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VOORWOORD JAARVERSLAG 2007 
Frans Corten voorzitter a.i. 

Een gezonde nieuwsgierigheid om 
voorwerpen en kennis ui t  het ver- 
leden t e  vergaren is bij menigeen 
aangeboren. Bij amateurarcheolo- 
gen is  deze interesse in hoge mate 
aanwezig. De Wet Archeologische 
Monumentenzorg (WAMZ) zal 
daarin geen verandering brengen. 
Langs welke wegen deze, bi j  veel 
professionele opgravinginstanties 
gewaardeerde interesse van de 
AWN1ers, na de veranderde omstan- 
digheden ten gevolge van die wet  
bevredigd moet worden, moet wel 
serieus over worden nagedacht. 

Naar alle leden van onze club is een 
Belangstellingsregistratie gestuurd 
om t e  peilen wat  er onder de leden 
leeft. Jullie hebben allen in de 
Nieuwsbrief januari 2008 kunnen 
lezen dat van de ruim 150 leden en 
donateurs er 41 positief hebben 
gereageerd en daadwerkelijk een 
specifieke bijdragen willen leveren 
in de archeologie. Het bestuur zal 
zich sterk maken om hun verlangens 
te  verwezenlijken. 

Naast het meewerken bij opgravin- 
gen zijn er voor de amateurarche- 
oloog genoeg mogelijkheden om 
op  een o f  andere manier mee te  
werken aan behoud en het onder de 
aandacht brengen van ons arche- 
ologische erfgoed. Suggesties en 
medewerking van alle leden zijn 
uiterst welkom. De contactavond op  
de woensdagen en onze homepage 

'AWN afd. 16 Nijmegen en omstre- 
ken' zijn mogelijkheden om gedach- 
ten t e  wisselen en materiaal t e  
bespreken en t e  analyseren. 

Als voorzitter a.i. is  d i t  mijn vierde 
en tevens laatste voorwoord in  het 
Jaarverslag van de AWN afdeling 16 
Nijmegen en omstreken. Ik heb de 
functie van voorzitter met genoe- 
gen kunnen uitoefenen dankzij 
de medewerking van enthousiaste 
medebestuursleden en clubleden. 
Het zijn enkel en alleen persoonlijke 
redenen die mij hebben doen be- 
sluiten deze functie neer t e  leggen. 
In het jaar 2008, waarin het  8ste lus- 
t rum wordt  gevierd zal naar ik  hoop 
een frisse wind waaien onder leiding 
van een andere voorzitter. Een club 
die gedurende 40 jaar zijn positieve 
bijdrage aan de archeologie heeft 
geleverd moet di t  continueren. 

Veel leesplezier! 



VERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Willem Kuppens 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
Tijdens een o p  27 april 2007 in  het  
klooster Bethlehem t e  Haren geor- 
ganiseerde feestelijke bijeen komst 
kreeg ons lid Gerard van Alphen 
door burgemeester H. Klitsie van de 
gemeente Oss de Koninklijke onder- 
scheiding Ridder in  de Orde van 
Oranje Nassau uitgereikt. Gerard 
ontving de onderscheiding mede in  
verband met zijn grote verdiensten 
voor de archeologie in Nederland in  
het algemeen en de gemeente Oss 
in het bijzonder. 

Bronzen legpenning 
Op voordracht van het afdelings- 
bestuur besloot het hoofd bestuur 
van de AWN ons lid Martien Koolen 
de bronzen legpenning AWN toe 
t e  kennen. De legpenning werd 
op  3 mei 2007 door de Algemeen 
Voorzitter van de AWN, Jeroen ter 
Brugge, i n  het  Graafs Museum in de 

Hampoort t e  Grave aan Martien uit- 
gereikt. Jeroen memoreerde in  zijn 
toespraak de vele verdiensten van 
Martien Koolen voor de gemeente 
Grave en de archeologie in  het  
algemeen. 

Bezoek aan tentoonstelling 
Op 11 februari waren de leden van 
onze afdeling welkom in  het 
museum Het Valkhof t e  Nijmegen 
voor een gezamenlijk bezoek aan de 
tentoonstelling 'De laatste uren van 
Herculaneum'. 
Voorafgaand aan het bezoek werd 
door Louis Swinkels van het museum 
een inleiding verzorgd. 

Lezingen en presentaties 
Op  13 februari verzorgde Marti jn 
Duineveld, verbonden aan de Wage- 
ningen Universiteit, een interes- 
sante lezing over de verhouding 
tussen amateurarcheologen, experts 
en het archeologisch erfgoed. 
Tijdens de afdelingsledenvergade- 
ring o p  17 april verzorgde Peter 



Schut, consulent uitvoering Monu- 
mentenwet regio Oost van de RACM, 
een presentatie over de restanten 
van het Romeinse aquaduct t e  Nij- 
megen en Groesbeek. 
Tijdens de jaarlijkse Schervenavond 
op  18 september verzorgden diverse 
AWN-leden korte lezingenlpresen- 
taties. Jantinus Koeling (Werkgroep 
Archeologie Cuijk) verzorgde een 
presentatie over het visualiseren van 
Romeinse sporen o p  de nieuw aan- 
gelegde Maaskade t e  Cuijk. Joost 
Vlemmix (Archeologische Werk- 
groep Ravenstein) liet ons kennis 
maken met het camera-onderzoek 
in  een kindercrypte onder de St. 
Luciakerk t e  Ravenstein. Harry van 
Enckevort (Bureau Archeologie en 
Monumenten gemeente Nijmegen) 
schetste in  het kort  de resultaten 
van het gedurende de zomermaan- 
den uitgevoerde archeologische 
onderzoek o p  het  terrein van de 
St.  Maartenskliniek t e  Ubbergen. 
Op 13 november waren Lara Laken 
en Roel Hoek (Bureau Archeolo- 
gie en Monumenten gemeente 
Nijmegen), onze gasten. Lara en 
Roel informeerden ons uitge- 
breid over de tijdens de mega- 
opgraving op  de St. Josephhof 
te  Nijmegen (2005-2006) gevon- 
den voor-Flavische kelder en de 
daarin aangetroffen restanten 
van muurschilderingen. 

Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur vergaderde in het 
verslagjaar o p  8 februari, 5 april, 
7 juni, 13 september en 1 november. 
Tijdens de bestuursvergaderingen 

stonden o.a. op  de agenda: het  
afdelingsprogramma 200712008 
(lezingen, excursies e.d.), de vorm- 
geving van ons 40-jarig jubileum 
in  2008, een meer gestroomlijnde 
inzet van leden bij opgravingsacti- 
viteiten en het  realiseren van meer 
mogelijkheden o m  mee t e  helpen 
bi j  de werkzaamheden van officiële 
opgravingsinstanties binnen ons 
gebied. In het  kader daarvan wer- 
den door het  bestuur gesprekken 
gevoerd met Kees Brok en Mieke 
Smit, respectievelijk Projectmanager 
en Beleidsmedewerker binnen het 
Bureau Archeologie en Monumen- 
ten  van de gemeente Nijmegen. 
De jaarlijkse afdelingsledenvergade- 
ring vond plaats op  17 april 2007. 
Teneinde meer zicht t e  krijgen o p  
de persoonlijke interessegebieden 
en kwaliteiten van de leden en 
donateurs van onze afdeling werd 
medio 2007 door het  bestuur een 
belangstellingsregistratie gehou- 
den, waaraan door (slechts) 25,3 % 
van onze leden en donateurs werd 
deelgenomen. 
Het bestuur vertegenwoordigde de 
afdeling tijdens de jaarlijkse Alge- 
mene Ledenvergadering van de 
AWN. Deze vond plaats op  21 
april 2007 t e  Lelystad. De jaarlijkse 
Afgevaardigdenvergadering vond 
plaats o p  17 november 2007 t e  
Amersfoort. John Jansen en Willem 
Kuppens namen namens het bestuur 
aan deze vergadering deel. 



Info-verstrekking aan derden Cursussen 
Door diverse leden van onze afde- De AWN-afdelingen 16 en 17 orga- 
ling werd medewerking en onder- niseerden gezamenlijk voor de acht- 
steuning verleend bi j  de totstandko- ste keer een cursus 'Veldwerk voor 
ming van het archeologisch en cul- Beginners'. De inschrijving stond 
tuurhistorische beleid en de daarbij open voor leden van de afdelingen 
behorende waardenkaarten van de 15, 16, 17 en 18. 
gemeenten Beuningen en Druten. 

Leden en donateurs 
Het aantal leden nam in  2007 toe 
van 153 naar 159. Met  159 leden en 
18 donateurs behoort Nijmegen en 
omstreken t o t  de - qua ledental - 
grootste afdelingen van de AWN. 
Zie voor de ontwikkeling van het 
ledenbestand onderstaande tabel. 



VERSLAG SCHERVENAVOND 
18 september 2007 
Willem Kuppens 

Ongeveer 55 belangstellenden 
waren weer naar de Ark van Oost 
i n  Nijmegen gekomen o m  de jaar- 
lijkse Schervenavond t e  bezoeken. 
Even na acht uur opende voorzitter 
Frans Corten de avond waarbij hij 
meteen de indeling aangaf: om en 
om is  er gelegenheid voor het  tonen 
en bespreken van meegebrachte 
voorwerpen én diverse leden zullen 
korte presentaties verzorgen. John 
Jansen praatte de diverse onderwer- 
pen aan elkaar. 

Werkgroep Archeologie Ravenstein 
Onze Ravensteinse vrienden waren 
weer goed vertegenwoordigd. Marja 
van den Broek, Nico Verhoeven en 
Joost Vlemmix toonden ons vuur- 
stenen voorwerpen u i t  o.a. Herpen 
en een aardewerk spinsteentje u i t  
Deursen. Joost verzorgde een pre- 
sentatie over het door de werkgroep 
uitgevoerde onderzoek met behulp 
van een camera in een kindercrypte 
onder de St. Luciakerk in Ravenstein 
(zie het afzonderlijke artikel in d i t  
Jaarverslag). De cameratechniek 
wordt op  d i t  moment ook gebruikt 
bi j  het onderzoek in de kazematten 
van Ravenstein. Marja liet ons een 
afbeelding zien van een groot voor- 
werp van aardewerk, voorzien van 
zoutglazuur. Gaat het  hier om een 
oude voedertrechter, windvanger o f  
WC-pot? Zie in  d i t  verband ook het  
in d i t  Jaarverslag opgenomen artikel 
van Marja! 

Van alles w a t  
Jan Wessels sprokkelde het afgelopen 
jaar weer allerlei interessante voor- 
werpen bij elkaar. Een kacheloven- 
plaat, een (volgens Harry van 
Enckevort) niet al t e  oude bronzen 
ketel, diverse aardewerk potten ui t  
de Midden IJzertijd, vuurstenen 
klingen, een ijzeren bijl, een muntje 
en een medaillon. 

Holdeurnse "waar" 
Rob Woldringh liet ons voorwerpen 
zien die hij in de omgeving van de 
Holdeurn vond. Een fragment van 
een Romeinse wand bekledingstegel 
(late 2e eeuw) en de punt van een 
amfoor ui t  de I e  eeuw. 

Visualisatie 
De leden van de Werkgroep 
Archeologie Cuijk hebben de ach- 
terliggende periode de renovatie 
van de Maaskade t e  Cuijk intensief 
begeleid. Jantinus Koeling liet ons 
daar met behulp van een korte 
presentatie kennis van nemen. De 
onder en in de oude kade aange- 
t rof fen sporen ui t  de Romeinse 
periode worden op de nieuw aan- 
gelegde Maaskade gevisualiseerd. 
Lees ook het artikel van Jantinus in 
d i t  Jaarverslag. 

Stortvondsten 
Ook Henk Stuij was weer zeer actief 
in het zand- en grindwinningsgebied 
nabij Erlecom. Goed kijken en speu- 
ren op en rond de bergen met grind 
leverden hem diverse hertshoornen 
bijlen op. Over één van deze bijlen 
wordt in d i t  Jaarverslag gepubliceerd. 



Groesbeekse vondsten 
Arjan de Haan liet ons weer smullen 
van een groot aantal door hem in  de 
omgeving van Groesbeek aangetrof- 
fen voorwerpen. Diverse vuurstenen 
klingen, schrabbers en pijlpunten 
gingen van hand t o t  hand. Delen 
van Keltische armbanden (blauw 
glas en gele glaspasta), een frag- 
ment van een maalsteen van basalt- 
lava, aardewerkscherven ui t  de 
IJzertijd en een penning o f  munt  
van paus Leo XIII maakten voorts 
deel u i t  van zijn verzameling. 

Ceremoniële bijl 
Een door Leo Theunissen meege- 
brachte en op  een akker gevonden 
vuurstenen ceremoniële bijl maakte 
grote indruk. Over deze bijl heeft 
Leo een artikel geschreven dat i n  d i t  
Jaarverslag i s  opgenomen. 

