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VOORWOORD JAARVERSLAG 2006 
Jaargang XXXIX 
Frans Costen, voorzitter a.i. 

Het Verdrag van Malta wordt doorge- 
voerd in de Nederlandse wetgeving. 
Op 4 april 2006 is het wetsvoorstel 
door de Tweede Kamer goedgekeurd en 
inmiddels heeft ook de Eerste Kamer 
zich over de archeologiewet gebogen. 
Het cultuurhistorisch beleid en de 
uitvoering daarvan, hebben in de 
professionele sector de strijd doen 
losbarsten. Ons cultureel erfgoed staat 
midden in de belangstelling en de 
culturele waarde wordt door derden 
bepaald. 

Meegaan met 
Zullen de gevolgen van deze wet - 
zoals de marktwerking, verandering 
van opdrachtgevers, uitvoerders en 
adviseurs, de scheiding tussen beleid 
en uitvoering - doorwerken op het 
werk van de amateur-archeologen? Wie 
zijn oor te Luisteren legt, weet dat 
amateurs gewaardeerde medewerkers 
zijn bi j  opgravingprojecten. Om deze 
status te  continueren zijn nu en in de 
toekomst goede contacten met de 
officiële opgravinginstanties onmis- 
baar. We zullen op de hoogte moeten 
blijven van de eisen die zij stellen, de 
opgravingtechnieken en de wensen ten 
aanzien van benodigde menskracht. 
Wij zullen op sommige punten moeten 
meegaan met de veranderende situa- 
ties. 

AWN'ers actief. De Algemene Leden- 
vergadering, mede georganiseerd door 
onze afdeling, in Het Valkhof met als 
hoogtepunt de uitreiking van de 
Koninklijke onderscheiding, aan Wim 
Tuijn door Wethouder Paul Depla was 
een drukbezochte, geslaagde bijeen- 
komst. Het aantal leden dat bi j  onze 
lezingen, schervenavond en excursie 
aanwezig was, geeft alle reden deze 
activiteiten verder te ontplooien. De 
interesse voor het vak is niet aflatend. 
Onze website heeft een wervelende 
renovatie ondergaan, een reden voor 
eenieder deze snel te bezoeken. 

40-jarig jubileum 
Als dit Jaarverslag verschijnt, leven wij  
in het voorjaar van ons 40-jarig jubi- 
leum. In 2008 krijgen wij  een unieke 
gelegenheid om met de resultaten van 
onze AWN-afdeling het verleden te 
activeren en het heden te versterken. 
Maar allereerst, veel leesplezier met 
de diverse onderwerpen die dit Jaar- 
verslag rijk is. 

Met dank aan allen die onze afdeling in 
2006 met woord en daad hebben 
versterkt. 

Hoogtepunt ALV 
Het jaar 2006 was voor onze afdeling 
weer een jaar met vele activiteiten. 
Bij opgravingen in Nijmegen, Deest, 
Bergharen, Wijchen en Cuijk waren 



VERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Willem Kuppens 

Ridders in de Orde van Oranje Nassau 
In het afgelopen jaar ontvingen twee 
gewaardeerde leden van onze afdeling 
in verband met hun bijzondere ver- 
diensten voor o.a. de amateur-archeo- 
logie een Koninklijke onderscheiding. 
Op 22 april kreeg Wim Tuijn tijdens de 
jaarlijkse landelijke Ledenvergadering 
te Nijmegen de versierselen 
opgespeld. Op 26 april werd Cees van 
Kouwen door de burgemeester van 
Ni j megen geridderd. 

Bezoek aan tentoonstelling 
Op 26 februari waren de leden van 
onze afdeling welkom in het museum 
Het Valkhof te Nijmegen voor een 
gezamenlijk bezoek aan de tentoon- 
stelling 'Nijmegen, oudste stad van 
Nederland'. 
Voorafgaand aan het bezoek werd door 
Annelies Koster van het museum een 
inleiding verzorgd. 

Lezingen en presentaties 
Op 7 februari verzorgde Bart 
Vermeden, projectleider van het 
Bureau Archeologie van de gemeente 
Deventer, een interessante lezing over 
recent archeologisch onderzoek 
(middeleeuwen) te Deventer. Achter- 
eenvolgens voerde Bart ons langs de 
archeologische onderzoekslocaties het 
Muggenplein, de Rielerenk, het St. 
Elisabethsgasthuis, de stadsmuur rond 
het Bergerkwartier en de molens vóór 
de stadsmuren. 
Tijdens de afdelingsledenvergadering 
op 4 april verzorgde Ester van der 
Linden, Romeins aardewerkspecialist 
bi j ADC ArcheoProjecten, een presen- 

tatie met als onderwerp 'Terra sigillata 
uit de canabae in Nijmegen'. Aan de 
hand van tijdens diverse opgravingen 
in en rond de legerplaats van Legio X 
Gemina gevonden aardewerk van dit 
type schetste Ester ons de chronologie 
en de functie van het bi j  de leger- 
plaats gelegen kampdorp. Tijdens de 
jaarlijkse Schervenavond op 26 sep- 
tember verzorgden diverse AWN-leden 
korte lezingen/presentaties. John 
Jansen liet ons kennismaken met de 
door hem bezochte overblijfselen van 
(de ruïnestad) Baalbek in Libanon. 
Joost van de Besselaar presenteerde 
de door hem en zijn onderwater- 
vrienden in het Pannerdens kanaal 
aangetroffen scheepsonderdelen. 
Jantien Koeling en Peter de Lange van 
Bergen verzorgden een korte presenta- 
tie van de (nog lopende) opgraving op 
De Nielt te Cuijk. Aan bedoelde 
opgraving wordt meegewerkt door 
diverse leden van de werkgroep Cuijk. 
Op 7 november was prof. Dr. Michael 
Erdrich, hoogleraar Provinciaal- 
Romeinse Archeologie aan de Radboud 
Universiteit te  Nijmegen, onze gast. 
Professor Erdrich verzorgde een 
uitgebreide lezing met als onderwerp 
'Gedachten over de laat-Romeinse t i jd  
aan de Nederrijn'. Tijdens de lezing 
werd o.a. ingegaan op de ontwikkeling 
en teloorgang van de Romeinse invloed 
in de omgeving van Xanten en 
Nijmegen, alsmede de verhouding 
tussen beide Romeinse agglomeraties. 

Landelijke ledenvergadering AWN 
in Nijmegen 
Op 22 april vond in het museum Het 
Valkhof te Nijmegen de jaarlijkse 
Ledenvergadering van de AWN plaats. 
Onze afdeling werkte aan de invulling 



van het programma mee. Na afloop 
van het officiële gedeelte van de 
bijeenkomst verzorgden leden van 
onze afdeling een stadswandeling. 
Tijdens de stadswandeling bracht men 
tevens een bezoek aan de door het 
Bureau Archeologie van de gemeente 
Nijmegen uitgevoerde en door leden 
van onze afdeling ondersteunde 
opgraving op de St. Josephhof. 

Excursie Landesmuseum Bonn 
Op 13 mei namen diverse leden van 
onze afdeling deel aan de jaarlijkse 
excursie. Deze keer ging de reis naar 
het Landesmuseum te  Bonn. Voor een 
korte samenvatting van de excursie 
wordt verwezen naar het in dit jaar- 
verslag opgenomen artikel van Ben 
Teubner. 

Wijzigingen in het bestuur 
Aangezien eerder door Gerard van 
Alphen (vice-voorzitter) en Jan van 
Daalen (secretaris) was aangegeven 
dat zij als lid van het bestuur wensten 
af te treden, ging het bestuur op zoek 
naar geschikte opvolgers. Voorts achtte 
het bestuur de t i jd ri jp het bestuur te 
versterken met een tweede veldwerk- 
coördinator. De AWN-leden Miriam de 
Groot, Cor Koot en Willem Kuppens 
werden bereid gevonden het bestuur 
weer op de gewenste sterkte te  
brengen. Op 4 april namen wij  tijdens 
de afdelingstedenvergadering afscheid 
van Gerard en Jan. Tijdens de leden- 
vergadering werden voorts de kandi- 
daat-bestuursleden gepresenteerd en 
door de Ledenvergadering 'in orde 
bevonden'. Binnen het bestuur werd 
vervolgens een nieuwe rolverdeling 
afgesproken. Miriam werd "gewoon" 
bestuurslid, Cor de tweede veldwerk- 

coördinator (naast Wim Tuijn) en 
Willem nam het secretariaat op zich. 
Het zittende bestuurslid Marij ke 
Pennings werd benoemd tot vice- 
voorzitter. 
Het bestuur van onze afdeling ziet er 
nu uit zoals aangegeven achterin dit 
jaarverslag. 

Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 
vergaderd op 12 januari, 2 maart, l l 
mei, 13 juni, 24 augustus, 12 oktober 
en 14 december. Tijdens de bestuurs- 
vergaderingen stonden o.a. op de 
agenda: het afdelingsprogramma 2006/ 
2007 (lezingen, excursies e.d.), vaca- 
tures binnen het bestuur, de vormge- 
ving van ons 40-jarig jubileum in 2008, 
een meer gestroomlijnde inzet van 
leden bij opgravingsactiviteiten en het 
realiseren van meer mogelijkheden om 
mee te helpen bi j  de werkzaamheden 
van officiële opgravingsinstanties 
binnen ons gebied. Het bestuur heeft 
de afdeling vertegenwoordigd op de 
jaarli j kse Algemene Ledenvergadering 
van de AWN. Deze vond plaats op 22 
april 2006 te Nijmegen. De jaarlijkse 
Afgevaardigdenvergadering vond plaats 
op 4 november 2006 te  Amersfoort. 
Frans Corten en Willem Kuppens 
vertegenwoordigden de afdeling. 

Info-verstrekking aan derden 
Op verzoek van Synthegra Archeologie 
i s  informatie verstrekt over de resulta- 
ten van een archeologisch onderzoek 
te Mook door leden van onze afdeling. 
Aan de Beleidsmedewerker Archeologie 
van de gemeente Beuningen werd 
advies uitgebracht in verband met de 
samenstelling van een gemeentelijke 
Archeologisch Beleidsadvieskaart. 



Cursussen 
De AWN-afdelingen 16 en 17 organi- 
seerden gezamenlij k voor de zevende 
keer een cursus 'Veldwerk voor 
Beginners'. De inschrijving stond open 
voor leden van de afdelingen 15, 16, 
17 en 18. Jan Verhagen van afdeling 17 
coördineerde de cursus. 

Vernieuwde website 
Onze webmaster Aad Hendriks stak de 
internetsite van onze afdeling in een 

nieuw en technisch meer geavanceerd 
jasje. Gaat dat zien! Het IP-adres i s  
ongewijzigd gebleven. 

Leden en donateurs 
Het aantal leden is dit jaar toegeno- 
men van 148 tot 153. Met 153 leden en 
17 donateurs behoort Nijmegen en 
omstreken zeker tot de - qua ledental 
- grootste afdelingen van de AWN. Voor 
de ontwikkeling van het ledenbestand 
verwijs ik  naar onderstaande tabel. 

Soort lid/donateur 

Gewoon lid 

Jeugdlid 

Huisgenoot-lid 

Student-lid 

Geassocieerd lid 

Betaal aantal leden1 

Donateurs 

JAN 2002 

132 

I 

5 

5 

8 

15 1 

24 

JAN 2003 

I39 

O 

5 

6 

1 O 

160 

2 1 

JAN 2004 

1 28 

O 

6 

6 

9 

149 

2 3 

JAN 2005 

1 24 

O 

6 

6 

9 

l45 

20 

JAN 2006 

1 29 

O 

7 

4 

8 

648 

16 

JAN 2007 

137 

O 

6 

4 

6 

153 

17 



VELDWERK EN ANDER WERK 
Wim Tuijn en Cor Koot 

St. Josephhof 
Natuurlijk stond ook in 2006 de St. 
Josephhof te Nijmegen weer in het 
middelpunt van de belangstelling van 
onze ervaren gravers. Tot in juli kon 
samen met het bureau Archeologie van 
de gemeente Nijmegen worden meege- 
werkt in het grote project. Een viertal 
leden werkte enkele dagen per week 
mee, een enkel lid zelfs vier dagen per 
week. 
Tijdens de speciaal voor AWN-leden 
georganiseerde graafweekenden onder 
deskundige leiding van veldtechnicus 
Glenn Tak was het helemaal een feest 
(afb. 1). Er werden vele sporen aange- 
troffen en vele vondsten gedaan. Een 
woord van bijzondere dank richting 
Glenn is hier op z'n plaats. Hij bege- 
leidde de AWN'ers geheel belangeloos 
in z'n vrije tijd. 

