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VOORWOORD JAARVERSLAG 2005 
Jaargang XXXVIII 
Frans Corten 

'In het heden ligt het verleden, in het 
nu wat worden zal'. Deze uitspraak 
van W. Bilderdij k geldt bij uitstek voor 
Nijmegen, waar in het jaar 2005 
'Nijmegen 2000 jaar leven, 1900 jaar 
stad' i s  gevierd. Deze 'vruchtbare' 
atmosfeer i s  door amateurs en profes- 
sionals benut om het verleden naar het 
heden te brengen, te beschrijven en 
eventueel te visualiseren voor het 
nageslacht. De positieve visie van de 
Nijmeegse gemeente op visualisatie 
van het verleden i s  tijdens de 
Reuvensdagen door Ben Verfurden, 
hoofd afdeling Stadsontwikkeling 
Gemeente Nijmegen, in zijn lezing 
'Het heden nu beleven' uitvoerig uit 
de doeken gedaan. Misschien kunnen 
ook amateur-archeologen een steentje 
bij gaan dragen aan het visualiseren 
van ons verleden. 

Smullen 
Het jaar 2005 i s  voor de amateurs en 
professionals een jaar van archeolo- 
gisch smullen geweest. 
De opgraving op de S t .  Josephhof 
stond in centrum van de belangstel- 
ling. Volgens de archeologisch veld- 
technicus Glenn Tak vormen de lokale 
AWN-ers een actieve, leergierige groep 
met een goede kennis van vondsten en 
materialen. Hij krijgt via hen veel 
nauwkeurige informatie binnen en hun 
inzet op een aantal zaterdagen ver- 
snelt het werk. Naast de vele andere 
activiteiten in het kader van 
'Nijmegen 2000' was de aanbieding 
van het boek 'Een maaltijd van krui- 
mels' aan burgemeester G. ter Horst 

en de algemeen voorzitter van de 
AWN, Jeroen ter Brugge, het resultaat 
van enthousiast werken van een aantal 
zeer actieve leden van onze afdeling. 

Uitwisseling gegevens 
Onderlinge contacten, contacten met 
andere afdelingen en professionele 
archeologen zijn onmisbaar voor de 
uitwisseling van gegevens. Over de 
veranderingen van de rol van de 
amateurs na de bekrachtiging van de 
wet van Malta in 2006 i s  onder de titel 
'Verleden wordt heden' door de 
Archeologische Vereniging Kempen- en 
Peelland een symposium gehouden. De 
gegevens hiervan, samengevat in een 
brochure, zijn waardevol en kunnen 
door andere afdelingen gebruikt 
worden om gemeenten te adviseren bij 
het opstellen van archeologische 
beleidsplannen. 

Jubileum-viering AWN 
Sinds 1951 zijn amateur-archeologen 
verenigd in de AWN. Op 22 april 2006 
heeft de algemene ledenvergadering 
(ALV) van de AWN plaats in Nijmegen. 
Dit betekent dat onze afdeling gast- 
heer mag zijn bi j  het 55-jarig jubileum 
van de AWN. Wanneer de inzet en 
betrokkenheid van onze leden zich ook 
voortzet in 2006, gaan we een goed 
jaar tegemoet. 



VERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Jan J. van Daalen 

Waar te beginnen bij een verslag van 
een jaar waarin zoveel boeiende zaken 
hebben gespeeld? Uw secretaris heeft 
nu acht maal een verslag mogen 
schrijven, maar het i s  in die periode 
nog nooit zo druk geweest als in 2005. 
Het bestuur heeft niet de kans gekre- 
gen in slaap te sukkelen en dat i s  een 
goede zaak! Het hoopt dat de leden en 
donateurs de vermoeide gezichten van 
de bestuursleden hebben opgemerkt. 

De Ark van Oost 
Het vooruitzicht op de overgang van 
wijkcentrum 'De Ark' in de Elzenstraat 
naar wijkcentrum 'De Ark van Oost' in 
de Cipresstraat in Nijmegen heeft het 
bestuur op voorhand nogal wat zorgen 
gebaard. We waren al jarenlang te gast 
in 'De Ark' voor onze lezingen en de 
Schervenavond en waren erg tevreden 
over de faciliteiten, de geboden 
gastvrijheid en het feit dat ons verblijf 
daar geen kosten met zich meebracht. 
Ook dat laatste i s  voor een amateur- 
vereniging zoals de onze uiteraard van 
groot belang. Groot was onze opluch- 
ting toen bleek dat ook 'De Ark van 
Oost' prachtige voorzieningen biedt en 
dat we ook daar nagenoeg geen kosten 
voor het gebruik ervan hoeven te 
betalen. Dus opnieuw hulde voor de 
gemeente Nijmegen! 

2000 jaar leven i n  Nijmegen 
Deze festiviteiten hebben ook het 
bestuur van onze afdeling gestimuleerd 
om aandacht te vragen voor de ama- 
teur-archeologie in Nijmegen. De 
ontwikkeling van de archeologie in 
deze stad en de veranderingen in de 

relatie tussen de amateurs en de 
professionals hebben tot het plan 
geleid over dat onderwerp een boek 
uit te geven. De publicaties van onze 
leden over Nijmegen in het Jaarverslag 
en in Westerheem boden schitterend 
materiaal voor de vers benoemde 
redactie. Het boek 'Een maaltijd van 
kruimels' kennen de meesten van u 
inmiddels. Alle Leden en donateurs 
hebben een gratis exemplaar ontvan- 
gen of kunnen dat alsnog aanvragen bij 
de penningmeester. AWN-afdeling 
Nijmegen eo staat nu bi j  de ISBN 
ingeschreven als uitgever. Wie gaat het 
volgende boek schrijven? 

Presentaties in kader feestelijkheden 
De afdeling heeft op verzoek van de 
Musea Via Romana acte de présence 
gegeven tijdens het Romeinenweekend 
op 2 en 3 juli. Onze marktkraam was 
twee dagen lang bemand met enthou- 
siaste leden. Zij zagen duizenden 
bezoekers langskomen, waarvan een 
aanzienlijk deel de moeite nam even 
een gesprekje aan te knopen. Op 
verzoek van de gemeente Nijmegen 
heeft de afdeling, zich ook gepresen- 
teerd op 24 september in de nieuwe 
'Ark van Oost'. Frans Corten en John 
Jansen hebben het boek over de 
amateur-archeologie in Nijmegen 
kunnen aanbieden aan de burgemees- 
ter, Guusje ter Horst (Afb. l ). 

Excursie 
In tegenstelling tot het jaar 2004 i s  er 
dit jaar maar één excursie georgani- 
seerd. Deze excursie, naar Museum 
Burg Linn in Krefeld-Gellep op 21 mei, 
was een groot succes. De 30 deelne- 
mers hebben genoten van adembeiie- 
mend mooi vondstmateriaal. 



Afb. 1. Aanbieding boekwerk aan 
Guusje ter Horst, Burgemeester van 
Nijmegen (foto Aad Hendriks). 

De randversiering van deze dag be- 
stond uit Kaffee und Kuchen van grote 
klasse en het beste Duitse bier, gedron- 
ken op een zonnebadend terras in 
Linn. Over nostalgie gesproken! 

Activiteiten in de beide Arken 
Dr. Rien Polak van de Radboud Univer- 
siteit opende op 15 februari het 
nieuwe archeologische jaar met de 
lezing 'Het Romeinse castellum 
Albaniana in het centrum van Alphen 
a/d Rijn: Nieuw licht op de seschiede- 
nis van de West-Nederlandse Limes'. 
Ondanks, of misschien wel dankzij 
(want ieder nadeel hep se voordeel), 
de forse koorts van de spreker wist 
deze de vele toehoorders sterk te 
boeien. 
De afdelingsledenvergadering van 5 
april werd buitengewoon druk bezocht 
door 54 leden en andere 
geïnteresseerden, later aangroeiend 
tot 62 toehoorders. De grote opkomst 
werd natuurlijk veroorzaakt door de 
komst van drs. Paul Franzen, ook van 
de Radboud Universiteit. Zijn lezing 
had als titel: 'De canabae Legionis van 
de legio X Gemina op de Hunerberg in 
Nijmegen (71 - 102/5 na Chr.)'. 

Paul Franzen was zelf actief betrokken 
bi j  de opgravingen vanaf de (letterlijk) 
eerste dag tot en met de allerlaatste. 
Die betrokkenheid kwam perfect voor 
het voetlicht. 
Nog vóór de officiële opening van 'De 
Ark van Oost' hield onze afdeling daar 
de jaarlijkse Schervenavond en wel op 
13 september. Voor een verslag van 
deze avond kunt u elders in dit jaar- 
verslag terecht. 
Martien Koolen uit Grave wist op l l 
oktober zijn toehoorders sterk te 
boeien met zijn verhaal over de 
opgravingen in de middeleeuwse kerk 
van Escharen, een kerkdorp van de 
vestingstad Grave. Het volledige 
onderzoek vond plaats onder leiding 
van Martien. De amateur-archeologen 
onder de toehoorders voelden zich na 
afloop flink gesterkt. 

Cursussen 
Het bestuur heeft kunsthistoricus Jan 
Schippers weer kunnen strikken voor 
een nieuwe Lezingencyclus over 'De 
Romeinse villa'. De vier lezingen over 
deze Romeinse woonvorm trokken 
meer dan 30 deelnemers en waren 
zeer geanimeerd. De vertelkunst van 
Jan Schippers en de sfeer in Kasteel 
Wijchen waren weer een prima combi- 
natie. 
In samenwerking, tussen de AWN- 
afdelinsen 16 en 17 werd voor de 
vijfde keer een cursus 'Veldwerk voor 
Beginners' op poten gezet. Deze keer 
stond de inschrijving open voor leden 
van de afdelingen 15, 16, 17 en 18. Er 
waren zoveel kandidaten dat er 17 in 
plaats van de voorziene 12 cursisten 
werden toegelaten. Jan Verhagen van 
afdeling 17 was deze keer de coördina- 
tor. 



Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 
vergaderd op 6 januari, 10 maart, 19 
april, 16 juni, 25 augustus en 27 
oktober. Op de afdelingsleden- 
vergadering van 5 april heeft de 
afdeling afscheid genomen van ons 
bestuurslid Aad Hendriks. Deze i s  4 
jaar penningmeester geweest en 
daarna nog 3 jaar bestuurslid. Hij was 
en i s  ons digitale geweten. Zijn (onze) 
website oogst nog steeds veel Lof. De 
bibliotheek van de afdeling i s  inmid- 
dels te raadplegen op de website. 
Het bestuur heeft de afdeling verte- 
genwoordigd op de Algemene Leden- 
vergadering van de AWN. Deze werd op 
21 mei gehouden in Leeuwarden. De 
mogelijkheden die er zouden bestaan 
om de AWN te organiseren op provin- 
ciale basis bleken niet in elke regio 
haalbaar te zijn. Ook onze afdeling 
heeft zich tegen deze mogelijkheid 
uitgesproken. Er bleken ons hier meer 
zaken te binden dan alleen de 
provinciegrenzen. Denk hierbi j bijvoor- 
beeld aan de Maas en 'de Romeinen' 
die zich weinig van provinciegrenzen 
aantrekken. 
De jaarlijkse Afgevaardigden- 
vergadering werd op 5 november 

gehouden in Amersfoort. Frans Corten 
heeft de afdeling vertegenwoordigd. 
Op 23 december heeft het bijna 
voltallige bestuur een bezoek gebracht 
aan de Heemkundevereniging 'Land 
van Ravenstein' in, uiteraard, 
Ravenstein. Het i s  een leerzame avond 
geworden. Onze veldwerkcoördinator 
Wim Tuijn heeft voor zijn uitvoerende 
taken krachtige ondersteunin2 gekre- 
gen van Cor Koot. Ze treden nu op als 
veldwerk-tandem. 