Romeins goed 
Zoals gebruikelijk waren de voor- 
werpen ui t  de Romeinse t i jd weer 
goed vertegenwoordigd. Jan Kusters 

had diverse Romeinse munten, W.O. 

een van Postumus (tweede hel f t  3e 
eeuw) en Romeins glaswerk mee- 
gebracht. Piet Verweij liet ons 
een Romeins eigendomsplaatje 
u i t  Alphen ald Rijn zien en Cees 
Jan van de Pol toonde ons frag- 
menten van in de Betuwe gevon- 
den Romeinse fibulae. Tenslotte 
vertelde Paul Ewals ons hoe hi j  
in het bezit i s  gekomen van een 
u i t  de 2e eeuw daterend Romeins 
olielampje van pijpaarde. Lees ook 
het  door Paul samengestelde artikel 
i n  d i t  Jaarverslag. 

Sieraad? 
Cor Neijenhuis stelde een door hem 
meegebracht i n  de Oost-Betuwe 
gevonden en o p  een sieraad gelij- 
kend voorwerp aan de orde. De aan- 
wezigen waren het er niet helemaal 
over eens, maar het  voorwerp l i jkt 
het  meest o p  een ouwerhaan. 

Bustum-graven 
De avond werd afgesloten met een 
presentatie van Harry van Enckevort 



(Bureau Archeologie en Monumenten gemeente Nijmegen). Harry schetste 
wat er zoal is aangetroffen tijdens de opgraving van de afgelopen zomer op 
het  terrein van de St.  Maartenskliniek i n  Ubbergen. Tijdens de opgraving, 
waaraan diverse leden van de AWN hebben deelgenomen, werden op  aan- 
zienlijke diepte ongeveer 25 Romeinse (deels leeggeroofde) bustum-graven 
aangetroffen. Brandgraven met veel houtskool, crematieresten, grote spij- 
kers (vermoedelijk van houten draagbaren en brandhout) en kleine spijkers 
(afkomstig van schoenenlsandalen van gecremeerde legioensoldaten). In 
slechts twee graven werden ongeschonden aardewerk pot ten (deels gevuld 
met crematieresten) aangetroffen. In de hoger gelegen westzone van het 
opgravingsterrein werden een o f  meer vuursteenwerkplaatsen met  veel 
vuurstenen werktuigen en vuursteenafval aangetroffen. Het materiaal is t e  
plaatsen in  de Federmesser-cultuur, zo'n 10.000 jaar geleden. Op het ter- 
rein werden voorts zaken aangetroffen, duidend op  militaire activiteit in 
de 17e eeuw, de 19e eeuw en de Tweede Wereldoorlog (o.a. musketkogels, 
kanonskogels, uitrustingstukken, munten en veel -lege- drankflessen). 
Voor een compleet overzicht van de getoonde voorwerpen verwijs ik  u naar 
onze website (Schervenavond 2007). 



EXCURSIE TRIER 2007 
Aad Hendriks 

Op l september kwam het er toch 
nog van, de harde kern van afdeling 
16, die in  wisselende samenstelling 
reeds vaker mooie historischelarche- 
ologische plaatsen bezocht, was 
weer eens in Trier. De tentoonstel- 
ling "Auf den Spuren Kaiser Kon- 
stantins" had ons wederom u i t  de 
oudste stad van Nederland naar de 
oudste stad van Duitsland gelokt. 

We sloegen ons kamp op  bij Hotel 
Römerbrucke, een toepasselijke 
plaats voor ons bedevaartgangers. 
Gelegen aan de overzijde van de 
Moezel, aan de door de eeuwen 
heen telkens weer gerestaureerde 
maar normaal functionerende brug 
van Romeinse oorsprong, was het 
een ideale uitvalsbasis voor onze 
wandelingen. Aangezien de stad 
Trier een compact centrum heeft 
liggen de Romeinse bezienswaardig- 
heden niet al t e  ver u i t  elkaar. Alles 
i s  o p  loopafstand t e  bereiken. 

Tussen Trier en Nijmegen bestaan 
enige overeenkomsten. Behalve dat 
beide steden de oudste (Romeinse) 
stad van hun land zijn, komt bij- 
voorbeeld de moeder van de in Trier 
geboren Karl-Marx ui t  Nijmegen. 
Zijn geboortehuis in het  centrum 
van Trier i s  t e  bezoeken. Maar de 
drie dagen die we ons toegemeten 
hadden waren hard nodig om de 
Konstantin-Ausstellung t e  kunnen 
bezichtigen. Ook heeft een gezel- 
schap, zoals dat van ons, nog al eens 

de behoefte om tussentijds t e  gaan 
evalueren op  een terrasje onder het  
genot van een plaatselijk gebrou- 
wen biertje, maar dat ter  zijde. 

De Mega-tentoonstelling over 
Constantijn de Grote was onderge- 
bracht o p  drie locaties. Elk van die 
locaties presenteerde een eigen 
thema. Zo belichtte het Rheinis- 
ches Landesmusem het onderwerp 
"Herrscher des Römischen Imperi- 
ums", het  Bischöfliches Dom- und 
Diözesanmuseum "Der Kaiser und 
die Christen" en het Stadtmuseum 
Simeonstift "Tradition und Mythos". 
Het was niet t e  vermijden onderweg 
de verschillende thermen t e  bezoe- 
ken; je komt er als vanzelf langs. 

Bijzonder fraai gerestaureerd zijn 
thans de thermen aan de Viehmarkt, 
volledig overdekt met hypermodern 
glazen dak, waar o p  het moment 
dat w i j  langskwamen een luidruch- 
t ige brui loft werd gevierd i n  een 
feeërieke sfeer met overal bran- 
dende kaarsjes op  en tussen de 
muurresten. Wat een geweldige 
locatie voor een feestje!! 
Het eerste museum dat w e  met een 
bezoek vereerden was het Landes- 
museum en het was een verrassing 
t e  ontdekken dat er een complete 
audiotour o p  mp-3 speler, zelfs in 
het  Nederlands, t e  krijgen was. En 
dat bi j  de toegangsprijs inbegrepen! 
Je kreeg een zeer uitgebreide uitleg 
van het gebodene, met zelfs een 
extra knop voor degene die meer 
verdieping over een onderwerp 
wilde. Hulde! De expositie zelf was 



volgens Duitse traditie zeer fraai en grundlich uitgewerkt, er is  zeer veel aan 
Constantijn gerelateerd materiaal te vinden dat vooral duidelijk wordt via 
een uitvoerige digitale uitleg. Helaas, er mocht "nicht fotografiert werden". 
Bijzander indrukwekkend was de 1:l kopie van alleen al de voet (twee 
meter) van het oorspronkelijke beeld van een zittende Constantijn, die in 
totaal 12 meter hoog moet zijn geweest. 
Even mooi maar minder grootschalig waren de overige twee musea. Het 
bezoek ervan werd afgewisseld met bezoeken aan de Kaiserthermen, de 
Barbarathermen, de Konstantin basilica en vanwege een hoosbui de Porta 
Nigra, die slechts van buiten kon worden bekeken, want het café lonkte.. 

Nog meer vreemde banden met Nijmegen: in het Simeonstift staat tijdelijk 
een buste uit het Landesmuseum, voorstellende een germanischer Wurden 
trager in kaiserlichen Diensten, die wel erg veel weg heeft van een voorma 
lige Nijmeegs stadsarcheoloog? .-". - -  Y 



Werkgroep 

Archeologie 

JAAROVERZICHT 2007 
Peter de Lange van Bergen, namens 
de Werkgroep Archeologie Cuijk 

De werkgroep heeft wederom een 
zeer gevarieerd jaar achter de rug. 
Twee keer per maand kwam de 
werkgroep op een vaste maandag- 
avond bijeen, met uitzondering van 
de vakantiemaanden. De werkgroep 
heeft thans 15 leden, één meer dan 
vorig jaar. 

Per december 2007 hebben wij een 
nieuwe ruimte in de schouwburg te 
Cuijk. Het adres is : Grotestraat 62 
- 66, 5431 DL te Cuijk. 

Op de teller van onze website 
www.archeolo~iecuijk.nl zijn vanaf 
1 januari ca. 1000 hits geweest. 

De WAC heeft hele prettige contac- 
ten gehad met de gemeente Cuijk 
en de vakarcheologen bij de opgra- 
vingen in en om Cuijk (ADC, RACM, 
Buro Archeologie Nijmegen, Becker 
en v.d. Graaf, Past2Pre~en-t~ Archol). 

Wij moeten constateren dat er nog 
steeds geen beleidsplan archeologie 
in Cuijk is. De werkgroep betreurt 
dit ten zeerste omdat door de 

onduidelijkheid er regelmatig aan- 
leiding is  tot navraag, bezwaar en 
onrust met betrekking tot het be- 
leid bij bouw- en sloopaanvragen. 
Wij dringen aan op een snelle be- 
handeling en vaststelling van de 
beleidsnota en op duidelijkheid van 
de positie van de WAC en de AAC 
(Archeologische Adviescommissie 
Cuij k). 

Activiteiten 
Bij de aanleg van een wildtunnel bij 
de provinciale weg van Oeffelt naar 
Cuijk is door Jan Kusters en Ton van 
der Zanden een verslag gemaakt 
van de vondsten en waarnemingen. 

Bij het waardestellend onderzoek 
Haps Laarakker door het RACM 
werd door Jan Kusters meegewerkt 
met de opgravingen en hij heeft 
hier een verslag van gemaakt. 

Van de gemeente kreeg de werk- 
groep een cursus Marketing en 
Communicatie aangeboden via de 
stichting Uit in Brabant. Een lid 
van de WAC heeft aan de cursus 
deelgenomen. 

De Stichting Meander is  een project 
Cultuureducatie voor scholieren 
gestart waar door de WAC toege- 
zegd is dat -indien nodig- medewer- 
king verleend zal worden. 

Met betrekking tot de nieuw te ma- 
ken beleidsnota Kunst en Cultuur 
Cuijk heeft de WAC haar zienswijze 
met commentaar en aanbevelingen 
naar de gemeente gestuurd. 



In verband met het regionaal 
bedrijventerrein Haps werd door 
de WAC aan de dorpsraad van Haps 
voorlichting gegeven over de arche- 
ologische waarden en hoe daarmee 
omgegaan wordt. Advies werd ook 
gegeven om bij de RACM, de provin- 
cie en de gemeente te rade te gaan 
omdat zij uiteindelijk de verant- 
woordelijke instanties zijn. 

21 mei i s  door ons lid Tess 
Doorewaard een lezing gegeven 
over haar promotieonderzoek over 
Voertuigen in de Romeinse tijd. Het 
was een bijzonder interessant en 
technisch verhaal over de diverse 
voertuigen. 

Op initiatief van de WAC werden in 
samenwerking met de gemeente en 
architectenbureau Lubbers plannen 
uitgewerkt om de archeologische 
sporen in het wegdek van de Maas- 
kadelboulevard zichtbaar te maken. 
De sporen van o.a. de Romeinse 
tempels, de gracht van het Castel- 
lum en een brugpijler worden op 
ware grote zichtbaar gemaakt in het 
wegdek. 

Enkele van onze leden hebben op 25 
mei de elfde Romeinse aardewerk- 
dag in Nijmegen bezocht. 

Op 22 juni werd door de WAC het 
restauratieatelier in Haelen bezocht 
waar de muntschat van de Nielt 
onderzocht wordt. Het was bijzon- 
der de moeite waard. Wij werden 
erg gastvrij ontvangen en er werd 
ruim de tijd voor ons genomen. Wij 

kregen een uitgebreide rondleiding 
en een presentatie over de wijze 
waarop de munten uit de pot gepre- 
pareerd en daarna behandeld 
werden. Verder werd een rondlei- 
ding door het restauratie-atelier 
gegeven en ons de technieken van 
het restaureren getoond. Al met al 
indrukwekkend. 

Samen met museum Ceuclum wor- 
den door de WAC voorbereidingen 
getroffen voor een tentoonstelling 
in 2008 rond "Jan van Cuijk 700 
jaar". 

Op de schervenavond van 18 sep- 
tember werd door Jantinus Koeling 
een presentatie gehouden over de 
het zichtbaar maken van Romeinse 
sporen in het wegdek van de 
Maaskade. 

Vanaf november heeft de WAC met 
de gemeente Cuijk één maal per 
maand, de laatste dinsdag van de 
maand tussen 11 en 12 uur,een vast 
spreekuur om over de archeologi- 
sche knelpunten en toekomstplan- 
nen (bouwaanvragen etc.) bij te 
praten. 

In 2008 zal er in het museum Ceu- 
clum mede door de WAC een the- 
matentoonstelling "Urnen uit Cuijk 
afkomstig van de familie Kortman" 
worden georganiseerd. 

