wordt deze verwij- 
derd. 

Opzet 
De opzet van 'De Tuun' is 
eenvoudig. Het streven is om 
een afzonderlijk beeld van elk 
van de verschillende fasen in 
de protohistorische periode 
te  geven. Die fasen zijn de 
late ijzertijd (ca. 250 - 12 voor 
Chr.), de Romeinse periode 
( 1  2 voor Chr. - 406 na Chr.) 
en de vroege Middeleeuwen 
(406 - 1000 na Chr.).Voor 
elke periode is er een akker 
ingericht, die een overzicht 
geeft van de hoofdgewassen 
van die tijd. Zaden van oude 
landbouwgewassen werden in 
eerste instantie geleverd door 
de genenbank van de Univer- 

siteit Wageningen.Tegenwoordig is 'De 
Tuun' afhankelijk van haar eigen jaarlijkse 
oogst, net als de protohistorische 
boeren. Een tweede deel van de tuin is 
ingericht met kruiden en andere nuttige 
planten. Ook  hier zijn de perken, voor 
zover mogelijlc, per periode ingedeeld 
zodat de veranderingen in planten- 
gebruik en toepassing goed zichtbaar- 
worden. 

Uitbreiding van gewassen 
Van de beschikbare archeobotanische 
gegevens weten we dat het gewassen- 
assortiment in Nederland twee belang- 
rijke fases van uitbreiding onderging 
tijdens de protohistorische periode. De 
eerste was ten tijde van de Romeinse 



heerschappij. Beneden de rivieren werd 
het graan- en peulvruchtenassortiment 
vergroot met verbeterde Romeinse 
cultivars en kwamen diverse Icruiden 
voor het eerst naar Nederland.Veel 
Romeinse culinaire specialiteiten, onder 
andere garum, een gegiste vissaus, 
vereisten kruiden zoals dille (Anethum 
graveolens), koriander (Coriandrum 
sativum), en venkel (Foeniculum vulgare). 
Samen met andere aromatische kruiden 
werden ze aangeplant bij de Romeinse 
legerkampen. Al  verrassend snel vinden 
we deze planten terug in inheemse 
nederzettingen van de elite, zoals 
Westerveld bij Oss. Kennelijk was de 
inheemse bevolking van toen, net als nu, 
vatbaar voor modieuze mediterrane 
gerechten! Een tweede golf van uitbrei- 
ding vond plaats in de vroege middeleeu- 
wen tijdens de Merovingische en 
Karolingische periodes, die gekenmerkt 
werden door een toename in de regel- 
en wetgeving omtrent het gebruik van 
boerenland. Boeren werden verplicht 
om bepaalde 
gewassen t e  
verbouwen. Een 
van de resultaten 
van zulke maatre- 
gelen was de 
verspreiding door 
Nederland van, 
onder andere, 
appelbomen 
(Malus sylvestris), 
zwarte mosterd 
(Brassica nigra) en 
kaardebol 
(Dipsacus sativa). 
De  akkers en de 
perken in 'De 
Tuun' brengen 

deze gewassen uit het verleden letterlijk 
t o t  leven. Bezoekers kunnen de land- 
bouw van toen niet alleen zien, maar 
ook voelen, ruiken en soms proeven. 
Experiment 
Als archeobotanisch experiment blijkt 
'De Tuun' ook waardevol t e  zijn. Er 
wordt gewerkt zonder kunstmest en 
landbouwchemicaliën, en het weer en 
dieren kunnen de oogst behoorlijk 
beïnvloeden. De  soms onverklaarbare 
misoogst van bepaalde gewassen bena- 
drukt de kwetsbaarheid van 
protohistorische boeren, die een 
rendement hadden op gezaaide zaden 
van hooguit één op drie. 
Archeobotanie heeft, gedurende de 
laatste vijftig jaar, een belangrijke bijdrage 
geleverd aan onze kennis van het leven 
in lang vervlogen tijden. Dankzij bota- 
nisch onderzoek zijn wij nu in staat om 
landbouw kleinschalig na te bootsen in 