Bergharen 
Een ander project van het bureau 
Archeologie gemeente Ni j megen 
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speelde zich in de wintermaanden af in 
Bergharen. Aldaar werden op het 
terrein van een forellenkwekerij 
nieuwe visvijvers aangelegd. Onder 
leiding van het bureau Archeologie 
werd er door diverse AWN-leden op vijf 
zaterdagen een opgraving uitgevoerd. 
We troffen er een vuursteenwerkplaats 
uit de Bronstijd aan en we maakten 
kennis met een opgravingstechniek 
waarbij de grond per halve m2 werd 
gezeefd en onderzocht. 
De felle kou op enkele zaterdagen 
weerhield ons er niet van het project 
met succes af te ronden. Het regelma- 
tig kunnen opwarmen in het café van 
de forellenvissers onder het genot van 
koffie en soep heeft daar zeker aan 
bijgedragen (afb. 2). 

Plasmolen 
Eindelijk, na een tiental jaren duw- en 
trekwerk werd op 14 december 2006 
de Romeinse villa op de St. Jansberg 
officieel ingewijd. Het plateau waarop 
de villa ligt, werd geëgaliseerd en 
tegen schatgravers beveiligd. Daar- 
naast werd een wel zeer geslaagde 

visualisatie van dit 
enorme villacomplex 
uitgevoerd . Deze 
bestaat uit het aanbren- 
gen van met gaas 
bijeengehouden lage 
muurtjes van keien 
bovenop de belangrijk- 
ste funderingssleuven. 
Met metalen buizen zijn 
de contouren van de 

Afb. 7 
AWN'ers op de St. 
Josephshof 



monumentale ingangspartij aangege- 
ven. 
Drie leden van onze afdeling (Harry 
Verscharen, Paul van der Heijden en 
Wim Tuijn) hebben vooral in het begin 
van het visualisatieproject zich het lot 
aangetrokken van dit bijzondere 
terrein, dat aanvankelijk verloren 
dreigde te gaan. Maar ook Marc Kocken 
van ADC Heritage verdient als stu- 
wende kracht bij de verdere realisatie 
van het project een pluim. 
Een goed idee om daar eens te  gaan 
kijken! 

Millingen aan de Rijn 
Voorafgaand aan de bouw van een 
nieuwe school in het centrum van 
Millingen werden proefsleuven aange- 
legd door het Archeologisch Project- 
bureau Jacobs en Burnier. Het bureau 
had er een week voor uitgetrokken en 
kort vóór de start van het onderzoek 
kregen wij  de vraag op werkdagen 
twee vrijwilligers beschikbaar te 
stellen. Ondanks het gegeven dat het 
beschikbaar stellen van vrijwilligers op 
werkdagen een probleem i s  en blijft, 

Afb.2 
Opgraving 
Bergharen 

lukte het ons de 
gevraagde vrij wi l-  
ligers op de vrijdag 
beschikbaar te 
stellen. Aanvanke- 
l i jk leek het er op 
dat er in de 
sleuven niets zou 
worden aangetrof- 
fen. Maar uiteinde- 
l i jk kwam alles nog 

goed. Nadat de alom bekende dikke 
kleilaag van de Ooypolder was weg- 
gegraven, kwam een zandlaag met 
sporen en vondsten uit de middeleeu- 
wen tevoorschij n. 
Triomfantelijk meldde de Lokale krant 
dat in Millingen dergelijke sporen voor 
het eerst waren aangetroffen. Wisten 
zij veel! 
Al in 1970 werden door AWN-leden in 
de nabijgelegen Zeelandsestraat 
sporen uit de vroege tot en met de 
late middeleeuwen aangetroffen. 

Wijchen 
Door het bureau Archeologie van de 
gemeente Nijmegen in de gelegenheid 
gesteld, werd door een aantal AWN- 
leden op een zaterdag in augustus 
assistentie verleend aan opgravings- 
activiteiten op een terrein aan de 
Kraanvogelstraat te Wijchen. 
Op het immense terrein werden sporen 
en vondsten aangetroffen die te  
dateren zijn in een periode die loopt 
van de steentijd tot en met de late 
middeleeuwen/nieuwe t i jd  (afb. 3). 



Druten 
Door enkele AWN-leden werd assisten- 
tie verleend aan het archeologisch 
adviesbureau Vestigia. Genoemd 
bureau was door de gemeente Druten 
gevraagd een archeologische en 
cultuurhistorische waardenkaart voor 
de gemeente samen te  stellen. 
Desondanks ging het in Druten dit jaar 
weer fout. Langs de van Heemstraweg 
werd een nieuw riool aangelegd en wel 
dwars door een -te verwachten- 
Romeinse nederzetting uit de tweede 
eeuw. Je vraagt je wel eens af, 
waarom je al die moeite doet. 

Deest 
Achter de schermen is er dit jaar 
stevig gewerkt aan de enorme hoeveel- 
heid door ons AWN-Lid Henny Litjens 
aangetroffen vondstmateriaal nabij 
haar boerderij het Uivernest te Deest. 
Een determinatieteam bestaande uit 
Anneke van Bergen, Anton Janssen en 
Wim Tuijn, verrichtte de werkzaamhe- 
den in en .vanuit de prachtige boerderij Afb-3 
van Henny, waarbij Henny er voor Opgraving Kraanvogelstraat Wijchen 
zorgde dat het de dame en heren aan 
niets ontbrak. Hulde aan Henny! Om 
een indruk te geven van het karwei. 
Ongeveer 1 8.000 scherven gingen door 
onze vingers. En dan hebben we het 
alleen nog maar over aardewerk. 



VERSLAG SCHERVENAVOND 
6 SEPTEMBER 2006 
Ruud Harmsen 

Ongeveer 50 deelnemers hebben op 6 
september 2006 hun voornemen om de 
Schervenavond te bezoeken in daden 
omgezet. Even na achten opent 
voorzitter Frans Corten de avond 
waarbij hij meteen de indeling aan- 
geeft: om en om i s  er gelegenheid voor 
het tonen en bespreken van de voor- 
werpen én er zijn presentaties over 
uiteenlopende onderwerpen. John 
Jansen voert de regie. 

Dom-geluk-vondst 
Het eerste voorwerp is een herts- 
hoornen basisbijl, gevonden door Henk 
Stuij - "de bi j l  lag daar gewoon voor 
mijn voeten! " - langs de rand van een 
afvalberg bi j  een zandafgraving in 
Erlecom. Datering: mes0 - tot 
neolithicum. Daarnaast ligt op de tafel 
een bronzen sleutel uit de 14e of 15e 
eeuw en een gedeelte van een 
eeststeen. Eeststenen of tegels werden 
vroeger in de bierbrouwerijen ge- 
bruikt. 
Aad Hendriks laat een zeer bijzondere 

troffel zien, met een uitsparing die 
dienst kan doen als flessenopener (afb. 
1). In de toekomst zullen er daardoor 
geen schedels van archeologen zonder 
voortanden meer opgegraven worden! 
Een unieke, achttienzijdige dobbel- 
steen laat Cor Koot ons zien. 

Cerberus 
Een bronzen cerberus, een driekoppige 
hellehond, i s  door Erik Jacobsson 
"ergens" opgepiept. Het voorwerp 
stamt uit de Romeinse t i jd en het 
heeft vermoedelij k als beslagstuk van 
een kast of wagen gediend. 
Jan Kusters vond op een landbouw- 
akker drie zegelstempels uit de 17e of 
18e eeuw. Ook heeft hij een munt uit 
Zwolle meegenomen. Deze is twee- 
maal met pijlenbundels geklopt, 
datering: 1620. Ook heeft Jan een 
tweestuiverstuk uit Nijmegen, even- 
eens uit 1620. Verder laat hij 
aardewerkfragmenten uit Raeren zien 
met daarop teksten en afbeeldingen. 
De eerste presentatie wordt verzorgd 
door John Jansen. Zijn reis naar de 
rulnestad Baalbek/Helioplolis in 
Libanon i s  het onderwerp. John legt 
een link met de wrange actualiteit: het 
in puin gooien van Libanon door de 

Israelische luchtmacht. 
John toont dia's van de 
tempelcomplexen van 
Venus, Jupiter en 
Bacchus. Het centrale 
tempelterrein met 
plaats voor monumen- 
tale altaren i s  om- 
zoomd door 128 

Afb. 1 
Bijzondere troffel 



reusachtige porfieren zuilen. Het 
porfier komt uit Egypte. De aanwezi- 
gen mijmeren even: hoe kregen ze het 
voor elkaar die zuilen uit te hakken, te 
verslepen en met schepen te  vervoeren 
om ze vervolgens in Libanon weer op 
te richten? De tempel van Bacchus, de 
naar verhouding meest gaaf gebleven 
tempel uit ongeveer 150 na Chr. heeft 
zeer rijke versieringen. Werd hier ooit 
geoefend op de Romeinse variant van 
"sex,drugs en rock 8 roll" ? 

Veegtechniek 
Wim Tuyn Laat ons daarna ijzertijd- 
scherven uit Wijchen zien. Het bijzon- 
dere daaraan i s  dat de versieringen 
met de zgn. veegtechniek aangebracht 
zijn. Met stokjes zijn ooit ondiepe 
voren in de nog natte klei getrokken 
(afb. 2). 
Olaf Verbaarschot heeft een bronzen 
Jacobsschelp gepiept. Is deze schelp 
ooit gebruikt als bedevaartsteken? 
Een hele tafel bedekt met de restan- 
ten van een beerput uit de Houtstraat 
te Gennep i s  de vondst van Jan 
Wessels: 22 borden en twaalf flessen 
uit de 17e en 18e eeuw zijn het 
resultaat van zijn speurwerk. Verder 
laat Jan een Romeinse muntschat zien, 
bestaande uit ongeveer 100 munten, 
die nog onderzocht gaan worden door 
het Muntenkabinet. Een enkele vondst 
uit het kasteel van Groesbeek heeft hij 
ook nog meegenomen. 

Pannerdens Kanaal 
Dan i s  Joost van den Besselaar aan de 
beurt voor de tweede presentatie. Hij 
toont dia's van drie scheepsvondsten 
uit het Pannerdens Kanaal, alle op één 
dag aangetroffen: een scheepszwaard, 
een houten koproer en een groot 

metalen anker. De voorwerpen waren 
goed geconserveerd en het vereiste 
nogal wat grote apparatuur, waaronder 
een sleepboot, om ze te bergen. Het 
houten koproer is een bijzondere 
vondst, omdat een dergelij k voorwerp 
zeer zelden gevonden wordt. Op het 
anker staan smidstekens waarvan de 
betekenis nog onduidelijk is. 