In Oeffelt werd door Jan Kusters en 
Leo Theunissen veel vuursteen op 
een relatief klein gebied gevonden. 
Waarschijnlijk gaat het hier, 



aan de vondsten t e  zien, o m  een 
vuursteenwerkplaats. Onderzoek 
wordt  hier momenteel aan gedaan. 

Werkzaamheden aan de Maas- 
kade hebben de museumtoren van 
museum Ceuclum doen tri l len en 
alles wat  zich in  de toren bevond, 
tri lde mee. Zo ook een dolium. Er 
moest een reddingsactie o p  poten 
gezet worden o m  mogelijk uit- 
eenvallen van het voorraadvat t e  
voorkomen. 

Op 13 november werd een bezwaar- 
schrift aan de gemeente verzonden 
naar aanleiding van een bouwaan- 
vraag van Nutricia Cuijk B.V. Gezien 
het archeologisch belang van d i t  
gebied en omdat er geen archeolo- 
gische begeleiding bi j  de sloop en 
bouwwerkzaamheden werd bedon- 
gen door de gemeente. De ernst van 
de zaak werd gelukkig snel ingezien 
want o p  14 december werden er 
proefboringen gedaan door Arcadis 
en werd een rapport opgesteld met 
aanbevelingen. 

Op 10 december werden de spul- 
len van onze oude ruimte ingepakt 
en op  12 december zijn w i j  officieel 
verhuisd naar de nieuwe locatie in  
de Schouwburg in Cuijk (adres zie 
hierboven). 

17 december werd o p  een gezellige 
en ludieke wijze afscheid genomen 
van Liesbeth Burger als lid van de 
WAC. Zij gaat zich i.v.m. haar werk- 
zaamheden in  Hallum (Fr.) vestigen. 

Hieronder volgen enkele door Jan 
Kusters samengestelde artikelen 
betreffende vondsten die bi j  terrein- 
verkenningen en detectoronderzoek 
werden aangetroffen. 

Bronzen beeldje van doedelzakspe- 
ler gevonden in het Land van Cuijk 

Op een akker i n  St. Agatha is met 
een metaaldetector een bronzen 
beeldje u i t  de 16e 117e eeuw gevon- 
den. Het beeldje i s  een onderdeel 
van een opschuifheft van een mes 
en stelt een doedelzakspeler voor. 
Via Archeoweb Breda heb ik  ont- 
dekt  dat in Breda een dergelijk 
opschuifheft van een mes in  een 
militajre context is gevonden. Ui t  
onderzoek is gebleken dat het  ge- 
vonden beeldje in St. Agatha ook 
een militaire achtergrond kan heb- 
ben. Het beeldje is binnen een groot 
verdedigingsgebied gevonden. 



80- jarige oorlog 1568-1648 
In 1641 belegerde Prins Frederik 
Hendrik met zijn Staatse troepen 
de Spaanse vesting het Genne- 
perhuis bi j  Gennep. Hij legde een 
cordon van forten en schansen aan 
in  een groot gebied er omheen, 
met inbegrip van Gennep, Oef- 
felt, Middelaar, St. Agatha en twee 
schipbruggen over de Maas. Van het 

beleg zijn omstreeks 1660 topogra- 
fische kaarten vervaardigd o.a. door 
Mathaeus Merian. Op de prent van 
Merian is goed t e  zien waar de ver- 
dedigingswerken waren aangelegd. 
Een recente kaart met dezelfde 
schaal geeft de ideale plaatsen aan 
waar naar sporen t e  zoeken. In St.  
Agatha werden naast het beeldje 
ook vele musketkogels gevonden. 

De vondstomstandigheden en 
beschrijving doedelzakspeler in 
Breda. 
Het opschuifheft van een mes is een 
van de vondsten die zijn aangetrof- 
fen tijdens het  opgraven van de sol- 
datenbarakken o p  het Chassépark in 
Breda. Uit de puinlagen direct op de 
barakken zijn diverse metalen voor- 

werpen gevonden waaronder het 
rijk versierde mesheft, de doedel- 
zakspeler. Dit mesheft kwam u i t  de 
puinlaag die over de kloostermuur 
ter hoogte van de legerbarakken 
heen lag. 

De decoratie van het hef t  bestaat 
u i t  bloem- en ranken motieven die 
met verschillende geëmailleerde 
kleuren zijn ingelegd. In feite gaat 
het om uitsparingen die zijn inge- 
legd met email. Deze techniek 
wordt  ook wel  aangeduid als email 
tussen verhoogde velden. De voor 
en achterkant van het hef t  heeft 
eenzelfde decoratie en email inleg 
in de kleuren wit, diepblauw en 
bruinlrood. Het koperen mesheft i s  
gesmeed, gegoten en ingelegd. Het 
dateert naar verwachting u i t  de t i jd 
van de laatste kwart  van de 16e o f  
begin 17e eeuw. Van het mes zijn 
parallellen bekend ui t  o.a. Leiden, 
Middelburg en Dordrecht. 

Beschrijving doedelzakspeler 
St. Agatha 
Het beeldje de doedelzakspeler i s  
het bovendeel van het opschuifheft 
van een mes. Het materiaal van de 
doedelzakspeler bestaat u i t  een 
koperlbrons legering en i s  gegoten. 



De afmetingen van het beeldje zijn 
ongeveer twee bij drie cm. Het ge- 
zicht, de fluit en de doedelzak 
van het beeldje zijn nog duidelijk 
herkenbaar. Het beeldje van het 
opschuifheft van St. Agatha is  iden- 
tiek aan het exemplaar uit Breda. 

Literatuur 
Archeoweb Breda 
Mathaeus Merian, Topographia Ger- 
maniae lnferioris, ca 1660. 

Munt van Hieronymus Napoleon uit 
1812 gevonden in St. Agatha 
Op een akker heb ik met een 
metaaldetector een munt van Hier- 
onymus Napoleon uit 1812 gevon- 
den. Hieronymus was de jongste 
broer van Napoleon en tussen 1807 
en 1813 koning van Westfalen. Een 
andere broer, Lodewijk Napoleon, 
was in dezelfde periode koning van 
Holland. De munt heeft een waar- 
deaanduiding van 20 centimes en 
is nog mooi van kwaliteit. De vraag 
blijft natuurlijk hoe deze munt in St. 
Agatha terecht is gekomen. 

Franse periode 
In 1794 verschenen de Franse legers 
van Napoleon Bonaparte in deze 
streken. Er kwam een andere be- 
stuurlijke indeling tot stand en 
Oeffelt maakte toen deel uit van 
Frankrijk. In het najaar van 1815 
werd Napoleon verslagen bij Water- 
loo. Willem I werd toen koning van 
Noord Nederland. Over de gebieden 
tussen Rijn en Maas werd nog onder- 
handeld. Oeffelt bleef een speel- 
bal tussen Nederland en Pruisen. 
Oeffelt grenst aan St. Agatha, de 
vindplaats van de munt. Op 26 juni 
1816 (traktaat van Aken) werd Oef- 
felt als laatste gemeente officieel 
bij Brabant gevoegd. Na ruim vier 
eeuwen kwam het dorp weer terug 
bij het Land van Cuijk, waartoe het 
voor 1400 ook al had behoord. 
De munt van Hieronymus Napoleon 
uit 1812 kan in de Franse periode 
op de akker in St.  Agatha terecht 
gekomen zijn. 

Project Heiligenberg 
Op het terrein Heiligenberg werd 
het tracé van een weg uitgegraven. 
De vrijkomende grond werd afge- 
voerd en gebruikt voor ophoging 



van het terrein ter uitbreiding van het kerkhof aan de Hapseweg. 
In het tracé van de weg heb ik enkele bijzondere sporen gevonden. 
Een van de sporen was een groep maaskeien, in de vorm van een cirkel 
gegroepeerd, met een diameter van 50 cm. De grootste steen lag in het 
midden. De stenen lagen in het uitgegraven cunet in situ op 80 cm diepte in 
het gele zand. De harde ijzerhoudende leemlaag werd zichtbaar op 15 cm 
onder de maaskeien. 
Een ander spoor bevond zich ook op 80 cm diepte in het gele zand. Het 
betrof een donkere vuurstenen kling, lengte 5 cm. De vuurstenen kling lag 
op 7 meter ten zuiden van de groep maaskeien. De grond uit het cunet was 
al afgevoerd, dus eventuele bovenliggende sporen waren verdwenen. De 
sporen van de stenen en de vuurstenen kling waren mooi zichtbaar gewor- 
den door een hevige regenbui. 



CAMERAONDERZOEK IN DE KINDER- 
CRYPTE VAN DE ST. LUCIAKERK IN 
RAVENSTEIN 
Marja van den Broek, Werkgroep 
Archeologie Ravenstein 

In augustus 2006 werd onze werk- 
groep door pastoor van Gaalen 
gevraagd of wij konden kijken of er 
in de kindercrypte van de St. Luci- 
akerk in Ravenstein nog stoffelijke 
resten in de grafnissen lagen. De 
crypte ligt onder de sacristie en daar 
zou nieuwe vloerbedekking worden 
aangebracht. Door een klein stuk 
van de houten vloer te verwijderen 
konden we boven op het gewelf 
kijken. De ingang van de crypte was 
oorspronkelijk in de kerk, maar daar 
was een altaar bovenop gebouwd. 

De St. Luciakerk werd rond 1735 
gebouwd in de stijl van de Duitse 
barok. Er kwam in 1729 een loterij 
aan te pas om de kerk te bekosti- 
gen. Initiatiefnemer was de advo- 
caat J. van Willigen die er, samen 
met zijn vrouw, een prominente 
grafzerk in de kerk mee verdiende. 
Hij woonde in het statige witte 
pand tegenover de kerkingang, dat 
tot voor kort stadhuis was. 

Een week voor het onderzoek zijn 
we ter plaatse geweest om te kijken 
hoe we dit aan konden pakken. 
Joost Vlemmix had al een deel van 
de houten vloer verwijderd, zodat 
het gewelf zichtbaar werd. 
We hebben een gat geboord in de 
zachte baksteen met een doorsnede 
van ongeveer 5 cm. Hierlangs heb- 
ben we een lampje laten zakken aan 
een snoer. Helaas konden we niet 
voldoende zien. Besloten werd een 
andere keer terug te komen en ons 
ondertussen te oriënteren op de 
aanschaf van een webcam o.i.d. We 
hebben een piepkleine draadloze 



beveiligingscamera aangeschaft, die 
w e  aan een stok hebben gemon- 
teerd. De week daarop waren we  er 
weer met de benodigde apparatuur 
en het werkte perfect. Op een aan- 
gesloten t v  konden w e  de crypte 
goed zien. Er zijn foto's gemaakt 
van het  beeldscherm, wa t  uiteraard 
niet optimaal is. 

De crypte i s  een vrij lage ruimte 
(ongeveer 180 cm hoog) met  een 
vlak tongewelf. Aan de lange kan- 
ten zijn in  twee rijen boven elkaar 
zes nissen t e  zien, in  totaal dus 24 
nissen. 
Een aantal daarvan zijn dichtgemet- 
seld, sommige gedeeltelijk, alsof ze 
later weer zijn opengemaakt. Een 
aantal is helemaal open. Alle open 
nissen zijn leeg en o p  één plaats is in  
het natte cement een mensfiguurtje 
gekerfd met daaronder het  jaartal 
1823 o f  1827. 
De nissen hebben eenzelfde vlakke 
tongewelfvormige bovenkant als 
de crypte en zijn vrij ondiep. De 
korte zijden zijn o p  de f i lm slecht t e  
onderscheiden en lijken dichtgemet- 
seld t e  zijn. Aan de altaarzijde l i jkt 

een uitsparing t e  zijn. Er i s  niet echt 
een entree t e  onderscheiden. 

In de kerk i s  ook nog een andere 
grotere crypte. Deze biedt ongeveer 
hetzelfde aanzien. In de pastorie 
is een document aanwezig waarop 
staat wie er in  welke nis heef t  gele- 
gen. Van de kindercrypte bestaat 
een dergelijk document niet. 

Het vastleggen o p  video van de 
beelden van de kindercrypte ging 
wat  lastig. De recorder had nogal 
wat  kuren. Toen we  er achter kwa- 
men hoe het  allemaal aangesloten 
moest worden en werkte, was de 
batterij van de camera ver leeg 
en werd het beeld slecht. Dat we  
toch wat  hadden opgenomen, was 
pas thuis t e  constateren. Een vol- 
gende keer kan de ontvanger, met 
ondertussen aangeschafte ver- 
bindingsstekkertjes rechtstreeks, 
aangesloten worden o p  een digitale 
camera. 
Di t  i s  ook voor het  werken in  het  
veld eenvoudiger dan met  t v  en 
videorecorder o p  pad gaan. We 
hebben ondertussen ook d i t  in  de 
praktijk uitgetest en het  werk t  zoals 
gewenst. 