Afb. 2 
Afbankelijk van de eigen jaarlijkse oogst .... 



een tuin zoals 'De Tuun' en voor een 
breed publiek toegankelijk te  maken. 
Zodoende komt het verleden nog een 
stapje dichterbij. 
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O N R U S T  IN HET O O S T E N  V 
MIKULOV - BRNENSKA E N  
KLETNICE-PAVLOV 
Marc de Groot 

Stadsarcheologie 
in Mikulov - Brnenska 
De joodse bevolking in Mikulov 
(Tsjechië) was voor WO II percentueel 
de grootste in Moravië, meer dan 50% 
van de bevolking op een totaal van 
7.500. Reeds in het begin van de oorlog 
werd het merendeel van de joden 
gedeporteerd. Slechts een tiental 
overleefde. De  huizen werden na de 
oorlog uitgeleefd door immigranten, 
begin jaren 80 gesloopt. Er ontstond een 
parlceerplaats. Mijn verwachtingen zijn 
hooggespannen (met de Eiermarkt in 
Nijmegen, begin jaren 80 nog in mijn 
achterhoofd). Echter de aan het museum 
verbonden archeoloog, denltt hier 
anders over. Hij verwacht wat negen- 
tiende eeuwse sporen en denkt dit snel 
af te  ronden. Ik  waarschuw hem voor 
tonnen materiaal, waarop hij verschrikt 
reageert: wie moet dat allemaal wel niet 
wassen? 

Mikwe 
Ik  krijg gelijk. Onder de parkeerplaats 
blijken de restanten te  liggen van 
merendeels onderkelderde vroeg- 
zeventiende eeuwse huizen. De archeo- 
loog wordt gelukkig zienderogen 
enthousiaster. Desondanlts worden er 
grove fouten gemaakt. Het machinale 
graaftempo in de eerste twee van de 
vier bouwsecties is veel te  hoog, waar- 
door er veel materiaal verloren gaat. Een 
kleine zeventiende eeuwse zilverschat 
(dertien stuks 1552- 1 6 18) kan ik bijna 
uit de bak van de machine halen! Deze 



vondst breekt min of meer het ijs en in 
overleg met de bouwleiding, bepalen WIJ 
nu het graaftempo. Na het documente- 
ren van de bouwrestanten worden ze 
machinaal gesloopt. Ik begeleid dit werk 
nauwlettend en tijdens de sloop van een 
kelder verschijnt onder de vloer nog een 
fundament en de aanzet van een aantal 
treden. Kelders in verdiepingen (twee, 
drie, vier) komen in Tsjechië echter 
veelvuldig voor in oude stadskernen. Ik 
kan echter het einde na 1 ,S m. al zien en 
dan schiet me iets te  binnen over het 
joods ritueel badgebruik. Inderdaad, na 
het optrommelen van de nodige experts 
blijkt mijn vermoeden te kloppen: 
"Marcus du hast recht gehabt ". Er 
blijken slechts een tiental rituele baden 
of mikwes te bestaan in de hele repu- 

Afb. I 
Mike van Mikulov, foto van Mirek Koudel, 
Regionalzi Muzeum Mikulov 

bliek en de vondst haalt dan ook de 
nationale pers. (Afb. I ) 

Uitwerking 
Pas eind september wordt de opgraving 
officieel afgesloten, de kelder met 
eronder het religieuze bad wordt 
beschermd en opgenomen in het 
bouwplan als een soort museumpje 
onder de parlceerplaats. 
Daar de woningen gebouwd werden op 
een met stadsvuil geëgaliseerde helling is 
de hoeveelheid vondstmateriaal enorm. 
Tonnen aardewerk, waaronder prachtige 
lokale faience (vervaardigd door de 
doopsgezinden eind zestiende eeuw), 
rijk glaswerk met emailversiering, 
prachtig bewerkt botmateriaal, en een 
scala aan metaalvondsten: gespen, 
kranen, tappen, gordelsluitingen, mun- 
ten... 
De  uitwerking van dit materiaal zal 
zeker de moeite waard zijn, echter tijd 
en geld spelen hierin een belangrijke rol. 
Ik ben bang dat het materiaal over een 
jaar nog ongewassen in de kelders van 
het museum ligt. 