Leden en donateurs 
Het aantal gewone leden i s  dit jaar 
toegenomen van 124 tot 129. De 
grootste invloed op dit getal ging uit 
van de nieuwe leden die zich in 2005 
hebben gemeld om de cursus 'Veldwerk 
voor beginners' te gaan doen. Het 
aantal student-leden i s  met twee 
verminderd waarschijnlij k omdat 
studenten archeologie ook gewoon 
moeten afstuderen. Met een ledental 
van 148 behoort Nijmegen en omstre- 
ken zeker tot de top-drie afdelingen 
van de AWN, daarbij uiteraard alleen 
lettend op de omvang van de afdeling. 
Het l i jkt erop dat de grootte van de 
afdeling zich inderdaad gaat stabilise- 
ren rond 1 50 leden. 
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EEN ERF UIT DE MIDDEN-BRONSTIJD 
TE ESCHAREN 
Martien Koolen 

Tijdens een ontgronding te Escharen 
(gem. Grave) werd een groot aantal 
sporen ontdekt op een hoog gelegen 
zandduin, hier afgezet door de Maas 
omstreeks 9000 voor Chr. (Afb.1) Deze 
sporen moeten toebehoord hebben aan 
een nederzetting of erf uit de midden- 
bronstijd. Jammer genoeg werden de 
sporen in één ontgrondingsbaan door 
mij gemist: anderen hadden deze 
sporen al geheel uitgespit zonder ze in 
kaart te brengen. (Afb.2 - stippellijn) 
De rest van de sporen kon gelukkig nog 
wel in kaart worden gebracht. Tijdens 
het 'opschonen' van het terrein bleek 
al snel dat het terrein te diep was 
uitgegraven waardoor ondiepe sporen 
verdwenen waren. Hierdoor krijgen we 
jammer genoeg een incompleet beeld 
van het erf. 

Diep-zwarte sporen 
Een echte structuur kon uit de aange- 
troffen sporen niet gehaald worden. 
Wel. viel op dat een aantal sporen diep- 
zwart van kieur was, terwijl de andere 
sporen donkerbruin waren. Tussen de 
zwarte sporen was ook de gehele 
ondergrond donker gekleurd, zodat we 
mogen aannemen dat het hoofdgebouw 
(boerderij) destijds door brand i s  
verwoest. Rondom de opgetekende 
sporen werden er geen verdere sporen 
uit de midden-bronstijd waargenomen. 
Wel werden bij eerdere ontgrondingen 
in de nabije omgeving meer sporen 
waargenomen, zodat we kunnen 
zeggen dat dit erf behoord moet 
hebben tot een grotere nederzetting. 
(Afb. l ) 

ontgrondin2 grotere hoogte 

7 = vindplaats 
Z= afvalkuil bronstijd 
S= Harpstedt urn 
4= eerder ontdekte sporen bronstijd 

Afb. 7 Vindplaats Escharen 

Afb.2 Sporen bronstijd erf 



Afb. 3 
Midden-bronstijd aardewerk 
schaal 1 :Z 



Aardewerk 
A l  het aangetroffen aardewerk i s  
grof verschraald met kwartsgruis en 
i s  ruwwandig tot gladwandig afge- 
werkt. De aangetroffen fragmenten 
zijn alle, op 'n uitzondering na, 
afkomstig van ton- of emmer- 
vormige potten. (afb. 5) 
In totaal werden 916 aardewerk- 
fragmenten aangetroffen. De 
meesten hadden een dikte tussen 10 
en 17 mm. Het aardewerk bestaat 
uit 22 versierde randfragmenten, 68 
onversierde randfragmenten, zeven 
wandfragmenten met een versierde 
stafband, zes randfragmenten met 
een omlopende groef (mogelijk om 
de pot af te dichten met bijvoor- 
beeld een vel) en 42 bodem- 
fragmenten; het overige materiaal 
bestaat uit onversierde wand- 
fragmenten. Verder werden nog 
aangetroffen: acht stukken hutten- 
leem, 37 vuurstenen afslagen en 
kernstukjes, twee schrabbers, twee 
fragmenten van kloppers of stam- 
pers en 173 stuks verbrande dan wel 
kapotgeslagen natuurstenen. Ook 
troffen we nog één fragment aan 
van een gepolijste bijl. 

Versierd aardewerk 
Onder het versierde aardewerk 
vallen vijf stuks op die nog voorzien 
zijn van een wikkeldraad- of 
pseudo-wikkeldraadversiering. 
(Afb.3) Dit wijst op een vroege fase 
van de midden-bronstijd. Het 
overige versierde aardewerk be- 

p;--- ( Í . 7  

Afb. 4 
M idden-brons t i jd  aardewerk 
schaal 1:2 



Afb.5 
Midden-bronstijd aardewerk 
schaal 1:2 



staat uit fragmenten met nagel- of 
vingertopindrukken bovenop of tegen 
de buitenkant van de rand. (Afb.4) Ook 
valt een randfragment op dat bovenop 
en tegen de buitenkant van de rand 
indrukken heeft die aangebracht zijn 
met behulp van een uitgehold vlier- 
takje. 

Harpstedt-urn 
Een leuke bijkomstigheid was dat 
elders op het terrein ook nog een 
volkomen geïsoleerd graf uit de vroege 
ijzertijd werd aangetroffen. (Afb.? ) In 
het graf bevond zich een complete 
Harpstedt-urn met crematie; datering 

Afb.ó Harpstedt urn 
vroege ijzertijd. (Afb.6) Van een 

schaaí 1:4 
grafstructuur was niets te zien. In de 
directe omgeving van het graf werd Afb. 7 
nog een afvalkuil aangetroffen uit de schaal 
midden-bronstijd. In de kuil, 100 cm in 
doorsnede en 80 cm diep, bevond zich 1- een aantal rand- en wandfragmenten L, : 

behorende tot één pot. (Afb.7) Ook 
deze pot vertoont een omlopende, 

1 1  
diepe groef en bovendien een 
doorboring. Boven de groef i s  het i l 7 i c. ,/ 
exemplaar geheel versierd met 

! 

paarsgewijze nagelindrukken. Door 4 
de specifieke versieringen kan men (C I 
deze midden-bronstijd-vondstgroep ! 1 
volgens de nieuwste inzichten /i / 
rekenen tot het aloude Hilversum- 1 ' 1 
aardewerk. Datering: ca. 1870 - 1530 
voor Chr. 

Midden- bronstijd aardewerk 
1:2 

L i tera tuur 
Theunissen, E. M., 1999. Midden- 

p- -. , 

bronstijd-somenlevingen in het Zuiden j c. i van de Lage Landen. Een evaluatie / 
,k 1 

van het begrip Hilversum- Cu! tuur. 

i 



VERSLAG SCHERVENAVOND 
Willem Kuppens 

Op 13 september 2005 is het weer 
zover. De jaarli j kse schervenavond van 
onze afdeling. Deze keer in het gloed- 
nieuwe wijkcentrum 'De Ark van Oost' 
aan de Cipresstraat te Nijmegen. Ruim 
50 belangstellenden hebben de weg 
naar onze nieuwe vergaderlocatie 
gevonden. Voorzitter Frans Gorten 
meldt in zijn openingswoord dat we de 
schervenavond straks afsluiten met 
een presentatie van het door de 
afdelin2 verzorgde boekwerk 'Een 
maaltijd van kruimels'. in verband 
daarmee verwelkomt Frans alvast 
enkele bijzondere gasten: Louis 
Swinkels (namens het Valkhofmuseum) 
en Jeroen ter Brugge (landelij k voor- 
zitter van de AWN). Het avonddeel 
vóór de pauze i s  bestemd voor de meer 
uitgebreide presentaties, voorbereid 
door enkele AWN-leden. Tijdens de 
pauze kunnen de AWN'ers die voorwer- 
pen hebben meegebracht deze uitstal- 
len zodat we na de pauze met de 
feitelijke schervenavond kunnen 
beginnen. 

Opgravine, Heiligenberg 
Jantinus Koeling en Peter de Lange van 
Bergen van de werkgroep Cuijk verzor- 
gen een presentatie met dia's over een 
opgraving op de Heiligenberg te Cuijk. 

Leden van de werkgroep hebben 
afgelopen maanden het opgraving- 
bedrijf Archol geholpen bi j  het vrij- 
leggen en couperen van een uit ver- 
moedelijk de l I e  of 1 Ze eeuw date- 
rende vloer (zie ook het in dit Jaarver- 
slag opgenomen artikel van Jantinus 
Koeling en Peter de Lange van Bergen). 
Jantinus toont enkele tijdens de 
opgraving aangetroffen voorwerpen, 
waarvan de betekenis onduidelijk is. 
Als eerste een twee cm lang bronzen 
'rolletje', aan een zijde voorzien van 
drie tanden. Vanuit de zaal draagt men 
diverse 'oplossingen' aan. Een schaak- 
stuk, een punnikonderdeel of een 
onderdeel van een weefgetouw. 
Tenslotte laat Jantinus een brokstuk 
van een Romeinse dakpan zien. Ken- 
ners in de zaal sluiten niet uit dat het 
voorwerp als netverzwaring i s  ge- 
bruikt. 

Trophée des Alpes 
Peter Vissers neemt ons met behulp 
van een Powerpoint-presentatie mee 
naar de door hem afgelopen zomer 
bezochte restanten van de Trophée des 
Alpes (Tropaeum Augusti) nabij La 
Turbie, omgeving Monaco. (Afb. l ) Het 
monument met propagandistisch 
karakter werd ten tijde van keizer 
Augustus omstreeks 7 voor Chr. ge- 
bouwd op de grens van Gallia 
Transalpina en I talia Cisalpina en 
diende ter onderstreping van de 
overwinning van de Romeinen op de 
Alpenvolkeren. Het monument bevindt 
zich 480 m boven de zeespiegel en 
kende oorspronkelijk forse afmetingen: 
een onderbouw van 38 bij 38 m, 
daarbovenop een rondbouw met 24 
zuilen en daar weer bovenop een 
trapkegel met het beeld van Augustus. 



Afb. l 
Tropaeum August i 
(foto Peter Vissers) 

De totale hoogte van het monument 
bedroeg 49,5 m. Op de westzijde van 
de sokkel bevindt zich het restant van 
een inscriptie (17 bij 3,66 m). Op basis 
van Plinius' "Naturalis Historia" i s  de 
oorspronkelijke tekst van de inscriptie 
te reconstrueren. De inscriptie bevat 
o.a. de namen van een 40-tal onder- 
worpen alpiene volkeren. Interessant 
i s  in dit verband de opsomming van 
een viertal onderworpen volkeren te 
weten de Veamini, Gallitae, Trivlatti 
en Ectini. In zijn boekwerkje over o.a. 
het monument van La Turbie stelt M.A. 
Wes deze volkeren nader aan de orde. 
Volgens Wes zijn de Vaemini en de 
Ectini als volkeren te plaatsen, maar 
de Gallitae en de Trivlatti niet. Wes 
stelt dat de opsomming van genoemde 
volkeren anders gelezen moet of kan 
worden: Veamini . Galli taetri . Ulatti . 
Ectini. Met Galli taetri worden de 
"weerzinwekkende" Galliërs aange- 

duid. De Utatti zijn als alpiene volks- 
stam bekend. 