Afb. I .  Middensectie van het Wijchens meer in de noord-zuid richting. 

HET WIJCHENS MEER, EEN RIJKE 
HISTORIE IN ONDIEP WATER 
Peter Seinen, namens de stichting 
Mergor in Mosam. 

Inleiding 
Begin jaren 70 werden op de noord- 
oever van het Wijchens meer, tegen- 
over het klooster "De Tienakker", 
Romeinse resten gevonden die het 
bestaan van een villa aannemelijk 
maakten. 
Eind jaren 70 werden tijdens bagger- 
werkzaamheden in het Wijchens 
meer, talloze voorwerpen uit prehis- 
torische en Romeinse periodes ge- 
vonden. Opmerkelijk waren hierbij 
de resten van bewerkt hout. Deze 
waarneming was, na het voltooien 
van de baggerwerkzaamheden, de 
aanleiding tot een nader onderzoek 
door amateur-duikers, waarbij nog 
een paar paalresten geborgen wer- 
den. Helaas zijn alle resten zonder 
onderzoek spoorloos verdwenen. 

Eind jaren 90 herleefde de belang- 
stelling voor de resten in het meer. 
Een meerjarig verkenningsproject 
van de stichting Mergor in Mosam 
leverde de ontdekking van het his- 
torisch originele oevertalud uit de 
Romeinse periode op (zwartge- 
kleurde zone in afbeelding 1). De 
locaties met vondstconcentraties 
(resten van dakpannen, aardewerk 
en maalstenen) onderwater corres- 
pondeerden goed met die boven- 
water ("De Tienakker"). Van hout of 
houtconstructies werd echter niets 
teruggevonden. 

Nieuwe verkenningen 
Recente nieuwbouwplannen van de 
gemeente Wijchen deed de belang- 
stelling voor Romeinse vondst- 
concentraties in het meer opnieuw 
opleven. Verkenningen, in opdracht 
van de archeologische dienst van 
Nijmegen, gaven als resultaat dat 
het originele Romeinse talud 



(inclusief Romeinse resten) nog een 
stuk verder naar het westen door- 
loopt (donkergrijsgekleurde zone in 
afbeelding 1). Als bekroning werden 
bovendien op de positie van de licht- 
grijsgekleurde stip in afbeelding 1, 
twee sterk verweerde houten palen 
gevonden (afbeelding 2), beiden 
circa een meter lang. Beide palen 
waren aangepunt en het deel dat 
boven de bodem uitstak was sterk 
verweerd. Aan de punt waren dui- 
delijk haksporen van het aanpunten 
te zien (afbeelding 3). 
Of deze palen uit de Romeinse peri- 
ode stammen zal dateringonder- 
zoek gaan uitwijzen. Intussen zijn 
meer houtresten gelokaliseerd, die 
mogelijk kunnen vertellen van welke 
constructie deze paalresten deel 
hebben uitgemaakt. 

Literatuur 
A WN-76 Jaarverslag 1977 (73-74). 
R. M. van Aalst, Verslag verkenning 
Wijchens meer 2007-2004, Mergor in 
Mosam, 2004. Afb. 3. Kapsporen op de punt van 

de paal. 

Afb. 2. Aangepunte houten paal. 



HISTORISCHE SPOREN ZICHTBAAR 
MAKEN OP DE MAASKADE IN CUIJK 
Jantinus Koeling 

Van het Romeinse verleden van 
Cuijk zijn op veel plaatsen de sporen 
teruggevonden. Daarover i s  eigen- 
lijk weinig gepubliceerd in weten- 
schappelijke rapporten. 
Het verslag van prof. J.E. Bogaers in 
1967 over de onderzoekingen rond 
de St. Martinuskerk in de periode 
1937-1966 is  het eerste rapport met 
gedetailleerde tekeningen. Dit 
verslag geeft veel informatie over 
het Romeinse castellum uit de 4e 
eeuw en twee Romeinse tempels. 
Rapporten over een stukje van het 
Romeins grafveld Grotestraat in 
1992 (door de Werkgroep Archeo- 
logie Cuijk) en over het onderzoek 
naar de Romeinse brug van 1989 
tot 1993 door de voormalige ROB 
en duikende amateurarcheologen 
leverden nieuwe details op. 
Het boek dat in 2002 verscheen on- 
der redactie van Harry van Encke- 
vort en Jan Thijssen heeft het gemis 
aan informatie voor een goed deel 
ingehaald. In hun boek hebben 14 
schrijvers bijdragen geleverd die 
gezamenlijk een goed beeld geven 
van Cuijk als regionaal centrum 
in de Romeinse tijd. Van recente op- 
gravingen verschijnen tegenwoordig 
wél de rapporten die het beeld van 
archeologisch Cuijk verder recon- 
strueren. 

Naar de overtuiging van onze werk- 
groep behoort bij deze reconstructie 
in figuurlijke zin ook een letterlijke 

herbouw, waar dat haalbaar is. 
De mogelijkheden daartoe zijn 
beperkt. De hoge kosten en de 
huidige bebouwing maken dat vaak 
onmogelijk. In Cuijk zijn echter 
mogelijkheden op de Maaskade en 
aanliggende straten in het kader 
van de herinrichting van de Maasoe- 
verzone door de gemeente Cuijk. 

De werkgroep heeft bij diverse 
gelegenheden bij de gemeente aan- 
gegeven het belang van reconstruc- 
tie van belangrijke sporen van 
bouwwerken uit de Romeinse tijd 
en Middeleeuwen. Ze heeft notities 
geschreven naar aanleiding van de 
verschijning van beleidsnota's over 
Cultuur en Recreatie, Herinrichting 
Maasoeverzone, bestemmingsplan- 
nen etc. 
Bij de presentatie van het defini- 
tief ontwerp Maasoeverzone is 
opnieuw aangedrongen op inpas- 
sing van Romeinse bouwsporen 
op de Maaskade. Het betreft in 
het bijzonder de grachten van het 
4e eeuwse castellum, de muren van 
de grote Gallo-Romeinse tempel en 
een brugpijler van de 4e eeuwse 
Romeinse brug. 
Het landelijk algemeen erkende 
belang van de brug, het castel- 
lum en enkele gebouwen maakt 
het voor de cultuur van Cuijk zeer 
belangrijk deze sporen in het weg- 
dek zichtbaar vast te leggen voor de 
inwoners, toeristen, schooljeugd en 
komende generaties. 

Architectenbureau Lubbers heeft in 
opdracht van de gemeente de 



aanpassing van het plaveisel (Stelcon-betonplaten) in het bestek doorge- 
voerd. De platen krijgen een afwijkende structuur en de gegevens van de 
objecten worden in letters en cijfers op  de platen aangegeven. Bekeken 
moet nog worden o f  ook toelichtende panelen nodig zijn. 
Eind januari 2008 is een voorlichtingsbijeenkomst voor betrokkenen. De 
realisering van de eerste fase is  in het voorjaar aan de orde. 



HET GEMAK VAN RAVENSTEIN 
Marja van den Broek, Werkgroep 
Archeologie Ravenstein 

Ravenstein, een stadje met een boei- 
ende geschiedenis. 
Als stichtingsjaar van Ravenstein 
wordt  1360 genoemd. De toenma- 
lige leenman Walraven van Valken- 
burg woonde o p  het kasteel t e  Her- 
pen. Di t  was maar van korte duur, 
want hij l iet zijn kasteel verplaatsen 
naar een nieuwe locatie aan de 
rivier (het huidige Ravenstein). Hij 
hoopte zo de tolheff ing o p  de Maas, 

heersers. Het werd pas na de Napo- 
leontische t i jd een deel van wat  n u  
Nederland is. 

Enige jaren geleden ontving de 
archeologische werkgroep van de 
Heemkundekring Land van Raven- 
stein een flinke krat scherven van 
een van de inwoners van Raven- 
stein. Hij woont  in de Nieuwstraat, 
een deel van het stadje dat al i n  de 
middeleeuwen binnen de stadsmu- 
ren viel. In de loop van de t i jd had 
hi j  bi j  het  klussen in zijn tu in regel- 
matig scherven gevonden en die 
bewaard. Op een gegeven moment 
was hij die rotzooi zat en wilde er 
van af. 
We hebben er na het  puzzelen 
en plakken een leuke verzame- 
ling meer o f  minder complete stuk- 
ken aardewerk (vergieten, papkom- 
metjes, borden en pijpenkopjes) aan 
overgehouden. Eén van de voor- 
werpen had jaren dienst gedaan als 
bloembak. Het i s  een ongeveer een 
meter hoog kegelvormig ding met 
een bol halfopen uiteinde. Wat kon 
dat zijn? 

waarmee hij i n  1355 was begonnen, 
>Fr . - ; f * . r y , ~ , '  w y t . .  -+ 1.- J:;- : , p  WL- Y-'5 a y I w , ~ > :  

, "Y - - 3 , , ' beter t e  kunnen controleren. Zijn - L  - v> s .c -- , . 
leenheer, de hertog van Brabant, - a ,  

' - . -  - ' *  , 

was woedend over het  zonder zijn 
toestemming heffen van to l  en het 
verplaatsen van het kasteel. Om 
Walraven t o t  de orde t e  roepen over 
diens handelswijze, t rok  de hertog 3 

i n  1363 met een legertje op  naar 
het  nieuwgebouwde slot. Het beleg 
haalde echter niets uit. 
Het stadje groeide in  de eeuwen er 
na ui t  t o t  een vesting, onder Duitse 



Voor de datering en toelichting op de vondsten hebben we een beroep 
gedaan op Ronald van Genabeek van BAAC, die goed op de hoogte is van 
het Ravensteinse erfgoed. Ronald dateerde het aardewerk tussen 1650 en 
1900. 
Over het rare kegelvormige ding had hij het navolgende te melden: 
Een dergelijk voorwerp heb ik nog nooit gezien. Het lijkt me erg bijzon- 
der. Het doet mij het meest denken aan een vroege toiletpot. In de 19e 
eeuw werden zogenaamde Hopper-wc's gebruikt. Deze hadden ongeveer 
dezelfde vorm maar waren van industriële ceramiek. Aan de onderzijde zat 
dan een bocht die als waterslot functioneerde. Het exemplaar uit Raven- 
stein lijkt wel een kopie in rood aardewerk. De constructie aan de onder- 
zijde is dan een waterslot of stankslot. De onderzijde lijkt ingemetseld te 
zijn geweest. Hoe deze verder op de afvoer heeft aangesloten, is mij echter 
niet duidelijk. Daarom twijfel ik nog, maar ik kan me geen andere functie 
voorstellen. A k  het inderdaad een wc is, is het een uniek exemplaar. Ik ken 
in ieder geval geen andere voorbeelden en in de literatuur over de geschie- 
denis van het toilet ben ik hem niet tegen gekomen. Wees er zuinig op. 
En dat doen we. 



GEEN BOTTE BIJL, MAAR EEN BIJL 
VAN BOT UIT ERLECOM 
Wim Tuijn 

Ook dit jaar week het geluk niet van 
de zijde van Henk Stuij; alweer een 
prehistorische bijl. 
Ditmaal niet gemaakt van gewei 
maar van been, een andere grond- 
stof voor het fabriceren van werk- 
tuigen, zoals bijlen, beitels en prie- 
men. Vooral het spaakbeen en de 
middenvoetsbeenderen van de 
oeros waren in trek. Dit natuurlijk 
vanwege de zware uitvoering van 
de botten. 

Bij onze bijl i s  goed te zien dat de 
gewrichtskop bijzonder fors i s  
gevormd, waardoor het mogelijk 
werd er een gat in te boren en te 
gebruiken als kokerbijl (zie teke- 
ning). De bijlsteel wordt dan in de 
juiste stand en onder een hoek van 
90 graden in het gat geplaatst. 
Een ander facet van de fabricage is  
dat het bot over bijna de gehele 
lengte aan één zijde schuin wordt 
afgeslepen om een stevige en 
scherpe snede te verkrijgen. 

Al gauw werd duidelijk dat ons bot 
een middenvoetsbeen, een metatar- 
sus, van een groot dier was (volgens 
Jan Thijssen). Maar welk dier dan? 
Een bezoek aan de heer F.J. Laarman, 
archeozoöloog van de RACM in 
Amersfoort bracht uitkomst; het 
werd een middenvoetsbeen (links 
achter) van een oeros. Bovendien 
van een bijzondere kwaliteit. Met 
recht een topvondst! 

Gegevens van de bijl: totale lengte 
160 mm, doorsnede steelgat ca. 22 
mm, gewicht 340 gram, kleur bruin, 
vondstlocatie: afvalberg van een 
zandzuiger te Erlecom, datering: 
mesolithicum. 