Kletnice-Pavlov 
De grootste oliemaatschappij in 
Tsjechië-Moravië meldt in januari de 
vondst van een aantal ronde stenen, 
gevonden tijdens het egaliseren van een 
terrein op de oosthelling van het Palava- 
gebergte. Deze bergrug ligt net ten 
noorden van het stadje Mikulov, 70 I<m 
ten noorden van Wenen. Het blijkt te 
gaan om molenstenen en na een kleine 
terreininspectie volgt op 6 januari de 
start van een noodopgraving. De olie- 
boeren graven een plateau in de berg- 
helling van een slordige hectare, waarop 
later de boortoren komt te staan. 



25.000 vondsten 
Het terrein blijkt vergeven van sporen 
en vondsten en onder erbarmelijke 
opgravingsomstandigheden (sneeuw, 
vorst, dooi, blubber) wordt de eerste 
maanden getracht zo veel mogelijk 
informatie te verzamelen. De sporen 
bestaan voornamelijk uit hutkommen en 
voorraadkuilen, waarvan enkele secun- 
dair gebruikt zijn als rituele graflcuil. 

Afb.2 
Germaanse fibula 

Op het moment dat de machine een 
concentratie zware keien raakt weten 
we op een gegeven moment al dat 
hieronder zich zo'n graf zal bevinden, 
vrijwel geheel zonder bijgaven al dan 

I niet vergezeld van compleet dierlijk 
botmateriaal (hond), De oudste en 
talrijkste sporen komen uit de bronstijd. 
De interessantste zaken worden echter 
aangetroffen in de Germaanse hut- 
kommen en afvalkuilen: terra sigillata, 
fibels, munten, benen gebruil<svoorwer- 
pen. (Afb.2) Met de pieper vind ik drie 
Keltische munten, (één van zilver en 

Afb.3 
Pot 'Burgwall', 9e- I Oe eeuw, grootste 
diameter 25 cm 

twee vergulde exemplaren, eigentijdse 
vervalsingen!), echter duidelijke ~eltische 
bewoning ontbreekt. De jongste 
bewoningssporen vormen de hut- 
kommen en voorraadkuilen uit de zgn. 
'Burgwall-periode' (negendeltiende 
eeuw). (Afb.3) Het terrein gelegen aan 
een beekdal blijkt enorm intensief te zijn 
bewoond. Wat een korte noodopgraving 
leek te worden, werd een opgraving van 
vier maanden, met zo'n slordige 300 
'objecten' (lees: grotere sporen) en 
25.000 vondsten! 

(Veel) meer foto's op onze website. 



W E E  LEIFRAGMENTEN VAN 
ANTIEKE ZONNEWIJZERS 
UIT OSS 
Gerard van Alphen 

Het begrip 'zonnewijzer' roept herinne- 
ringen op aan grote ornamentale 
instrumenten, die in het recente verle- 
den parken en belangrijke tuinen sierden. 
Kleinere en eenvoudig uitgevoerde 
voorgangers hiervan waren reeds in de 
late middeleeuwen in gebruik. De thans 
bekende exemplaren bestaan groten- 
deels uit breu kfragmenten van dunne 
leiplaten, waarop cirlcelbogen met 
radialen c.q. uurlijnen zijn gegraveerd. 
(PEDDEMORS EN CARMIGGELT 
1993). Centraal in het cirkelvlak werd 
een gaatje aangebracht, waarin de 
opstaande schaduwpen kon worden 
bevestigd. 
De werking berustte op een eenvoudig 
en reeds eeuwenoud principe. De 
dagelijkse omloop van de zon projec- 
teerde via de schaduwpen een gelijktijdig 
omlopende schaduwlijn, die een zelfde 
tijdsverloop had. Door deze dagomloop 
van de schaduwlijn in 
twaalf of 24 gelijke 
segmenten te  
verdelen en met 
uurlijnen te  marlce- 
ren, was hiermee een 
globale tijds- 
aanduiding af te 
lezen. In het histo- 
risch centrum van 

Oss zijn bij archeologische onderzoeken 
twee van dergelijke leifragmenten 
aangetroffen, nl. bij de Arendsvlucht en 
de Graafsche Poort. 