Tassen, dozen en zakjes 
Na de pauze i s  het t i jd  voor het 
onthullen van de inhoud van de door 
de aanwezigen meegebrachte tassen, 
dozen en zakjes. Wim Tuijn en Ben 
Teubner tonen enkele uit de AWN- 
verzameling afkomstige voorwerpen. 
Als eerste een bronzen everzwijntje, 
gevonden te Deest in een eerste 
eeuwse Romeinse context. (Zie het in 
dit Jaarverslag opgenomen artikel van 
Wim Tuijn,) Harry van Enckevort stelt 
dat het hier vermoedelijk gaat om een 
klein huisheiligdom. Het everzwijn 
staat bekend als symbool van de 
Ardennen. Dergelijke everzwijntjes 
zijn ook in Engeland aangetroffen. 
Voorts een stenen bijl, gevonden nabij 
de Kraaijenbergse Plas te Wijchen (zie 
het in dit jaarverslag opgenomen 
artikel van Wim Tuijn). En tenslotte 
een bronzen olielampje, gevonden 
nabij het Uivernest te Deest. Harry van 
Enckevort vermoedt dat het hier gaat 
om een Romeins lampje uit de eerste 
eeuw na Chr. (Afb.2) 

Kasteel te Groesbeek 
Joy de Jong heeft diverse vondsten 
afkomstig van het voormalige kasteel- 
terrein van de Heren van Groesbeek 
meegebracht en geeft een toelichting. 
Het kasteelterrein te Groesbeek 
herbergt vermoedelij k de voorloper 
van het inmiddels bekende kasteel van 
de Heren van Groesbeek aan de 
Hoflaan. Er werden onder meer houten 
en stenen restanten (funderingen) van 
een donjon met aanbouw aangetrof- 
fen. (Zie het in dit Jaarverslag opgeno- 
men artikel van Jan Wessels en 



Oeffelt 
Arjen de Haan toont nabij 
Oeffelt gevonden vuurste- 
nen voorwerpen, onder 
meer een pijlpunt en 
schrabbertjes. 
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Afb.2 
Een olielampje uit  Deest 

Cees Jan van de Pol en Piet 
Verweij tonen hun uitge- 
breide verzameling Ro- 
I - 

meinse munten, beslag- 

(foto Aad Hendriks) 

Jacques Mooren. ) 
Joy heeft nog ander materiaal bi j  zich; 
een rapier gevonden te Renkum, oud 
vuursteenmateriaal (paleolithicum) uit 
de omgeving van Molenhoek en een 
niet nader te definiëren benen kam. 

Tracé Betuwelijn 
Onno de Vries i s  actief geweest langs 
het tracé van de Betuwelijn en toont 
een met behulp van de detector 
gevonden helft van een bronzen 
(mogelijk Keltische) armband. 

stukken, aardewerk en bouwmateiaal. 

Herpen 
Marja van de Broek, Joost Vlemmix en 
Arno van Zwam presenteren de resul- 
taten van een te Herpen door de 
Werkgroep Ravenstein uitgevoerde 
opgraving. Na de door Archol uitge- 
voerde opgraving aan de Hertogs- 
wetering te  Herpen werd door de 
werkgroep in overleg met Archol 
aanvullend graafwerk verricht in een 
deel van de oeverzone van de wete- 
ring. Door de werkgroep werden nog 
diverse voorwerpen ui t de ijzertijd 
veiliggesteld, onder meer aardewerk 
en een spinklosje. 

Huissen 
Leden van de Historische Kring 
Huessen hebben diverse in en 
nabij Huissen gevonden voor- 
werpen meegebracht; een 
Siegburg- kan (14e eeuw), een z 

fragment van een maalsteen en 
een aanzienli j ke hoeveelheid 
middeleeuws aardewerk. (Afb. 3)  

Afb. 3 
Middeleeuws aardewerk uit  
Huissen (foto Aad Hendriks) 



Escharen 
Jan Kusters heeft een hele verzameling 
in en nabij Escharen aangetroffen 
voorwerpen bij zich, W.O. een zilveren 
munt van Louis XIV uit 1652, twee 
Duitse munten verbonden door een 
koordje, een Romeinse munt, een 
onderdeel van paardentuig, vuurstenen 
schrabbers, pijlpunten en klingen, 
enkele middeleeuwse medaillons, 
spinsteentjes (of gewichtjes) en 
aardewerk (steengoed) uit Raeren. (Zie 
verder het in dit Jaarverslag opgeno- 
men artikel van Jantinus Koeling en 
Peter de Lange van Bergen.) 

St. Josephhof te Nijmegen 
Jan Thijssen schetst in het kort de 
stand van zaken rond de opgraving aan 
de St.  Josephhof. (Voor de meest 
recente stand van zaken verwijzen wij  
u naar de websi te van het bureau 
Archeologie gemeente Nijmegen 
www. nijmegen.nl/archeologie. ) 

Een bijzondere maaltijd 
De schervenavond wordt afgesloten 
met de presentatie van het door onze 
afdeling met steun van het bureau 
Archeologie van de gemeente 
Nijmegen in het kader van Nijmegen 
2000 samengestelde boekwerk "Een 
maaltijd van kruimels". Zie hierom- 
trent de afzonderlijke publicatie in dit 
jaarverslag en onze website. John 
Jansen, eindredacteur van het boek- 
werk, reikt de eerste twee exemplaren 
uit aan onze gasten Jeroen ter Brugge 
en Louis Swinkels. Alle bij de scherven- 
avond aanwezige leden ontvangen na 
afloop van de schervenavond een 
exemplaar van het boekwerk. De 
overige leden van de afdeling krijgen 
het boekwerk bezorgd. Het boekwerk 

i s  tevens in de boekhandel verkrijg- 
baar. Jeroen ter Brugge feliciteert de 
afdeling Nijmegen e.o. met de prach- 
tige uitgave. Hij ziet het boekwerk ook 
als een bekroning/bevestiging van de 
goede naam van de afdeling binnen 
Nederland. Jeroen i s  verheugd over de 
goede relatie tussen de afdeling en het 
bureau Archeologie van de gemeente 
Nijmegen. Een dergelijke goede relatie 
behoort niet overal in Nederland tot de 
mogelijkheden. Voor het versterken 
van relaties tussen AWN-afdelingen en 
gevestigde archeologische instanties 
ziet hij nog een schone taak weggelegd 
voor de AWN als landelijke organisatie. 
Louis Swinkels feliciteert de AWN- 
afdeling Nijmegen e.o. eveneens met 
de totstandkoming van het boekwerk. 
Louis onderstreept de prima relatie 
tussen enerzijds de AWN-afdeling en 
anderzijds het Valkhofmuseum. 

Afsluiting 
Tegen de klok van elf uur i s  het mooi 
geweest. Het gepresenteerde materi- 
aal wordt weer zorgvuldig opgeborgen 
in de dozen en tassen en eenieder 
spoedt zich met een voldaan gevoel 
huiswaarts. Tot ziens bij een volgende 
schervenavond. 

Li tera tuur 
Wes, M. A., 1995. 'De weerzinwek- 
kende Galliërs', in: Caesar in Gallië, 
God in Frankrijk. Notities van een 
toerist. 24-29. Baarn. 



HET MIDDELEEUWSE KASTEEL VAN aangetroffen. Omdat het om kistwerk 
GROESBEEK ging, werd aanvankelijk gedacht aan 
Jan Wessels en Jacques Mooren een versterking uit de twaalfde of 

dertiende eeuw. Enkele houten palen 
In januari 2005 werd door BAAC een die binnen de versterking werden 
proefopgraving, verricht aan de Hoflaan aangetroffen konden in eerste instan- 
in Groesbeek. Reden voor het onder- tie moeilijk verklaard worden, maar de 
zoek was toekomstige woningbouw. dikte van de palen was aanzienlijk en 
AWN-leden Jan Wessels, Henk Jaspers, leek zeer geschikt voor een 
Joy de Jong en Peter Beisiegel hielpen dendrochronologische datering. 
mee tijdens de graafcampagne. Medewerkers van de gemeentewerken 

Groesbeek waren bereid om een plak 
Houten palen hout te komen afzagen. Tijdens het 
Het onderzoeksterrein was gelegen ten vervolgonderzoek bleken ook Henk 
oosten van het perceel waar in 1990 de Jaspers en Jan Wessels na enige 
restanten van een kasteel van de oefening (en gevloek) talent te bezit- 
heren van Groesbeek waren aangetrof- ten voor het zapen van houtmonsters. 
fen. Tijdens het proefonderzoek Deze plakken zouden de nodige date- 
werden een gracht en fundamenten ringen opleveren. 
van meer dan een meter dik muurwerk 



Resultaten 
Het onderzoek werd in april vervolgd. 
Aangezien het woningbouwcomplex op 
betonnen palen kwam te staan was het 
niet nodig de versterking compleet op 
te graven; de opgraving beperkte zich 
daarom tot de verstoringsdiepte. 
Samengevat leverde de beide onder- 
zoeken de volgende resultaten op: 
omstreeks 1265 werd er een vierkante 
houten woontoren van 6,2 bij 6,2 m 
gebouwd, omgeven door een cirkelvor- 
mige houten palissade met een diame- 
ter van 16 m. De versterking was 
omgeven door een 13 m brede gracht 
en lag in een nat en moerassig deel 
van het dal van de Groesbeek. 
In 1301 -1 302 werd de houten woont- 
oren vervangen door een vierkante 
stenen woontoren met afmetingen van 
circa 8.9 bij 10,2 m. De cirkelvormige 
houten palissade werd vervangen door 
een vierkante bakstenen ringmuur met 
afmetingen van circa 19 bij 19 m. Op 
het binnenterrein tussen de stenen 
woontoren en de ringmuur bevond zich 
een kleine aanbouw die vermoedelijk 
als keuken werd gebruikt. 

Muntschat 
Joy de Jong zorgde voor de nodige 
'problemen' door in de fundamenten 
(uitbraaksleuf) van de stenen toren 
een kleine muntschat van tien zilveren 
munten op te piepen uit de eerste 
helft van de 14e eeuw. De muntschat 
moet daar omstreeks 1343 terecht zijn 
gekomen. Hoewel de munten 
numismatisch sezien zeer interessant 
zijn, vormen ze archeologisch gezien 
een probleem. Het bl i j f t  een raadsel 
hoe die munten daar terecht zijn 
gekomen aangezien de toren pas in de 
tweede helft van de vijftiende eeuw 

werd gesloopt. De kasteelfundamenten 
die in 1990 ten westen van het huidige 
onderzoeksterrein werden ontdekt 
dateren waarschijnlijk uit de zestiende 
eeuw. Tijdens het hier beschreven 
onderzoek zijn zowel de houten en 
stenen middeleeuwse voorgangers van 
dit kasteel ontdekt, wat uniek i s  voor 
de Nederlandse archeologie. 



VELDOVENS VOOR DE STADSMUUR 
Cor Neijenhuis 

In de uiterwaarden nabij Huissen werd 
enige t i jd geleden op slechts enkele 
honderden meters van het middel- 
eeuwse centrum een sloot aangelegd. 
Het graafwerk vond plaats in een 
terrein waarvan al eerder circa een 
meter klei was afgegraven. De vers 
gedolven sloot werd al snel opgemerkt 
door Ton van Bon, lid van de werkgroep 
Archeologie van de Historische Kring 
Huissen. 

