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VOORWOORD JAARVERSLAG 2008
Marijke Pennings, voorzitter

We kunnen terugkijken op een mooi jubileumjaar. Op allerlei manieren 
hebben leden een steentje daaraan bijgedragen.

In het voor u liggende jaarverslag kunt u lezen hoe langzaam maar zeker de 
accenten van de archeologie en in het bijzonder die van de amateurarcheo-
logie aan het verschuiven zijn.
Waren het in voorgaande jaren voornamelijk vondsten en vondstomstan-
digheden die beschreven werden, nu gaat het ook om archeologisch en 
historisch onderzoek in het kader van visualisatie (Waalkade), informatie-
verstrekking, advisering, bezwaarschrift (zie o.a. het jaaroverzicht van de 
Werkgroep Archeologie Cuijk) en een zoektocht naar ouderdom (Ooij). 
Het artikel over het grondradaronderzoek in de gemeente Wijchen geeft 
u een inkijkje in nieuwe ontwikkelingen in de archeologie. Het artikel ”De 
Romeinse gracht weer zichtbaar” is het resultaat van het doen van waarne-
mingen en het geven van advies aan de gemeente. 
Vele manieren staan ons nog ter beschikking om onze hobby te beoefenen. 
Naast dit alles is er in toenemende mate tijd nodig voor het verwerken van 
oude vondstcomplexen en de ondersteuning daarbij. 
Maar gelukkig voor velen van ons zijn er ook nog “gewoon” vondsten van 
steen, aardewerk, metaal en zelfs een echte schokker, die u meevoeren naar 
andere tijden en culturen. 

Ik wens u allen hierbij veel leesplezier.  
En natuurlijk dank aan allen, die hebben meegewerkt aan de totstandko-
ming van dit jaarverslag.

Schokker
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ERRATUM BIJ JUBILEUM CD-ROM
Aad Hendriks

Bij het maken van de digitale jaarverslagen 1968-2007 op de CD-rom t.b.v. 
het 40-jarig jubileum van onze afdeling, had ik het plan opgevat om alle 
schrijvers die ooit een verslag inbrachten te bedanken.
Dit zou dan moeten gebeuren met een titelrol zoals aan het einde van een 
film. Dat lukte, maar de fout die dan niet gemaakt mag worden, is dan toch 
gebeurd.
Ik ben een scribent vergeten. En niet zomaar een: Ruud Harmsen.
Ruud heeft diverse verslagen van excursies, opgravingactiviteiten en bijho-
rende tekeningen aangedragen.
Uiteraard is Ruud normaal te vinden onder “Jaarverslagen” of te “Googe-
len” d.m.v. de PDF functie op de CD-rom.
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS  
Willem Kuppens  

Het 40-jarig bestaan van de afdeling
In 2008 vierde de afdeling haar 40-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid van dit jubileum bracht de 
afdeling een CD-rom uit, waarop alle tot en met 
2007 uitgegeven Jaarverslagen staan vermeld. 
De CD-rom werd gratis beschikbaar gesteld aan 
leden en donateurs van de afdeling. De CD-rom 
is tegen een kleine vergoeding ook beschikbaar 
voor andere geïnteresseerden. Met het toevoe-
gen van zoekfuncties is de CD-rom geschikt om 
te dienen als informatiebron bij verder archeolo-
gisch onderzoek in de regio.
In het oktobernummer van Westerheem werd 
met een speciaal jubileumartikel ingegaan op 40 
jaar AWN-afdeling 16 Nijmegen en omstreken.
 Van hoe het allemaal begon tot en met de dag 
van vandaag. En hoe we verder gaan…..   

Het 40-jarig bestaan werd vervolgens 
uitbundig onderstreept met een op 26 
oktober 2008 georganiseerde informele 
bijeenkomst in het Museum Kasteel 
Wijchen. Een groot aantal leden, dona-
teurs en vaste contacten van onze afde-
ling namen aan de bijeenkomst deel. 
Onder het genot van een natje en een 
droogje werd teruggeblikt op 40 jaar 

AWN-afdeling Nijmegen en omstreken, 
waarbij Marijke Pennings en Paul Ewals 
enkele markante gebeurtenissen nog 
eens op ludieke wijze de revue lieten 
passeren. Tijdens de bijeenkomst werd 
door Joep Henriks en Marijne Magnée-
Nentjes (beiden als archeoloog verbon-
den aan het Bureau Archeologie en 
Monumenten van de gemeente Nijmegen) 

Afb.1 - De jubileum CD-Rom

Afb.2 - Jubileum bijeenkomst in kasteel 
Wijchen 

Afb.3 - Een komisch duo bij de 
jubileum bijeenkomst
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een lezing verzorgd over de opgraving 
op de Molenberg te Wijchen. Aan deze 
opgraving werd indertijd door diverse 
AWN-leden ondersteuning verleend.
De deelnemers aan de bijeenkomst 
werden tenslotte in de gelegenheid 
gesteld de door het Museum Kasteel 
Wijchen in samenwerking met onze 
AWN-afdeling georganiseerde tentoon-
stelling ´Het luxe leven voorbij – 
Romeinse grafvelden in Wijchen´ te 
bezoeken. Wat gebeurde er na dat luxe 
leven? Hoe gingen de Romeinen om met de dood?  Het antwoord was in 
het Museum Kasteel Wijchen te vinden. Daar werden de voornaamste vond-
sten uit meer dan 30 jaar opgravingen door museum, AWN en gemeente 
Wijchen tentoongesteld. De soms luxe en altijd gevarieerde vondsten uit 
drie Wijchense Romeinse grafvelden; de Molenberg, de Holenberg en 
de Galgenberg. Vele tentoongestelde voorwerpen zijn opgegraven in de 
laatste vijf jaar en waren dus in Wijchen voor de allereerste keer te zien. Na 
het leven komt de dood, maar de Romeinen deden er alles aan om toch hun 

luxe mee te mogen nemen!
Het jubileumjaar 2008 betekende ook het 
einde van 40 jaar bestuurslidmaatschap 
van Wim Tuijn. Wim was in 1968 mede-
oprichter van AWN-afdeling 16 en is er 
tot april 2008 onafgebroken bestuurslid 
geweest. Voor zijn bijzondere verdiensten 
heeft hij in voorgaande jaren de bronzen 
legpenning van de AWN en een Konink-
lijke onderscheiding ontvangen. In het   

     jubileumjaar heeft het afdelingsbestuur hem   
     geëerd met het eerste exemplaar van de Wim 
Tuijn-fibula. Dit sieraad, gemaakt door ons lid Anneke van Bergen, zal de 
komende jaren worden uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze 
hebben ingezet voor AWN-afdeling Nijmegen en omstreken. Daarmee is de 
Wim Tuijn-fibula een markeerpunt voor 40 jaar AWN Nijmegen en omstre-
ken. Net zoals de 40 jaarverslagen op CD-rom een terugblik en een bron 
voor toekomstig gebruik zijn, is de Wim Tuijn-fibula dat als symbool voor 
het omgaan met ons archeologisch erfgoed: met initiatief, inzet, respect, 
bevlogenheid en vooral met de wijsheid in de geest zoals Wim Tuijn die tot 
op heden nog steeds uitdraagt.

Afb.4 - Jubileum bijeenkomst in  
kasteel Wijchen 

Afb.5 - Wim Tuijn met de naar hem  
vernoemde fibula
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Lezingen en presentaties
Op 12 februari 2008 verzorgde Peter Schut, als consulent uitvoering Monu-
mentenwet verbonden aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurland-
schap en Monumenten (RACM), een interessante lezing over de in het 
Gelderse rivierengebied aangetroffen motteversterkingen uit de 10e tot 
13e eeuw. Voorts bracht Peter ons op de hoogte van de stand van zaken 
rond het in Gelderland lopende inventarisatieproject inzake dergelijke 
versterkingen.

Tijdens de afdelingsledenvergade-
ring op 15 april 2008 verzorgde Tess 
Doorewaard onder de titel “Vervoer 
en transport in de Romeinse tijd” 
een presentatie over de constructie 
en het gebruik van voertuigen in de 
Romeinse Rijn-Donauprovincies en 
Gallië. 
Tijdens de altijd drukbezochte jaar-
lijkse Schervenavond van 23 sep-
tember 2008 presenteerden diverse   

         AWN- leden hun meest opmerkelijke  
vondsten van het afgelopen jaar. Daarnaast verzorgden enkele AWN-leden 
korte lezingen/presentaties (zie het afzonderlijke artikel over de Scherven-
avond in dit Jaarverslag). 
Op 4 november 2008 was Mark Driessen onze gast. Mark, als archeoloog 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, informeerde ons uitgebreid 
over het resultaat van zijn onderzoek naar de topografie, bewoningsconti-
nuïteit en monumentaliteit van Romeins Nijmegen.

Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 17 januari, 10 april, 12 juni, 28 
augustus, 18 september en 13 november 2008. Tijdens de bestuursverga-
deringen stonden o.a. op de agenda: het afdelingsprogramma 2008/2009 
(lezingen, excursies e.d.), de vormgeving van ons 40-jarig jubileum in 2008 
en de problemen veroorzaakt door het ontbreken van veldwerkcoördinatie.
De jaarlijkse afdelingsledenvergadering vond plaats op 15 april 2008.
Het bestuur vertegenwoordigde de afdeling tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van de AWN. Deze vond plaats op 26 april 2008 te Den 
Bosch. De jaarlijkse Afgevaardigdenvergadering vond plaats op 15 novem-
ber 2008 te Amersfoort. Marijke Pennings en Rob Woldringh namen namens 
het bestuur aan deze vergadering deel.

Afb. 6 - Tess Doorewaard tijdens haar lezing 
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Info-verstrekking aan derden 
Door diverse leden van onze afdeling werd medewerking en ondersteuning 
verleend bij de totstandkoming van het gemeentelijke archeologisch en 
cultuurhistorische beleid en de daarbij behorende waardenkaarten (o.a. van 
de gemeente Oss). 
Op verzoek van AWN Rijnstreek te Leiden werd informatie verstrekt over de 
herkomst van in de Rijnstreek aangetroffen Romeins aardewerk.
In verband met de voorbereiding van een publicatie over Romeinse fibulae 
uit het rivierengebied werd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam informa-
tie verstrekt over een groot aantal door leden van onze afdeling te Deest 
aangetroffen fibulae.
Inzake de (on)mogelijkheden van opgravingsactiviteiten op het terrein van 
het historische monument Sleeburg te Overasselt (gemeente Heumen) werd 
informatie verstrekt aan de Werkgroep Historie Worssum.  

Cursussen 
De AWN-afdelingen 16 en 17 organiseerden in het najaar van 2008 geza-
menlijk voor de achtste keer een cursus ‘Veldwerk voor Beginners’. De 
inschrijving stond open voor leden van de AWN-afdelingen 15, 16, 17 en 18. 

Veldwerkcoördinatie
Het probleem van het niet beschikbaar/inzetbaar zijn van veldwerkcoördina-
toren leidde in het verslagjaar tot een minimale (gecoördineerde) inzet van 
afdelingsleden bij reguliere opgravingsactiviteiten. In verreweg de meeste 
gevallen waren de bij archeologische onderzoeken inzetbare leden op 
zichzelf aangewezen. Dankzij persoonlijke contacten van individuele afde-
lingsleden met officiële opgravingsinstanties (w.o. het Bureau Archeologie 
en Monumenten van de gemeente Nijmegen) en eigen initatieven konden 
diverse leden van de afdeling in 2008 gedurende kortere of langere tijd toch 
nog ondersteuning verlenen bij archeologisch onderzoek. 
Het niet voorhanden zijn van actieve veldwerkcoördinatoren leidde gedu-
rende het verslagjaar ook tot het verliezen van het (centrale) zicht op de 
mogelijkheden voor afdelingsleden om deel te nemen aan opgravingsactivi-
teiten van derden.
In het verslagjaar is het secretariaat van de afdeling overigens slechts één 
keer door een officiële opgravingsinstantie (Becker & van de Graaf) bena-
derd met het verzoek leden van de afdeling in te zetten bij een archeolo-
gisch onderzoek te Lith. Vanuit Oss en omgeving hebben enkele AWN-leden 
toen daadwerkelijk ondersteuning verleend.
Het ontbreken van enige vorm van veldwerkcoördinatie binnen de afdeling 
was eind 2008 nog niet opgelost.
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Romeinenfestival
Tijdens het in het weekend van 23 en 24 augustus 2008 drukbezochte 
Romeinenfestival op het Kops Plateau te Nijmegen was de afdeling van de 
partij. Enkele leden van de afdeling bemensten er een stand, van waaruit 
informatie werd verstrekt over de AWN in het algemeen en de afdeling in 
het bijzonder.   

Publicatie AWN-opgraving te Deest
Sedert 1990 vindt er in het Gelderse dorp Deest (nabij boerderij Het Uiver-
nest) grootschalige zandwinning plaats. In het te ontgronden gebied 
werden bij voortduring vondsten gedaan die duidden op Romeinse aan-
wezigheid. Gedurende 2004 en 2005 werd onze AWN-afdeling door de 
toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in de 
gelegenheid gesteld een deel van de ontgrondingen verder te begeleiden 
en bodemvondsten te bergen. De vele duizenden stuks aardewerk, metalen 
voorwerpen, glas, bouwmateriaal, hout en bot toonden de aanwezigheid 
aan van een laat-neolithische woonplaats en een vroeg Inheems - Romeinse 
nederzetting. Bovendien bevestigden de vondsten de historisch bekende 
ontwikkeling van de hofstede Het Uivernest vanaf de 14e eeuw. 
In 2008 heeft de afdeling van haar activiteiten te Deest een uitgebreide rap-
portage het licht doen zien.

Mutaties in het afdelingsbestuur 
Tijdens de jaarlijkse afdelingsledenvergadering van 15 april 2008 werd 
afscheid genomen van de bestuursleden Frans Corten (voorzitter), Wim Tuijn 
(bestuurslid en veldwerkcoördinator) en Cor Koot (bestuurslid en veldwerk-
coördinator). Aansluitend werden twee nieuwe bestuursleden benoemd 
(Astrid van Eekeren en Rob Woldringh).
In de bestuursvergadering van 12 juni 2008 werd een nieuwe bestuurssa-
menstelling vastgesteld (zie voor de bestuurssamenstelling per 31 december 
2008 de laatste pagina van dit Jaarverslag). 

Lidmaatschap CPRN
In het najaar van 2008 is onze afdeling lid geworden van het Cultureel Plat-
form Rijk van Nijmegen.
Het CPRN is een overlegorgaan van alle cultuurhistorische instellingen in het 
Rijk van Nijmegen. Het platform komt vier keer per jaar bij elkaar en wisselt 
allerlei nieuwigheden en andere informatie uit. De activiteiten van het plat-
form zijn opgedeeld in vijf werkgroepen: Romeinse tijd, late middeleeuwen, 
industrieel erfgoed, Nijmegen-Noord en visualisatie. Binnen de werkgroe-
pen is veel kruisbestuiving mogelijk. Het platform fungeert als gespreks-
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Soort lid/ donateurs Jan 
2003

Jan 
2004

Jan 
2005

Jan 
2006

Jan 
2007

Jan 
2008

Jan 
2009

Gewoon lid 139 128 124 129 137 141 137
Jeugdlid 0 0 0 0 0 0 0
Huisgenoot lid 5 6 6 7 6 6 3
Student lid 6 6 6 4 4 5 6
Geassocieerd lid 10 9 9 8 6 7 5

Totaal aantal leden 160 149 145 148 153 159 151
Donateurs 21 23 20 16 17 18 15

partner voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen, bijvoorbeeld bij het 
organiseren van festiviteiten en het ontwikkelen van ruimtelijke plannen.

Vernieuwde website
Op aangeven van onze webmaster heeft het afdelingsbestuur besloten 
onze website een flinke update te laten ondergaan en te voorzien van een 
nieuwe domeinnaam (www.awnregionijmegen.nl). Bij de update is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de door het Hoofdbestuur AWN geïniti-
eerde activiteiten inzake AWN-websites. De vernieuwde website is sedert 1 
januari 2009 in de lucht.
 
Leden en donateurs
Het aantal leden nam in 2008 af van 159 naar 151. Met 151 leden en 15 
donateurs behoort Nijmegen en omstreken nog steeds tot de - qua ledental 
- grotere afdelingen van de AWN. Zie voor de ontwikkeling van het leden-
bestand onderstaande tabel.     
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SCHERVENAVOND 23 SEPTEMBER 2008
Willem Kuppens

Algemeen
Tijdens deze wederom drukbezochte jaarlijkse Schervenavond werden maar 
liefst 73 leden, donateurs en andere belangstellenden geteld. Onze spreek-
stalmeester John Jansen knoopte alle presentaties keurig aan elkaar, waarbij 
voor de eerste keer gebruik werd gemaakt van een webcam. De aan tafels 
zittende presentatoren zagen hun spulletjes tijdens hun verhaal breeduit 
geprojecteerd op het grote projectiescherm voorbij komen. Het experiment 
met de webcam kende helaas nog enkele kinderziektes. Maar er wordt aan 
gewerkt om een en ander tijdens een 
volgende Schervenavond gladjes te 
laten verlopen.
Dankzij Paul Ewals (video-opnames) en 
Aad Hendriks (het betere fotowerk) is 
er voor het nageslacht niets verloren 
gegaan. Een selectie van de door Aad 
gemaakte foto´s is op onze website te 
bewonderen. Zie www.awnregionijme-
gen.nl.
         Afb.1 - Aandachtig en geanimeerd publiek

Jubileum CD-rom
Tijdens de Schervenavond werd door Marijke Pennings, onze voorzitter, 
de in het kader van het 40-jarig bestaan aangekondigde Jubileum CD-rom 
gepresenteerd en aan alle leden en donateurs beschikbaar gesteld. Marijke 
zette ook nog even de leden die hard gewerkt hebben aan de totstandko-
ming van de CD-rom in het zonnetje. Hulde aan John Jansen, Aad Hendriks, 
Jan van Daalen en Ruud Harmsen!