De Nieit 
Jantien Koeling en Peter de Lange van 
Bergen houden na de pauze, tijdens 
welke overigens veel belangstelling 
was om de voorwerpen van dichtbij te  
bekijken, een presentatie over de 
Werkgroep Archeologie Cuij k, die op 
zaterdagen meegroef met de professio- 
nele gravers van de firma Becker 8 de 
Graaf. De Nielt is een gebied van 10 ha 
groot, waar tot nu al ongeveer 50 
huisplattegronden zijn gevonden. Alle 
sporen worden tegenwoordig met het 
GPS-systeem ingemeten. Trots Laat 
Jantien zijn persoonlij k opgegraven 
Romeinse bouwoffer uit de tweede 
eeuw zien. Ook vraagt hij aandacht 
voor het door hem geschreven, en door 
Martien Koolen van tekeningen voor- 
zien, rapport: "Het Vossehol in Cuijk", 
een onderzoek uit 1975 van een 
ijzertijdnederzetting. (Dit rapport is in 
de bibliotheek van onze vereniging 
aanwezig) 

Betuwe 
Cor Neijenhuis toont ons enkele 
vondsten uit de Betuwe, waar men 
onder meer een zandkop door middel 
van boringen gedetecteerd heeft en 
vervolgens ingetekend. Ook heeft hij 
een klein bronzen kopje, een fibula en 
een klopsteen meegebracht. 
Een speerpunt, gevonden bij het 



Trajanusplein, wordt door Louis 
Swinkels gedateerd in de midden- 
ijzertijd. 
Als laatste in de r i j  haalt Piet Verweij 
een mooie panterfibula uit de hoge 
hoed, gevonden in Randwijk. Ook heeft 
hij een ijzeren kistbeslag meegeno- 
men. 

Nadat de voorzitter een woord van 
dank heeft uitgesproken voor ieders 
bijdrage en voor Johns leiding, kan 
eenieder nog even enthousiast napra- 
ten over de vondsten om daarna 
huiswaarts te keren en te dromen dat 
"eens" een bijzondere vondst ook hem 
of haar ten deel zal mogen vallen. 
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AWN EXCURSIE LANDESMUSEUM BONN 
Ben Teubner 

De opkomst voor de jaarlijkse excursie 
van de AWN - 13 mei 2006 - was dit 
jaar klein, maar fijn. We gingen dit 
keer naar het vernieuwde Landes- 
museum te  Bonn. De reiskosten waren 
laag, want we gingen tegen groeps- 
tarief met de trein. Met een Schönes 
Wochenende-ticket kun je de hele dag 
met maximaal vijf personen kriskras 
door Duitsland reizen. Ons vertrekpunt 
was Kleef en met een overstap in 
Dusseldorf kwamen we tweeënhalf uur 
later in Bonn aan. Van het station i s  
het dan nog maar drie minuten lopen 
naar het prachtig vernieuwde museum. 
Natuurlijk wi l  de traditie dat er dan 
eerst 'Kaffee mit Kuchen und viel 
Sahne' genuttigd wordt. 

Thematische opzet 
Het museum is zeer ruim opgezet. 
Niks volgepropte vitrines met slechte 
verlichting, maar ruim en zeer goed 
verlicht. Voor de sfeer wordt er veel 
met strijklicht gewerkt wat het zicht 
op veel details ten goede komt. 
Hoewel alle tijdvakken aan de orde 
komen, i s  er geen sprake van chronolo- 
gie. Alles wordt thematisch aangebo- 
den, wat verrassende mogelijkheden 
biedt. Zo zie je bi j  het thema trans- 
port niet alleen een Romeins schip met 
bouwmaterialen en een kar met 
kannen en kruiken, maar ook een 
modern kunstwerk in de vorm van een 
kunststof auto. 

over vijf etages dus kan het geen 
kwaad om tussentijds even een pauze 
te nemen in het uitstekende museum- 
restaurant. Als men dan na verloop 
van t i jd  genoeg gezien heeft, is het 
leuk om nog even in de museumwinkel 
te neuzen. Naast boeken zijn daar ook 
allerlei snuisterijen te  verkrijgen, 
veelal tegen een redelijke prijs. 
Kortom, een reisje Bonn om niet snel 
te vergeten en een aanrader voor 
degenen die de kans hebben gemist. 

Snuisterijen 
Verder was er een prachtige foto- 
tentoonstelling over "Kleurrijk India". 
De tentoonstellingen zijn verdeeld 



CERBERUS, DE HELLEHOND 
Frans Kleijnen 

Onlangs deed Erik Jacobson met zijn 
detector een wel heel bijzondere 
vondst in Beuningen. Een bronzen 
beeldje van Cerberus, de driekoppige 
hellehond uit de Griekse mythologie 
(zie afbeelding l). In onze omgeving is 
het een zeer zeldzame verschijning. 
Jammer genoeg kon het beeldje (7,7 
cm lang en een gewicht van 162 gram) 
voorlopig niet in een bepaalde context 
worden geplaatst. We kunnen ons 
daarom afvragen hoe de hellehond in 
Beuningen terecht is gekomen. Hieron- 
der volgt het mythologische verhaal uit 
de Griekse geschiedenis. 

Mythologische achtergrond 
Als bewaker van de onderwereld is 
Cerberus (in het Grieks r rK~pP~p~gyy ,  
"Kerberos") een bekende figuur in de 
klassieke mythologie. Door Typhon 
werd hij verwekt bi j  Echidna, een 

vrouwelij k monster en tevens "de 
moeder van alle monsters". Typhon en 
wellicht ook Echidna zijn nakomelingen 
van Gaia, de oermoeder, ook wel 
Moeder Aarde genaamd. In de meeste 
mythologische verhalen wordt 
Cerberus omschreven als een drie- 
koppige hond. Er zijn echter méer 
beschrijvingen. Zo wordt ook wel 
gesproken over negen, vijftig of zelfs 
honderd koppen. Zijn staart - soms 
voorzien van weerhaken - zou lijken op 
een slang of draak; maar de staart 
wordt ook wel vergeleken met een 
schorpioen. Op zijn vele koppen en op 
zijn rug sissen slangenkoppen. Uit de 
talrijke muilen van dit monster druipt 
kwijl, waaruit naar verluidt het dode- 
lijke gif akoniet i s  ontstaan. Wie sterft 
gaat naar de rivier de Styx, begeleid 
door Hermes, niet alleen de god van de 
handel, de boodschapper van de goden 
en de patroon van de reizigers, maar 
ook de begeleider van de doden. De 
Styx i s  een van de mysterieuze rivieren 
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van de onderwereld en vormt de grens 
tussen aarde of bovenwereld enerzijds 
en onderwereld anderzijds. Na beta- 
ling wordt de onfortuinlijke door de 
oude veerman Charon overgezet naar 
de andere wereld. Op bevel van Hades, 
de koning van de onderwereld, be- 
waakt daar Cerberus - vastgeketend 
aan de sombere toegangspoort - het 
dodenrijk, dat eveneens de naam 
Hades draagt. Geen levende laat hij 
binnen gaan, geen dode laat hij 
ontsnappen. Levende binnendringers 
en vluchtende schimmen worden 
verslonden door een van zijn stinkende 
muilen. 

Slechts enkele helden zijn er in ge- 
slaagd de onderwereld binnen te 
dringen en er levend weer uit terug te 
keren. Herakles, die met zijn gewel- 
dige kracht de hellehond overmees- 

terde. Orpheus, die met zijn klagende 
muzikale spel Cerberus wist te  betove- 
ren en in slaap te sussen. En Aeneas, 
die het dodenrijk kon bereiken nadat 
Cerberus bedwelmd was. Kortom, het 
zal duidelijk zijn dat wi j  als gewone 
stervelingen er goed aan doen ons 
verre te houden van het afschuwelijke 
gedrocht met de naam Cerberus! 

L i tera tuur 
De Rynck, R ,  Griekse Mythologie, 2000 
Graves, R., Griekse Mythen, 1999 
Hope Moncrieff, A. R., Klassieke 
Mythologie, 7 992 
Ramondt, S., Mythen en sagen van de 
Griekse wereld, 1997 
Schwab, G. en Damsté, O, Verhalen u i t  
de Griekse en Romeinse Mythologie, 
2000 
Website: ht tp: / /en.  wikipedia.org/ wiki 



FIGUURFIBULA 
Piet Verweij 

Onlangs deed ik een bijzonder interes- 
sante vondst. Het is een bronzen 
mantelspeld die behoort tot de catego- 
rie van geëmailleerde figuurfi bulae 
(afb. 1). Een vergelij kbaar exemplaar 
staat afgebeeld in de publicatie van 
Richard Hattat (afb. 2). Hattat spreekt 
over een luipaard-fibula (Leopard 
broche). Als verspreidingsgebied wijst 
hij onder andere aan: Engeland 
(Harwich), Frankrijk, Zwitserland en 
Hongarije. Aan deze lijst kan met 
zekerheid Nederland worden toege- 
voegd. Naast de hier beschreven 
vondst i s  nog een exemplaar bekend 
uit de collectie van Museum Het 
Valkhof, afkomstig uit Huissen-de 
Loowaard. 

Panter of luipaard? 
Afgezien van de vraag of het een 
panter of een luipaard betreft, kan 
worden geconstateerd dat er twee 
uitvoeringen bekend zijn: een manne- 
li j k en een vrouweli j k type. Mogelijk is 

de origine Gallisch, gezien het relatief 
grote aantal vondsten dat uit dit 
gebied bekend is. Er moet echter een 
kanttekening worden geplaatst. Het 
verspreidingsbeeld werd vastgesteld 
door Hattatt in 1987. Opvallend is dat 
vergelij kbare mantelspelden niet in 
het standaardwerk van Riha staan 
afgebeeld. Onder type 7.25 vallen de 
figuurfibulae met emailinleg, maar 
luipaarden/panters ontbreken vrijwel. 
De keuze voor exotische thema's wijst 
vermoedelij k op een wisselwerking 
tussen verschillende regio's, die tot 
uiting kwam bij de fabricage van 
sieraden in ateliers. De hier beschre- 
ven vondst, die gedaan werd in de 
Over-Betuwe, kan worden gedateerd in 
de 2e-3e eeuw en moet meer als 
sieraad dan als functionele mantel- 
speld worden gezien. Zeer waarschijn- 
lij k was het een vrouwensieraad. Het 
fraaie brons, in combinatie met 
verschillende kleuren email (rood, 
groen en wit) en sprekende ogen, moet 
eeuwen geleden al tot de verbeelding 
hebben gesproken. 

' .n;:.: 
r :  ,. 
.i>!. : p\, 

Afb. I 
Figuurfibula 



Handelaar in snuisterijen? 
De uit Nederland bekende mantels- 
pelden van het lui paar d l  panter-type 
zijn beiden gedaan op locaties in de 
buurt van (vermoede) Romeinse 
castella aan de Rijn. Te weten Huissen- 
Loowaard en Randwij k (mijn vondst). 
Werden de mantelspelden verhandeld 
aan de vrouwen van Romeinse auxilial 
hulptroepen? Of moet er aan een 
geheel civiele oorsprong worden 
gedacht? 

Met dank aan Annelies Koster en 
Wouter van den Brandhof. 

Literatuur 
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Riha, E,, Die römischen Fibeln aus 
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DE WATERPUT VAN 
SLOT DODDENDAEL 
Echo's uit het verleden 
Peter Seinen, 
Stichting Mergor in Mosam 

Inleiding 
De inpandige waterput van slot 
Doddendael bij Ewij k werd al tiental- 
len jaren niet meer gebruikt voor 

bestaat, zodat een scherpere 
(dendrochronologische) datering van 
de bouw van het slot verkregen zou 
kunnen worden. 

Afb. 7 
Slot Doddendael, gezien vanuit 
zuidoosten 

waterwinning en was verwor- 
den tot een stinkende afvalput. 
Met de benodigde schoonmaak- 
beurt zou mogelijk waardevolle 
archeologische informatie 
verloren kunnen gaan. Daarom 
werd door de stichting Mergor 
in Mosam een verkenning 
uitgevoerd om de dikte en 
samenstelling van de afvallaag 
te bepalen. Tevens werd 
bekeken of de fundering van de 
put uit geschikt eikenhout 

Korte historie 
Het oudste gedeelte van het slot (met 
de waterput) stamt uit de eerste helft 
van de 14e eeuw. Tot de 17e eeuw 
kent het slot een roerige geschiedenis, 

waarbij het in de 16e 
eeuw tot tweemaal toe 
wordt verwoest (waaron- 
der door Prins Maurits). 
Na drie eeuwen van 
afwisselend opbouw en 
verval wordt het slot in 
1945 verlaten en zet het 
verval in tot het in 1972 
gerestaureerd wordt en 
zijn huidige bestemming 
als horecagelegen heid 
krijgt. 