Literatuur: 
Louwe Kooymans, L. P., 2005: 
Nederland in de prehistorie, 
Amsterdam, pagina 158 en 267. 

Kokerbijl uit middenvoetsbeen van 
oeros uit Erlecom. 
Sch. 1:4. Tek. André Simons (BAMN) 



DE NIJMEEGSE HERTOGPOORT 
TERUGGEVONDEN 
Willem Kuppens 

Inleiding 
In de tweede hel f t  van 2006 werden 
in  opdracht van de gemeente Nijme- 
gen reconstructiewerkzaamheden 
uitgevoerd op  het Hertogplein t e  
Nijmegen. In verband met de aan- 
wezigheid van oude muurrestanten 
in de bodem werd voorafgaande 
aan de werkzaamheden door mede- 
werkers van het bureau Archeologie 
van de gemeente Nijmegen een 
opgraving uitgevoerd. Diverse leden 
van AWN-afdeling 16 Nijmegen e.o. 
namen aan de opgraving deel. 
Schrijver van d i t  artikel i s  op  part- 
t ime basis werkzaam binnen 
genoemd bureau Archeologie en 
heeft deelgenomen aan de opgra- 
ving. In d i t  artikel ga ik -met toe- 
stemming van het Bureau Archeo- 
logie gemeente Nijmegen- nader 
in op  de tijdens de opgraving aan 
het licht gekomen restanten van de 
Hertogpoort en het  aangrenzende 
verdedigingssysteem. 

Historische achtergrond van het 
gebied 
In vroeger eeuwen werden voor de 
huidige Hertogstraat diverse bena- 
mingen gehanteerd (Hyrtstege, 
Hyrtsteg hen, Hirtstege, Hertstege, 
Hyrtstesche strait, Hertsteeg enz.). 
De benaming van de in de late mid- 
deleeuwen in de Hertogstraat aan- 
gelegde stadspoort (Hertogpoort) 
is altijd verbonden geweest met de 
aanduiding Hertogstraat (Hyrtsteeg- 

sepoort, Hertsteegse poort  enz.). 
De Hertogstraat volgt vermoedelijk 
het  tracé van een Romeinse weg 
en maakt als zodanig onderdeel u i t  
van de Romeinse route tussen de 
Maasovergang bij Cuijk en de onder 
Romeinse invloed staande al o f  niet 
militaire nederzettingen o p  en rond 
het huidige Valkhofplateau. Tot in 
de 12e eeuw leidt deze belangrijke 
noord-zuid verkeersroute naar de 
burcht op  het Valkhof en de tussen 
de Grotestraat en de burcht ont- 
stane stedelijke nederzetting. Vanaf 
het  begin van de 14e eeuw boet 
de Hertogstraat als verkeersroute 
aan belangrijkheid in. Waarschijnlijk 
is de eerste omwalling van de stad 
(rond 1300) daarvan de oorzaak. De 
as BroerstraatIGrotestraat wordt  
dan de belangrijkste noordlzuid- 
route. In de loop van de 14e eeuw 
neemt het  verkeer o p  de Hertog- 
straat nog verder af  i n  verband met 
de aanleg van de weg MaldenINij- 
megen, thans St. Annastraat. 

Verdedigingssystemen omgeving 
HertogstraatIHertogpoort 
Kort na 1400 is  er achter de perce- 
lenlhuizen gelegen langs de oost- 
zijde van de Hertogstraat sprake 
van een soort verdedigingssysteem. 
Dit systeem had waarschijnlijk het  
uiterlijk van een landweer; in oude 
stukken lantweer en antiqua fossata 
genoemd. De huizen met achterlig- 
gende percelen grensden met de 
achterzijde aan die parallel met de 
Hertogstraat lopende landweer. De 
positie van de antiqua fossata wordt  
door Gorissen in  zijn Stede-atlas van 



Nijmegen genoemd. Gorissen 
positioneert de landweer noord- 
zuid verlopend over de huidige St. 
Josephhof. Anderen bestrijden de 
opvatting van Gorissen en plaatsen 
het verdedigingswerk meer in oos- 
telijke richting; globaal een traject 
vanaf de oude grens tussen de stad 
Nijmegen en Ubbergen in de St. 
Jorisstraat (hamei), de Nassausin- 
gelloranjesingel kruisend en verder 
richting de Wedren. In de Hertog- 
straat i s  vanaf 1419 enige tijd sprake 
van een hamei, soms ook poort 
genoemd. Waarschijnlijk gaat het 
dan slechts om een slagboomcon- 
structie enlof houten poortgebouw. 
Het ligt voor de hand bedoelde 
hamei te zoeken op de plaats waar 
de oorspronkelijke Hertogstraat de 
hiervoor genoemde antiqua fossata 
bereikte. 
Rond 1436 worden de van bebou- 
wing voorziene uitvalswegen en het 
voorterrein buiten de eerste stads- 
omwalling incl. uitleg (Voorstad en 
Nieuwstad) van een nieuwe verdedi- 
gingssysteem voorzien. Het betreft 
hier waarschijnlijk een aarden wal 
met droge gracht, onderbroken 
door houten en later stenen poort- 
gebouwen. Het nieuwe landweersys- 
teem heet in de oude stukken nova 
fossata. Het systeem heeft ongeveer 
20 jaar dienst gedaan. 
Op de plaats van de nova fossata 
begint men in 1456 met de aan- 
leg van een bakstenen stadsmuur 
ter vervanging van het rond 1436 
aangelegde verdedigingssysteem. 
Het oostelijke traject van de nieuwe 
stadsmuur wordt als laatste 

aangepakt en moet rond 1470 zijn 
voltooid. 
Enkele jaren later blijkt dat alle- 
maal onvoldoende te zijn. Op 
14 juli 1473 moet de stad na een 
beleg van 13 dagen buigen voor 
de macht van Karel de Stoute. De 
muren blijken niet bestand te zijn 
tegen de doordringende kracht van 
het Bourgondische geschut. Er  zijn 
bressen in geschoten en stukken 
muur zijn ingevallen. Hoe en onder 
wiens leiding de aangerichte schade 
aan de stadsmuren in de loop van 
de daarop volgende jaren wordt 
hersteld, is onbekend. Stedelijke 
bescheiden uit die tijd ontbreken. 
Zeker i s  dat men toen wel in staat 
was zich Keizer Maximiliaan van het 
lijf te houden. In 1494 deed deze 
vorst een vergeefse aanval op de 
Hoenderpoort en moest hij met ach- 
terlating van grote hoeveelheden 
geschut het hazenpad kiezen. 
Na de beschietingen van 1494 wordt 
er weer flink aan de stadsmuur 
gesleuteld, maar de stad begint 
in te zien dat het dweilen met de 
kraan open is. Tegen nieuwe aan- 
valstechnieken van de vijand en met 
name de introductie van zwaardere 
en steeds verder schietende kanon- 
nen, zijn de oude bakstenen muren 
en de daarachter liggende aarden 
wallen niet meer bestand. In 1521 
begint men sectorgewijs met het 
afbreken van de bakstenen stads- 
muur en het aanleggen van een 
compleet nieuwe stadsmuur. Ten 
behoeve van de nieuwe stadsmuur 
worden vanaf 1521 grote hoeveel- 
heden kalk en mergelsteen uit de 
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omgeving van Maastricht en Luik 
aangevoerd. 
In 1522 komt de sector tussen St. 
Joosttoren en Hertogpoort gereed; 
in 1523 het aansluitende gedeelte 
tot aan de Ziekerpoort. De bouwac- 
tiviteiten concentreren zich in 1525 
rond de Molen poort. In 1526 werkt 
men aan het traject Molenpoort 
-Hezelpoort. Tot 1542 is  men dan 
nog bezig op het traject Hezelpoort 
-Waal en de Waalkade. 
Naast mergel uit de omgeving van 
Maastricht en Luik gebruikt men bij 
de bouw van de nieuwe stadsom- 
walling baksteen. Deze baksteen is  
afkomstig van diverse steenovens. 
Daarnaast wordt bij de bouw van 
de nieuwe muur zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van oud bouwma- 
teriaal, afkomstig van de meer stad- 
inwaarts gelegen eerste stadsmuur 
én de bakstenen stadsmuur uit de 
periode 1456-1468. In die periode 
is er zelfs sprake van het gebruik 
van sloopmateriaal, afkomstig van 
de versterkte huizen te Middelaar, 
Persingen, Hernen en Ewijk. 
In maart 1874 wordt een nieuwe 
Vestingwet aangenomen. Een en 
ander betekent dat de vesting Nij- 
megen wordt opgeheven en de stad 
Nijmegen eindelijk de kans krijgt de 
lang gekoesterde wens tot stadsuit- 
breiding te realiseren. Nijmegen laat 
er geen gras over groeien en een 
groot gedeelte van de stadsverde- 
diging (stadsmuur, wallen, poortge- 
bouwen, muurtorens, grachten en 
buitenwerken) wordt tussen 1876 en 
1880 gesloopt. 

Hertogpoort veldzijde ca. 7870. 

Hertog poort 
De Hertogpoort is een bakstenen 
poortgebouw, gebouwd tussen 
1456 en 1468. In eerste instantie 
bestaat de Hertogpoort uit een 
poorttoren met voorpoort. De 
mogelijkheid bestaat dat er voor- 
afgaande aan de bouw van deze 
poorttoren sprake is van een of 
meerdere voorgangers. Het zou dan 
kunnen gaan om een hamei enlof 
houten poortgebouw waarvan tus- 
sen 1419 en 1428 sprake is en een 
bakstenen poortgebouw, onderdeel 
uitmakende van het rond 1436 aan- 
gelegde gesloten landweersysteem 
om de Voorstad en Nieuwstad (nova 
fossata). 
Ten tijde van de grootschalige ver- 
nieuwing van de stadsomwalling 
(vanaf 1521) wordt ook de 
bestaandeHertogpoortgrondig aan- 
gepakt. Gelijk met de vervanging 
van de oude bakstenen stadsmuur 
bouwt men in 1522 tegen de stads- 
zijde van het poortgebouw van de 
Hertogpoort een houten brug, 
zodat het geschut van de stad 
gemakkelijk over de wallen ver- 
plaatst kan worden. 



' R e ~ o I I ~ t n i ~ t i e  Hertogpoort en stadsmuur 

Afb. I Reconstructie Hertogpoort en stadsmuur. 

Hertogpoort stadszijde ca. 1870. 

In 1522 is  naast de Hertogpoort 
voor het eerst sprake van een ron- 
deel, wal- of poorttoren genoemd. 
Blijkens een uit 1773 stammend 
grondplan heeft het rondeel bij de 
Hertogpoort een diameter van om 
en nabij 2,3 Rijnlandse roeden (= ca. 
8,70 meter). De muren van het ron- 

deel hebben een dikte van ongeveer 
0,6 Rijnlandse roeden (= ca. 2,25 
meter). 
In 1539 vinden er wederom groot- 
schalige bouwactiviteiten aan de 
Hertogpoort plaats. De uit 1522 
daterende houten overbrugging 
tegen de stadszijde van de Hertog- 
poort wordt vervangen door een 
gewelf brug van baksteen en mergel. 
In de jaren daarna (tot aan de sloop 
van de vestingwerken rond 1880) is  
er nog regelmatig sprake van repa- 
raties en kleine aanpassingen aan 
de Hertogpoort, maar het uiter- 
lijk van de poort blijft nagenoeg 
ongewijzigd. 

Opgravingsresultaten en 
identificatie 
In afb. 1 is  een totaaloverzicht van 



het tijdens de opgraving aangetrof- 
fen muurwerk opgenomen. De di- 
verse teruggevonden onderdelen 
zijn aangegeven met de letters A 
tlm H. In sommige gevallen is  per 
onderdeel met cijfers een onderver- 
deling aangebracht. In de navol- 
gende paragrafen worden de meest 
relevante onderdelen kort behan- 
deld en -voor zover mogelijk- 
geïdentificeerd. 

Onderdeel A - Muurwerk van mas- 
sief mergel 
Het muurwerk is grotendeels opge- 
bouwd met blokken mergel en meet 
ca. 14 bij 3 meter. Het geheel is 
gefundeerd op een in de natuurlijke 
ondergrond aanwezige grindlaag. 
Het muurrestant i s  vanaf de onder- 
kant nog ca. 1,5 meter hoog en 
bestaat uit 2 tot 5 lagen mergelblok- 
ken met daar bovenop op sommige 
plaatsen nog opgaand muurwerk 
van baksteen. De noordwestzijde 
van het muurrestant bleek redelijk 
ongeschonden. De oost-, zuid- en 
zuidoostzijde van het muurwerk 
leken ruw te zijn afgebroken en 
vertoonden diverse beschadigingen. 
De mergelblokken hadden diverse 
afmetingen en waren onregelma- 
tig gestapeld. De ruimte tussen de 
mergelblokken was opgevuld met 
baksteen (hele baksteen en puin), 
mergelkalk en specie met veel grind. 
Even ten zuiden van enkele op de 
noordwesthoek van het muurres- 
tant liggende blokken hardsteen 
(hoekstenen poortdoorgang?) 
werden op twee niveaus delen van 
een verhard wegdek aangetroffen. 