Presentaties
Een selectie uit het vervolgens gepresenteerde materiaal.

  
Jan Thijssen presenteerde ons een 
hoeveelheid door duikers van Mergor in 
Mosam verzameld laat 3e/4e eeuws aar-
dewerk. In totaal gaat het om zo´n 400 
stuks aardewerk, w.o. TS met radstem-
pels. Omtrent het materiaal kondigde 
Jan een artikel in Westerheem aan.

Afb. 2 - Jan Thijssen (rechts) presenteert
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Martien Koolen lichtte ons in over een opgraving te Grave. Onder goten 
in de fundering van aangetroffen 14e eeuwse panden bevond zich een 
bed van aardewerkscherven. Kennelijk was het schervenmateriaal van o.a. 
Langerweh-potten (Jacobakannen, drinkbekers e.d.) gebruikt om de afwa-
tering te bevorderen. In het grondpakket onder de fundering van de mid-
deleeuwse panden werd prehistorisch materiaal en Romeins aardewerk 
aangetroffen. Vastgesteld kon worden dat die grond van elders was aange-
voerd (waarschijnlijk ophogingsmateriaal afkomstig uit Escharen of over-
zijde Maas). Onder het ophogingspakket bevond zich weer een 10 cm dikke 
brandlaag. De brandlaag kon worden gedateerd in de 13e/14e eeuw. Les: 
prehistorie en Romeins materiaal bevinden zich niet altijd in situ.

Jan Kusters gaf informatie over in Cuijk tijdens grondwerkzaamheden aan 
het daglicht gekomen restanten van Romeinse grachten, behorende tot het 
castellum van Ceuclum. In de vulling van de grachten werd o.a. Romeins 
puin, dakpanfragmenten, aardewerk, tufsteen, betonmortel e.d. aangetrof-
fen. Zie ook het artikel van Ton van der Zanden in dit Jaarverslag.

Cor Nijenhuis verzorgde een presentatie van de Historische Kring Huissen 
over diverse activiteiten in afgelopen jaar, w.o.

Kopiëren van in periode van Franse bezetting door brand verloren •	
gegane archiefstukken in voormalig archief van de Hertogen van Kleef. 
Huissen was indertijd Kleefs gebied.

Opsporen begraafplaats van gesneuvelde soldaten van Gelre •	
(booronderzoek).

Waarnemingen en vastleggen van crematiegraven in wegcunetten van •	
kassengebied Bergerden.

Aantreffen vuurstenen lans/spits uit kassengebied Bergerden.•	
Aantreffen lijkbegraving/kindergraf uit bronstijd/ijzertijd in kassenge-•	
bied Bergerden.

Vastleggen sporen van nederzetting uit IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd in •	
slootkant/wegcunet Bergerden. Aangetroffen in stort: kustaardewerk, 
inheems-Romeins aardewerk, TS, maalsteenfragmenten, sikkels en 
bewerkte natuurstenen, slingerkogels en fragmenten van glazen arm-
banden La Tène.

Assistentie aan opgravers van VU en ADC •	 (zie publicatie ADC: Graven op 
een zandkop).

Harry van Enckevort, Floris Reijnen en Ronnie Meijers presenteerden ons de 
eerste resultaten van de door het Bureau Archeologie en Monumenten van 
de gemeente Nijmegen uitgevoerde opgraving in het Romeinse grafveld 
aan de Hugo de Grootstraat te Nijmegen.
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Vooraleerst gaf Harry een algemene inleiding over de opbouw, vorm en 
oriëntatie van de graven, alsmede de in de graven aangetroffen bijgif-
ten (haarnaalden, hoofdband, beeldjes, speelschijfjes, armbanden en veel 
gebruiksaardewerk).
Vervolgens gingen Floris en Ronnie letterlijk en figuurlijk de diepte in. 
Vooral de methode van het veiligstellen van het soms zeer kwetsbare 
materiaal werd daarbij uit de doeken gedaan (blokmethode: vrijleggen 
object incl. directe omgeving, bekisting er omheen, bergen en elders uit-
prepareren). Tijdens het uitprepareren kwamen diverse fantastische zaken 
aan het licht, w.o. een benen kammetje, glazen voorwerpen (glaswerk, 
bekers, bakjes, schenkkannen, flesjes), houten kistjes (incl. geconserveerde 
houtworm), een cluster kralen, armbanden, zaden van de vijg, een gouden 
zegelring met de afbeelding van Amor. 
Zie voor de resultaten van de opgraving ook de door het Bureau Archeo-
logie en Monumenten verzorgde uitgave van Ulpia Noviomagus, Begra-
ven sieraden en verbrand geld op de Nijmeegse Hunerberg, nr. 13, 
oktober 2008, te downloaden via http://www2.nijmegen.nl/wonen/
geschiedenis_archeologie/Archeologie/publicaties/ulpianoviomagus. 
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JAAROVERZICHT  WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK 2008
Peter de Lange van Bergen

Werken vanuit de nieuwe locatie
In het begin van het jaar werd door de leden van de Werkgroep Archeolo-
gie Cuijk (WAC) veel energie gestoken in werkzaamheden binnen de nieuwe 
locatie van de werkgroep aan de Grotestraat 62 – 66 te Cuijk. In ploegver-
band werden diverse bouw- en inrichtingwerkzaamheden verricht, wat 
resulteerde in een prachtige ruimte op een bijzonder mooie locatie. 
De werkgroep heeft wederom een zeer gevarieerd jaar achter de rug. Twee 
keer per maand (met uitzondering van de vakantiemaanden) kwam de 
werkgroep op een vaste maandagavond bijeen.
Op 30 september bezocht een zes man sterke afvaardiging van de gemeente 
onze nieuwe ruimte.
Godfried Scheijvens van het Provinciaal Archeologisch Meldpunt Noord-Bra-
bant heeft de WAC op 1 december tijdens een werkavond bezocht en tevens 
diverse Archis-meldingen ingeschreven.
Op 15 september gaf Jean François Gentenaar een prachtige uitleg over de 
blikseminslag op de Nielt en het nader onderzoek door de TH Delft met spe-
cialisten uit Engeland. Men heeft geprobeerd de blikseminslag die tijdens 
de opgravingen in 2006 werd aangetroffen op de plaats van de muntschat, 
te dateren.
Op 15 december werden door onze leden Ludwig van Dijk en Ton van der 
Zanden diverse filmpjes over binnen- en buitenlandse (m.n. Turkse) opgra-
vingen vertoond en van toelichting voorzien.
Ondanks dat er twee leden afscheid van onze werkgroep namen, hebben 
wij ook twee nieuwe leden mogen verwelkomen. De werkgroep heeft thans 
15 leden.
Op de  teller van onze website www.archeologiecuijk.nl zijn vanaf 1 januari 
-net als vorige jaar- ca. 1000 hits geweest.

Gemeentelijk beleid
Wij moeten constateren dat er nog steeds geen beleidsplan archeo-
logie in Cuijk is, waardoor er wederom regelmatig aanleiding was tot 
navraag, bezwaar en onrust met betrekking tot het beleid bij bouw- en 
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sloopaanvragen. De gemeente heeft beloofd dat het concept-beleidsplan 
begin 2009 ter goedkeuring naar de gemeenteraad zal gaan.
Er is door de werkgroep weer enige malen gereageerd op een publicatie 
sloop-/bouwvergunning in het gemeentelijke sufferdje (zie ook hieronder).
Gelukkig hebben wij sinds vorig jaar door het maandelijkse spreekuur met 
een contactpersoon van de gemeente een goed overleg en kunnen wij op 
deze manier redelijk snel reageren op -in onze ogen- misstanden.