Afb. 2 
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De verkenning 
De put bevindt zich in de kelder van 
het oudste gedeelte van het slot (Afb. 
3) en is geïntegreerd in het kelder- 
gewelf. De toegang wordt gevormd 
door een betrekkelijk kleine opening. 
Voor de ingang i s  een oude handpomp 
geïnstalleerd. 

Om gemakkelijker te  kunnen werken 
werd net boven het waterniveau een 
werkvlonder geïnstalleerd. Bovendien 
werd met een dompelpomp het water- 
niveau zover teruggebracht dat werken 
met perslucht niet meer nodig was. 

Onder de toplaag met horeca- en 
afbraakafval zoals glazen, bestek, 
kopjes, metselfragmenten, hout en 
spij kerresten, volgde een laag, zwarte 
modder gemengd met zand waarin 
zich, naast voornamelij k afbraakafval, 
een paar leuke vondsten bevonden. 
Onder deze dunne laag volgde een 
kleilaag die zelf nauweli j ks resten 
bevatte. In deze kleilaag lag de houten 
fundering van de putwand. Het materi- 
aal van alle lagen werd verzameld en 
met de hand gezeefd. Een klein deel 
van de houten fundering werd vrijge- 
maakt en bemonsterd voor eventuele 
dendrochronologische datering. 

Vondsten en bevindingen 
Het aantal gebruiksvoorwerpen was erg 
beperkt: een halsfragment van een 
wijnfles ("buikfles" 1600- 1700) (Afb. 
4) en een tabakspijp van Abraham 
Boesveld (1 737- 1 752). 
Het keukengerei was beter vertegen- 
woordigd: diverse fragmenten van 
grapes (1 500 tot 1800), waaronder van 
Tegelens aardewerk (Afb. 5), een bord 
Neder-Rijns aardewerk met slib- 
versiering (1 700-1 800) (Afb. 6), steen- 
goed ui t Westerwald (1 550-1 700) en 
een Frankfurter tuitkan (1 800-1 900) 
(Afb. 7). Geen van de vondsten was 
compleet. Ze zijn dus als afval in de 
put gestort en er niet per ongeluk 
ingevallen. Ook werden wat botresten 
gevonden, meest slachtafval, van 
varken, rund, schaap en kip soms met 
slachtsporen. Een datering is niet 
uitgevoerd. Curieuzer zij n de resten 
van een bruine rat en een egel. Egels 

Afb. 3 
Putopening met de handpomp 
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Afb. 4 
Fragment buikfles 

Afb. 5 
Fragment Tegelens aardewerk 

zijn geen geweldige klimmers en het 
ongelukkige exemplaar i s  zeker niet 
uit eigen beweging in de put terecht 
gekomen. Het funderingshout bleek 
van moeraseik te  zijn, een inferieure 
soort met een zeer onregelmatig 
ringenpatroon. Het aantal bruikbare 
ringen was bovendien te  beperkt voor 
dendrochronologische datering. 

Litera tuur 
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Westelijk  edee el te, 1985 
Groeneweg, G., Bergen op Zooms 
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Henkes, H.E., Glazen zonder glans, 
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EEN ZELDZAME DOBBELSTEEN 
UIT NIJMEGEN 
Ben Teubnes 

Inleiding 
In het voorjaar van 2002 kreeg een van 
onze AWN-leden, Cor Koot uit 
Nijmegen, een bijzondere vondst bijna 
letterlij k in de schoot geworpen. 
Tijdens rioolwerkzaamheden en het 
daarbij begeleidend archeologisch 
onderzoek onder aan de Lange 
Hezelstraat en de Parkweg, vond een 
omstander een dobbelsteen van 
serpetijnsteen met achttien vlakken 
(afb. 1 ). Na de steen bekeken te 
hebben wierp hij deze onverschillig 
weg, recht in de voeten van het 
eveneens in de archeologische vorde- 
ringen geïnteresseerde AWN- lid. 
Het betreft hier een zogenaamde 
teetotum, een polygonen dobbelsteen, 
die gebruikt kan worden bij verschil- 
lende kansspelen. De 

tijdens de kersttijd erg populair is. In 
het Engels wordt dit spel rond 1500 
voor het eerst onder de naam van 
'totum' vermeld en vanaf 1720 als 'T- 
totum' of 'teetotum'. In 1801 verte- 
genwoordigen de vier letters reeds vier 
woorden in het Engels: T = Take all; H 
= Half; P = Put down; en N = Nothing. 
Bij de Duitse tegenhanger vinden we 
de letters N = Nichts; G = Ganz; H = 
Halb; en S = Stel1 ein (leg in) 

Terug naar onze dobbelsteen. 
De dobbelsteen van serpentijn, meet 
3,6 cm (grootste maat) en weegt 50,5 
g. Het bijzondere aan deze steen is, 
dat hij uit achttien bewerkte vlakken 
bestaat, voorzien van zowel getallen in 

Afb. i 
Dobbelsteen 

naam komt van het 
Latijnse woord -- 

/F- 'totum'. Dat betekent 
'alles'. Zo'n object, in 

I -  - - _ 
de vorm van een tol of 

f 
-- r 

dobbelsteen, i s  q{ 

./ 
. , " 

voorzien van letters of 
d '- l t. : 1 - *- -" h-. 

getallen, die het 
resultaat van het spel 

( : ; .  
1 t * l  \'j 

bepalen, in overeen- b ,  I . '  
3 7 

stemming met de zijde '1 l 1, . y : 

die na het draaien van [l ' 

de tol of na de worp l f 4 ,  . \ ,,l. i i \  
l 

van de steen boven 
- 8 

ligt. 

In Engeland en Ierland 
bestaat volgens David 

-- 
Golinkin een spel 
genaamd totum of 
teetotum dat vooral 



de vorm van witte punten, als Letter- 
combinaties: twaalf vlakken met de 
getallen 1 t /m 12 en zes vlakken met 
letters: LS ND NG NH SZ TA. 

Uit een artikel van László Borhy, 
verbonden aan de Eötvös-Laránd- 
Universitat, Lehrstuhl fur Archëologie 
der Antike te  Boedapest, bli j k t  dat er 
tot nu toe vijf andere polygone 
speelstenen in Europa bekend zijn. 
Het gaat om de volgende exemplaren: 
1. Gyulafehervár (Alba lulia, Apulum 
in Dacië), naar men zegt uit een 2-3e 
eeuws Romeins grafveld op de Dealul 
Furcilor. Veelhoek uit brons gegoten, 
met 26 vlakken, waarvan achttien 
vierkanten. Op twaalf van die vlakken 
zijn als getallen witte punten van één 
tot twaalf ingekrast, acht driehoekige 
vlakken zijn leeg, op zes vlakken staan 
de volgende letterparen: ND / NH / NA 
/ SZ / LS / TA. 
2. Bonn, Rheinisches Landesmuseum 
(Inv.-Nr. A 896). In de 19e eeuw aange- 
kocht. Zeshoekige speelsteen van 
serpentijn, met zeshoekige vlakken en 
met resten van een ronde steel. Dit 
laatste kenmerk verwijst dit stuk naar 
de tollen. Er staan geen getallen op, 
maar men heeft er de volgende letter- 
paren op aangebracht: ND 1 NH / NG / 
SZ 1 LS / TA. 

3-4 Wenen, Kunsthistorisches Museum 
(Inv.-Nr. V 1042 en 1043). Volgens het 
inventarisboek stonden beide identieke 
speelstenen reeds in 1821 beschreven, 
echter zonder vermelding van de 
vindplaats. Het betreft hier 
veelvlakkige speelstenen met 26 
vlakken, waarvan achttien vierkanten. 
Op twaalf van die vlakken zijn als 
getallen witte punten van een tot 
twaalf ingekrast, acht driehoekige 
vlakken zijn leeg, op zes vlakken staan 
de volgende letterparen: ND 1 NH 1 NG 
1 SZ 1 LS 1 TA. Beide stukken vertonen 
veel geUjkenis met exemplaar nr. 1 uit 
Dacië. 
5. Barcelona, Museu d'Aqueologia de 
Catalunya. Ook hier betreft het een 
veelvlakkige speelsteen uit de 19e 
eeuw, met 26 vlakken, waarvan er 
achttien vierkant zijn. En ook hier 
staan op twaalf van die vlakken als 
getallen witte punten van één tot 
twaalf ingekrast, de acht driehoekige 
vlakken zijn eveneens leeg en op 
vlakken staan dezelfde Letterparen: ND 
1 NH 1 NG / SZ 1 LS / TA. 

Plaatsen we de letterparen van de nu 
zes bekende speelstenen in een tabel 
dan zien we het volgende overeenkom- 
sten en verschillen: 

l. Gyulafehérvár 2. Bonn 3-4. Wenen 5. Barcelona 6. Nijmegen 
Vlak 

1. N D 1  ND I ND l ND / ND I 
2. NH I NH 1 NH l NH 1 NH l 
3. N A 1  NG 1 NG l NG l NG l 
4. SZ 1 SZ I SZ / SZ l SZ I 
5. L S I  LS l LS l LS l LS I 
6. TA I TA l TA / TA I TA I 



Wat opvalt bij deze bovenstaande 
objecten is, dat het grotendeels om 
dezelfde letterparen gaat. De enige 
afwijking betreft letterpaar NA op 
vlak 3 op het exemplaar uit 
Gyulafehérvár; op de andere speel- 
stenen staat hier NG. 

Interpretatie 
Rudolf Noll maakt in zijn artikel 
"Seltsame Spielwurfel" melding van 
een inventarisboek van het 
Kunsthistorisches Museum te Wenen, 
uit 1821, waarin de betekenis van deze 
raadselachtige Letterparen wordt 
verklaard : 

(ParkwegILange Hezelstraat) bi j  het 
Kronenburgerpark, i s  het zelfs niet 
ondenkbaar dat onze dobbelsteen uit 
de 19e eeuw stamt (21 876 sloop 
stadsmuren en aanleg Kronenburger- 
park door tuinarchitect Liévin Rosse- 
els). 
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Aan het afwijkende letterpaar op de Wikipedia, The free 
speelsteen uit Gyulafehérvár (NA) kan .Teeto ,, 
dezelfde betekenis gegeven 
worden als aan het letterpaar NG: 
N(imm) A(l1es) en N(imm) G(anz). Noll 
merkt verder nog op, dat de afkorting 
TA eveneens twee betekenissen 
toelaat: in het geval van minderjarige 
spelers T(ritt) A(us), betreft het 
volwassenen dan T(rink) A(us) 

Datering 
Borhy schrijft in zijn artikel dat 
Zöblitzer serpentijnsteen vanaf de 17e 
eeuw behalve voor kunst- en gebrui ks- 
voorwerpen, ook voor speelgoed 
gebruikt werd. We kunnen dus aanne- 
men dat ons exemplaar, ook van 
serpentijnsteen, dus zeker niet ouder 
zal zijn en vermoedelijk zelfs jonger. 
Rekening houdend met de vondstplek 



BRONZEN BESLAGSTUK MET 
WOLVENKOP 
Olaf Verbaarschot 

Op een akker in de Betuwe vond ik 
enige t i jd geleden een bronzen beslag- 
stuk. Het voorwerp i s  opengewerkt 
met in het midden, naar mijn mening, 
een afbeelding van een wolvenkop. 
Aan de bovenzijde bevinden zich twee 
nagelogen. Aan de onderzijde bevindt 
zich één nageloog. Met behulp van de 
ogen is het voorwerp ergens op beves- 
tigd geweest. De randen van het 
beslagstuk lopen schuin af. 
Het beslagstu k is vermoedelij k onder- 
deel geweest van paardentuig en kan 
qua datering geplaatst worden in de 
Karolingische periode. 