Afb. I 
Fragment van 

een zonnewijzer, 
Arendsvlucht, Oss 

Arendsvlucht 
In verband met geplande bouw- 
activiteiten ter plaatse van het voormalig 
versterkte huis Arendsvlucht, werd in 
1 999 een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd onder leiding van R. van 
Genabeelc, BAAC 's-Bosch (VAN 
GENABEEK 200 I ;VAN ALPHEN 2000a 
en -b) Het zonnewijzerfragment 
(vondstnummer IV-20- I 26) werd 
aangetroffen op de noordelijke oever 
van de voormalige stadsgracht. Het is 
een halfrond fragment van een leistenen 
zonnewijzer, met een diameter van ca. 
10-1 I cm. (Afb.1) O p  de breuklijn is nog 
een gedeelte van het gaatje voor de 
schaduwpen aanwezig. O p  het vlak is 
een deel van een ingekraste cirkelboog 
met drie radialen zichtbaar, die echter 
niet corresponderen met de halfronde 
vorm van het leifragment-Te oordelen 
naar de vele aanwezige krassen, lijkt de 

I 



maker dit mislukt(!) exemplaar te  
hebben benut voor wat experimenten. 
Niettemin vertoont het leifragment alle 
kenmerken van een reguliere zonnewij- 
zer. De  begeleidende vondsten wijzen op 
een datering in de vijftiende eeuw. 

Graafsche Poort 
Het tweede exemplaar is afkomstig uit 
de voormalige stadsgracht, naast de 
Graafsche Poort (VAN ALPHEN EN 
PENNINGS 1997). (Afb. 2) Hierop zijn 
twee dubbele cirkelbogen en vijf uur- 
lijnen aangegeven.Tussen de twee 
cirkelbogen is een (onvolledige) naam 
gegraveerd: Cornelis van O, waarvan de 
letter '0' grenst aan de breukrand van 
het leifragment.Aangenomen mag 
worden dat deze zonnewijzer de naam 
draagt van de toenmalige eigenaar 
Cornelis van Os. In de periode 1599 t o t  
ca. 1640 wordt deze meermalen ge- 
noemd als schepen van de stad Oss en 

Afb. 2 
Fragment van een 
zonnewijzer, 
Graufiche Poort, Oss 

als eigenaar en bewoner 
van het poortgebouw 
(Bosch Protocol nr. 1490, 
folio 446; Inv.nr. 5 I, fol. I ; 
lnv.nr.52, fol. 2V en 14V; en 
CUNEN p. 106,107 en 
173.) Een datering in de 
eerste helft van de zeven- 
tiende eeuw wordt op 
grond van paleografisch 
onderzoek bevestigd door 
H. Buijks, archivaris van het 
Streekarchief te  0ss.Tot 
slot: Het aantal thans 
bekende Nederlandse 

zonnewijzer-fragmenten bedraagt 
achttien stuks. Het is  opmerkelijk dat alle 
vindplaatsen zonder uitzondering 
geassocieerd kunnen worden met 
belangrijke bouwwerken, zoals ver- 
sterkte huizen, kastelen, stadspoorten, 
kloosters enz. 
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"Het vervolg van de Romeinse vondsten 
in Deest,W.Tuijn, 56-57, staat dat 'Die 
Legionen des Augustus' van M. Jun kel- 
mann in 20008 verschenen zou zijn. Di t  
moet 2000 zijn en dat i s  al mooi genoeg. 
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