Archeologische begeleiding en verkennend onderzoek
Naar aanleiding van een sloopvergunning voor de percelen Kerkstraat 16 
en Deken van de Akkerhof  8 te Cuijk is door Jantinus Koeling een notitie 
gemaakt. De notitie is samen met een verzoek om een archeologische 
begeleiding tijdens de sloop uit te voeren aan de gemeente aangeboden. 
De WAC werd vervolgens door de gemeente gevraagd de gevraagde bege-
leiding uit te voeren. Ton van der Zanden maakte van de begeleiding een 
verslag. In het verslag nam Ton voorts gegevens van ouder onderzoek op. 
Bedoeld ouder onderzoek vond plaats in 1987, 1988 en 1989 maar er was 
nooit een goed verslag van gemaakt. Uit het verslag blijkt dat de bewo-
ningssporen uit de Romeinse periode zich hebben uitgestrekt over het hele 
gebied dat nu als Cuijkse Cantheelen bebouwd gaat worden (zie voorts het 
afzonderlijk artikel van Ton van der Zanden in dit Jaarverslag). Tijdens de 
Schervenavond van de AWN-afdeling werd door Jan Kusters met een power-
pointpresentatie over het resultaat van de begeleiding uitvoerig verslag 
gedaan.
Op de Tongelaar te Mill vonden bij de Raam grondwerkzaamheden plaats. 
RAAP verrichtte de archeologische begeleiding. Jan Kusters en Leo Theunis-
sen hebben namens de WAC daarbij geassisteerd.
Op 15 november werd door de WAC een verkennend onderzoek uitgevoerd 
op het terrein van de oude gemeentewerf Zandberg. Het onderzoek leverde 
niet veel op. Er bleek veel grond eerder verplaatst te zijn. Een gedeelte van 
het terrein moet in verband met verontreiniging nog worden gesaneerd.
Jan Kusters heeft op 27 november samen met een afvaardiging van het 
RACM een vuursteenwerkplaats te Oeffelt en Romeinse muntvondstplaat-
sen te Cuijk en St. Anthonis bezocht.

Informatieverstrekking en advisering
In verband met een aanvraag sloop- en bouwvergunning voor het zgn. 
Regouin-complex in het centrum van Cuijk heeft de WAC informatie ver-
strekt aan het archeologisch adviesbureau Synthegra. 
Op initiatief van de WAC werden samen met de gemeente Cuijk en archi-
tectenbureau Lubbers plannen uitgewerkt om de archeologische sporen in 
het wegdek van de Maaskade/-boulevard zichtbaar te maken. De sporen van 
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o.a. een Romeinse tempel, de gracht van het castellum en een brugpijler zijn 
vanaf 1 mei in het wegdek gerealiseerd.
Op 17 november vond onder leiding van wethouder Janssen een gesprek 
met de gemeente plaats. In verband met het behoud van archeologisch 
erfgoed verstrekt de gemeente subsidie. De gemeente vroeg de WAC sug-
gesties te doen om deze subsidie op verantwoorde wijze uit te geven. Uit 
diverse door de WAC aangedragen suggesties werden er twee door de 
gemeente omarmd. Voor zover het er nu naar uit ziet, zal de gemeente 
bedragen reserveren voor conservering van bronzen voorwerpen van het 
museum Ceuclum en het samenstellen van een publicatie over opgravingen 
van de laatste 10 jaar (mogelijk in de vorm van een film).

Tentoonstellingen
Ten behoeve van de van 1 tot 31 maart 2008 in het museum Ceuclum plaats-
vindende tentoonstelling over de vijf urnen van de familie Kortmann werd 
door de WAC relevante informatie verzameld. Daarnaast werd door de 
Werkgroep geholpen met de inrichting van de tentoonstelling.
Ook werd er door de Werkgroep actief meegewerkt aan de realisatie van de 
tentoonstelling “Jan van Cuijk en het leven in de Middeleeuwen” en niet te 
vergeten het begeleidend boekje. Deze tentoonstelling vond plaats van 1 
mei tot 30 november 2008.

Bezwaarschrift
Op donderdag 6 maart werd de werkgroep tijdens een hoorzitting van de 
vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Cuijk 
uitgenodigd toelichting te geven op een bezwaarschrift. De WAC had name-
lijk een bezwaarschrift ingediend inzake de bouw van een laboratorium en 
kantoor op het perceel Grotestraat 87 te Cuijk (zie ook Jaarverslag 2007). 
Gelet op het archeologisch belang van de locatie stond de WAC op het 
standpunt dat archeologisch onderzoek op deze plaats noodzakelijk was. 
Naar onze mening is het betreffende perceel van grote archeologische bete-
kenis, omdat het grenst aan het terrein waar in april 2003 in opdracht van 
de gemeente Cuijk onderzoek door Archol werd uitgevoerd. Voorafgaande 
aan de plaatsing van het bergbezinkbassin in de Grotestraat werden inder-
tijd door Archol vele Romeinse graven ontdekt, waaronder een askist en een 
crematieplaats. Het zoeken naar de Romeinse weg leverde toen geen resul-
taat op. De weg wordt thans echter vermoed op de te bebouwen locatie. De 
werkgroep werd door de gemeentelijke commissie in het gelijk gesteld en er 
zal op deze locatie een archeologische begeleiding plaats gaan vinden.
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NOG EEN BUREN-BIJL UIT CUIJK ?  
Jantinus Koeling, Werkgroep Archeologie Cuijk 

Herontdekking van een bijl
De fraaie bijl die vorig jaar beschreven is in het Jaarverslag 2007 van onze 
AWN-afdeling (zie artikel van Leo Theunissen  blz. 43) heeft er een broertje 
bij gekregen.
Na het lezen van de beschrijving van Leo en de aantekeningen van Wim 
Tuijn ging er bij mij een lampje branden. In het museum Ceuclum in Cuijk 
wordt sinds de opening van het museum in 1991 een grote oran je/bruine bijl 
geëxposeerd. Die bijl vertoont alle gelijkenis met de eerder genoemde bijl. 
De bruikleengever/vinder, dhr. G.v.d. Bosch, werd onlangs bezocht om meer 
over de vondstomstandigheden te achterhalen.

       Afb. - De buren-bijl in het museum Ceuclum in Cuijk

Vondstomstandigheden en beschrijving
De bijl werd omstreeks 1990 gevonden tijdens het rooien van aardappelen. 
De afmetingen zijn 18 x 7 x 4 cm. Het oppervlak is bijna geheel gepolijst, 
met uitzondering van enkele negatieven van oude afslagen. Aan de top van 
de bijl ontbreken een aantal stukjes. Gezien de oranje/bruine kleur op het 
totale oppervlak zijn het oude beschadigingen, mogelijk ontstaan tijdens 
het gebruik.
De vondst werd gedaan op een (destijds) relatief laag liggende akker. De 
ijzerhoudende grond heeft gezorgd voor de opvallende kleur. De oorspron-
kelijke kleur van het vuursteenmateriaal is niet te zien. Te verwachten is 
echter dat die gelijk zal zijn aan het “broertje”, gezien de grote overeen-
komst met de “2007” bijl, die op 1 km. afstand is gevonden.
Tijdens het gesprek met de bruikleengever/vinder kwamen nog twee 
vondstmeldingen aan de orde, namelijk van nog een kleinere bijl van 
donkerrode vuursteen en een ringvormig voorwerp met een buitendiame-
ter van ca. 6 cm met een centraal gat van ongeveer 2 cm, aangeduid als 
“visring” (netver zwaring?). Deze voorwerpen waren weggegeven en zijn 
dus niet bekeken. Alle drie de voorwerpen waren binnen een afstand van 
ca. 100 meter gevonden, wat toch wel bijzonder is.
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DE ROMEINSE GRACHT WEER ZICHTBAAR 
Ton van de Zanden, Werkgroep Archeologie Cuijk 

Aanleiding
Naar aanleiding van de sloopvergunning voor de panden Kerkstraat 16 en 
Deken van den Ackerhof  8 te Cuijk verzocht de Werkgroep Archeologie 
Cuijk (WAC) in een brief aan het college van B & W om de archeologische 
begeleiding bij sloop en bouwwerken beter te organiseren. Reden was dat 
recent meerdere projecten aan de aandacht waren ontsnapt, wat zeer te 
betreuren is. Het archeologische belang van deze locatie omvatte namelijk 
het noordelijke gedeelte van het Romeinse castellum met twee grachten en 
de verdedigingswal. De sloop van de panden was nodig om een tijdelijke 
parkeerplaats aan te kunnen leggen. In een later stadium zou er pas worden 
gebouwd.
Hoewel de vergunning voor de sloop was verleend zonder nadere eisen of 
voorwaarden, was het college bereid om maatregelen te treffen om versto-
ring van mogelijke archeologische sporen te voorkomen. De WAC werd in 
de gelegenheid gesteld om tijdens de sloop waarnemingen te verrichten en 
met de gemeente en de aannemer nadere afspraken te maken. 

Afspraken en taken
De bevoegdheden van de werkgroep werden vooraf vastgelegd. Wij zouden 
als adviseur van de gemeente optreden en wij zouden het werk kunnen 
laten stoppen bij optredende bijzondere sporen/vondsten. Onze taak was 
waarnemen, foto’s nemen, sporen inmeten en noteren, rapport maken ten 
behoeve van toekomstig archeologisch onderzoek.