Sporen van een veldoven 
In de slootwand werd over een lengte 
van ongeveer 11,5 meter een breed 
spoor met verbrande brokken klei met 
daaronder een laag houtskool aange- 
troffen. De laag houtskool was 5 tot 10 
cm dik en bevond zich op circa 80 cm 
beneden het huidige maaiveld. Het 
pakket met verbrande brokken klei was 
tussen de 25 en 40 cm dik. Het spoor 
dat circa 150 cm breed moet zijn 
geweest, liep in de lengterichting van 
de sloot en i s  grotendeels met het 
graven van de sloot verdwenen. 
Uit de verbrande kleilaag en de daarbij 
verwijderde grond verzamelden leden 
van de werkgroep Archeologie een 
groot aantal fragmenten middeleeuwse 
baksteen (kloostermoppen) van het 
formaat 28x1 3,5x6,5 en 28x14~7 cm. 
Ook elders in de slootwand waren 
lagen met fragmenten baksteen 
zichtbaar. De baksteenfragmenten 
waren zonder uitzondering slecht 
doorbakken of juist zeer hard gesinterd 
en door het vuur vervormd, hetgeen 
wijst op het afvalproduct van een 
steenoven. Een laag houtskool duidt 
vaak de plaats van een stookgang van 

de oven aan. 
Alhoewel er ter plaatse geen andere 
waarneembare restanten van een 
veldoven werden aangetroffen, gaan 
wij er vanuit dat de door ons gevonden 
sporen een relatie hebben met middel- 
eeuwse baksteenproductie ter plaatse. 
Aan de verspreiding van de brokken 
kloostermoppen konden wij vaststellen 
dat het terrein dat betrokken i s  
geweest bij die baksteenproductie 
zeker 75 bij 75 meter groot was. 

Veldovens nader bekeken 
Voor de bouw van een middeleeuwse 
veldoven zocht men in de nabijheid 
van kleiputten een droge plek die 
vervolgens vlak werd gemaakt. Het 
vlak werd meestal bedekt met plat 
neergelegde bakstenen. Op het stenen 
vlak werden vervolgens de voor- 
gevormde en gedroogde nog te bakken 
stenen op de smalle lange kant tot een 
hoogte van ongeveer 2,5 meter opge- 
stapeld. Op regelmatige afstand 
werden in het bouwwerk stookgangen 
uitgespaard die men opvulde met turf 
en hout. De zijkanten en de bovenzijde 
van het bouwwerk werden tenslotte 
gedicht met stenen, leem en plaggen. 
Het bakproces kon beginnen. Na het 
bakproces werd het gehele bouwwerk 
ontmanteld en bleef er nagenoeg niets 
meer van de oven over. 
De afmetingen van de eerste veldovens 
waren niet groot. De lengte varieerde 
tussen de 7,5 en 10 meter; de breedte 
bedroeg 3 tot 4 meter. 
Om personeel en stookseizoen zo 
optimaal mogelijk te benutten was er 
over het algemeen meer dan één oven 
gelijktijdig in gebruik. Voor een 
steenbakkerij was een groot terrein 
benodigd dat plaats bood aan ovens, 
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werkruimten, droogbanen en opslag 
voor brandstof. 

Baksteen voor Huissen 
Het formaat baksteen dat werd ver- 
vaardigd in de middeleeuwse veld- 
ovens in de Huissense uiterwaarden, 
wordt ook aangetroffen in de stadsmu- 
ren en poorten van Huissen. De muren 
en stadspoorten dateren in eerste 
aanleg uit de eerste helft van de 
veertiende eeuw. 
De aanwezigheid van de voor 
baksteenfabricage benodigde grond- 
stoffen was een eerste vereiste bij het 
bepalen van de locatie voor een 
steenbakkerij. Door de hoge transport- 
kosten van de eenmaal gebakken 
stenen woog de afstand tot het bouw- 
project echter in hoge mate mee bi j  
het bepalen van een geschikte plaats. 
De plaats van de veldoven dichtbij de 
middeleeuwse kern van Huissen geeft 
aan dat de stenen uit de middeleeuwse 
steenbakkerij hoofdzakelij k hier zullen 
zijn afsezet. De Kleefse burcht in 
Huissen die tussen de stad en de 
steenovens lag, heeft mogelijk ook 
baksteen van deze steenovens betrok- 
ken. 
Hoewel het bakken van stenen geen 
heerlijk recht was, waren veel middel- 
eeuwse steenovens in het bezit van 
landsheren of steden. Als grootgrond- 
bezitter beschikten zij over het terrein 

en waren zij in  staat de bouw te 
bekostigen. Daarnaast hadden zij als 
uitvoerders van grote bouwprojecten 
belang bi j  een constante toelevering 
van stenen tegen een zo Laag moge- 
lijke prijs. 
Er zijn helaas geen bronnen bekend die 
handelen over de middeleeuwse 
baksteenfabricage in het destijds 
Kleefse Huissen. Gelet op de vermel- 
dingen uit vergelijkbare Kleefse en 
omliggende Gelderse plaatsen ligt het 
voor de hand dat deze correspondentie 
er wel i s  geweest. Zo stelde hertog 
Johan II van Kleef, toen hi j  in 1487 
stadsrechten verleende aan het 
eveneens Kleefse Zevenaar dat de 
inwoners in zijn oven stenen mochten 
bakken. 
Dat de stenenfabricage geen heerlijk 
recht was maar wel een activiteit die 
voor een landsheer van grote waarde 
was, bli jkt ook uit de vergoeding die 
graaf Jan van Kleef in 1366 aan zijn 
tollenaar te Griethuizen, Evert 
Kalentur, betaalde. Die vergoeding was 
bestemd voor de uitgaven van Evert 
voor de bouw van een steenoven. In 
die t i jd  was men in Griethuizen bezig 
met de bouw van de stad Griethuizen 
maar ook van het Tolhuis aldaar. 

Overige vondsten 
In de nog droge, zanderige slootbodem 
troffen wij  nog enkele verrassende 



zaken aan. 
De eerste vondst betrof een dolk van 
40 centimeter lengte (Afb. l ). Van de 
dolk i s  een groot gedeelte van het 
houten handvat nog aanwezig. Het 
lemmet van de dolk i s  tweesnijdend en 
het handvat waarvan de houtnerven 
zeer vervlochten zijn, i s  waarschijnlijk 
gemaakt uit het wortelhout van een 
boom of een struik. Het handvat i s  met 
behulp van een ruitvormig geelkoperen 
plaatje aan de doorn geklonken. Het 
ontbrekende deel van het handvat i s  
net boven het lemmet mogelijk ver- 
sierd geweest met twee bolvormige 
uitstulpingen. Aan de bolvormige 
uitstulpingen ontleent dit type steek- 
wapen de benaming klotendolk, in 
meer preutsere tijden omgedoopt tot 
nierdolk. 

Ook in de nabijheid van de dolk werd 
een pelgrimsinsigne aangetroffen (Afb. 
3). Het insigne i s  gemaakt van een 
loodtin Legering. Het gaat hier om een 
nog niet bekend exemplaar van de 
heilige Josse of Judocus. Deze heilige, 
vereerd in het naar hem genoemde 
Josse sur Mer, werd geboren in 593. 
Omstreeks 640 weigerde hij de 
Bretonse koningskroon en werd pries- 
ter. Rond 644 trok hij zich terug als 
kluizenaar. Hij stierf omstreeks 669. 
Josse of Judocus wordt meestal 
afgebeeld met mantel, hoed, gebeds- 
snoer, staf en ransel. Onmiskenbaar 
attribuut is de koningskroon die hi j  
niet wenste te dragen. De kroon i s  

Afb.2 Holpenning (schaal in cm.) 

In de nabijheid van de dolk vonden wij 
noz een zilveren muntje; de zoge- 
naamde zilveren holpenning uit veer- 
tiende eeuw (Afb. 2). Dit type munt i s  
gemaakt van zeer dun zilverblik en 
daardoor slechts aan één zijde van een 
afbeelding te voorzien. Het positief 
(de zijde van de ingeslagen afbeelding) 
laat een gestileerde adelaar zien. Een 
tekst i s  op dit soort muntjes nagenoeg 
nooit aanwezig zodat de muntplaats 
bijna niet te bepalen is. Afb.3 Pelgrimsinsigne (schaal in cm.) 



geschoven om zijn arm of staat bi j  zijn 
voeten. 
Een pelgrimsinsigne werd zichtbaar op 
de pelgrimsmantel of hoed gedragen 
om aan te geven dat men pelgrim was 
en welk oord men had bezocht. 
Pelgrimsinsignes van Josse of Judocus 
zijn bekend vanaf 1200. Ons insigne 
dateert waarschijnlijk uit de veer- 
tiende eeuw. 

Litera tuur 
J. Hollestelle, De steenbakkerij in de 
Nederlanden tot omstreeks 1560, 
Assen 196 1 
H. J.€ van Beuningen en A. M .  
Koldeweij, Heilig en profaan, f 000 
laatmiddeleeuwse insignes, Cothen 
1993 



EEN FRAAIE HAMERBIJL UIT CUIJK 
Wim Tuijn 

Op zoek naar fossielen rond de 
Heeswij kse Plas bij Cuijk deed de heer 
Stuij een verrassende vondst. Geen 
fossiel maar een prachtig geslepen, 
zeer gave hamerbijl, welke volgens het 
Natuurmuseum in Nijmegen i s  vewaar- 
digd uit basalt, een half kristallijn 
magmagesteente. 
De heer Stuij deed zijn vondst in een 
steenstort ter versteviging van de 
oevers van de plas. Navraag bi j  de 
uitvoerder van de waterwerken leerde 
dat de gestorte keien uit de buurt van 
Stevensweert komen. Het i s  dus een 
voorwerp zonder vondstgegevens. Dat 
i s  jammer maar tussen de fossielen i s  
zo'n fraai product van menselijk 
kunnen beslist een bijzonder en 
verleidelij k item. 

Vorm 
De bovenkant van de bijl, de hamer- 
zijde, vertoont een deuk. Het blijkt 
dat deze afwijking meer voorkomt. 
Men zou kunnen denken aan breuk van 
een oudere, grotere bi j l  over het 
steelgat. Maar ook een bewust aange- 
brachte deuk in verband met de 
toepassing van de bi j l  valt niet meteen 
uit te sluiten. Derde mogelijkheid: een 
al aanwezige 'kuil' in het uitgangs- 
materiaal. De bi j l  i s  voorzien van een 
conisch geslepen gat voor een veilige 
montage aan de steel. De snede i s  nog 
scherp en op één plaats licht bescha- 
digd. Het oppervlak vertoont een flink 
aantal gaatjes, waarschijnlij k ontstaan 
door erosie van zwakkere kristalletjes. 

Functie 
Waar zou het werktuig toe gediend 
hebben? Als wig om planken uit 
boomstammen te maken of als werk- 
bijl? Misschien was het wel een strijd- 
hamer; er zijn in het laat-neolithicum 
inderdaad aanwijzingen voor die 
laatste optie. De wapenfunctie wordt 
in de bronstijd overgenomen door het 
brons. 

Datering 
Dit soort bijlen wordt ook besproken in 
het nieuwe standaardwerk "Nederland 
in de prehistorie". Ze komen voor in 
het laat-neolithicum tot in de midden- 
ijzertijd. Onze bi j l  i s  van het type 
Arbeitsaxt, oftewel werkbij1 en 
dateert uit de midden-bronstijd, ca. 
1800 - 1500 voor Chr. 