Afbeelding 
Beslagstuk met wolvenkop Litera tuur 
Schaal 2: 7 

Detectormagazine, nr. 88, september 
2006 
Tuijn, W., Opnieuw de bulldozer in de 
Aam te Elst, in: Jaarverslag 1986 AWN- 
afdeling 76, pag. 23 
Tuijn, W., Een middeleeuws bronzen 
beslagstuk uit  Wijchen, in: Jaarverslag 
7992 AWN-afdeling 76, pag. 78 



EEN NIET-ALLEDAAGSE PIJPENKOP 
Geoff Parsons 

Als verzamelaar van aardewerken 
pijpen kwam ik enige t i jd  geleden in 
het bezit van een mooi exemplaar. De 
pijpenkop toont in reliëf het wapen 
van Denemarken. Links en rechts van 
het wapen zien we de god Neptunus. 
Op de hiel van de kop staat het merk 
van de Leeuw in de Hollandse tuin. 

Heraldiek 
Na enige t i jd  uit de gratie te  zijn 
geweest, werd in het derde kwart van 
de 18e eeuw de heraldiek in de 
pijpenmakerij weer een geliefd 
motief. Pijpen met het wapen van 
Zweden, Denemarken, Pruisen, Frank- 
rijk, Spanje, Hongarije en Rusland 
werden in grote aantallen door vooral 
pijpenmakers uit Gouda gemaakt. De 
pijpen waren voornamelij k voor de 
export bestemd. De hier besproken 
pijpenkop i s  zeer waarschijnlijk 
vervaardigd door de uit Gouda afkom- Afbeelding 
stige pijpenmaker Frans Verzi j1 (1 724- Pijpenkop met wapen van Lknmmrken 
1 786). 

Litera tuur 
Meulen, J. van der., Goudse pijpen- 
makers en hun merken, Leiden 2003. 



SPOREN VAN EEN VERLOREN STADS- 
PALEIS ANNEX KLOOSTER 
Willem Kuppens 

Inleiding 
Tussen maart 2005 en juli 2006 werd 
door het Bureau Archeologie van de 
gemeente Nijmegen een opgraving 
uitgevoerd op de St. Josephhof te 
Nijmegen. De plannen het gehele 
terrein te  bebouwen met een 
appartementencomplex en onderlig- 
gende parkeergarage maakten het 
noodzakelijk dit archeologisch waarde- 
volle gebied geheel op te  graven. Aan 
de opgraving werd door leden van de 
AWN-afdeling 16 Nijmegen e.o. meege- 
werkt. 
De resultaten van het gehele 
opgravingsproject worden op dit 
moment door het Bureau Archeologie 
uitgewerkt. Het wachten i s  dus op een 
meer uitgebreide rapportage van 
voornoemd bureau. 
In dit artikel ga ik -met toestemming 
van het Bureau Archeologie gemeente 
Nijmegen- nader in op de tijdens de 
opgraving aan het licht gekomen 
restanten van gebouwen behorende bij 
en gelegen achter het rond 1660 aan 
de St. Jorisstraat (thans Kelfkensbos) 
gebouwde stadspaleis - vanaf 1877 als 
klooster van de Broeders van Maast- 
richt in gebruik - en de daarachter 
gelegen ommuurde tuin. De aangetrof- 
fen restanten van de in 1944 vernielde 
tot de St. Josephschool behorende 
gebouwen Bosch A en B, alsmede de in 
1981 gesloopte schoolgebouwen 
Hertogstraat en Derde Walstraat Laat ik  
op dit moment buiten beschouwing. 

Historische achtergrond (afb. 1 ) 
In archeologisch opzicht i s  de St.  

Josephhof een bijzonder interessant 
gebied. Eerdere kleine opgravingings- 
campagnes van de voormalige ROB 
(1 952 en 1981 ) en incidentele vondsten 
toonden immers aan dat onder de St. 
Josephhof een belangrij k stukje 
Ni j meegs verleden op ontsluiting lag te 
wachten. Een verleden dat mogelijk 
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verband hield met het 
door de Romeinse 
schrijver Tacitus 
genoemde Oppidum 
Batavorum en de 
inmiddels fameuze 
Bataafse opstand van 
69/70 na Chr. 
Bovendien was er alle 
aanleiding te  veron- 
derstellen dat het 
terrein ook vóór en na 
de Romeinse periode 
soms meer, soms 
minder intensief bij 
vroege bewoners van 
het gebied in gebruik is geweest. 
Hoe de situatie op en rond de St. 
Josephhof er rond het midden van de 
17e eeuw uitzag, kunnen we gedetail- 
leerd aanschouwen op een tweetal 
door Hendrik Feltman vervaardigde 
werken. Allereerst de prent die 
Feltman in 1649 maakte en die als 
gravure werd opgenomen in het 
Stedenboek van Johan Blaeu. Vervol- 
gens het omstreeks 1669 door hem 
geschilderde alom bekende en in het 
museum Het Valkhof te  aanschouwen 
vogelvluchtgezicht. Op beide werken 
zijn panden, tuinen en andere 
optrekjes te zien. 

Pand met pilastergevel (afb. 2) 
Het pand dat vanaf het midden van de 
17e eeuw van belang lij kt  te  zijn 
geweest voor het verdere gebruik van 
het gebied dat nu is opgegraven, is het 
omstreeks 1660 ten noorden van het 
opgravingterrein gebouwde en aan de 
voormalige St. Jorisstraat (thans 
Kelfkensbos) gelegen monumentale 
pand met pilastergevel. Dat pand heeft 
er tot september 1944 in volle glorie 
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gestaan. Tijdens de bevrijding van 
Nijmegen werd het pand in brand 
geschoten en de restanten ervan 
werden in 1951 gesloopt. 

Ommuurde tuin 
Op het door Feltman in 1669 vervaar- 
digde schilderij valt nog meer te zien. 
Achter het monumentale pand bevindt 
zich een grote in Franse stij l aange- 
legde ommuurde tuin. In de tuin direct 
links achter het monumentale pand 
laat het schilderij van Feltman een min 
of meer vrijstaand gebouwtje zien. 
Het gebouwtje kent dezelfde oriënta- 
tie als die van de tuin en ligt met de 
oostgevel op of in het verlengde van de 
oostelijke tuinmuur. De mogelijkheid 
dat bedoeld gebouwtje er vóór de 
bouw van het monumentale pand al 
stond (en dus is blijven staan) valt niet 
uit te sluiten, aangezien op het door 
Feltman in 1649 vervaardigde 
vogelvluchtgezicht ongeveer op 
dezelfde plaats een soortgelij k ge- 



bouwtje valt waar te nemen. 

Vincentiusvereniging 
Over bouw- en verbouwactiviteiten 
tussen het ontstaan van het pand en 
globaal 1877 is vooralsnog weinig 
bekend. Eerst vanaf 1850 valt er over 
de lotgevallen van het pand, de 
bijgebouwen en de tuin weer iets te 
bespeuren. Het pand met de bijbeho- 
rende optrekjes en de in Franse stij l 
aangelegde ommuurde tuin komt dan 
in handen van de Vincentiusvereniging. 
Deze vereniging maakt zich o.a. sterk 
voor de opvoeding van de minder- 
bedeelde katholieke jeugd in Nijmegen 
en start in het monumentale pand met 
het geven van onderricht aan meisjes. 
Tot 1877 bl i j f t  de Vincentiusvereniging 
nog flink hannesen met het katholieke 
onderwijs; in dat jaar ziet de vereni- 
ging kans de in het katholieke onder- 
wijs gepokt en gemazelde Broeders 
van Maastricht naar Nijmegen te halen. 
Een gezelschap broeders betrekt het 
monumentale pand en het katholieke 
onderwijs begint body te krijgen. 

St. Josephscholen 
Nadat de onderwijsruimte in het van 
stadspaleis tot broederklooster/school 
getransformeerde monumentale pand 
te krap bli j kt te zijn, zetten de Broe- 
ders van Maastricht tussen 1879 en 
1909 op het terrein van de huidige St .  
Josephhof in rap tempo meerdere 
schoolgebouwen neer; de bij menig 
Nijmegenaar bekende St. 
Josephscholen. Ten behoeve van de 
schoolgebouwen worden belangrijke 
delen van de oorspronkelijk in Franse 
s t i j l  aangelegde tuin achter het 
stadspaleis en enkele tuinen van 
aangekochte aangrenzende panden 

opgegeven. 

Vandalenwerk 
Inzake de tuin citeert Raeven broeder 
Sebaldus. Deze broeder beschrijft hoe 
zijn medebroeders omstreeks 1884 met 
de in Franse s t i j l  aangelegde tuin 
omgingen: 'Zo werd de prachtig 
aangelegde tuin veranderd in een 
moestuin met rechte paden. In het 
midden stond een mooie bruine beuk. 
Maar daar moest het kruispad komen. 
En dus moest de beuk er aan geloven. 
De buren aan de Hertogstraat noemden 
het vandalenwerk. Een moerbeiboom 
moest het ook ontgelden, maar een 
tweede mocht blijven staan omdat hij 
juist naast een aan te leggen pad 
stond. ' 

Kapel 
In 1877 i s  er in verband met de Broe- 
ders van Maastricht voor de eerste 
keer sprake van een kapel. Het gaat 
dan om de inrichting tot kapel van een 
bestaande ruimte in het monumentale 
pand. In 1888 Laten de broeders echter 
een aparte (nieuwe) kapel bouwen. 
Stadsarchitect ir. J. J. Weve levert 
kosteloos bestek en tekeningen. De 
kapel wordt gebouwd op de plaats van 
de achter het monumentale pand in de 
oostzijde van de tuin gelegen zgn. 
"steenen school" en in 1889 ingewijd. 
Met de stenen school wordt vermoede- 
l i jk het bi j  het monumentale pand 
behorende voormalige koetshuis 
bedoeld. Dit koetshuis werd na 1850 
door de Vincentiusvereniging als 
bewaarschool of klaslokaal voor 
meisjes gebruikt. In 1912 is de kapel 
gelet op de toename van het aantal 
broeders te  klein geworden en pleegt 
men enkele uitbreidingen. Het 



priesterkoor wordt 
verlengd en achter het 
priesterkoor bouwt 
men een nieuwe 
sacristie. 
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Troosteloze ruïne 
(afb. 3) 
In september 1944 
vinden er ten tijde van 
de bevrijding van 
Nijmegen op en rond 
het Kelfkensbos hevige 
gevechten plaats 
tussen Duitse troepen 
en Amerikaanse 
bevrijders. Tijdens die gevechten 
worden het monumentale pand van de 
Broeders, de achter het pand gelegen 
schoolgebouwen Bosch A en B alsmede 
de kapel in brand geschoten en volle- 
dig verwoest. De verder op het terrein 
gelegen schoolgebouwen (Hertogstraat 
en Derde Walstraat) lopen flinke 
schade op, maar kunnen na de bevrij- 
ding weer worden hersteld. Van het 
mooie historische stadspaleis bl i j f t  een 
troosteloze ruïne over. Na de bevrij- 
ding pleit men er voor de monumen- 
tale gevel te behouden, maar tever- 
geefs. De restanten van het gebouw 
(incl. kapel) worden in  1951 gesloopt. 
Tot zover wat de historie ons leert over 
het wel en wee van het uit rond 1660 
daterende stadspaleis. 

De opgraving 
Tijdens de voorbereiding van het 
opgravingsproject werd met behulp 
van oud en nieuw kaartmateriaal 
(perceelsindelingen, grondgebrui k 
e.d.) geconstateerd dat de begrenzing 
van het opgravingsterrein aan de 
noordzijde was gelegen even ten 
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zuiden van de achtergevel van het 
oorspronkelijke stadspaleis. Mogelijke 
restanten van het monumentale pand 
zelf zouden moeten liggen onder de 
aan het Kelfkensbos gelegen panden en 
de achter die panden liggende toe- 
gangsweg (zijn buiten het op te  graven 
terrein gebleven). Het gehanteerde 
kaartmateriaal liet evenwel zien dat 
tijdens de opgraving restanten van de 
tot het Broederklooster behorende 
kapel en tot de tuin van het oorspron- 
kelij ke stadspaleis behorende structu- 
ren (W.O. de tuinmuur) konden worden 
aangetroffen. 