De Romeinse gracht weer zichtbaar
Op vrijdagmiddag 14 maart 2008 was de sloop zover gevorderd dat leden 
van de werkgroep aan de slag konden. Het bovengrondse sloopwerk was 
gedaan. Een groot deel van de funderingen was al verwijderd. Voor de 
werkgroepleden het moment om hun opdracht van de gemeente uit te 
voeren, namelijk toezicht houden bij de verdere sloop en kijken of er in de 
put archeologisch belangrijke zaken aan het licht zouden komen. De kelder-
funderingen en het zwembad van het voormalige pand van architect Jacobs 
moesten namelijk verwijderd worden. En daar zou volgens de tekeningen 
van prof. Bogaers net de binnenste van de twee grachten van het Romeinse 
castellum moeten lopen. Uit onderzoek in de zestiger jaren was dat name-
lijk gebleken.
Bij het elektriciteitshuisje werd een eerste spoor gevonden, twee meter 
onder het maaiveld. Een mooie zwarte aftekening in de schone gele grond 
met stukken Romeins puin, een groot bot en een paar scherfjes aardewerk. 
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Maar niet de aftekening van een V-vormig profiel, zoals Bogaers had 
beschreven.
Bij het onderzoek in de wand van het voormalige zwembad was het raak. 
Daar werd een mooi profiel van de spitsgracht zichtbaar. Deze gracht was 
gevuld met grote hoeveelheden brokken mortel en kleine stukken dakpan; 
Romeins puin dus. 

     Afb. - De Romeinse gracht

De werkgroepleden hebben dit alles op 14, 15 en 21 maart 2008 ingemeten, 
waarvan verslag wordt uitgebracht aan de gemeente. 
Intussen denken zij ook het antwoord te hebben gevonden op de vraag 
waarom bij het elektriciteitshuisje geen V-profiel werd gevonden. Bij bestu-
dering van de tekening van Bogaers blijkt dat hij juist op die plek een sleuf 
heeft gegraven. De aftekening in de schone grond moet dan het vlak zijn 
geweest, waar de diepe punt van de gracht heeft gezeten. Hier is toen dus 
een iets dieper vlak aangelegd, zo is de veronderstelling. 
Uiteindelijk zijn alle gaten gedicht en is het terrein met puin verhard om als 
parkeerterrein dienst te doen.

Vondsten uit beide grachten
Vondsten in de zuidelijke grachtvulling van het castellum (binnenste gracht) 
zijn schaars. Slechts een  randfragment aardewerk (2 x 5 cm) met buitenkant 
zwart verbrand en fragment rood aardewerk met knopversiering, een stuk 
dakpan van 7 x 4 cm, 2 stuks graniet met sporen van metselwerk, tufsteen 
en heel veel mortel. 
Vondsten in de noordelijke grachtvulling van het castellum (buitenste 
gracht): aardewerk tegel (5 x 10 cm) met groeven aan de onderzijde voor de 
hechting,  twee brokken zacht gebakken aardewerk, vijf dakpanfragmen-
ten, tufsteen, natuursteen, twee maaskeien en twee stukken graniet.
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HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN DE OOIJ
Hans Fun

Ouder dan de Stevenskerk in Nijmegen, ouder dan de Kruistochten, ouder 
zelfs dan de St. Nicolaaskapel op het Valkhof. De Ooij is zeker al duizend 
jaar oud. Dat is de opzienbarende uitkomst van het Veldnamenproject.

Veldnamenproject
Bij de afsluiting van de herinrichting (vroeger ruilverkaveling geheten) heeft 
de vereniging De Ploegdriever het initiatief genomen de aloude veldna-
men die tot voor enige tientallen jaren op tal van hekken prijkten, terug te 
brengen in de polder. Als lid van de Stichting tot behoud van Monumenten 
en Landschap in de gemeente Ubbergen heb ik aan het veldnamenonder-
zoek meegewerkt. Het resultaat is binnenkort te zien: op honderd plaatsen 
zal een bordje met een veldnaam zijn geplaatst. 

Eeuwenoude veldnamen
Bij het spit- en graafwerk naar de veldnamen bleek dat veel namen eeu-
wenoud zijn en dan hebben we het over namen die nog steeds in gebruik 
zijn. De naam Gieskesdaal wordt nog steeds gebruikt. Het is een wei onder-
aan de dijk bij de Tiengeboden. De oudste teruggevonden schriftelijke 
vermelding is van 1357 “sitis inder Oy in den Gysekens dale”. De naam is dus 
tenminste 650 jaar in gebruik. 

Ouderdom Ooij
Dan rijst vanzelf de vraag, hoe oud 
is de Ooij dan wel? Merkwaardig 
genoeg is daar nog nooit goed 
onderzoek naar gedaan. En dat met 
een universiteit om de hoek. Frie-
drich Gorissen, van 1955 tot 1977 
stadsarchivaris van Kleve en een bui-
tengewoon productieve onderzoeker 
van de streekgeschiedenis, heeft in 
de Stede-atlas van Nijmegen een kaart 
van o.a. de Ooijpolder opgenomen, waarin hij een reconstructie schetst van 
de situatie in het jaar 1000. Het is zijn beeld, want kaarten uit die tijd zijn er 
niet. Hoe kan hij er dan toch van uitgaan dat de Ooij in het jaar 1000 al in 
enigerlei vorm bestond? Eerlijk gezegd geeft hij daar in de Stede-atlas van 
Nijmegen geen bronnen voor. 

Afb. - Kasteel bij Ooij in de 17e eeuw 
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Ander onderzoek
Op andere plaatsen heb ik twee harde gegevens gevonden. Er is een document 
in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel uit 949 waarin de Ooij, als Auui geschre-
ven, wordt genoemd. Dat document zal meer duidelijkheid moeten verschaf-
fen. Het tweede gegeven betreft het bodemonderzoek van ir. L.J. Pons uit 
1950. Hij was onderzoeker bij de Stichting Bodemkartering (Stiboka) in Wagen-
ingen. Deze Stichting moet twee exemplaren van het rapport in de bibliotheek 
hebben. Bij navraag bleken beide rapporten onvindbaar, verdwenen. Dat schiet 
dus niet op. 
Nu moeten we ons behelpen met een artikel van Pons en Modderman uit 
1951. Zij schrijven dat er in de Ooijpolder “een uitgestrekte middeleeuwse 
woonplaats onder een 70 tot 100 cm dikke oeverwallaag bleek te liggen. […] 
Waarschijnlijk dateert ze van na-Romeinse tijd en behoort ze tot de prae-
middeleeuwse afzettingen.” Zij menen dus aanwijzingen gevonden te hebben 
voor een woonplaats die ruwweg dateert uit 500-750, dat is het tijdperk van de 
Merovingers. Zij situeren de woonplaats ten oosten van de Kruisstraat en dan 
aan weerszijde van de Hezelstraat tot aan de resten van het kasteel Ooij. 
Schulte schrijft op pagina 213 van zijn standaardwerk Het Rijk van Nijmegen 
“Het oude dorp Ooij is gelegen op de oeverwal Wercheren-Ooij. […] Een 
gedeelte van deze afzetting is zeker in de Frankische tijd bewoond geraakt. […] 
Het dorp moet reeds in de 11de en 12de eeuw een grote bloei hebben beleefd. 
[…] werd in de 11de eeuw de ronde burcht van Ooij gebouwd.” Schulte inter-
preteert de omschrijving van Pons en Modderman dus als Frankisch (750-1000) 
en niet als Merovingisch. 

Het oude dorp Ooij
Hoe dan ook het oude dorp Ooij, ten westen van de Protestantse kerk en 
het kasteel, niet te verwarren met het naoorlogse dorp Ooij, dateert zeker 
van vóór het jaar 1000 en mogelijk al van 800. In die tijd moet tenminste 
een deel van de Ooij al zijn ontgonnen. Een dorp ontstaat niet in een woes-
tenij. We zoeken verder.
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DETECTOR- EN ANDERE VONDSTEN IN HET LAND VAN CUIJK 
Jan Kusters en Leo Theunissen, Werkgroep Archeologie Cuijk

In het afgelopen jaar hebben wij weer vele sporen en voorwerpen gevon-
den voor vermelding in Archis en Numis. Het cultureel erfgoed in het Land 
van Cuijk krijgt er waardevolle locaties en objecten bij. Enkele voorwerpen 
krijgen een mooie plek in musea zodat velen er kennis van kunnen nemen.

Vuursteenwerkplaatsje in de gemeente Boxmeer
Het verwerkingskampje voor vuurstenen werktuigen is ontdekt in Oeffelt. 
Ongeveer 70 kernstukken en afslagen zijn gevonden op een klein gedeelte 
van een akker (10x10m). De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten (RACM) heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld en een 
vervolgonderzoek zal nog plaatsvinden. Deze vondst is een van onze meest 
waardevolle archeologische ontdekkingen uit de Midden- en Nieuwe Steen-
tijd in het afgelopen jaar. De eerste bevindingen van de RACM luiden als 
volgt.