Humerbijl u i t  Cuijk. 
Schaal 1:2 
(tekening André Simons) 

Litera tuur 
Louwe Kooymans, L.R en anderen, 
2005. Nederíand in de prehistorie. 
Amsterdam 



OP EXCURSIE NAAR BURG LINN 
Ruud Harmsen 

Er was kennelijk iets misgelopen in de 
communicatie. Verwarring en zenuw- 
achtigheid heersten alom. Na een 
busreis van circa anderhalf uur stonden 
wij in het plaatselijke café-restaurant 
te wachten om de innerlijke mens te 
versterken, maar de ingrediënten 
waren blijkbaar nog niet gearriveerd. 
Traditiegetrouw begint namelij k de 
jaarlijkse excursie op de plaats van 
bestemming met "Kaffee und Kuchen". 
We bevonden ons op 25 mei in het 
plaatsje Krefeld-Gellep, waar we die 
dag het museum Burg Linn, de burcht 
en het gelijknamige jachtslot bezoch- 
ten. 

Inrichting 
Wil je een museuminrichting uit de 
jaren 70 van de vorige eeuw bezoeken, 
dan ben je hier op de juiste plaats. Het 
i s  er ronduit saai, met veel beige, 
bruine en oranjeachtige tinten op de 
muren en vitrines. De vitrines bevatten 
voorwerpen die op een ouderwetse 
manier gepresenteerd zijn, met 
nummertjes waar naast de vitrine tekst 
en uitleg wordt gegeven. Overzichts- 
kaarten, schema's, foto's en recon- 
structies maken het geheel duidelijk 
en instructief. Het gebruik van compu- 
ters, diapresentaties, films en geluiden 
heeft nog geen ingang gevonden. Al 
met al i s  er sprake van een weinig 
sprankelende presentatie. Maar dat 
wordt ruimschoots vergoed door de 
omvangrijke en werkelij k schitterende 
collectie.. . 

Neolithicum 
De plek i s  al sinds de vroegste t i jd  

bewoond. Vondsten als pijlpunten, 
stenen bijlen en een grafheuvel met 
inhoud bewijzen dat. Verder i s  er een 
keuken uit de ijzertijd en een door- 
snede van een werkplaats van ijzer- en 
bronsbewerking te zien. Kaarten met 
daarop de rivieren, stuifduinen en 
hoogtelijnen geven het verspreidings- 
gebied van de verschillende volkeren 
weer. 

Romeinen 
De geschiedschrijver Tacitus maakt in 
het vierde boek van de Historiën 
melding van gevechten tussen Ro- 
meinse troepen en leden van de stam 
van de Bataven bij een plaats met de 
naam Gelduba. Inmiddels weten we 
dat Gelduba en Gellep één en dezelfde 
zijn. De Romeinse bewoning heeft 
waarschijnlijk tot 68 na Chr. bestaan, 
aangezien er veel munten gevonden 
zijn, maar geen enkele van na dat jaar. 
Brandsporen wijzen erop dat het 
castellum toen verwoest is. Resten van 
een Romeinse tempel met muur- 
fragmenten en fresco's, metalen 
scharen zowel als rituele voorwerpen 
en terra sigillata werden opgegraven. 
Bijzonder is het vele geglazuurde(!) 
Romeinse aardewerk. Ook zijn er 
vitrines vol van het mooiste glaswerk; 
bijgiften uit de graven. 

Franken 
Nabij de nederzetting bevindt zich een 
grafveld, waar tot op heden ca 5000 
graven zijn blootgelegd. Opvallend i s  
dat na de Romeinse overheersing het 
veld in sebruik bleef door de Franken. 
Er zijn voorbeeldgraven met en zonder 
bijgiften, paardengraven, een brand- 
graf etc. Bijzonder i s  het in 1962 
opgegraven koningsgraf uit de 5e 



eeuw, met veel bijgiften zoals wapens, 
sieraden en glas. Er i s  ook een recon- 
structie van een leren tas met beslag. 

Middeleeuwen 
Een grote zaal toont ons wat in een 
nabijgelegen oude Rijnarm, waar nog 
resten van de Romeinse kade werden 
aangetroffen, gevonden is: een 16 m 
lang eikenhouten schip uit de 8e eeuw 
en een schip uit de l Se eeuw. De 
zolder geeft een beeld van de stad 
Linn in de middeleeuwen. Het verhaal 
wordt verteld door middel van een 
maquette, getekende plattegronden en 

opstellingen over het dagelijkse leven 
in huis en burcht. 

Burg Linn 
Het voormalige slot wordt nu gebruikt 
als museum (stijlkamers) en als con- 
certzaal. Vanaf de hoge donjon krijg je 
een goed overzicht over de streek en 
valt het op dat deze historische plek 
volkomen ingeklemd ligt tussen de 
mijnen en industrieën. 

Als afsluiting liet het Duitse bier zich 
~ o e d  smaken. Wat restte was de 
busreis naar huis. 

Schooireisje? 
(foto Aad Hendriks) 



AWN'ERS IN HET VELD 
Willern Kuppens 

Onze AWN-afdeling beschikt over de 
nodige enthousiastelingen die het 
afgelopen jaar door tussenkomst van 
AWN-opgravingscoördinator Wim Tuijn 
meer dan eens ingezet werden bi j  
reguliere opgravingactiviteiten in 
Nijmegen en omgeving. 

Deest/Uivernest 
Vroeg in het jaar gebeurde dat - 
waarschijnlijk voor de laatste keer- 
wederom nabij het Uivernest te Deest. 
Alhoewel de opgraving bij het 
Uivernest eind 2004 min of meer 
officieel was afgesloten (zie JV 2004), 
kreeg een en ander medio januari 2005 
nog een klein staartje. 

Afb. I Uivernest, Deest 
(foto Willern Kuppens) 

De zeer in archeologie geïnteresseerde 
eigenaresse van boerderij het 
Uivernest, AWN-lid Henny Litjens, had 
nameli j k geconstateerd dat een 
bepaald gedeelte van het door de 
firma van Roosmalen te ontgronden 
gebied nog veel oud aardewerk en 
botmateriaal bevatte. Zij had bij de 

ontgronders voor elkaar gekregen dat 
een gedeelte van ongeveer vijf bij vijf 
meter nog even door de graafmachine 
werd ontzien. 
Door vier AWN'ers werd het inmiddels 
door water en i j s  omringde stukje 
grond op een ijskoude maar zonnige en 
windstille zaterdag afgegraven (Afb. i ). 
De opbrengst van de graaf- 
werkzaamheden in de vorm van vele 
emmers aardewerkscherven en bot- 
materiaal werd toegevoegd aan het 
eerder in 2004 nabij het Uivernest voor 
determinatie geborgen materiaal. 

Wijchen/Meshallen 
In het verlengde van een in de zomer- 
maanden van 2004 door het bureau 
Archeologie van de gemeente 
Nijmegen uitgevoerde opgraving op 
een gedeelte van het terrein van de 
voormalige Meshallen te Wijchen, werd 
in het voorjaar van 2005 door het- 
zelfde bureau een opgraving uitge- 
voerd op het nog niet aan archeolo- 
gisch onderzoek onderworpen gedeelte 
van het Meshallen-terrein (project 
Mei). Met de leiding van het bureau 
Archeologie en de projectleider ter 

Afb.2 Meshallen, Wijchen 
(foto Willern Kuppens) 



plaatse (Glenn Tak) werd overeen 
gekomen dat leden van de AWN aan de 
opgraving konden deelnemen. Zo 
gezegd zo gedaan. Gedurende de 
opgravingsperiode (april - juni) werd 
het bureau Archeologie door een 
AWN'er permanent en -afhanketijk van 
het kunnen matchen met de reguliere 
werksituatie- door andere AWN'ers 
incidenteel ondersteund (Afb.2). Het 
project Mei was voor menig AWN'er 
weer een leerzame ervaring. Naast het 
kunnen samenwerken met een profes- 
sionele opgravingsinstantie en het 
kennis kunnen nemen van de meest 
recente opgravingmethodieken, bood 
de opgraving een goed zicht op de 
opbouw van de bodem en het gebruik 
van het gebied gedurende de brons- 
tijd, de ijzertijd en de Romeinse 
periode. Een door het bureau Archeo- 
logie samen te stellen publicatie van 
de opgravingscampagnes op het terrein 
van de Meshallen i s  inmiddels in 
concept gereed. 

Ni jmegen/St. Josephhof 
In maart 2005 werd door het bureau 
Archeologie van de gemeente 
Nijmegen de langverwachte opgraving 
van de St. Josephhof te Nijmegen (Jol) 
opgestart (Afb. 3). In archeologisch 
opzicht een zeer interessant gebied. 
Eerdere kleinere opgravingscampagnec 
(1 952 en 1981 ) en incidentele vondsten 
toonden immers aan dat onder de 
huidige St. Josephhof een belangrij k 
stukje Nijmeegs verleden op verdere 
ontsluiting lag te wachten. Een verle- 
den dat mogelijk verband houdt met 
het door de Romeinse schrijver Tacitus 
genoemde Oppidum Batavorum en de 
inmiddels fameuze Bataafse opstand 
van 69/70 na Chr. Maar ook een 

Afb.3 Sint Josephof anno 1669 

verleden aan de hand waarvan het 
verdere gebruik van het gebied ten 
zuiden van het ValkhoflKelfkensbosch 
na de Bataafse opstand duidelijker in 
beeld kan komen. Met de goede 
ervaringen van de opgraving op het 
terrein van de Meshallen te Wijchen in 
het achterhoofd werd door onze AWN- 
opgravingscoördinator Wim Tuijn met 
het bureau Archeologie afgesproken 
dat ook AWN'ers aan dit tot april 2006 
voortdurende megaproject konden 
deelnemen. 
In mei 2005 i s  het dan zover. Na 



voorbereidende werkzaamheden zoals 
bodemsanering haakt de AWN aan. Een 
drietal AWN'ers ondersteunen het 
bureau Archeologie op werkdagen min 
of meer permanent (van twee tot vier 
dagen per week). Daarnaast zijn er ten 
behoeve van andere AWN'ers speciale 
opgravingdagen in het weekend 
georganiseerd. Die AWN- 
opgravingsdagen worden begeleid door 
de aan het bureau Archeologie verbon- 
den veldtechnicus, Glenn Tak (Afb.4) 

Afb.4. 
Sin t Josephhof, Nijmegen 
(foto Willem Kuppens) 

Tijdens een van die weekend- 
opgravingen werd door een van de 
AWN-ers een zeldzaam medaillon 
gevonden. Een portretmedaillon van 
kobaltblauw glas (diameter 4 cm) met 
daarop de afbeelding van de Romeinse 
veldheer Germanicus, zoon van keizer 
Tiberius (Afb. 5). Het voorwerp moet 
ten tijde van keizer Caligula in de 
jaren 38-40 na Chr. als onderscheiding 
(dona militaris) voor bewezen moed of 

Voor een actuele stand van zaken 
wordt verwezen naar de site 
www. nijmegen. nl/archeologie van het 
bureau Archeologie gemeente 
Nijmegen en de publicaties van Harry 
van Enckevort in Westerheem nr. 5/ 
2005 en het Nijmeegs Katern nr. 51 
2005 van Numaga. 