Restanten van kapel en koetshuis 
(afb. 4) 
Al snel na de aanleg van een 
opgravingsput in de noordoost hoek 
van het opgravingsterrein, werden 
ongeveer 50 cm onder het loopvlak 
restanten van wat onmiskenbaar een 
kapel was, aangetroffen. Tijdens de 
vlaksgewi jze verdieping van de 



opgravingsput kwamen 
nog meer structuren 
aan het licht. Structu- 
ren die ouder dan de 
kapel waren en 
waarschijnlij k verband 
hielden met direct 
achter en links van het 
oorspronkelijke 
stadspaleis gelegen 
bouwwerken (koets- 
huis, waterkelder en 
tuinmuur). 
Van de oorspronkelijk 
22 meter lange (incl. 
kooruitbreiding en 
sacristie) en 6 meter 
brede kapel kon een flink gedeelte van 
de fundering van 14 meter lang en 6 
meter breed worden vrijgelegd. De 
waargenomen afmetingen van kapel en 
sacristie komen goed overeen met de 
afmetingen genoemd in  de bouw- 
tekeningen van 1888 en 191 2. 
Vastgesteld werd dat er bi j  de bouw 
van de kapel in 1888 - zeker in de 
fundering - verschillende baksteen- 
formaten zijn gebruikt. De bakstenen 
dateren uit een periode die ligt tussen 
de 14e en 17e eeuw. Men heeft dus 
ouder baksteenmateriaal hergebruikt. 
De bakstenen gebruikt in de fundering 
van het in 191 2 verlengde koor van de 
kapel en de sacristie hebben allen 
eenzelfde afmeting en behoren tot één 
partij. De stenen zijn te  dateren in de 
19e of 20e eeuw. Wat voorts opviel, 
was dat in de fundering van de kapel 
en de sacristie gedeelten van ouder 
muurwerk zijn gebruikt. Met name de 
zijgevels van de kapel en de gehele 
sacristie zijn gefundeerd op muurwerk 
dat een baksteenformaat kent uit de 
15e, 16e en 17e eeuw. Het oudere 
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muurwerk waarop kapel en sacristie 
zijn gefundeerd, komt redelijk overeen 
met de afmetingen van het links achter 
het stadspaleis gelegen bijgebouw 
(koetshuis?) dat in de begintijd van de 
Broeders van Maastricht als school- 
gebouwtje in gebruik is geweest. 
Geconcludeerd kan worden dat ook in 
de fundering van het vermeende 
koetshuis ouder materiaal is her- 
gebruikt. De fundering van het zuid- 
oostelijke deel van het vermeende 
koetshuis (onder de sacristie) bleek 
plaatselij k ongeveer een meter dieper 
te  steken dan de overige funderings- 
resten van het koetshuis. Ter hoogte 
van de onderkant van de fundering 
werden de restanten van een -nog 
nader te dateren- natuurstenen vloer 
(veldkeien) aangetroffen. 

Muurresten, funderingen en kelder- 
werk (afb. 5) 
Vastgesteld werd tevens dat de oudere 



muurresten onder de oostgevel van de kapellsacristie aangetroffen restanten 
kapel en de oostgevel van de sacristie van de tuinmuur werden tijdens de 
in het verlengde liggen van en aanslui- opgraving in diverse andere zuidelijker 
ten op de naar het zuiden toe verlo- gelegen werkputten restanten van de 
pende restanten van een tuinmuur. oostelijke en zuidelijke tuinmuur 
Direct ten westen van de kapel en teruggevonden. In alle gevallen gaat 
tegen de fundering van koetshuis en het om restanten van de fundering van 
kapel aangebouwd, werden dieplig- de muur en in enkele gevallen om de 
qende restanten van een beerkelder fundering van steunberen die tegen de 
(ca. 3 meter lang, 2 meter breed en buitenzijde van de tuinmuur waren 
2,s meter diep) aangetroffen. Metsel- geplaatst. Alle in de fundering ge- 
verband en baksteenformaten van de bruikte metselverbanden en bakstenen 
beerkelder komen overeen met die van zijn nagenoeg identiek. De bakstenen 
de fundering van het vermoedelijke zijn te dateren in de 17e eeuw. 
koetshuis. Dat rechtvaardigt de conclu- De aangetroffen restanten van de 
sie dat beerkelder en koetshuis in 
dezelfde periode tot stand zijn geko- Afb.5 
men. Naar het noorden toe verlopend Veldtekening kapel 
aangetroffen soortgelij k 
muurwerk doet vermoeden dat 
de beerkelder een relatie heeft 

I 

gehad met het stadspaleis (of 
een voorganger daarvan). 
Bovenop en deels in de restan- 
ten van de beerkelder werd 
een nagenoeg complete 
waterkelder met tongewelf I 

aangetroffen. De waterkelder 
(2,8 meter lang, 1,6 meter l 

breed en ca. 2,3 meter diep) 
was opgebouwd met IJssels- 
teentjes uit de 17e eeuw. Naar 
het noorden toe verlopend 
aangetroffen soortgelij k en op 
een watergoot lijkend muur- 
werk doet vermoeden dat de 
waterkelder een relatie heeft 
gehad met het stadspaleis. 

Restanten van de tuinmuur 
(afb. 6) 
Aansluitend op en in het 
verlengde van de in de funde- 
ring van het koetshuis en de 



oostelijke en zuidelijke tuinmuur tuinaanleg. 
liggen qua positie op of nabij de in 
1832 kadastraal vastgelegde Andere waterpartij 
perceelsgrens van de tuin behorende Ongeveer in het midden van de oor- 
bij het stadspaleis. spronkelij ke tuin werden tijdens de 

Uitbraaksporen schoolgebouw 
Van het meest westelij k gelegen 
gedeelte van de zuidelijke tuin- 
muur en de westelijke tuinmuur 
werden tijdens de opgraving geen 
muurrestanten aangetroffen. Op 
of nabij de uit 1832 daterende 
westelijke perceelsgrens werden 
echter diverse uitbraaksporen 
aangetroffen. Bedoelde uitbraak- 
sporen zijn echter te  interprete- 
ren als uitbraaksporen van het in 
1903 / 1 904 gebouwde school- 
gebouw Hertogstraat en het in 
1909 tot stand gekomen school- 
gebouw Bosch B. Dat er op of 
nabij de uit 1832 daterende 
westelijke perceelsgrens sprake i s  
geweest van een (oude) tuinmuur, 
moge blijken uit  het relaas van 
V.C. 

Restanten van muurwerk in de 
tuin 
In het noordelijke gedeelte van 
het opgravingsterrein werd 
ongeveer halverwege in de zone 
tussen de oostelijke en westelijke 
tuinmuur de fundering en opgaand 
muurwerk van wat eens een 
fontein of waterbassin was 
geweest, aangetroffen. De ronde 
structuur (4 meter in doorsnede) 
was opgemetseld met een formaat 
baksteen dat te  dateren is in de 
late 17e en 18e eeuw en maakte 
vermoedeli j k onderdeel uit van 
een uit die periode daterende 
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opgraving de restanten van een andere 
waterpartij aangetroffen. Vermoede- 
lijk gaat het hier om de restanten van 
een waterbassin of ondiepe vijver. De 
constructie van het muurwerk (W.O. 
kleine hoogteverschillen tussen de 
diverse onderdelen van het muurwerk) 
maakt het mogelijk dat water van hoog 
naar laag stroomt. De bi j  de aanleg 
van de waterpartij gebruikte baksteen 
kent een formaat dat te  dateren i s  in 
de 18e en 19e eeuw. De waterpartij 
maakte zeer waarschijnlijk onderdeel 
uit van de uit die periode daterende 
tuinaanleg. 

Tenslotte 
Het voorgaande i s  een samenvatting 
van een meer uitgebreide publicatie. 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de auteur van dit 
artikel. 
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TWEE GEWEIBIJLEN UIT DE 
OMGEVING VAN NIJMEGEN 
Wim Tuijn 

Het komt niet zoveel voor dat je 
dergelijke zeer oude werktuigen in 
je handen hebt. Ze zijn gemaakt van 
hertshoorn, het zeer harde materi- 
aal van het gewei van het edelhert. 
Maar toch, het bl i j f t  organisch 
materiaal, dat wil zeggen gevoelig 
voor afbraak door in de bodem en in 
de Lucht aanwezige zuurstof. Dit kan 
tot complete vernietiging leiden. 
Alleen een goed dichte bodemlaag 
van klei of een versteningsproces 
kan redding brengen. 

Hertshoorn i s  eigenlijk een ver- 
keerde benaming. Het heeft niets 
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met hoorn van doen. Het is been- 
weefsel dat elk jaar in de vorm van 
gewei op de zogenaamde rozenstokken 
op de schedel van de bokken groeit en 
in de maand oktober weer wordt 
afgeworpen. Elk jaar komen er vertak- 
kingen bij; men spreekt in dit verband 
van het aantal enders. Waarschijnlij k 
zijn onze bijlen gemaakt uit afgewor- 
pen geweien van acht-enders. Bij 
geschoten herten zitten er meestal nog 
delen van de schedel aan het gewei. 
Bij die van ons niet, dus zijn ze afge- 
worpen. In de steentijd was gewei als 
grondstof voor werktuigen zeer in trek. 
Het is relatief gemakkelijker te  bewer- 
ken dan vuursteen en andere steen- 
soorten. 

De te Overasselt en Erlecom gevonden 
bijlen zijn basisbijlen. De kleur van de 
bijlen i s  bruin. De basisbij l i s  een 
algemeen type, in gebruik vanaf het 
mesolithicum tot het einde van het 
neolithicum (ongeveer 7000 tot 2000 
voor Chr.). De bijlen worden gemaakt 
van het dikste ondereinde van de stang 
met daarop de ronde afdruk van de 
rozenstok en de eerste vertakking, de 
oogtak. Deze oogtak wordt verwijderd 
en in het dikke gedeelte wordt een gat 
geboord voor het plaatsen van de 
steel. De stang wordt schuin afgezaagd 
en geslepen. De toepassingen liggen in 
de sfeer van hakken, graven en klop- 
pen. 

De bijl uit Overasselt (afb. 1)  
Ongeveer 40 jaar geleden vond de heer 
G. Gerrits te Worssum (Overasselt) 
tijdens een plaatselijke ontzanding 
nabij zijn woning in een kleilaag onder 
het stuifzand deze fraaie hertshoornen 
bijl. De bi j l  is door gebruik glad 



geworden, 
vooral rond het 
vlak van de 
rozenstok en 
rond de schuine 
afsnijding van 
de stang. De 
oogtak i s  
zorgvuldig 
weggewerkt tot 
een ovaal 
heuveltje. Het 
steelgat met 
een diameter 
van 25 mm i s  
zuiver rond. Is 
dit een Engelse 
connectie? 1 
inch i s  ook 25 
mm. 

De bijl uit 
Erlecom (afb. 
2 )  
Vorig jaar was 
opnieuw de 
heer Henk Stuij de gelukkige vinder 
van een topvondst. Ditmaal geen 
stenen, maar een hertshoornen bijl, 
gevonden op een afvalberg van een 
zandzuiger te Erlecom. De bi j l  ziet er 
zeer gaaf uit. Vooral de rozenstok met 
de beenparels er nog aan vast, is erg 
fraai. Door gebruik i s  de schuine 
afsnede van de stang mooi gepolijst. In 
de lengterichting van de stang bevindt 
zich een bundeltje zeer fijne groefjes. 
Het gaat hier duidelijk om sporen van 
gebruik. Het steelgat is niet rond maar 
een weinig ovaal. Het gaat hier waar- 
schijnlijk om een later bijgewerkt rond 
gat. Bij boren ontstaan nu eenmaal 
geen vierkante gaten. De oogtak is 
Licht ingezaagd en daarna afgebroken. 