Op een glooiende akker (terras of terrasrug) is een verwerkingskampje voor 
vuurstenen werktuigen (ruw bewerkte kernen en afslagen) gevonden. Het 
profiel van het terrein kan geïnterpreteerd worden als oever- of bedding-
afzettingen. Het materiaal is gevonden op de oever van een oude meander 
van de Maas. Het vuursteenmateriaal bestaat vooral uit terrasvuursteen. 
Onder het materiaal bevindt zich een kern van Ryckholt-vuursteen. Het 
materiaal dat waarschijnlijk gekarakteriseerd kan worden als mesolitisch, 
bestaat uit een klein kerntje van vermoedelijk Zevenwegenvuursteen met 
enkele kleine afslagen, klingen en klingfragmenten. Het overgrote deel 
van het materiaal is middenneolithisch van karakter (Michelsberg-traditie). 
Onder het materiaal bevinden zich een kleine bijlafslag (Belgisch lichtgrijs), 
kernen met aanzet tot klingproductie, Ryckholt- en andere zuidelijke vuur-
steen, kernpreparatieklingen (Simpelveldvuursteen), een mogelijke hiel van 
een spitskling en grote productieafslagen (o.a. Orsbach). Ook is een retou-
choir, klopsteen voor het bewerken van vuursteen, gevonden. Hierboven bij 
Afb.1 enkele fragmenten. 

Afb. 1 - Vuursteen uit het 
verwerkingskampje te 
Oeffelt
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Trouwring uit 1927 gevonden in Vianen
Op een akker aan het Flierenhof in Vianen heeft Leo Theunissen met de 
metaaldetector een trouwring met het jaartal 1927 gevonden. Na veel 
speurwerk door Jan Kusters in het dorp Vianen is de oorspronkelijke eige-
naar van de ring, die was overleden, teruggevonden. De ring is terugge-
geven aan de familie en kwam in het bezit van een zoon van de eigenaar 
tijdens zijn 50-jarig huwelijks jubileum. Emotioneel was het wel. Geweldig 
toch!

Gilde-insigne uit de 15e eeuw gevonden in Escharen
Het mooie schuttersgilde-insigne uit de 15e eeuw is gevonden in Escharen. 
De versierselen aan de boven- en onderzijde zijn niet gevonden. Ter verge-
lijking is een compleet exemplaar gevonden bij een opgraving in Waddinx-
veen. Deze vondst is in 1993 aangemeld bij de ROB. Het materiaal bestaat 
uit een tinlegering.

  Afb. 2 - Gilde insigne Escharen (links) en het insigne Waddinxveen (rechts)

Romeinse muntschat uit de tijd van Severus Alexander (222-235) in de 
gemeente Cuijk
De Romeinse muntschat is gevonden in Cuijk en bestaat uit bronzen sestertii 
van meerdere Romeinse keizers o.a. Vespasianus (69-79), Hadrianus (117-138), 
Antoninus Pius (138-161), Marcus Aurelius (161-180), Commodus (180-192), 
Septimius Severus (193-211) en als sluitmunt Severus Alexander (222-235). 
De munten zijn gevonden op een maximale diepte van 25 cm. Een van de 
munten was zelfs een oogvondst en stak 1 cm boven het maaiveld uit. Het 
totale gewicht van de munten is ongeveer 3 ons, per munt gemiddeld 20 
gram. De munten zijn deskundig gedetermineerd door Rob Reijnen van het 
Bureau Archeologie en Monumenten, gemeente Nijmegen en gemeld bij 
het meldpunt Archeologie Noord Brabant en in Archis/Numis. De Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) heeft de 
vindplaats nader onderzocht en verdere inspecties en analyses worden nog 
uitgevoerd. Ook werd op deze akker een kleine scherf gevonden van ver-
sierd Romeins aardewerk, terra sigillata.
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    Afb. 3 - Romeinse munten uit Cuijk

Een vreemd gewicht van ijzer met oog
Het gewicht weegt 1½ kg en heeft een doorsnede van 7 cm. Het gewicht 
kan door een schoorsteenveger gebruikt zijn, de zgn. rammeleur (kogel). 
Ook bestaat de mogelijkheid dat het gewicht is gebruikt als contragewicht 
van een weegbalans voor het wegen van bv. melkbussen zoals op bijgaand 
plaatje is te zien.

   Afb. 4 - Een vreemd gewicht met gebruiksmogelijkheden

Romeinse muntschat uit de tijd van keizer Postumus (260-268) gevonden in 
de gemeente Sint Anthonis
De aanleiding tot de muntvondst was een persartikel dat melding maakte 
van een archeologisch onderzoek van een middeleeuwse boerderij met 
waterput in Sint Anthonis. De waterput was gebouwd met een karrewiel 
als bodem en wanden van heideplaggen. Na een bezoek aan het onder-
zoek van de middeleeuwse boerderij hebben wij in de omgeving aan een 
boer toestemming gevraagd om op zijn akker te mogen zoeken met de 
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metaaldetector. Op deze akker deden wij onderstaande belangwekkende 
muntvondst uit het Gallische Rijk.
In de muntschat bevinden zich vijf bijzondere munten van de Gallische 
Keizer Postumus (260-268). Het zijn tevens sluitmunten. Op één van de 
munten staat op de keerzijde Hercules van Deusoniensis “Diessen” met 
leeuwenvel en knots, in een tempel met dubbele zuilen. De twee overige 
munten zijn van Clodius Albinus (193-197) en Antoninus Pius (138-161). De 
vindplaats is door de RACM onderzocht en verdere inspecties en analyses 
zullen in 2009 worden uitgevoerd. De muntvondst is zeer bijzonder omdat 
dit de eerste Romeinse materiaalvondst van de gemeente Sint Anthonis 
is. De vondst is tevens gemeld in Archis. Uniek is ook dat nooit eerder een 
muntschat in brons van keizer Postumus in Nederland is gevonden. 

 Afb. 5 - Romeinse munten uit St. Anthonis

Medaille Liedertafel Rottes Mannenkoor 1870 en medaille Algemeene 
Nederlandsche Wielrijders Bond
In Escharen werd een medaille ter herinnering aan het concours Liedertafel 
Rottes Mannenkoor 1870 Rotterdam aangetroffen. Het mannenkoor –opge-
richt in 1845- bestaat nog steeds. 

   

Afb. 6 - Medaille liederentafel Rottes Mannenkoor
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Tevens werd een medaille/speld van de Algemeene Nederlandsche Wielrij-
ders Bond (ANWB) gevonden. Het jaar van oprichting 1883 staat vermeld 
boven het wapen. De medailles werden tot 1930 uitgegeven als men de 
contributie betaald had. 

 Afb. 7 - Medaille ANWB

Beschadigde archeologische voorwerpen in en onder de bouwvoor
Door de sterke mechanisatie in de landbouw, w.o. het diepploegen/scheu-
ren van het land voor verbetering van de waterhuishouding, en de zware 
bemesting van akkers heeft oud materiaal in de bouwvoor veel te lijden. 
De intensivering van de bemesting zorgt ervoor dat vele voorwerpen in de 
bouwvoor de komende jaren wegrotten.
Detectoramateurs verzamelen gelukkig vele voorwerpen die nu nog in rede-
lijke staat en soms van groot archeologisch belang zijn. Belangrijk is daarbij 
dat het met behulp van de detector aangetroffen materiaal  consequent 
wordt gemeld in Archis/Numis.

    Afb.8 - Voorwerpen uit de bouwvoor

Vuursteenvondsten uit de Nieuwe Steentijd, Neolithicum, in het Land van 
Cuijk
Verder hebben wij vele vuursteenlocaties gevonden in het Land van Cuijk en 
gemeld in Archis.
De vuursteenlocaties bevinden zich vooral op de hogere zandruggen in 
de omgeving van waterlopen en vruchtbare grondstroken. Vooral na een 
regenbui is vuursteen te vinden. De melding in Archis vormt een waar-
devolle informatiebron voor verder onderzoek door de professionele 
archeologie.
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Afb. 9 -  Vuursteen uit het land van Cuijk

Archeologisch onderzoek op landgoed de Tongelaar in de gemeenten Mill, 
Grave en Cuijk
De Werkgroep Archeologie Cuijk heeft assistentie verleend bij het archeo-
logisch onderzoek door het bedrijf RAAP. De samenwerking tussen profes-
sionele archeologen en amateurs was uitstekend. Er zijn enkele prachtige 
sporen gevonden zoals een doorwaadbare oversteekplaats, twee tinnen 
lepels uit de 15e eeuw, munten uit de 17e-19e eeuw, fragmenten van tefriet 
die als maalsteen zijn gebruikt. Het onderzoek was nodig in verband met 
het herstellen van oude waarden in het gebied. In het kader daarvan werd 
de bouwvoor verwijderd en afgevoerd en het waterpeil met een meter 
verhoogd.
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GRONDRADAR-ONDERZOEK IN DE GEMEENTE WIJCHEN
Laurens Flokstra

Ontwikkelingen
De technische ontwikkelingen in de archeologie blijven niet stilstaan. Het is 
een voortdurende ontwikkeling en zoektocht naar nieuwe apparatuur en 
methodieken. Steeds weer proberen we een (nog) betere methode te vinden 
om materie uit een grijs verleden te ontrafelen. 
Naarmate de jaren verstreken kwamen er vele nieuwe technieken (en ook 
regels!) om de hoek kijken. Eind jaren ‘70, begin jaren ‘80 deed bijvoorbeeld 
de metaaldetector zijn intrede in de Nederlandse archeologie. Sedert de 
afgelopen jaren zijn GPS-technieken (Global Positioning Systems) en digitale 
fotocamera’s niet meer weg te denken. Zo ook het gebruik van grondradar, 
ook wel Ground Penetrating Systems (GPR) genaamd.