Overige activiteiten 
Op verzoek van het Bureau Archeologie 
van de gemeente Nijmegen werden 
door leden van de afdeling Nijmegen 
e.o. door derden uitgevoerde grond- 
werkzaamheden begeleid te Wijchen 
(voorjaar 2005, Wijchens Ven, aanleg 
nieuwe oeverzone) en Woezik (zomer 
2005, Ploegweg, aanleg bouwput). Het 
bij die werkzaamheden gevonden 
aai-dewerk, alsmede de gemaakte 
tekeningen en foto's, werd door 
tussenkomst van onze 
opgravingscoördinator overgedragen 
aan het bureau Archeologie. 

trouw aan een officier uit het leger 
zij n gegeven. 
Zie in verband met de weekend- 
opgravingen op de St .  Josephhof ook de Afb.5 Phaiera van Germanicus 
fotoreportages op onze website. (foto Aad Hendriks) 



JAAROVERZICHT 
WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK 
Peter de Lange van Bergen en 
Jantinus Koeling 

De werkgroep heeft opnieuw een zeer 
gevarieerd jaar achter de rug. Er zijn 
in 2005 veertien projectnummers 
uitgegeven. De activiteiten kunnen als 
volgt worden onderverdeeld: 

A. Terreinverk. /detectoronderzoek: 3 
B. Documentatie bij tentoonstelling: 3 
C. Assistentie bi j  opgravingen: 3 
D. Deelname aan culturele dag Cuijk: 1 
E. Ontwerp bestemmingsplannen 

bekijken en beoordelen: 1 
F. Documentatie verstrekken bi j 

opgravingen en publicatie: 3 
Totaal aantal activiteiten: 14 

Inmiddels i s  de Beleidsnota Archeologie 
Cui j k aan de gemeenteraad aangebo- 
den en begin 2006 zal deze eerst in de 
Commissie grondgebiedzaken bespro- 
ken worden en daarna ter goedkeuring 
aan de zemeenteraad voorgelegd 
worden. Cuij k loopt hier landelijk 
gezien mee voorop. Wij hopen dan ook 
dat het voor onze werkgroep duidelijk- 
heid biedt voor de mogelijkheden en 
onze positie in het archeologiebeleid. 
Ook voor de AWN zal dit hopelijk een 
versterking van haar positie betekenen. 

De werkgroep i s  uitgebreid met twee 
leden (thans vijftien leden) waardoor 

ons huisvestingprobleem groter dan 
vorig jaar is. Er wordt nog steeds 
gezocht naar een betere locatie. 

In maart was de werkgroep te gast bij 
het Provinciaal Depot Noord-Brabant 
waar wij een lezing kregen over de 
taken van het depot met aansluitend 
een rondleiding in het zeer geordende 
depot, waar op dat moment 
toevalligerwijs ijzertijdvondsten uit 
Haps geïnventariseerd werden. 
In april was er een lezing van Eugene 
Bail over de opgravingen in de 
Heeswi j kse Kampen. 
Er werd een teller op onze website 
www.archeologiecuij k. nl geplaatst en 
vanaf 22 juli zijn en ca. 370 hits 
geweest. 

Op de Culturele Dag in Cuijk op 16 
oktober werd door de werkgroep op 
het plein voor museum Ceuclum een 
kleine expositie met als onderwerp 
Maalstenen gehouden. In de kraam was 
documentatie, een neolithische 
maalsteen en een exemplaar uit de 
ijzertijd aanwezig. Verder werd 
verwezen naar het museum waar 
enkele grotere maalstenen tentoonge- 
steld worden. 

Hieronder enkele opmerkingen over 
ons veldwerk. 

Project middeleeuwse vloer Heiligen- 
berg Cuijk - nr 2005.08. 
Jantinus Koeling 
In augustus 2005 was het eindelijk 
zover: een drie jaar eerder door 
Archol-Leiden gelokaliseerde lemen 
vloer van een boerderij kon worden 
opgegraven. En onder leiding van 
Archol (Elly 



Afb. 1 Opgraving Heil igenberg Cuijk 

Heirbaut) was ook op hulp van onze 
Cuijkse Werkgroep gerekend. (Afb. l ) 
Ook een aantal studenten werkte mee. 
Na het machinaal aanleggen van het 
werkvlak in put 35 i s  het terrein- 
gedeelte (ca. 600 m2) ingemeten en 
zijn de sporen vastgelegd. De eigen- 
l i j  ke lemen vloer was ca 100 m2 met er 
omheen een brede strook met veel 
sporen in het zand. Aan de oostkant 
was het terrein (en de vloer) diep 
verstoord en opgevuld met puin en 
dergelijke. Aan de zuidelijke grens 
waren interessante sporen van twee 
kuilwoningen. Enkele ijzeren messen, 
slijpstenen en beenderen gaven 
aanwijzingen voor een functie: een 
slachterij? 

Taken 
We konden diverse taken uitvoeren 
zoals sporen couperen en inmeten, 
soms detectorwerk en vooral troffelen 
op de lemen vloer. De vloer werd 
opgedeeld in vier kwadranten met 
ertussen profieldammen. De vondsten 
werden per vak en per niveau be- 
waard. Bijzondere vondsten werden 
apart ingemeten. Door het prachtige 
weer en de goede sfeer was het een 
mooie ervaring. Een neveneffect was 

dat de leemlaag (tot 30 cm dik) 
keihard werd en moeilijk te bewerken; 
sproeien met water hielp wel. Op 24 
augustus i s  de opgraving door Archol 
afgerond. Nog resterende vlakken, 
onder andere een deel van de profiel- 
dammen, zijn door ons in de dagen 
erna opgegraven. In de slotfase werden 
bij het afsteken van een wandprofiel 
aan de zuidzijde nog nieuwe sporen 
gevonden bij de kuilwoningen. Reden 
voor ons om toestemming te vragen 
voor een afzonderlij k na-onderzoek. 
Dit leverde een afvalkuil op met 
aanvullende gegevens. De uitwerkin2 
van de opgraving wordt verzorgd door 
Archol. De vondsten, vooral 
aardewerkscherven en ijzer, dateren 
het complex in de 13e- 14e eeuw. 

Munt Lodewijk XIV 
De munt i s  geslagen te Parijs in 1652, 
in zilver; waarde 1 ECU. (Afb.2) Jan 
Kusters heeft dit exemplaar gevonden 
met een metaaldetector op een 
landbouwakker in het Land van Cuijk. 
Lodewijk XIV i s  geboren op 5 septem- 
ber 1638 en was koning van Frankrijk 
van 1643 tot 171 5. H i j  was gehuwd met 
de Spaanse prinses Maria Theresia. Zijn 
moeder, de Spaanse Anna van Oosten- 
rijk, was regentes tot 1651. 

Lodewijk XIV, ook wel bekend als de 
Zonnekoning, was het glansrijke 
middelpunt van een schitterend 
hofleven in het nieuw gebouwde 
Versailles, dat de Franse cultuur 
toonaangevend in Europa maakte. 

Na de Vrede van Munster (1648) werd 
het huis van Oranje officieel eigenaar 
van de stad Grave. De situatie veran- 
derde in 1672 toen de Fransen de stad 



Afb.2 Zilveren Ecu, Cuijk 

veroverden. In 1674 was er het beleg 
van Grave door de Staatse troepen. Dit 
beleg had ook voor de omgeving van 
Grave grote gevolgen. De stad werd tot 
een ruïne gemaakt en op 26 oktober 
l674 aan de Prins van Oranje overge- 
geven. De munt i s  mogelijk in deze 
periode verloren. 

Vuursteen in VianenIHaps 
Op de grens van Vianen en Haps heeft 
Jan Kusters enkele bijzondere 
vuursteenvondsten gedaan. (Afb. 3) Het 
terrein wordt wel Het Zand genoemd. 
Een kweker was sleuven aan het 
graven voor de aanplant van bomen. 
Jan ging kijken hoe dit in zijn werk 

gins. Hij zag tijdens het machinaal 
graven van een 50 cm diepe en brede 
sleuf een vuurstenen artefact uit de 
onderste zanderige laag naar boven 
komen. De grond uit de onderste laag 
kwam bovenop het stort te  liggen. De 
vuurstenen schrabber i s  ongeveer 6 cm 
lang en van bijzonder mooi donker, 
bijna zwart vuursteen. De bomen 
werden met een 
kraan in de sleuf 
gezet en de 
graafmachine 
schoof in één 
handeling de 
sleuf weer 
dicht. Zijn 
interesse was 
uiteraard 
gewekt. Binnen 
een afstand van 
5 meter vond hij 
nog een vuurste- 
nen afslag van 
hetzelfde 
materiaat. in de 
weken daarna 
heeft hij het 
terrein nog 
enkele keren 
afgezocht en 

meerdere Afb.3 Vuursteen 
vuurstenen u i t  Haps 
artefacten 
gevonden, 
vooral op dezelfde hoek van de akker. 
Op een andere akker van de boom- 
kwekerij vond hij een vuurstenen 
pijlspits waarvan een baard ontbrak. 

Vondsten van Leo Theunissen 
Een munt gevonden op een akker in 
Escharen van Otto li (1229 - 1271 ). 
(Af b. 4) 



Een beslagstuk sevonden op de 
Overhage te Cuij k brons ca. 3,5 cm uit 
ca. 800 - 900. (Afb.5) 
Twee spinstenen gevonden in Escharen, 
14e - 1 5e eeuw. (Af b. 6) 
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EEN MAALTIJD VAN KRUIMELS - 
DE EXTRA'S! 
John Jansen 

Wie tegenwoordig een DVD koopt van 
een recent in de bioscopen gedraaide 
film of van een populaire TV-serie, 
treft op het desbetreffende schijfje of 
de schijfjes meestal meer aan dan 
waarom is  gevraagd. Op het hoesje 
wordt dit al. kenbaar gemaakt door 
kreten als 'Extended edition, Extra's, 
The making of, Alle bioscooptrailers, 
Directors cut, Backstage' etcetera. Nu 
wij, als AWN-afdeling, ook een product 
hebben uitgegeven willen ook wij niet 
achterblijven bi j  deze moderne tradi- 
tie in het digitale tijdperk. Om in de 
terminologie van ons boek te blijven: 
met dit stukje bieden wij  u een kijkje 
in de keuken van onze Maaltijd- 
bereiding. 

Het plan 
In de rondvraag van de AWN-afdelings- 
bestuursvergadering van 6 januari 2005 
stelt Marijke Pennings de prangende 
vraag waarom wij zo weinig doen aan 
het Nijmegen-2000 ju bileumjaar. Komt 
er nog iets terecht van het idee dat 
eerder eens was besproken om een 
bundel AWN-bijdragen over Nijmegen 
uit te brengen? Men keek elkaar eerst 
wat sip aan, ging wat meer rechtop 
zitten, besprak de kwestie en kwam 
tot een besluit: Marijke, John, Aad en 
Jan zouden een projectgroep vormen 
om het idee uit te voeren. Dat moment 
i s  tevens aan te merken als de project- 
start, want vanaf dat moment begon 
het te lopen. Jan Thijssen zegde 
desgevraagd zijn medewerking toe en 
werd lid van de projectgroep. Op 2 
februari werden in de eerste bijeen 

komst van de projectgroep de hoofdlij- 
nen van inhoud en proces bepaald die 
moesten resulteren in de presentatie 
van het boek in september bij de 
opening van het nieuwe wijkcentrum in 
Hengstdal. John legde een en ander 
vast in een projectplan met daarin 
onder andere een strakke maar haal- 
bare planning en een begroting. Dit 
projectplan werd in de bestuurs- 
vergadering van 3 maart goedgekeurd 
(goedkeuring was nodig in verband met 
financiële risico's), maar op dat 
moment was de projectgroep al weer 
een paar stappen verder. 