Boven de oogtak bevindt zich nog een 
kleine vertakking. Wellicht een vroege 
aanzet voor de ijstak? Men heeft ook 
geprobeerd deze te  verwijderen. 

Tot slot een woord van dank aan de 
tekenaar van de bijlen, de heer André 
Simons van het Bureau Archeologie van 
de gemeente Nijmegen. 
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HET MIDDELEEUWSE KASTEEL VAN 
GROESBEEK DEEL 2 
Jan Wessels 

In het Jaarverslag 2005 van de AWN- 
afdeling 16 werd verslag gedaan van 
de voorlopige resultaten van de door 
BAAC uitgevoerde opgraving aan de 
Hoflaan te Groesbeek. Aldaar waren 
de restanten van het middeleeuwse 
kasteel aangetroffen. Kortheidshalve 
verwijs ik naar de inhoud van dat 
artikel. 

Tijdens het plaatsen van betonnen 
palen ten behoeve van het op het 
voormalig kasteelterrein te bouwen 
complex woningen, werden op een 
dieper niveau nog enkele vondsten 
gedaan. De vondsten werden aange- 
troffen in het zogenaamde voorland, 
even ten westen van de vierkante 
bakstenen ringmuur (afb. 1, vlak 4, 
locatie A). 

Aardewerk (afb. 2) 
Naast veel botmateriaal werden 
de navolgende scherven aange- 
troffen: 
* blauwgrijze Elmpterwaar, 13de 
eeuw. De scherven behoren bij 
een kogelpot en een kruik (nrs. 1 
en Z), 
* fragment van een wit kannetje 
met zoutglazuur, 14de eeuw (nr. 
3), 
* fragmenten van een kan van 
protosteengoed, 12de eeuw (nrs. 4 
en b), 
* fragment van een blank steen- 
goed kan, 14de eeuw (nr. 5). 

Overige vondsten (afb. 3) 
Verder werden er stukken leer 

aangetroffen. Nr. 1 is van een schoen 
en nr. 3 i s  bedrukt leer. 
Er werden voorts diverse metalen 
voorwerpen of fragmenten daarvan 
aangetroffen. In het algemeen kan 
worden gezegd dat de metalen vond- 
sten redelijk goed bewaard zijn 
gebleven. Nr. 2 zijn onderdelen van 
een harnas, nr. 5 betreft een pijlpunt 
en nr. 6 is de punt van een schede. 
Tenslotte werd er nog een deel van 
een benen haarspeld aangetroffen (nr. 
4). 

Litera tuur 
Groesbeek Hof laan. Onderzoek naar 
een kasteelterrein in het centrum van 
Groesbeek, BAAC 2005 (projectnr. 
05.034) 
Wessels, J. en J. Mooren, Het middel- 
eeuws kasteel van Groesbeek, Jaarver- 
slag 2005 AWN-afdeling 16, pag. 18- 19. 
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JAAROVERZICHT 2006 
WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK 
Peter de Lange van Bergen 

De werkgroep heeft wederom een zeer 
gevarieerd jaar achter de rug. Er zijn 
17 projectnummers uitgegeven. De 
activiteiten kunnen als volgt worden 
onderverdeeld : 

l.. Terreinverkenning / 
detectoronderzoek 5 
2.. Documentatie verstrekken 
bij tentoonstelling 1 publikaties 4 
3.. Assistentie verlenen bij 
opgravingen 2 
4.. Deelname aan de 
culturele dag Cuijk 1 
5.. Ontwerp bestemmings- 
plannen bekijken en beoordelen 4 
6.. Diversen 1 

Totaal 17 

De werkgroep heeft thans 14 leden, 
één minder dan vorige jaar. Inmiddels 
zijn wij met de gemeente en het 
schouwburgbestuur bijna rond voor 
een ruimte in de schouwburg te Cuijk. 

Als alles volgens planning gaat kunnen 
wi j  deze ruimte in januari 2007 in 
gebruik gaan nemen. 

Win-win situatie 
De streekmanager uitvoeringsteam 
reconstructiegebied Peel en Maas, 
Twan Goossens, heeft ons in januari 
bezocht. Hij werkt als een soort 
intermediair om partijen bij elkaar te 
brengen met als doel een win - win 
situatie voor het buitengebied. Indien 
wi j  een goed onderbouwd plan hebben 
zouden wij contact met hem op 
kunnen nemen om zodoende subsidies 
te  kunnen krijgen voor 
projecten. Wel was de strekking van de 
Heer Goossens dat er een commerciële 
partij bij betrokken moest zijn van- 
wege de haalbaarheid. 

Vossehol 
Jantinus Koeling heeft in samenwer- 
king met Martien Koolen de publicatie 
Vossehol na ca. 30 jaar afgerond. Het 
is een prachtig boekwerk geworden. 
Bij de AWN wordt momenteel bekeken 
of het als AWN-monografie kan gaan 
worden uitgegeven. 

Afbeelding 
Opgravings- 
terrein 
de Nielt 



De Nielt 
Op 6 maart i s  de grote opgraving op de 
Nielt begonnen waar diverse leden van 
onze werkgroep vele uren aan hebben 
mee gegraven. Door Becker 8 v.d. 
Graaf werd op de l e zaterdag van de 
maand speciaal voor onze werkgroep 
een graafzaterdag georganiseerd. 

Op de schervenavond van 26 septem- 
ber georganiseerd door de afdeling 16 
AWN Nijmegen werd een powerpoint- 
presentatie over de opgravingen op de 
Nielt door Jantinus Koeling voorgedra- 
gen. 

Op 30 september werd er door de 
gemeente Cuijk en het opgravings- 
bedrijf Becker 8 v.d. Graaf een 
informatiedag over de opgravingen op 
de Nielt voor belangstellenden georga- 
niseerd. Er waren ca. 700 belang- 
stellenden op deze dag afgekomen. De 
werkgroep heeft hand en span diensten 
verricht door o.a. diverse informatie- 
kramen over de verschillende perioden 
te bemannen. 

Fototentoonstelling 
In het gemeentehuis werd op 11 mei 
een tentoonstelling geopend over de 
opgravingen van de Grotestraat met 
als hoofdthema de opgraving bi j  
Nutricia. 
De tentoonstelling werd ingericht door 
leden van onze werkgroep. 0.a werden 
er door de werkgroep 5 panelen van A2 
formaat gemaakt met aan beide zijden 
info. Het uitgewerkte rapport over 
deze opgravingen werd bij de opening 
door Archol aangeboden. De meest 
spectaculaire vondsten werden 
tentoongesteld o.a. een askist. Ook 
werden de Romeinse schoenen 

tentoongesteld. 
In december zijn de Romeinse schoe- 
nen door Mergor in Mosam opnieuw 
geconserveerd. Enkele mensen van 
onze werkgroep hebben meegewerkt 
aan de inrichting van de nieuwe 
klimaatvitrine in het museum Ceuclum, 
zodat deze Cuijkse parels nu in volle 
glorie te zien zijn. 

Beleidsnota 
Voor de beleidsnota " Archeologie 
Cuijk" werd door de werkgroep ziens- 
wijzen ingediend. 

Ook voor het ontwerpbesluit "Her- 
inrichting Kade en Maasboulevard te 
Cuij k" werden zienswijzen ingediend. 

Culturele Dag 
Op de Culturele dag in Cuijk op 1 
oktober werd door de werkgroep in de 
Maasstraat een kraam met informatie 
over Terra Sigìllata gemaakt. Onze 
kraam werd druk bezocht en de indruk 
van ons was dat het publiek enthou- 
siast was. 

Lezing 
18 november werd er door Rien van 
den Brand, streekhistoricus, een lezing 
gegeven over het kasteel Middelaar en 
liet hij zien dat er in de archieven 
van het Rijksarchief te  Brussel nog 
zeer waardevolle stukken uit het Land 
van Cuij k liggen. Verder gaat hij een 
boek over kasteel Haps schrijven 
waarbij hij onze medewerking vraagt 
om zijn publicatie te verrijken met 
archeologische gegevens over dit 
gebied. De werkgroep heeft zijn 
medewerking hierover toegezegd en is 
druk doende de gegevens over de 
diverse opgravingen en vondsten te  
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Haps te  inventariseren en klaar te 
maken voor deze publicatie. 

Hits 
Op de teller van onze website 
www.archeologiecuijk.nl zijn vanaf 1 
januari ca. 700 hits geweest. 

Hieronder een verslag van vondsten die 
bi j  terreinverkenningen en detector- 
onderzoek werden gevonden: 

Zegelstempels op akkers in het 
Land van Cuijk (afb. l en 2) 
Leo Theunissen en Jan Kusters hebben 
in het afgelopen jaar met de metaal- 
detector een aantal zegelstempels 
gevonden. Het zegelstempel is een van 
de leukste vondsten van een detector 
hobbyist. Het i s  een persoonlijke 
vondst en komt niet erg veel voor. Het 
i s  zeer opmerkelijk dat in een korte 
periode een tiental stempels gevonden 
zijn. 

Soms kan men het stempel toeschrij- 
ven aan een persoon of instelling met 

de meest uitlopende motieven zoals 
familiewapen, religieuze voorstelling, 
spreuken en monogrammen. De 
herkomst bl i j f t  echter meestal ano- 
niem. 
Belangrijk bij determinatie is vaak de 
exacte vindplaats. Zegelstempels 
werden gebruikt om afdrukken in was 
te maken en om zodoende de echtheid 
van een document te garanderen. Het 
gebruik van het zegelstempel i s  al oud 
en gaat terug tot ver voor onze jaartel- 
ling. Zegelstempels komen o.a. voor in 
goud, zilver, brons, lood en diverse 
legeringen. 

Enkele van de gevonden zegelstempels 
zijn nog in prachtige staat. Een aantal 
stempels zijn zwaar beschadigt door 
landbouwmachines en/of zware 
bemesting van akkers. De komende 
jaren zal de kwaliteit van de gevonden 
voorwerpen in de bouwvoor verder 
sterk in kwaliteit afnemen door 
genoemde activiteiten. Dus redden wat 
er nog te  redden valt. 



In Westerheem, jaargang 55, oktober 
2006, i s  een prachtig artikel opgeno- 
men over gevonden zegelstempels in 
de provincie Zeeland. Het boek 
Zegelstempels en Zegelringen uit 
Zeeuwse bodem geeft een zeer uitvoe- 
rige 
beschrijving van diverse typen zegel- 
stempels. (ISBN 90 5994 01 3 x). De 
provinciale archeoloog heeft, in 
samenwerking met de Werkgroep 
Metaalvondsten Zeeland, de gegevens 
van de gevonden zegelstempels en 
zegelringen door detector hobbyisten 
in dit boek bewerkt. 

Verder onderzoek van de gevonden 
zegelstempels door Jan en Leo i s  
noodzakelijk om de identiteit van de 
gebruikers te achterhalen. Momenteel 
zijn de gevonden zegelstempels in 
bruikleen gegeven voor een tentoon- 
stelling in het museum Graeft Voort in 
G rave. 

Romeinse Munt (afb. 3) 
Jan Kusters heeft in Sint Anthonis een 
Romeinse munt gevonden van 
Postumus AR Antoninianus 260 - 269. 