GPR-onderzoek
In november 2008 heb ik de mogelijkheid gekregen om op een zestal 
locaties grondradaronderzoek uit te voeren. Met medewerking van de 
gemeente Wijchen en Het Geldersch Landschap, en onder belangstelling 
van een verslaggever van De Gelderlander, kon ik op onderstaande locaties 
onderzoek uitvoeren.

Kasteeltuin Wijchen; voor- en achterzijde; op zoek naar rivierloop “De •	
Elst” en oude muurresten,

Wijchen - Marktpad; aantonen van merovingische graven in de •	
ondergrond,

Kerk Wijchen; Antonius Abt; aantonen muurresten oude kerk,•	
Motte Leur; opbouw motteheuvel en omgeving scannen,•	
Mottekasteel in de omgeving van Bergharen/Hernen, gemeente Wijchen •	
(nog in uitwerking).

Archeologische en cultuurhistorische informatie
Om een “destructief” of gravend onderzoek uit te mogen voeren hebben 
we vandaag de dag een opgravingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor 
het uitvoeren van grondboringen. Het non-destructief GPR-onderzoek was 
er op gericht om -middels niet-gravend onderzoek- (aanvullende) cultuurhis-
torische en archeologische informatie te verkrijgen van de desbetreffende 
locaties. De verkregen informatie kan worden gebruikt om in een vroeg 
stadium rekening te houden met cultuurhistorische- en archeologische 
waarden bij (toekomstige) planvorming.
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Grondradar
De gebruikte 
grondradar is 
een tweewie-
lige wagen, 
enigszins 
vergelijkbaar 
met een 
kinderwagen 
(zie afbeel-
ding). Op een 
eenvoudige 
wijze wordt 
een recht-
hoekige schijf 
van circa 40 
bij 70 cm 
behoedzaam 
en met conti-
nue snelheid 
over het te 
scannen oppervlak gesleept. De meetdata worden tot op een diepte van 3 
tot 5 meter onder maaiveld direct op een beeldscherm weergegeven. Om 
in een later stadium deze meetdata en de exacte locatie (X- en Y-waarden) 
te kunnen koppelen, worden met behulp van GPS en meetlinten de locaties 
nauwkeurig ingemeten. De gebruikte grondradar is de eerste digitale kabel- 
en leidingdetector die gebruik maakt van een “Dual Frequency” antenne. 
Door gelijktijdig gebruik te maken van een 250Mhz en een 700Mhz antenne 
is het mogelijk om zowel diep als ondiep gelegen objecten te traceren. Door 
het meten van afwijkingen van het natuurlijke magnetische veld kunnen 
(duikende) bodemlagen, objecten (steen, metaal) en kabels/leidingen op 
een centimeter nauwkeurig in de ondergrond worden opgespoord. Een 
ondergrond van hardsteen, beton of asfalt vormt nauwelijks een probleem 
voor deze radar. De metingen worden direct als een profielweergave op het 
beeldscherm van een laptop weergegeven. 

Resultaten grondradaronderzoek
Het onderzoek (in combinatie met bureauonderzoek) heeft tal van zeer 
interessante archeologische en bodemkundige resultaten opgeleverd (zie 
hieronder). De interpretatie van de gegevens blijkt echter een lastig item. 
Men moet er voor waken dat je geen dingen ziet of verbeeld die er niet zijn. 
De verkregen gegevens zijn kritisch bestudeerd en als volgt geïnterpreteerd.

Afb. 1 - Grondradaronderzoek nabij  kasteel Wijchen
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Afb. 2 - Scan resultaat restgeulafzetting De Elst te Wijchen

Kasteeltuin Wijchen 
Er zijn (tot nu toe) geen eenduidig te interpreteren muurresten in de kas-
teeltuin waargenomen. Diverse scanresultaten laten een restgeulafzetting 
in de ondergrond zien (6 m breed). Het riviersysteem (restgeul + oever) 
manifesteert zich op een diepte van circa 2 tot 3,5 meter onder maaiveld 
en moet later zijn gedempt (zie afbeelding). De restgeul heeft vanaf het 
midden van de kasteelgracht een noordwestelijke stroomrichting gehad 
(richting Spoorstraat) en splitst zich mogelijk. Het is echter niet uit te sluiten 
dat er verschillende faseringen in het systeem aan te geven zijn. Een gelijk-
tijdige watervoering kan (nog) niet worden vastgesteld. Deze gereguleerde 
restgeul werd waarschijnlijk door mensenhanden open gehouden om de 
kasteelgracht van schoon water te voorzien (aan- en afvoer). In de volks-
mond werd deze restgeul “De Elst” genoemd. In een leidingsleuf aan de 
Meerdreef werd kort na het uitgevoerde onderzoek de precieze locatie 
gevonden waar “De Elst” zijn aansluiting vond vanaf het Wijchens Maasje. 

Marktpad 
Op een diepte van 160 tot 270 cm onder maaiveld zijn op diverse plaat-
sen onregelmatigheden waargenomen die mogelijk kunnen duiden op de 
aanwezigheid van (merovingische) graven onder het Marktpad. Deze locatie 
grenst direct aan het terrein waar in de jaren ‘90 reeds eerder waarnemin-
gen gedaan zijn (zie ook: Tuijn, 1992, Flokstra, 2000).
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Kerk Wijchen 
Vanaf een diepte van ongeveer 180 tot maximaal 275 cm onder maaiveld (!) 
zijn waarschijnlijk funderingssleuven of muurresten van de oude kerk waarge-
nomen. Mogelijk behoren deze sporen tot de oude pseudobasiliek. Ook is het 
heel goed mogelijk dat er oude graven aanwezig zijn, die bij de verplaatsing 
van de kerk in 1853 niet zijn opgemerkt of geruimd (zie ook: Verheijen e.a., 
2004).

Motte Leur 
De scanmeting bovenop de motteheuvel laat een ophogingspakket van ca 1,5 
m zien (met veel oude puinresten: baksteen, mortel, leisteen). Op een diepte 
vanaf 1,5 meter lijkt de ondergrond schoner van opbouw te zijn; de gebruikte 
grond is siltiger (kleiiger) van structuur. De antropogene heuvel heeft (mini-
maal) een opbouw in twee fasen. Mogelijk heeft een ondiepe greppel rondom 
de voet van de heuvel gelopen. De kerk moet op een markante en hoge(re) 
locatie in het landschap gesitueerd zijn, gezien het (oorspronkelijke) verval van 
meer dan 2 meter aan de noordzijde van de kerk (zie ook: Schut, 2003).

Motte Bergharen/Hernen (nog in uitwerking !) 
Op het desbetreffend terrein is een (niet zichtbare) cirkelvormige gracht aan-
wezig. Het binnenterrein heeft een doorsnede van ongeveer 29 meter! Er zijn 
grachten aangetroffen met een maximale breedte van ongeveer 10 meter en 
diepte van 2,5 tot 3,5 meter onder maaiveld. Op het binnenterrein zijn zeer 
waarschijnlijk grondsporen aanwezig. Gezien de afmetingen van binnenter-
rein en grachten betreft het hier een kleine tot middelgrote motte. Het gaat 
hier om een zeldzame ontdekking die meer licht kan werpen op de specifieke 
geschiedenis van Bergharen/Hernen en de ruime omgeving hiervan (zie ook: 
Schut, 2003).
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WAT EEN RAAR DING !!
Leo Theunissen

In 1997 vond ik dit rare ding in een berg stortgrond te Cuijk. Ik zag er 
op dat moment weinig in. Het voorwerp leek wel een beetje op een 
kogelpunt. Thuis heb ik het voorwerp schoongemaakt en nog eens goed 
bekeken. Ik zag er nog steeds weinig in. Ik heb het rare voorwerp toen in 
mijn speciale afvalbak gegooid. Als de afvalbak vol is, breng ik de inhoud 
ervan naar Arjen de Haan, een bewoner van de Groesbeekse tehuizen en 
een detectormaatje van mij. Arjen kijkt alles wat ik weg wil gooien nog 
eens goed na, dus hij kwam dat rare dingetje natuurlijk ook tegen. 
Toen ik weer bij hem langs kwam, vertelde Arjen mij dat hij dat ding niet 
had weggegooid omdat hij vermoedde dat het toch iets bij-
zonders was. Ik heb het voorwerp toen weer mee naar huis 
genomen. Daar heeft het ongeveer een jaar gelegen. 
In 2004 heb ik het vreemde voorwerp meegenomen naar 
een detectordag. Op dat soort dagen zijn ook altijd mensen 
aanwezig die voorwerpen kunnen herkennen en determine-
ren. Na lang beraad kwam men tot de conclusie dat het wel 
eens een uit de Romeinse periode daterende tutulus-fibula 
zou kunnen zijn. Wat een verhaal. Weer een ervaring rijker.