Recept en ingrediënten 
In de tweewekeli j kse projectgroep- 
bijeenkomsten werden de ideeën en 
voorstellen besproken over de vorm en 
inhoud van het boek en werden op 
basis daarvan werkafspraken gemaakt. 
De werkzaamheden omvatten onder 
andere: 
* Het verzamelen, digitaliseren, 
bundelen en kopiëren (voor ieder 
projectgroeplid) van de artikelen over 
Ni j megen. 
* Het opstellen van een leesinstructie 
en het door iedereen doorlezen en 
beoordelen. van het basismateriaal. 
* Selectie en redactie van de op te 
nemen artikelen. 
* Het aanvragen van subsidie b i j  de 
Stichting Nijmegen 2000 (verzoek i s  
afgewezen). 
* Een interview met de drie voorzitters 
die onze afdeling tot op heden heeft 
gehad (Wim Tuijn, Peter Vissers, Frans 
Corten) en met Jan Thijssen. 
* Het schrijven van een inleidend 
hoofdstuk, het voorwoord, de tijdsta- 
bel en de verantwoording. 
* Het verzamelen en vervaardigen van 



beeldmateriaal en kaderteksten. 
* Het aanvragen van een ISBN-nummer. 
* De productie van PR-materiaal, onder 
andere voor op de websites van onze 
afdeling en die van de Stichting 
Ni j megen 2000. 
Medio juni 2005 was, overeenkomstig 
de planning, de inhoud klaar en kon 
het hele pakket door naar de vorm- 
geve r. 

De opmaak 
Rob Mols, vaste vormgever van de 
archeologische publicaties van Bureau 
Archeologie van de gemeente 
Nijmegen, bleek bereid de teksten en 
afbeeldingen in een drukklaar geheel 
te gieten. Al vrij snel bleek dat aan- 
vankelij ke uitgangspunten over het 
aantal pagina's en het formaat moes- 
ten worden losgelaten. Er moesten 
beslissingen worden genomen over de 

Afb. I Voorblad boekwerk 

op te nemen foto's, de grootte van de 
afbeeldingen, welke foto's in kleur en 
welke in zwart/wit. Het liefst wilden 
we alle foto's in kleur, maar dat zou 
het boek te duur maken. Ook in de 
opmaakfase werden er nog redactio- 
nele wijzigingen doorgevoerd, foto's 
toegevoegd en foutjes gecorrigeerd. 
Pauline de Weijer, lid van onze afde- 
ling, die voor ons ook de contacten 
met de drukker verzorgde, bood ons 
hierbij professionele ondersteuning. In 
een e-mail van 19 augustus liet Rob 
met de woorden "Het i s  volbracht" 
weten dat het boek bi j  de drukker was 
afgeleverd. Pauline bekommerde zich 
om de drukproeven en de voortgang. 
Drie weken later, op 9 september, kon 
ik het productieteam melden dat de 
drukker de bestelde 1000 exemplaren 
in dozen van 30 stuks had 
afgeleverd. (Af b. l ) 

Tadaaa! 
We hadden onze planning gehaald, er 
Lag een boek om trots op te zijn. Maar 
daarmee waren we nog niet klaar. Het 
moest ook nog verspreid worden. Dus 
werden boekhandels en musea aange- 
schreven en bezocht, presentaties 
voorbereid, persberichten verstuurd, 
een interview met de Gelderlander 
gehouden en (present-)exemplaren 
verzonden naar auteurs, diverse 
instanties en bladen. Op 10 september 
verscheen een groot artikel in De 
Gelderlander, op 13 september, tijdens 
de jaarlijkse schervenavond, werd het 
eerste exemplaar aan AWN-voorzitter 
Jeroen ter Brugge en Louis Swinkels, 
hoofd collectiebeheer van Museum Het 
Valkhof, gepresenteerd (Afb.2). Vanaf 
dat moment vond ook de uitreiking van 
een gratis exemplaar aan alle leden en 



Afb.2 Louis Swinkels neemt een 
exemplaar van het boek in ontvangst 
(foto Aad Hendriks) 

donateurs plaats. Op 24 september, bij 
de opening van het nieuwe wijkcen- 
trum 'De Ark van Oost', volgde de 
aanbieding aan de burgemeester van 
Nijmegen, Guusje ter Horst. Van deze 
gebeurtenis i s  door Michel Holla een 
video-opname gemaakt en aan de AWN 
op DVD beschikbaar gesteld. 

Proces en resultaat 
Het boek i s  af. En we zijn er allemaal 
trots op. Niet alleen vanwege het 
eindproduct, het boek. Maar ook over 
de wijze waarop het tot stand i s  
gekomen. Een plan dat werkte, een 
intensieve samenwerking tussen 
AWN'ers, met inzet van uiteenlopende 
individuele (professionele) kwaliteiten, 
de medewerking van Bureau Archeolo- 
gie, maar vooral ook de wil er iets 
leuks van te maken bli j ken belangrijke 
voorwaarden voor dit succes te zijn. 
Dit smaakt naar meer! 

Een Maaltijd kopen? 
Het boek i s  voor € 7,95 te koop bij 
Museum Het Valkhof en enkele 
Nijmeegse boekhandels, maar i s  voor 
€ 7,- ook verkrijgbaar tijdens onze 
wekelijkse bijeenkomsten. U kunt het 
boek ook bestellen: als u f: 10,- 
overmaakt op girorekening 31 10639 
t.n.v. PENN AWN AFD NIJMEGEN EO, 
onder vermelding van 'Maaltijd', dan 
sturen wij het boek per post naar u 
toe. 



EEN LAATSTE VONDST UIT DE 
UIVERMEERTJES VAN DEEST 
Wim Tuijn 

Na de vele Romeinse en inheems- 
Romeinse artefacten, verzameld op de 
oevers van de Uivermeertjes, welk 
gebied thans geheel tot recreatieplas 
i s  verheven, kwam als toegift een 
spectaculair stukje Romeinse mytholo- 
gie te voorschijn. Het i s  een weliswaar 
klein, maar toch goed geschapen 
bronzen everzwijntje, naadloos 
passend in de entourage van de 
Romeinse godenwereld. (Afb. l ) 

Afb. 1 Het everzwijn u i t  Deest 

Hercules en Mercurius 
Het meest zie je het everzwijn in 
gezelschap van Hercules, de bescher- 
mer van het handelsverkeer, de vee- 
teelt en de woningen, waarbij het 
everzwijn dient als offerdier. Maar ook 
komt het everzwijn voor met Mercurius 
of staat het dier tussen de huisgoden 
in een nis in de muur. Daarnaast geldt 
dit dier als verpersoonlijking van de 
Ardennen. Tegenwoordig vinden we 
van dat gebruik nog parallellen, 
bijvoorbeeld de adelaar als verper- 
soonlijking van Duitsland. Tot slot een 
fraai voorbeeld uit Augst (Zwitserland) 
van Hercules met appels, leeuwenvel 
en everzwijn. (Afb.2) De knots van 
Herculus ontbreekt. 

Beestenspu l 
Toen de vinder, mevrouw H. Litjens, 
het kleinood liet zien, moest ik met- 
een denken aan een vroegere tentoon- 
stelling in Museum G.M. Kam getiteld 
"Goden en hun Beestenspul". Blij kbaar 
hadden de Romeinen naast hun uit- 
beeldingen van het heroïsche en 
perfecte lichaam (van de goden) ook 
behoefte aan de manifestatie van de 
kracht en de woestheid van mannetjes- 
dieren. De hele Romeinse godenwereld Afb.2 Hercules met everzwijn uit 
doet trouwens nogal dierlijk aan. De Augs t 
afmetingen van het bronzen beestje 
zijn: een maximale lengte van 42 mm; Literatuur 
een maximale hoogte van 22 mm. Augster Museumshefte 2 1, 1999, 
Gewicht: 34 gr. Römermuseum, Augs t. 



TENTOONSTELLING 
Joost van den Besselaar, 
Mergor in Mosam 

Deze keer geen natte verhalen. Niet 
omdat er niet gedoken is, ook niet 
omdat er niets gevonden is, maar dit 
jaar lag de prioriteit bij andere zaken. 

Reconstructies 4e eeuwse 
leren schoenen 
Naar aanleiding van de vondst van de 
leren Romeinse schoenen in de Maas 
bij Cuijk werd besloten van een zestal 
een reconstructie te  laten maken. Van 
elk type een paar om op experimen- 
tele wijze uit te proberen hoe ze 
[iepen.. . Dit alles op zo authentiek 
mogelijke wijze. Dus zoals de Romei- 
nen dat ook gedaan zouden hebben. De 
originelen hadden we. Carol van Driel 
had ze bestudeerd en getekend. Hoe 
ze eruit moesten gaan zien was be- 
kend. Waar en hoe te beginnen? In 
overleg met Carol en Olaf Goubitz (de 
man die de schoenen moest gaan 
maken) werd besloten met de huid te 
beginnen. Deze moest de huid van een 
rund uit de Romeinse t i jd  zo goed 
mogelijk benaderen. Daarnaast moest 
nog een leerlooier gezocht worden die 
op ambachtelijke wijze de huid kon 
looien, zoals de Romeinen dat gedaan 
zouden hebben. Eerst een leerlooier 
gezocht, dat was gelijk al niet makke- 
lijk, er zijn bijna geen leerlooiers meer 
die nog op ambachtelijke wijze kunnen 
en willen werken. Uiteindeli j k vonden 
we er een in Veghel, H. van der Graaf. 
Uit dat wat we te weten konden 
komen over Romeins leerlooien, 
kwamen we tot de conclusie dat de 
huid van een ongeveer eenjarig rood- 

bont mannelijk rund moest komen en 
ongeveer 15 kg mocht wegen. En ook 
dat de huid niet te dik op de rug, niet 
te dun op de buik en gemiddeld 3 - 4 
mm moest zijn. Huidenhandelaar 
Manders uit Cuijk, waar dagelijks 
honderden huiden voorbij komen, 
heeft lang moeten zoeken! 

Leerlooien 
Toen het leerlooien. Waarschijnlijk 
duurde het looien in de Romeinse t i jd 
ongeveer één jaar, tegenwoordis duurt 
het één dag. Vroeger gebruikte men 
natuurlijke producten, nu chemicaliën. 
Van der Graaf heeft met natuurlijke 
producten de huid in vijf maanden t i jd 
gelooid. Ook de bewerking van de ruwe 
huid en die van de gelooide huid werd 
handmatig en op zo authentiek moge- 
lij ke wijze uitgevoerd. 

Afb. I Romeins schoeisel u i t  Cuijk 
(repiica) (schaal in cm.) 

Vervolgens gingen we met de gelooide 
huid naar Olaf. Die had ondertussen de 
tekeningen van Carol gekregen en al 
wat modellen gemaakt. Hij heeft de 
zes reconstructies conform de tekenin- 
gen uitgesneden en vermaakt tot de 
schoenen (Afb. l ). 
Van een geselecteerd model heeft hij 
een paar gemaakt voor Carol om deze 
op experimenteel archeologische wijze 
uit te proberen. Ze lopen fantastisch 



volgens Carol! 
Op deze schoenen opende zij op 27 
augustus 2005 een tentoonstelling in 
museum Ceuclum over de Romeinse 
schoenen, met de reconstructies en 
tijdelijk de originelen (Afb.2). 

Afb.2 Carol van Driel opent de ten- 
toonstel ling op Romeins schoeisel 

Afb.3 Berging van het 
scheepszwaard. 