Het bovenste wegdek bestond uit 
kleine in een zandbed gelegde 
rolkeitjes. Het daaronder gelegen 
wegdek bestond uit grote in een 
zandbed liggende veldkeien. De op 
en tegen de rand van het muurres- 
tant aan waargenomen restanten 
van het wegdek liggen in lijn met 
de aangetroffen blokken hardsteen. 
Het geheel ligt noord-zuid georiën- 
teerd. De blokken hardsteen liggen 
precies op de plaats waar het 
muurrestant van massief mergel een 
hoek maakt naar het noordoosten. 
Aangezien in de opgravingsput 
direct ten noordwesten van de 
blokken hardsteen géén andere 
muurrestanten in de (niet ver- 
stoorde) ondergrond werden 
aangetroffen, lijkt het aannemelijk 
dat het muurrestant A ergens de 
begrenzing van vormt. 
De noordwestzijde van het uit 
meerdere lagen mergelblokken 
bestaande muurrestant vertoonde 
een merkwaardige boogvormige 
uitstulping. De bovenste laag mer- 
gelblokken was in rechte lijn gelegd. 
De daaronder liggende lagen mer- 
gelblokken vormden een regelma- 



tige boog. Blijft de vraag hoe het 
in meerdere lagen mergelblokken 
opgebouwde boogvormige onder- 
deel te verklaren valt. Aanvankelijk 
werd aangenomen dat de boogvor- 
mige constructie tot de fundering 
van het naast de Hertogpoort gele- 
gen rondeel behoorde. Hieronder 
zal blijken dat het rondeel ten 
opzichte van muurrestant A meer 
in zuidelijke richting gezocht moet 
worden en de boogvormige con- 
structie geen onderdeel kan zijn 
geweest van een rondeel. Waarom 
zit die boogvormige constructie 
er dan? Waren de bouwers van de 
nieuwe stadsomwalling aanvankelijk 
van plan een rondeel te bouwen op 
de plaats van muurrestant A en heb- 
ben zij tijdens de bouw hun plannen 
bijgesteld? 
Uit vorenstaande blijkt dat muur- 
restant A onderdeel uitmaakte van 
een groter geheel, waarvan de 
begrenzing gezocht moet worden 
in meer zuidelijke en zuidoostelijke 
richting. Tijdens de opgraving werd 
in de zone direct ten zuiden en zuid- 
oosten van muurrestant A géén tot 
dit muurrestant te rekenen muur- 
werk aangetroffen. In bedoelde 
zone bleek de ondergrond tot op 
het natuurlijke gele zand geheel 
verstoord te zijn. 

Identificatie 
Op grond van vorenstaande kom 
ik tot de conclusie dat muurres- 
tant A niet anders kan zijn dan een 
onderdeel van de in 1539 gebouwde 
uit mergelblokken en baksteen 
bestaande boogbrug aan de stads- 

zijde van het poortgebouw. Deze 
boogbrug had tot functie achter het 
poortgebouw langs een soepele 
overgang over de wal mogelijk te 
maken. 

Onderdeel B - Funderingsblokken 
van mergel en baksteen 
In het zuidoostelijke gedeelte van 
het opgravingsterrein werden de 
restanten van vijf funderingsblok- 
ken (poeren) aangetroffen (BI t/m 
B5). De funderingsblokken lagen 
nagenoeg in één lijn en op een 
regelmatige afstand van 4 meter 
van elkaar. 

De funderingsblokken 2 t/m 4 
kenden een afmeting van 275 bij 
250 cm. Funderingsblok 1 was iets 
kleiner. De restanten van de fun- 
deringsblokken bleken nog tot een 
hoogte van ongeveer 75 cm in de 
bodem aanwezig. 
Alle funderingsblokken stonden op 
een grindbaan in natuurlijk geel 
zand en bleken opgebouwd te zijn 
met mergelblokken van diverse 
afmetingen. Tussen de mergelblok- 
ken was als vulling veel baksteen 
(puin en hele stenen), alsmede kie- 



ze1 en mortel gebruikt. 
Alle funderingsblokken bleken 
rondom bekleed te zijn (of te zijn 
geweest) met baksteen. 

/den tificatie 
De aangetroffen funderingsblokken 
maken onderdeel uit van de in 1522 
aangelegde stadsmuur. Gelet op de 
op sommige funderingsblokken aan- 
getroffen aanzetten van bakstenen 
bogen, moeten de blokken dienst 
hebben gedaan als fundering van 
de bogen die stevigheid gaven aan 
de stadsmuur. Waarschijnlijk heeft 
het geheel van stadsmuur met ach- 
terliggende bogen er uitgezien zoals 
thans nog te aanschouwen is  bij 
het vrijliggende (deels gereconstru- 
eerde) restant van de stadsmuur in 
het Hunerpark. 

Onderdeel C - Bakstenen muurwerk 
Ten noordoosten van het restant 
muurwerk van mergel (onderdeel A) 
en ten zuidwesten van de op het 
Hertogplein staande Wilhelmina- 
boom werd het restant van een 
enigszins scheefgezakt bakstenen 
muurwerk aangetroffen. 
Het valt niet uit te sluiten dat dit 
muurwerk ooit op enigerlei wijze in 
verbinding heeft gestaan met onder- 
deel A (Muurwerk van massief mer- 
gel). De zone tussen de onderdelen 
A en C had duidelijk de kenmerken 
van een recente uitbraaksleuf. Maar 
we moeten er ook rekening mee 
houden dat het geheel in baksteen 
uitgevoerde restant géén relatie 
heeft met het muurrestant A. Het 
bakstenen restant kent namelijk 

een iets andere oriëntatie. Boven- 
dien zijn er in het restant overvloe- 
dig bakstenen uit de 14e en 15e 
eeuw gebruikt (of hergebruikt). De 
mogelijkheid bestaat dat het muur- 
restant onderdeel uitmaakte van 
de tussen 1456 en 1470 aangelegde 
bakstenen stadsmuur. Die stads- 
muur moet volgens de bronnen de 
voorganger zijn geweest van de 
omstreeks 1522 nabij de Hertog- 
poort gebouwde nieuwe stadsmuur. 

/den tifica tie 
Op grond van vorenstaande en het 
ontbreken van meer betrouwbare 
gegevens is  een identificatie van 
bedoeld muurrestant thans niet 
mogelijk. 

Onderdeel D - Bakstenen muurwerk 
in leem gevoegd 
Even ten noordoosten van de op 
het Hertogplein staande Wilhelmina- 
boom (en deels nog in het wortel- 
stelsel van bedoelde boom doorlo- 
pend) werd het restant van een bak- 
stenen muurwerk aangetroffen. Het 
aan de boven- en noordoostzijde 
afgebrokkelde muurwerk (ca. 420 
cm lang, 75 cm breed en 45 cm 
hoog) was niet gevoegd met mortel1 
specie, maar met roodlgele leem. 
Ten zuidwesten van het wortel- 
stelsel van de Wilhelminaboom 
en deels nog doorlopend onder 
het eveneens in die zone gelegen 
muurrestant onderdeel C, werd een 
ongeveer 1 meter brede en ca. 10 
cm dikke baan bestaande uit rood1 
bruin zeer lemig zand vermengd 
met baksteengruis, aangetroffen. 



Aangezien deze lemige baan pre- 
cies in het verlengde ligt van het 
ten noordoosten van de Wilhelmi- 
na boom aangetroffen bakstenen 
muurwerk, is  niet uit te sluiten dat 
muurwerk en leembaan ooit onder- 
deel van één geheel zijn geweest. 
Het geheel maakte een "gammele" 
indruk en was met veel baksteen- 
fragmenten (van oorspronkelijk 
diverse formaten) opgebouwd. De 
spaarzame hele bakstenen kenden 
echter allen één formaat dat geda- 
teerd kan worden in de 15e eeuw. 
De mogelijkheid bestaat dat het 
muurrestant onderdeel uitmaakte 
van de tussen 1456 en 1470 aan- 
gelegde in baksteen uitgevoerde 
stadsmuur. De vraag is echter of 
een dergelijk wankel muurwerk het 
predicaat stadsmuur verdient. 

Identificatie 
Op grond van vorenstaande en het 
ontbreken van meer betrouwbare 
gegevens is een identificatie van 
bedoeld muurrestant thans niet 
afdoende mogelijk. 

Onderdeel E - "Kleine kelder" 
In de zone tussen het later te behan- 
delen onderdeel F (Grote kelder) en 
het hiervoor behandelde onderdeel 
A (Muurwerk van massief mergel) 
werden de restanten van twee 
muren aangetroffen. De zuidelijke 
muur was 300 cm lang en 115 cm 
breed. De noordelijke muur was 
260 cm lang en 40 cm breed. Beide 
muren waren koud tegen enerzijds 
het muurwerk van onderdeel A en 
anderzijds het muurwerk van 

onderdeel F gezet. De brede zuid- 
muur dekte zelfs nog voor een deel 
de zuidoostelijke hoek van onder- 
deel F en de bovenste laag mergel- 
blokken van onderdeel A af. Ook de 
noordmuur was voor een deel op 
die laag mergelblokken gebouwd. 

I - m .J . r T:? 

De wijze van bouwen van de twee 
muren duidt er op dat de muren 
jonger zijn dan het muurwerk van 
onderdeel A en F. De zwaar uitge- 
voerde muur maakt qua opbouw 
en uitvoering sterk de indruk 
aanvankelijk als steunbeer voor de 
noordwestzijde van onderdeel A te 
hebben gefunctioneerd. 
Op enig moment is het onderdeel 
E gaan fungeren als fundering 
voor een tegen de steunbeer en de 
stenen boogbrug/walovergang aan 
staand gebouwtje. Ten behoeve 
van de als kelder ingerichte ruimte 
onder dit gebouwtje hebben er 
toen aanpassingen plaatsgevonden. 
De noordelijke muur van onder- 
deel E werd geplaatst en er werd 
een tongewelf in de kelderruimte 
aangebracht. 
Ten tijde van de inrichting van de 
kelder heeft men de noordoostelijke 



keldermuur aangebracht. De overige 
muren van de kelderruimte werden 
gevormd door al bestaand muur- 
werk. Het muurwerk van de kelder 
is  tevens gaan dienen als fundering 
van het gebouwtje dat  op  afbeel- 
dingen van de stadszijde van de 
Hertogpoort langs de Hertogstraat 
zichtbaar is. 

Iden tifica tie 
Gelet op  de wijze van bouwen, de 
bronnen, het ten behoeve van de 
kelderruimte gebruikte baksteen- 
materiaal (overwegend 16e en 17e 
eeuw) en de in  de keldervulling 
aangetroffen voorwerpen, zullen 
steunbeer en kelderruimte kort  na 
de bouw van de ui t  baksteen en 
mergel bestaande boogbrug ( l  539) 
t o t  stand zijn gekomen. 

Onderdeel F - "Grote kelder" 
In het noordoostelijke deel van het 
opgravingsterrein en direct aanslui- 
tend o p  onderdeel E (Kleine kelder) 
werden de restanten van een nage- 
noeg vierkante en relatief zware 
fundering aangetroffen. De muur- 
restanten bevonden zich nog t o t  
een hoogte van ongeveer 350 cm in  
de bodem. Het diepstekende muur- 
werk omsloot tevens een kelder- 
ruimte. In de kelderruimte is - gelet 
op de ongeveer halverwege aange- 
t rof fen balkgaten - sprake geweest 
van een vloerniveau. De vulling van 
de kelder bestond u i t  grote hoeveel- 
heden zand, baksteenpuin, glas- 
scherven, bot, aardewerkfragmen- 
ten e.d. Het oudste materiaal (onder 
in de kelder) is t e  dateren 

in de 15e eeuw, het  jongste (boven 
in  de kelder) i n  de 19e eeuw. Boven- 
dien werden in  de vulling twee ijze- 
ren 16el17e eeuwse kanonskogels 
aangetroffen. 

Het muurwerk van onderdeel F 
moet ouder zijn dan het muurwerk 
van het aangrenzende onderdeel E. 
De indruk bestaat dat het opgaande 
muurwerk van de "grote kelder' 
ten ti jde van de bouw van de zware 
steunbeer binnen onderdeel E al 
niet meer bestond. Die indruk wordt  
versterkt door het  gegeven dat het 
opgaande muurwerk van het op  de 
kelderfundering gestaan hebbende 
bouwsel op  de vroegste afbeeldin- 
gen en plattegronden niet valt waar 
t e  nemen. Als er al sprake geweest 
is  van een gebouw, dan moet dat 
gebouw er vóór het aanbrengen 
van de steunbeer (omstreeks 1539) 
al niet meer hebben gestaan. 