Waarderingskruis (afb. 4) 
Verder vond Jan Kusters in st. Anthonis 
een waarderingskruis van Willem I 
1830 - 1831, ook wel bekend als het 
Hasselt Kruis. Ingesteld bi j  Koninklijk 
besluit no. 70 van 12 september 1831 
en uitgereikt aan allen, die aan de 
krijgs-verrichtingen in de jaren 1830 
en 1831 hebben deelgenomen. 
Het i s  een vierarmig bronzen kruis met 
een breedte van 29 millimeter. De 
voorzijde vertoont de gekroonde "W" 
in een krans bestaande uit een tak van 
eiken bladeren (links) en een tak van 

laurierbladen (rechts). De keerzijde 
heeft dezelfde krans, waar binnen de 
jaartallen "1 830-1 831 ". Op de armen 
van het kruis i s  de tekst "TROUW M N  
/ KONING / EN / VADERLAND" te lezen. 
Het brons voor het kruis werd gehaald 
uit een tweetal bij de Slag om Hasselt 
(8 augustus 1831 ) veroverde Belgische 
kanonnen. 

Afb. 3 

Afb. 4 



SLEUTEL UIT ERLECOM 
Henk Stuij 

In augustus 2006 vond ik bij een 
grondwinningsbedrijf in Erlecom een 
ijzeren voorwerp dat later een zgn. 
schuifsleutel bleek te  zijn. Het voor- 
werp is 19,4 cm lang en heeft een 
vierkante massieve steel waarvan het 
uiteinde in de vorm van een lus i s  
omgebogen tot greep (zie afbeelding). 

Dergelijke sleutels behoren bij zgn. 
kokervormige spreidveerhangsloten. 
Het principe daarvan was al bekend bij 
Grieken en Romeinen en daarvóór al in 

het Verre Oosten. Volgens Eras werden 
de sleutels gebruikt in combinatie met 
sloten ter afsluiting van houten of 
ijzeren kisten, ter vergrendeling van 
sluitbomen van stadspoorten, gevange- 
nissen e.a., terwijl ze ook gebruikt 
werden voor kettingen waaraan slaven 
gekluisterd waren. 

Datering van de sleutel uit Erlecom i s  
moeilij k. Een vrijwel identiek exem- 
plaar, gevonden nabij kasteel de Voorst 
bi j  Zwolle, wordt met enige mate van 
waarschijnlijkheid gedateerd op vóór 
1 362. In dat jaar werd het kasteel met 
de grond gelijk gemaakt, waarna op 

die plek geen bebou- 
wing meer plaats- 
vond. Daarentegen 
dateert Meindersma 
een soorgeli j ke 
sleutel met bij beho- 
rend slot uit 
Oldenzaal in de 17e 
eeuw. 

Litera tuur 
Eras, V. J.M., Sloten 
en sleutels door de 
eeuwen heen, 
Dordrecht 194 7 
Meindersma, K. T; ,  

Achter slot en 
grendel 
Lips Slotenmuseum 
Stedelijk Museum te 
Zwolle 

Afbeelding 
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GEBIED 6000, 
DE FYSIEKE BESCHERMING VAN EEN 
WETTELIJK BESCHERMD MONUMENT 
IN DE MAAS BIJ CUIJM 
Drs. Martijn Manders, 
RACM en Mergor in Mosam 

In 2005 zijn mogelijke kaderesten uit 
de Romeinse t i jd  (4de eeuw na Chr.) in 
de gemeente Cuij k fysiek beschermd. 
De vindplaats, gebied 6000 geheten, is 
al vele jaren geleden ontdekt en in 
kaart gebracht door de amateur- 
archeologen van de Stichting Mergor in 
Mosam, lid van de Landelijke Werk- 
groep Archeologie Onderwater. 

Gezegend Cuijk 
Zoals velen weten i s  Cuijk gezegend (al 
i s  dat maar van welke kant je dat 
bekijkt) met een enorme hoeveelheid 
aan overblijfselen uit de Romeinse tijd. 
Eind jaren 50 van de twintigste eeuw 
kocht het Rijksmuseum voor Oudheden 
in Leiden van een antiquair uit 
Nijmegen al voorwerpen die langs de 

Maas in Cuijk waren gevonden. Het 
ging toen om een zwaard, een speer- 
punt en een werpspies. In de jaren 60 
van de twintigste eeuw vond groot- 
schalig onderzoek plaats in en rondom 
de resten van het Romeinse castellum 
te  Cuijk en in de jaren 90 richtte het 
onderzoek zich op een brug over de 
Maas uit diezelfde periode (waaronder 
het nu nog altijd onder water aanwe- 
zige gebied 2000 dat sterk aan erosie 
onderhevig is). 

Restanten van de kade 
De kade ligt direct voor het castellum 
en naast de brugresten. De ontdekte 
eiken (funderings-)palen en vondstrij ke 
opvulling liggen net naast en in het 
verlengde van een nog in gebruik 
zijnde kade waar de allergrootste 
Nederlandse binnenvaartschepen 
aanleggen. Dit vormt direct ook de 
grootste bedreiging voor de vindplaats. 
Om af te  meren draaien de schroeven 
van deze schepen, die soms wel meer 
dan 100 meter lang zijn, op volle 

toeren. Bedenk dan 
dat de Maasbodem 
hier maar maximaal 4 
meter diep i s  en het 
is niet moeilij k voor 
te  stellen dat de 
bodem, met de 
kaderesten, sterk 
onderhevig i s  aan 
erosie. Het feit dat 
de vindplaats zich in 
een buitenbocht van 
de rivier bevindt, 

Afb. 1 
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betekent dat ook de normale 
afwatering een eroderende werking 
heeft. 

Het gebied 6000 (afb. 1) 
Door eerder onderzoek weten we dat 
het gebied 6000 bestaat uit in ieder 
geval drie rijen eiken funderingspalen 
die parallel aan de oever liggen. De 
palen zijn zonder uitzondering aan de 
bovenzijde sterk verweerd, of door 
natuurlijke aantasting of door de 
scheepvaart. Tussen deze palen i s  op 
een aantal plaatsen nog een veen- 
pakket met kiezels aanwezig. Dit is de 
Romeinse vondstenlaag. Hierin zijn de 
afgelopen jaren veel belangwekkende 
vondsten gedaan. Het gaat hierbij om 
sieraden, munten, Leer (waaronder 
zeer mooi bewerkte schoenen) maar 
ook botanisch materiaal. In dit laatste 
zijn vier cultuurgranen aangetroffen, 
te weten; rogge, gierst, (waarschijn- 
lijk) gerst en spelttarwe. Mogelijk i s  
dit laatste graan vanuit Frankrijk 
aangevoerd. Dit blijkt weer uit de 
tussen het graan aangetroffen akker- 
onkruiden. Ook werden andere 
cultuurgewassen, ondermeer lijnzaad, 
koriander, (mogelijk) bonenkruid, 
appel en kerslmorel, aangetroffen die 
een mooi beeld geven van de voedsel- 
cultuur aan het einde van de Romeinse 
overheersing in Nederland. 

Funderingspalen 
Er zijn ongeveer 70 funderingspalen in 
dit gebied ingemeten. De palen zijn 
gedateerd met behulp van 
dendrochronologie (jaarring- 
onderzoek). Er zijn twee perioden te 
onderscheiden waarin de gebruikte 
eiken zijn gekapt, te  weten: de 
twintiger jaren van de vierde eeuw en 

de zomer-winter van 372-373 na Chr. 
De Laatste datering doet vermoeden 
dat delen van de kade in 373 na Chr. 
zijn gebouwd. Het hout komt uit 
Nederland en mogelijk Vlaanderen. 
Het l i jkt er zelfs op dat in ieder geval 
een deel van het hout uit hetzelfde 
bos afkomstig is. 
Naast de verticale palen zijn ook een 
paar liggende palen aangetroffen. 
Deze zijn niet verder onderzocht 
omdat ze in de vondstenlaag liggen 
met een Laag twijgen van de grove den 
er over heen met daar bovenop weer 
een witte leemlaag. Tussen de liggers 
staan weer kleine houten paaltjes. In 
eerste instantie werd gedacht dat de 
twijgen Romeinse opvulling was, maar 
Cl4-onderzoek wees uit dat dit re- 
cente (60 jaar oude) beschoeiing is. 
Ook een grote reeks ronde paaltjes is 
van recente datum, maar de kleine 
paaltjes tussen de liggende eiken 
balken zouden heel goed wél Romeins 
kunnen zijn, dit om een balkenframe 
dat bovenop de verticale balken ligt, 
op zijn plek te houden. In een Later 
stadium moet dit worden onderzocht. 

Beschermende maatregelen 
Er waren twee opties mogelijk om de 
belangrijke archeologische informatie 
die in de vindplaats besloten ligt, 
veilig te  stellen; ex situ, door middel 
van opgraven of in situ door fysieke 
bescherming en door het maken van 
afspraken met direct betrokkenen. 
Omdat de kade deel uit maakt van een 
gebied dat al wettelijk beschermd is 
(artikel 3 Monumentenwet) en omdat 
nu de directe noodzaak er niet is de 
resten te  verwijderen, is gekozen voor 
de laatste optie. Dit met ook in het 
achterhoofd dat in de nabije toekomst 



het hele gebied rondom de huidige 
kade op de schop gaat en dat dan weer 
vermoedeli j k zal moeten worden 
overgegaan op archeologische 
opgraving. In eerste instantie zijn 
afspraken gemaakt met de gemeente 
Cuijk en Rijkswaterstaat over de 
handhaving van een aanmeerverbod 
boven de vindplaats. Vervolgens i s  in 
goede samenwerking met de Stichting 
Mergor in Mosam en duikbedrijf Boeren 
een strategie voor fysieke bescherming 
ontwikkeld en uitgevoerd. De bescher- 
ming bestaat uit een afdekking in 
lagen met Geotextiel, vervolgens een 
pakket klei, daar bovenop een 
polipropyleen net om het klei vast te 
houden, gevlochten staaldraad tegen 
eventuele aanvaring (als het verbod 
aan te meren wordt geschonden) en 
zandzakken om het pakket op zijn plek 
te houden. Voordat deze lagen zijn 
aangebracht, i s  een waardestelling van 
de vindplaats gedaan. Na de afdekking 
i s  de fysieke toestand van de afdekking 
gemeten (O-meting). De vindplaats zal 
de komende jaren worden gemonitord 
door multibeam-opnamen te maken 
van de waterbodem en door visuele 
inspectie door de stichting Mergor in 
Mosam. We gaan er vanuit dat deze 
fysieke bescherming (inclusief even- 
tuele reparaties) de komende 10 jaar 
een sterk vertragend effect op de 
degradatie van de vindplaats heeft en 
dat -wanneer besloten wordt tot 
onderzoek- er nog heel wat archeologi- 
sche informatie voorhanden i s  om te  
onderzoeken. 

bl i j f t  het scheepvaartverkeer. De 
gemeente Cuij k en Rijkswaterstaat 
hebben beloofd er zorg voor te dragen 
dat geen schip meer boven het be- 
schermde gebied kan aanleggen. 
Immers, een scheepsschroef kan al 
desastreuze gevolgen hebben voor de 
afdekking. Het i s  van belang het 
gebied regelmatig te monitoren en 
waar noodzakeli j k reparaties aan de 
bescherming uit te  voeren. Als de 
huidige kade langs de Maas op de 
schop gaat, zal moeten worden over- 
wogen om het gebied op te graven. 
Het i s  mogelijk dat dit al binnen een 
paar jaar gebeurt. Ter voorbereiding 
hierop zullen de wetenschappers 
moeten nagaan welke vragen zij 
denken te  kunnen beantwoorden 
wanneer dit gebied grondig onderzocht 
zal worden. 

Literatuur 
Seinen, P., Mergor in Mosam, Onder- 
zoek aan Romeinse vondsten uit de 
nabijheid van de brug bij Cuijk, in: 
Jaarverslag 2005 AWN-afdeling 16, 
pag. 42- 44. 
Maassen, B., Mergor in Mosam, Haar- 
naalden uit de Maas, in: Jaarverslag 
2004 AWN 2004 pag. 27 
van den Besselaar, J., Jaarverslagen 
Mergor in Mosam 1996 en 2001 t l m  
2004 

Vervolgacties 
De resten van de kade zijn op dit 
moment goed beschermd tegen natuur- 
lijke aantasting. Een punt van zorg 
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