Scheepsvondsten 
In de jaarverslagen van 2003 en 2004 
hebben wij reeds geschreven over 
enkele scheepsvondsten in het 
Pannerdens Kanaal nabij Pannerden. 
Daar zijn een scheepszwaard, van 
enige omvang, een houten koproer en 
een prachtig anker uit 1765, veilig- 
gesteld (Afb. 3). Deze vondsten en een 
anker uit de laat 15e /16e eeuw uit de 
Waal bi j  Heesselt zijn afgelopen jaar 
geconserveerd en ten toongesteld bi j 
museum Ceuclum in Cuijk. 

Literatuur 
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DAGELIJKS BROOD: HET BELANG VAN 
GRAAN IN HET MENSELIJK DIEET IN DE 
PROTOHISTORISCHE PERIODE 
Fiona Zachariasse 

Een van de beweegredenen achter het 
opzetten, zeven jaar geleden, van 'De 
Tuun', de tuin van Museum Kasteel 
Wijchen, was om het belang van 
landbouw in het verleden duidelijk te 
maken voor museumbezoekers. Luiste- 
rend naar bezoekers die keken naar de 
voorwerpen en gereedschappen in het 
Museum zelf, kwam men er al snel 
achter dat voor de meesten de reali- 
teit van de voedselvoorziening in het 
verleden iets was waar ze weinig tot 
helemaal geen besef van hadden. De 
Tuun stelt het Museum in de gelegen- 
heid om dit aspect van het verleden 
letterlijk tot leven te brengen. 

Graan als basis 
In De Tuun valt de verscheidenheid aan 
verschillende graansoorten in de 
akkers van alle drie perioden (late 
ijzertijd, Romeinse periode en vroege 
middeleeuwen) meteen op. Natuurli j k 
i s  dat geen toeval, maar een weerspie- 
geling van het belang van 
graanproducten in het protohistorische 
dieet in Nederland. Brood, koekjes, 
soep, pap - granen vormen de basis 
van al deze etenswaren. Hun gebruik 
als veevoer en voor praktische doelein- 
den zoals daken en vloeren bedekken 
komt daar ook nog eens bovenop. 
Granen waren de basis van het mense- 
l i jk dieet qua voedingswaarde. In de 
vroege Middeleeuwen namen granen in 
het dieet circa 65% van de algehele 
calorieën voor hun rekening. Ter 
vergelijking, vlees droeg daar slechts 
12 tot 20% aan bij. Andere plantaar- 

dige producten, bijvoorbeeld bonen, 
en melk maakten de rest van de 
voedingswaarde uit (Afb. l ). 

Afb. I Brood gebakken naar 
Romeins recept 

Graanimport door Romeinen 
Welke granen gecultiveerd werden 
verschilde zowel per regio als door de 
t i jd heen, en dit had te maken met 
ecologische en culturele factoren. Veel 
grondsoorten zijn niet geschikt voor 
nutriënteisende gewassen zoals brood- 
tarwe (Triticum aestivum) terwijl meer 
inschikkelijke soorten, zoals gerst 
(Hordeum vulgare) en rogge (Secale 
cereale) bijna overal succesvol kunnen 
worden verbouwd. Granen zijn niet 
gelijk als het op koken aankomt. 
Alleen die met een hoog glutengehalte 
zijn geschikt om luchtig brood - het 
lievelingseten van veel antieke volke- 
ren - van te bakken. Vandaar dat de 
Romeinen, een broodminnend volk, 
brood- en misschien ook spelttarwe 
importeerden in Nederland, waar de 
bodem niet geschikt was voor een hoge 
opbrengst van deze graansoorten. 

Drie uur malen 
Om dit alles wat toegankelijker te 
maken voor museumbezoekers worden 
er regelmatig open dagen gehouden in 
De Tuun met extra activiteiten en 



medewerkers die uitleg kunnen geven 
over het hoe en waarom. Bezoekers 
kunnen letterlijk proeven hoe bijvoor- 
beeld brood en koekjes van spelttarwe 
(Triticum spelta) smaken als ze naar 
middeleeuws recept gemaakt worden. 
Zelf aan de slag met een maalsteen 
kan ook, waarbij menigeen zich 
verbaast over hoe moeilijk en ver- 
moeiend het handmalen is, en hoe 
weinig meel een handjevol graan 
produceert. Ter illustratie van wat er 
echt nodig i s  staat er een potje meel 
naast, genoeg om een normaal heden- 
daags brood van te bakken. Het valt 
niet mee! Na een keer het malen te 
hebben uitgeprobeerd zijn bezoekers 
veel meer geneigd om ons te geloven 
wanneer we aan hen uitleggen dat men 
twee a drie uur per dag aan het malen 
besteedde totdat betere graanmolens 
hun intrede deden in de middeleeu- 
wen. Bezoekers kunnen voor het eerst 
een schatting maken hoe drie uur 
malen kan voelen! Geschiedenis komt 
tot leven. En dan gaat het allen nog 
over het malen van het eindproduct! 
Van de t i jd die in het bemesten, 
zaaien, verzorgen, wieden, en oogsten 
van de granen geïnvesteerd moest 
worden begint men ook enige notie te  
krijgen. En dat alles voor een op- 
brengst van niet groter dan 1 :3 in een 
goed jaar. De dunne li jn tussen succes 
en catastrofe, tussen genoeg om te 
eten en een lijdzame hongerdood, iets 
wat voor de meeste bezoekers tegen- 
woordig ondenkbaar is, wordt ook 
reëler. (Afb.2) 

Nieuwe tentoonstelling 
Vaak gaan bezoekers terug naar het 
Museum om nog een keer te kijken in 
het licht van hun nieuw opgedane 

kennis. Om de inhoudelijke connectie 
tussen het Museum en De Tuun te 
versterken wordt er momenteel aan 
een nieuwe tentoonstelling over 
protohistorisch brood gewerkt. Met de 
combinatie van tuin en Museum, 
kunnen de prestaties van de 
protohistorische boeren, die ondanks 
alle moeilijkheden uiteindelij k de 
landbouw succesvol bedreven, aan de 
vitrine ontsnappen en wordt de 
moderne toeschouwer een fractie 
dichterbij de realiteit van het verleden 
gebracht. 

Literatuur 
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Afb.2 Uitrusting van een Romeinse 
bakker 



ONDERZOEK M N  ROMEINSE 
VONDSTEN UIT DE NABIJHEID VAN 
DE BRUG BIJ CUIJK 
Peter Seinen, Mergor in Mosam 

Tijdens verkenningen van duikers van 
Mergor in Mosam op gebied 6000, nabij 
de Romeinse brug bij Cuijk, werden 
vele voorwerpen geborgen. Een aantal 
van die voorwerpen riep vragen op 
met betrekking tot hun authenticiteit, 
gebruiksdoel, fabricagetechniek, etc. 
Met behulp van chemische analyse- 
technieken i s  getracht een antwoord 
te vinden op deze vragen. 

De zwarte fibula 
Naast de vele groene 
fibulaefragmenten, was een enkele 
bedekt met een zwart patina met 
daarin minuscule goudglanzende 
plekjes (Afb. 1, rechts). Het eerste 
oordeel was dat het om een vergulde 
zilveren fibula gin?. Maar waarom 
zouden Romeinen zulke kostbare 
materialen weggooien? Analyse van 
het zwarte patina, de goudglanzende 
plekjes en het onderliggende metaal 
liet zien dat het om een bronzen 

voorwerp ging, waarop zich een 
mengsel van kopersulfide en 
ijzersulfide heeft afgezet. De goud- 
glanzende plekjes bleken uit pyriet 
(i jzersulfide) te bestaan. Pyriet staat, 
door haar bedrieglijke goudglans, ook 
wel bekend als 'fools gold'. Een 
dergelijk patina i s  niet ongewoon voor 
voorwerpen die in een zuurstofarme 
omgeving bewaard zijn gebleven. 

De armband van git 
Na de vondst van een kraal van git 
werd een armbandfragment geborgen, 
gemaakt van een materiaal dat wel 
aanvoelde als git, maar niet de 'git- 
zwarte' kleur had. Wat hadden we 
precies in handen? Analyse toonde aan 
dat het om olieschalie ging, een aan 
git verwant materiaal dat in de oud- 
heid vaak gebruikt werd voor het 
maken van sieraden. (Afb.2) 

De breekbare paalschoen 
Bij de berging van de fundamentresten 
van de Romeinse brug bij Cuijk werd 
een groot aantal funderingspalen uit 
de Maasbodem verwijderd. Een aantal 
van deze palen was aan de punten 

voorzien van ijzeren 
paalschoenen (Afb. 3) om 
het inheien van de palen 
in de bodem te verge- 
makkelijken. Tijdens het 
transport i s  een van 
deze paalschoenen 
gevallen en daardoor 

Afb. I Romeinse fibulae 
fragmenten groen- 
(links) en zwartpatina 
(rechts). 
Schaal in cm. 
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Gezien de toepassing heeft men 
gekozen voor goedkope grondstof. De 
paalschoen is snel en onzorgvuldig 
gemaakt. 

Een Romeins kroesje 
De vondst van kleine fragmentjes 
onbewerkt zuiver goud deed al ver- 
moeden dat de Romeinen in Cuijk de 
edelsmeedkunst beoefenden. De 
vondst van een aardewerken kroesje 
dat volgens sommigen een cupel 
(Afb.4) voor het zuiveren van edel- 
metalen kan zijn geweest, Lijkt dit Afb.2 Romeinse armbondfra~ment en vermoeden te bevestigen, Maar is het 

kraal van git. Schaal in cm. ook een cupel? 

gebroken. Waarom was dit materiaal 
zo ontzettend bros? Analyse van de 
samenstelling van het metaal leerde 
dat het om fosforrijk ijzer gaat met 
een zeer laag koolstofgehalte (het 
gevolg van een onzorgvuldig 
smeedproces). Fosforrij k ijzer komt in 
onze streken vaker voor en i s  het 
gevolg van het gebruik van het lokaal 
zewonnen ijzeroer als grondstof voor 
de bereiding. 
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Afb.3 Romeinse paalschoen met 
lichtgrijze resten kleiconcentratie. 
Schaal in cm. Afb.4 Romeins kroesje met zwarte 

rand. Schaal in cm. 

Analyse leverde geen enkel spoor op 
van edelmetalen of loodverbindingen, 
die gevormd worden tijdens het 
zuiveringsproces, en die dus altijd in 
cupels gevonden worden. Waar het 
kroesje voor gediend heeft i s  nog een 
raadsel. 



Getuigen van ijzerbereiding 
Naast stenen van de natuurlijke 
Maasbodembedekking werden diverse 
soorten stenen gevonden, met sporen 
van verglazing. Een enkel brokje bleek 
na openbreken zelfs nog resten te 
bevatten van onverbrand houtskool 
(Afb.5). Zijn dit restanten van metaal- 
winning? 

Afb. 5 Slakresten met houtskoo[ 
insluitsels. Schaal in cm. 

Analyse maakt duidelijk dat de slakken 
bestaan uit aluminiumsilicaat, kwarts 
en ijzersilicaat, met samenstellingen 
die een goede afspiegeling kunnen zijn 
van restanten van ijzerbereiding: 
slakresten en ovenwandmateriaal. 



ERRATUM BIJ HET 
JAARVERSLAG OVER 2004 
Peter Vissers 

Abusievelij k zijn de afbeeldingen 2 en 
4 bi j  het artikel VROEG-CHRISTELIJKE 
BESLAGSTUKKEN IN HET RIVIEREN- 
GEBIED, L. Flokstra, 40-42, gespiegeld 
weergegeven. 
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