Identificatie 
Gelet op  het i n  het muurwerk 
gebruikte baksteenmateriaal en de 
inhoud van het i n  de kelderruimte 
aangetroffen materiaal, kan de 
"kelder" worden gedateerd in de 



15e eeuw. Een grote reparatie aan 
de noordelijke muur van de kelder 
kan gelet op het gebruikte bak- 
steenformaat worden gedateerd in 
het begin van de 16e eeuw. Mede 
op basis van de bronnen wordt niet 
uitgesloten dat het muurwerk van 
F onderdeel i s  geweest van een 
voorganger van de uit rond 1470 
gebouwde Hertogpoort. 

Telmerken in mergelblokken 
Op diverse mergelblokken zijn 
ingekraste telmerken aangetroffen. 
De telmerken komen vooral voor 
op de mergelblokken verwerkt in 
onderdeel A (Muurwerk van massief 
mergel). 

Aan de hand van de telmerken valt 
niet af te leiden of de mergelblok- 
ken volgens een bepaald systeem 
zijn gestapeld. De blokken lijken 
eerder vrij willekeurig aangebracht 
te zijn; op de kop, op de zijkant e.d., 
al naar gelang het kennelijk het 
beste uitkwam. 
Over door steenhouwers enlof 
metselaars gebruikte telmerken in 
mergel is in de literatuur weinig tot 
niets bekend. In de literatuur is 

echter wel genoeg te vinden over 
het gebruik van telmerken in de 
houtbouw. De op het Hertogplein 
aangetroffen telmerken komen qua 
vorm en uiterlijk sterk overeen met 
de telmerken zoals in de houtbouw 
gebruikt. 

Als het om telmerken in mergel 
gaat, treffen we dicht bij huis een 
ander mooi voorbeeld aan. De 
binnenzijde van het halfrond van 
de Stratenmakerstoren aan de 
Waalkade te Nijmegen laat een 
groot aantal telmerken zien. Vorm 
en uiterlijk van de telmerken in de 
mergelblokken van de toren komen 
sterk overeen met vorm en uiter- 
lijk van "onze" telmerken. Er zijn 
echter verschillen waarneembaar. 
Bij de Stratenmakerstoren hebben 
de meeste blokken mergel per laag 
een identiek telmerk. Van willekeu- 
rig gestapelde mergelblokken zoals 
waar te nemen valt op het Hertog- 
plein, is  bij de Stratenmakerstoren 
nauwelijks sprake. De van telmerken 
voorziene mergelblokken liggen 
daar redelijk strak gestapeld en de 
telmerken wijzen nagenoeg allen in 
dezelfde richting. 

Afbeelding in mergel 
In het westprofiel van onderdeel 
A (Muurwerk van massief mergel) 
werd een in de mergel ingekraste 
afbeelding aangetroffen (afmeting 
ca. 55 bij 22 cm) (zie hierboven). 
Dwars over de afbeelding staat op 
één van de mergelblokken een op 
een telmerk gelijkend symbool inge 
krast (het cijfer //l). 
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Een reconstructie 
Als we de bronnen, de afbeeldingen 
en oude foto's van de Hertogpoort 
matchen met de gegevens van de 
opgraving, dan durven we ons te 
wagen aan een papieren reconstruc- 
tie van de Hertogpoort, het rondeel 
en de aangrenzende stadsmuur (zie 

- afb. 1). In aanmerking dient te wor- 
den genomen dat de reconstructie 

Plattegrond in mergel (linker deel) de situatie weergeeft van kort vóór 
- ..m..-, .. . , -. -u-,,."-". . 
_-_ I -  I _,- . .,.- -&...- o . --A .-$ *.~ de sloop van de verdedigingswerken 
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..m---- . . , .. . (rond 1880). 

Plattegrond in mergel (rechter deel) 

Aangezien de afbeelding is  inge- 
krast op tenminste twee mergel- 
blokken, wordt aangenomen dat 
degene die de afbeelding heeft 
gemaakt daar mee begonnen is  
nadat de mergelblokken ter plaatse 
waren aangebracht. 
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat 
de afbeelding een plattegrond 
voorstelt. De op de afbeelding waar- 
neembare symbolen (huizen van 
diverse afmetingen, een weg, tuinen 
e.d.) komen sterk overeen met 
bekende uit de 15e en 16e eeuw 
daterende symbolen op eenvoudige 
plattegronden. Wat de afbeelding 
moet voorstellen, blijft onduidelijk. 

De positie van het van een poort- 
toren voorziene gedeelte van de 
Hertogpoort is bepaald op grond 
van de aanname dat het muurwerk 
van onderdeel A deel heeft uitge- 
maakt van het linker gedeelte en de 
hoek van de poortdoorgang en de 
in baksteen en mergel uitgevoerde 
boogbrug tegen de poorttoren 
(gezien vanuit de stad). 
De positie van het rondeel is 
bepaald op grond van de positie van 
de poorttoren en de positie van de 
funderingsblokken B, waarop de 
stadsmuur heeft gestaan. De stads- 



muur sluit ongeveer halverwege en 
aan de achterzijde van het rondeel 
aan op het rondeel. 
Het rondeel kan uit oogpunt van 
verdediging nauwelijks verder in 
noordelijke richting hebben gele- 
gen. Elke meer noordelijk gelegen 
positie zou de mogelijkheid van 
flankdekking langs de buitenzijde 
van de stadsmuur en de stadspoort 
geweld hebben aangedaan. 
Het muurwerk G ligt aan de veld- 
zijde van de poorttoren en behoort 
tot een bouwsel (brug of dam) in 
de weg die naar het poortgebouw 
leidt. 
De stad in komend vanuit de poort- 
doorgang verbreedt de weg zich 
en maakt de weg een knik naar het 
noordoosten. Qua oriëntatie volgt 
die weg keurig het tracé van de 
huidige Hertogstraat. De tegen de 
boogbrug aan gebouwde gebou- 
wen (vanuit de stad gezien links van 
de poortdoorgang) liggen ongeveer 
parallel aan de straat. Het muur- 
werk van onderdeel E behoort bij 
het eerste (kleine) gebouwtje. 
Het muurwerk van onderdeel F is 
de relatief zware fundering van een 
gebouw met kelder. Ten tijde van de 
bouw van de in beginsel als steun- 
beer bedoelde zuidwestelijke muur 
van onderdeel E (kort na 1539) was 
het gebouw boven de grond al niet 
meer te zien. De indruk bestaat dat 
het gebouw bovenop de fundering 
van onderdeel F een voorganger 
is  van de bekende Hertogpoort of 
daar in de periode tussen 1456-1522 
onderdeel van heeft uitgemaakt. 

Tenslotte 
Zoals uit de reconstructie blijkt, is  
slechts een klein gedeelte van de 
rond 1880 gesloopte Hertogpoort 
tijdens de opgraving teruggevon- 
den. Van het rondeel i s  helemaal 
niets aangetroffen. De zone waarin 
het overige gedeelte van het poort- 
gebouw en het rondeel hebben 
gestaan, lag helaas buiten het 
opgravingsterrein en de noodzaak 
om ook aldaar een opgraving uit 
te voeren was niet aanwezig. Als er 
nog restanten van poortgebouw 
en rondeel in de bodem aanwezig 
zijn, dan komen die aan het licht als 
toekomstige ontwikkelingen een 
opgraving ter plaatse noodzakelijk 
maken. 
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EEN ROMEINS GEZICHTSLAMPJE UIT het lampje is  samengesteld. Wan- 
ULPIA NOVIOMAGUS neer men schuin van boven naar de 
Paul Ewals omtrek van het gezicht kijkt vallen 

zes knopachtige verdikkingen op 
Vondstomstandigheden die samen aan een diadeem of stra- 
In 1968 waren er grondwerkzaamhe- lenkrans doen denken. Men vraagt 
den in de Kanaalstraat, hoek Water- zich af of hier van een zonnegod 
straat te Nijmegen; midden in het sprake is. 
gebied van de stad Ulpia Novioma- 
gus. Ik had gehoord dat er scherven 
in de zandbergen aanwezig waren. 
In de grond die op een vrachtwagen 
was geladen meende ik een stuk 
witte pijpaarde te zien. Echter bij de 
stortplaats in Weurt kwam ik niet 
de grote witte scherf tegen, maar 
een wit oortje in een behoorlijk 
stevige kluit grond. Ik heb deze in 
zijn geheel mee naar huis genomen 
en bij het verwijderen van de grond 
kwam er een lampje tevoorschijn. 
In dezelfde kluit trof ik een dupon- 
dius aan met de beeltenis van keizer 
Trajanus, vermoedelijk geslagen in 
117 n. Chr. 

Beschrijving van het gezichtslampje 
De bovenzijde van het lampje heeft 
de vorm van een vrouwengezicht. 
De mond, neus en ogen zijn duide- 
lijk onderscheiden en uitstekend 
geconserveerd. De ogen zijn wijd 
geopend en de omtrekken ervan 
zijn gemarkeerd met een reliëflijn. 
De oren verdwijnen onder de royale 
haartooi. De haren zijn naar achte- 
ren gekamd, hetgeen met schema- 
tische evenwijdige groeven is  aan- 
gegeven. De haartooi loopt van de 
voorzijde door naar de achterzijde, 
maar wordt doorsneden door de 
naad tussen de twee helften waaruit 

De lamp is gemaakt van witte pijp- 
aarde. Ze is niet compleet, want de 
tuit ontbreekt. Dit is  waarschijnlijk 
al in de oudheid gebeurd en niet 
bij de grondwerkzaamheden in 
de Nijmeegse vindplaats, want de 
randen waar de tuit is afgebroken, 
vertonen geen verse breuklijnen. De 
lengte van het lampje is  vanaf de 
buitenkant van het oor tot het 



breukvlak midden onder de kin 8.2 
cm en daarbij moet dan nog eens 3 
a 4 cm bij gerekend worden voor de 
verdwenen tuit. De hoogte is  vanaf 
onderkant standring tot hoogste 
punt van de neus 5.1 cm. De lamp is  
gemaakt in twee mallen; een voor 
de bovenzijde en een voor de onder- 
zijde. Deze zijn op een vrij groffe 
manier op elkaar gedrukt. Dat i s  te 
zien aan de binnenkant waar links 
een kleiverdikking waarneembaar is. 
Aan de buitenzijde is  dit te zien aan- 
gezien de bovenhelft wat naar bin- 
nen is geschoven zodat de streepjes 
zichtbaar zijn, die samen met slib 
voor een goede aanhechting zor- 
gen. Tevens zijn de naden goed 
zichtbaar. Het oor is er waarschijnlijk 
daarna aangebracht. Het staat iets 
scheef t.o.v. het gezicht. 

Herkomst en datering 
Door alle bovengenoemde gebre- 
ken en slechte afwerking praten we 
hier met grote waarschijnlijkheid 
over een misbaksel. Als dat zo is, 
dan is  het lampje ongetwijfeld door 
een locale pottenbakker gemaakt, 
immers een niet goed gebakken 
lampje zou niet van de fabricage- 
plaats naar hier vervoerd worden. 
Bekend is  dat aan de oostkant van 
Ulpia Noviomagus productieafval is 
teruggevonden van ateliers waar 
witbakkend aardewerk is  gemaakt. 
Deze worden gedateerd in de 
tweede helft van de 2e eeuw. In 
Xanten heeft men bij opgravin- 
gen buiten de Burginatium poort 
een vergelijkbaar gezichtslampje 
gevonden uit het eerste kwart van 

de 2e eeuw n. Chr. Gezien een en 
ander zou ik midden tweede eeuw 
aan willen houden als datering voor 
het lampje. 

Met dank aan de Hr. L. Swinkels 
conservator van het museum het 
Valkhof, die op een zeer gewaar- 
deerde wijze zijn vakkundig licht op 
dit lampje heeft laten schijnen. 
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VAN GOUDEN RING ... 
NAAR STENEN BIJL 
Leo Theunissen 

Gouden ring 
Mijn zoekmaatje Arjen de Haan 
(van de Groesbeekse tehuizen) 
was in september 2006 vlak bij mij 
in de buurt op een akker met de 
metaaldetector aan het zoeken. 
Op een gegeven moment piepte 
hij een gouden trouwring uit de 
grond. Hij belde mij 's avonds op 
en vertelde mij dat hij een gouden 
trouwring had gevonden. Hij liet 
mij die gouden ring zien. Er stond 
de naam Miem en de datum 1960 
in. Toen ik de naam in de trouwring 
zag staan, wist ik dat Miem vroeger 
in de boerderij vlak bij de vindplaats 
had gewoond. Als jongetje kwam 
ik vroeger vaak bij de bewoners van 
die boerderij over de vloer. Ik belde 
naar de boerderij en vroeg of Wim 
(de man van Miem) ooit zijn trouw- 
ring bij de boerderij was verloren. 
Miem vertelde mij dat dat inderdaad 
46 jaar geleden was gebeurd. Ik 
vertelde haar dat mijn zoekmaatje 
Arjen de ring terug had gevonden. 
Miem zei dat dit haast niet kon. En 
toch is het echt waar, zei ik. Miem 
was verrast en heel blij. Samen met 
Arjen heb ik die ring teruggebracht. 
Arjen kreeg hiervoor een leuke 
attentie. Miem en Wim waren twee 
jaar getrouwd toen Wim de ring 
verloor. En nu zijn zij over twee jaar 
vijftig jaar getrouwd; mooier kan 
haast niet. 

Rare steen 
Verder pratend met de bewoners 
van de boerderij over de archeolo- 
gie enz., vroeg ik de boer of hij ooit 
iets op zijn akkers gevonden had. 
De boer vertelde dat hij zo'n 15 jaar 
geleden een rare steen tijdens het 
rooien van aardappelen had gevon- 
den. De steen was heel glad en hij 
wist niet wat het was. Ik heb hem 
gevraagd of ik die steen eens mocht 
zien. De boer zou de rare steen 
opzoeken en mij laten zien. 
Er gingen een paar maanden over- 
heen en van de boer had ik nog 
steeds niets vernomen. Op een gege 
ven moment ben ik naar de boer 
toe gegaan en heb hem gevraagd 
of hij de steen al had terggevonden. 
Dat had hij. De steen ligt op het 
aanrecht, werd er bij gezegd. De 
boer wilde de steen pakken en mij 
laten zien, maar de steen lag er niet 
meer. Als antwoord kreeg ik dat de 
kleinkinderen er waarschijnlijk mee 
hadden gespeeld. Ik vroeg de boer 
mij te bellen als hij de steen zou 
terugvinden. 

Stenen bijl 
Drie weken daarna kwam de boer 
bij mij aan de deur. Hij vertelde dat 
hij de rare steen had gevonden. Ik 
schrok mij een hoedje toen ik die 
rare steen zag. Het bleek een schit- 
terend gepolijste vuurstenen bijl te 
zijn, gevonden in het Land van Cuijk, 
dichtbij Klein Padbroek. 
Wim Tuijn heeft de bijl nader bestu- 
deerd en kwam tot de conclusie 
dat hij uitstekend voldeed aan de 
beschrijving van de Buren-bijlen. Qua 



type zou men kunnen zeggen dat hij 
behoort tot de smaltoppige, ovaal 
geslepen, vuurstenen bijlen. 
Kenmerkend is  o.a. zijn grote lengte, 
ruim 20 cm. De gebruikelijke lengte 
is 15 tot 30 cm. 
De bijl heeft een trapeziumach- 
tige vorm met oppervlakkige bolle 
omtreklijnen en een ronde snede. 
Behoudens twee recente beschadi- 
gingen is de snede nog puntgaaf en 
vlijmscherp. Met andere woorden, 
hij lijkt niet gebruikt te zijn. 
Ook Peter van den Broeke van het 
Bureau Archeologie en Monumen- 
ten van de gemeente Nijmegen 
heeft de bijl bekeken en consta- 
teerde een doffe snede, terwijl de 
rest glanzend gepolijst is. Dit zou 
toch weer op gebruik wijzen of een 
na-polijsting. 
Ook de elders gevonden bijlen 
van dit soort vertonen dit geringe 
gebruik en doen denken aan geof- 
ferde stukken of pronkbijlen. 
Daarbij komt dat onze bijl gevon- 
den is  in de nabijheid van een oude 
restgeul van de Maas. De bijl kan 
daar in natte context met ijzer zijn 
geïnfiltreerd waardoor hij geheel 
geel-bruin gekleurd is. Dit i s  mooi 
zichtbaar in de lichtgrijze kern van 
de bijl die tevoorschijn komt in de 
recente beschadigingen. 
Verder vertoont de bijl een aantal 
negatieven van oorspronkelijke 
afslagen; een van de kenmerken van 
Buren-bijlen. Een ander kenmerk is  
het Zeppelin-achtige zijaanzicht en 
een aangepunte ovale dwarsdoor- 
snede, waarvan de randen bestaan 
uit twee fijne facetten. 

De bijlen zijn waarschijnlijk als 
eindproduct geïmporteerd uit het 
vuursteengebied tussen Aken en het 
Nauw van Calais. Nadere plaatsing is  
voorlopig niet te geven. 
De afmetingen van onze bijl zijn: 
lengte 207 mm, grootste breedte 
80 mm, grootste dikte 48 mm, 
gewicht 918 gram, datering: 3400 
- 2800 v. Chr. oftewel Trechterbe- 
ker-, Michelsberg-, Vlaardingen-, 
Steincultuur. 

Literatuur 
- Louwe Kooymans, L. P. e.a, 2005: 
Nederland in de prehistorie, Amster- 
dam, pagina 302-303, 
- Bakker, J. N., 2006: The Buren Axe 
and the cigar chissel: Striking export 
products from the West European 
flint mines, pagina 257-259. 
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EEN ROMEINSE VILLA IN ZICHT 
Cees van Rooijen, RACM Regio Zuid 

Sint Jansberg bij Plasmolen 
De Rijksdienst heeft meegewerkt 
aan een reconstructie van een luxe 
Romeins buitenhuis in Limburg. De 
geschiedenis van het grootste villa- 
hoofdgebouw van Nederland is  zo 
weer beleefbaar gemaakt. 
De Sint Jansberg bij Plasmolen, in 
het uiterste noorden van Limburg, 
is onderdeel van een natuurgebied, 
dat in het bezit i s  van de vereni- 
ging Natuurmonumenten. Op deze 
berg, een uitloper van een stuwwal, 
heeft in de Romeinse periode een 
goed bemiddeld man zijn domicilie 
laten bouwen. Na de Romeinse tijd 
is  de villa vervallen en bovengronds 

bedrijven, waarvan het gebouwen- 
complex gekenmerkt wordt door 
een hoofdgebouw, een aantal 
bedrijfsgebouwen en een binnen- 
of voorterrein. Rondom de villa lag 
dan een zeer groot areaal waar 
landbouwproductie heeft 
plaatsgevonden. 

verdwenen. De ondergrondse resten 
zijn in 1863 ontdekt en in 1931 door 
de archeoloog Braat van het Rijks- 
museum van Oudheden archeolo- 
gisch onderzocht. Het terrein is  in 
1978 als wettelijk beschermd monu- 
ment aangewezen. 

Voor zover we kunnen vaststellen 
gaat het hier niet om een villa zoals 
die in Zuid-Limburg meestal wordt 
aangetroffen. Dat zijn vaak grote 

Villa urbana 
De uit de tweede eeuw daterende 
villa op de Jansberg is  van een 
andere orde. Dit i s  alleen een 
hoofdgebouw van een kleine 
honderd bij dertig meter. Bijgebou- 
wen zijn hier niet bekend. Het 
gebouw is  daarmee het grootste 
bekende hoofdgebouw van een 
Romeinse villa op Nederlands 
grondgebied. Gezien het ontbreken 
van agrarische bedrijfsgebouwen 
lijkt het er op dat het hier een 
zogenaamde villa urbana betreft, 
een buitenhuis. Ook de ligging op 
een helling is  niet handig voor een 
agrarisch bedrijf. 
De villa stond op een op de helling 
opgeworpen plateau. Vandaar had 
de eigenaar een mooi uitzicht over 
de onderlangs stromende Maas en, 
minstens zo belangrijk, vanuit het 



Maasdal konden de mensen het 
gebouw op deze manier goed zien 
liggen. De eigenaar moet het goed 
voor elkaar hebben gehad. Binnen 
zijn villa waren een badruimte en 
vloerverwarming aanwezig en ook 
muurschilderingen ontbraken niet. 
Het i s  overigens de vraag wie zich 
zo'n buiten kon veroorloven. Gezien 
de nabijheid van Ulpia Noviomagus 
Batavorum - het huidige Nijmegen 
- is het denkbaar dat dit gebouw 
van een belangrijke bewoner uit 
die stad was. Het i s  mogelijk dat 
de eigenaar een van de leidende 
figuren is geweest van de provincie 
Civitas Batavorum, waarvan Ulpia 
Noviomagus de hoofdstad was. 

Beleefbare geschiedenis 
De Sint Jansberg is  grotendeels 
begroeid met bomen. Tot voor 
kort was er vrijwel niets op de berg 
dat aan het fraaie gebouw uit de 
Romeinse periode deed denken. 
Om dit te veranderen en om de 
aantasting van het monument door 
schatgravers een halt toe te roepen 
is  in samenwerking tussen Natuur- 
monumenten, de gemeente Mook 
en Middelaar en de Rijksdienst een 
inrichtingsplan ontwikkeld. Daarin 
was het weer beleefbaar maken van 
de geschiedenis van de plek een 
belangrijke doelstelling. 
Als eerste zijn op het plateau waar 
de villa heeft gestaan de bomen 
weggehakt. Vervolgens is  door het 
graven van proefsleuven bekeken 
of de funderingen van de villa die 
Braat in 1934 aantrof, nog steeds 
aanwezig zijn. De proefsleuven en 

de gaten die nog openlagen van 
de eerdere opgraving, zijn dicht- 
gegooid. Hierna is  de strook grond 
waar de fundamenten liggen afge- 
dekt met worteldoek, met daarop 
een laag grond. Op deze wijze is  het 
voor vondstrovers een stuk moei- 
lijker gemaakt om hier illegaal te 
graven. Ook zullen wortels minder 
schade kunnen aanrichten. 

Een reconstructie 
Nadat de ondergrondse resten zijn 
geconsolideerd, is op het plateau 
een reconstructie van de villa 
geplaatst. Bij de reconstructie i s  er 
naar gestreefd om de contouren van 
het oorspronkelijke gebouw drie- 
dimensionaal weer te geven. Dat is  
gedaan door de locatie van een deel 
van de buitenmuren te markeren 
met korven van gaas, die gevuld zijn 
met breuksteen. De nokhoogte en 



de daklijn van het gebouw zijn met een relatief lichte, ijzeren constructie 
aangegeven. Alleen de voorgevel van de entreeruimte van de villa moet nog 
worden opgetrokken. Dit deel van de reconstructie kan pas na een wijziging 
van het bestemmingsplan worden gerealiseerd. 
Op het plateau is  daar waar de wandelaars het terrein opklauteren een 
voorlichtingsbord geplaatst. Op het bord wordt een schets gegeven van de 
villa zoals die er in de Romeinse tijd moet hebben uitgezien. Toevallige pas- 
santen en bewuste cultuursnuivers kunnen met de reconstructie voor ogen 
en het informatiebord voor hun neus een goede indruk krijgen van wat er 
ooit op dit terrein stond. Daarmee is  een stuk geschiedenis van de plek, die 
verborgen zit in het archeologische monument, weer beleefbaar geworden. 

Bovenstaand artikel is eerder verschenen in Nieuwsbrief 6 van 2007 van de 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. 



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

Het is al weer zes jaar geleden dat vanuit het  bestuur het  verzoek kwam om 
de bibliotheek t e  ontsluiten en toegankelijk t e  maken. Drie jaar later, zie 
het jaarverslag over 2004, waren w e  in staat ons eerste verslag t e  doen en 
de nieuwe opzet t e  presenteren. 
Inmiddels zijn w e  drie jaar en vele boeken verder. Het verheugt ons t e  kun- 
nen melden dat we alle boeken verwerkt hebben. De bibliotheek te l t  nu 
zo'n 420 boeken en het is alleen nog maar een kwestie van bijhouden. De 
volgende stap betreft de periodieken. Dit wordt  een flinke klus omdat elk 
artikel o p  inhoud bekeken moet worden. Inmiddels zijn we ook hiermee 
gestart en o p  d i t  moment zijn er hiervan reeds 19 opgenomen in onze bibli- 
otheek, waaronder een aantal jaargangen Berichten ROB. 
Het hele gegevensbestand staat nu goed toegankelijk op  onze website, 
htt~://membersl.chello.nl/-a.hendriksO1. Voor uitleg over de diverse 
zoekmogelijkheden verwijzen w e  naar ons jaarverslag over 2002 blz. 24. 
Om de boeken zelf t e  raadplegen kunt u elke woensdagavond vanaf 20.00 
uur terecht in onze werkruimte bi j  Bureau Archeologie Nijmegen aan 
de Nieuwe Dukenburgseweg 21 t e  Nijmegen. Zie onze website voor een 
routebeschrijving. 
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