Afb 1 - De tutulus-fibula uit Cuijk schaal 1:1

Naschrift Wim Tuijn
Tutulus-fibulae zijn zeldzaam en worden Germaanse oftewel Frankische 
fibulae genoemd. Het viel niet mee de sterk beschadigde fibula van Leo te 
dateren. Dankzij de bibliotheek van Jan Thijssen hebben we hem gevonden 
en wel o.a. in een beschrijving van de inhoud van de graven in het graf-
veld van Krefeld-Gellep. De fibula is te dateren in de eerste helft van de 5e 
eeuw en behoort tot het type Oudenburg. De vondst is dus eerder bijzon-
der dan raar.

Literatuur
R. Pirling und M. Siepen, •	

Die Funde aus dem Römischer 
Gräbern von Krefeld-Gellep, Bonn 
2006 (tabel 52, nr. 9, graf 1389).

K. Sas en H. Thoen, Romeinse •	
juweelkunst in West-Europa, 
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Afb. 2 - Het voorbeeld uit 
Krefeld-Gellep (links)

Afb. 3 - Het voorbeeld 
uit Oudenburg (9,4 cm)
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SLIJPSTEEN MET VISGRAATMOTIEF UIT DEEST
Marijke Pennings

Wederom Het Uivernest
Op 16 november 2008 vond ons lid Henny Litjens deze prachtig versierde 
slijpsteen. Hij stak uit de kluiten van een enorme berg zand omhoog en 
door de versieringen viel het stuk dat zichtbaar was al meteen op. De berg 
zand was weken daarvoor door een shovel verwijderd van de voormalige 
akker Bloemenland (vindplaats Deest 10), grenzend aan het erf van de boer-
derij “Het Uivernest”, gelegen aan de zuidzijde van de Van Heemstraweg 

in Deest. De afvalberg kwam volgens 
Henny uit de Romeinse nederzetting, 
was dus de moeite waard in de gaten 
gehouden te worden en er regelmatig 
overheen te lopen, voordat de grond 
vanaf de opslagplaats verder verkocht of 
verwerkt ging worden. Haar oplettend-
heid heeft deze vondst opgeleverd. 

Hoe ziet de steen eruit?                 
De slijpsteen is 16 cm lang, 3 cm breed 
en staafvormig. Aan de bovenzijde 
vertoont de slijpsteen gebruikssporen, 
alsook in mindere mate aan één zijkant. 
Hij is waarschijnlijk gespleten en afge-
broken. De steensoort is fijnkorrelige 
leisteen met heel weinig kwarts. Hij is 
als je hem vergelijkt met hedendaagse 
slijp-/wetstenen, waarschijnlijk gebruikt 
voor “het fijnere werk”, het polijsten 
van gereedschap en/of messen. De ver-
siering moet met ijzeren gereedschap 
aangebracht zijn. Er zijn ook slijpstenen 
bekend die grofkorreliger zijn en harder. 
Deze bevatten meer kwarts en dit wordt 
ook wel grauwacke genoemd. De versie-
ring wordt eerder als een soort eigen-
domsmerk gezien dan als een functie 
hebbende.

Afb. 1 - Slijpsteen Deest
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Afb. 2 - Slijpsteen Deest

Bekendheid
De meeste slijpstenen met visgraatversiering zijn gevonden in Romeinse 
legerplaatsen.
Er wordt dan ook wel beweerd, dat ze speciaal voor het Romeinse leger 
vervaardigd zijn.
Vermelde vindplaatsen zijn o.a. Velzen, Vechten, De Meern, Rossum, Nijme-
gen-castra, Nijmegen-Trajanusplein, Nijmegen-Ulpia Noviomagus, Xanten-
Vetera I. 
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Datering
Op grond van veel vondsten in Romeinse legerplaatsen, versterkingen 
en villae, zijn de slijpstenen volgens de heer Jan Lanting te dateren in de 
periode 40-120 n.Chr. Enkele zijn gevonden in inheemse nederzettingen uit 
de Romeinse tijd. En zo zijn we weer terug bij de gevonden slijpsteen uit 
Deest. De steen past dus helemaal in de datering. In de eindconclusie van 
het “Verslag van de verzamelde gegevens en vondsten van de Romeinse 
vindplaats nabij de boerderij ‘Het Uivernest” te Deest, gemeente Druten” 
staat te lezen, dat rond het begin van de jaartelling er op deze plek in het 
Deester veld een nederzetting gesticht werd. Die nederzetting werd rond 
het jaar 100 na Chr. weer verlaten. Ook wordt vermeld, dat de bewoners van 
de nederzetting intensief contact gehad moeten hebben met het leger in 
de Nijmeegse castra, waarvan deze slijpsteen dan weer een tastbaar bewijs 
is.
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VERWERKING OUDE VONDSTCOMPLEXEN 
Ben Teubner

Het afgelopen jaar zijn we op de werkavonden druk bezig geweest oude 
vondstcomplexen te inventariseren en te beschrijven. Op diverse loca-
ties stonden al jaren dozen en kisten met al dan niet bekend materiaal 
te wachten op bewerking. In Wijchen in het depot van Museum Kasteel 
Wijchen, in onze eigen werkruimte (steeds weer meeverhuisd) en bij Wim 
Tuijn thuis op zijn logeer- annex strijkkamertje en zelfs naar horen zeggen, 
onder zijn bed. 

Grondige aanpak
Nu we steeds minder 
buitenactiviteiten 
ontplooien, kwam er 
tijd om de zaak eens 
goed aan te pakken. Na 
met een klein groepje 
enthousiastelingen 
in 2007 in een rustig 
tempo te zijn gestart 
met de befaamde aard-
appelkisten vol verras-
singen uit het depot 
te Wijchen, ging het al 
gauw in een rap tempo 
verder. Middels zelfont-
worpen inventaris- en 
beschrijvingsformulieren 
werd het ene complex na 
de andere verwerkt. Kratten met bewerkt materiaal stapelden zich in rap 
tempo op en ruimtegebrek speelde ons regelmatig parten. 

Alles compleet en gedeponeerd
Inmiddels zijn zo’n 225 kratten met inhoud van kleine en grotere complexen 
afgewerkt en aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelder-
land overgedragen. Voor aanvang van het beschrijven is er rekening mee 
gehouden dat er ook onderdelen van te beschrijven complexen reeds opge-
slagen zouden kunnen liggen in het provinciaal depot. Door deze kisten ook 
bij de zaak te betrekken ontstond er een completer beeld van het geheel. 
Bij de verwerking van het materiaal werd ook gelet op eventuele publica-
ties in jaarverslagen en Westerheem. Het bleek al gauw dat er regelmatig 

Afb. 1 - Vondstverwerking
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over de zogenaamde 
“krenten uit de pap” 
gepubliceerd was en 
in veel mindere mate 
over het geheel. Uit-
zonderingen daarop 
waren bijvoorbeeld 
de publicaties 
over archeologisch 
onderzoek op de 
Pas, de Galgen-
berg en Kerkeveld, 
allen  te Wijchen, 
de Blanckenburg te 
Beuningen, de Affer-
densche en Deest-
sche Waarden 

te Deest en de Wolfsdarm te Winssen. Ook deze informatie is als bijlage aan 
het geheel toegevoegd. Van elk complex ontstond zodoende een uitgebreid 
informatiepakket bestaande uit registratie- en inventarisatieformulieren, 
(opgravings)notities incl. tekeningen en kopieën van publicaties, dat samen 
met de vondsten overgedragen is aan het provinciaal depot. Van elk pakket 
is tevens een kopie in ons eigen archief aanwezig.

Extra ondersteuning is welkom
Op dit moment zijn we bijna door de berg kisten heen en komt het einde 
van fase 1 in zicht. In de volgende fase is het de bedoeling om met behulp 
van de kistenlijst van het provinciaal depot de nog niet beschreven kisten 
van onze afdeling op dezelfde manier aan te pakken, hetgeen nog wel 
wat jaartjes zal vergen. Extra ondersteuning is hierbij dan ook van harte 
welkom. Ervaring is geen voorwaarde, maar wel gemakkelijk. Aldoende 
leer je! Regelmaat is echter wel gewenst. In principe wordt er elke woens-
dag aan gewerkt. Het zou geweldig zijn als er een tweede groepje verwer-
kers gevormd zou kunnen worden, bestaande uit twee à drie personen. 
Het is leuk, gezellig en zeer leerzaam. Doen! Je kunt je aanmelden bij Ben 
Teubner, coördinatie vondstverwerking.

Afb. 2 - Determineren onder het genot van....
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DE OUDE HAVEN TE NIJMEGEN, EEN HOOFDPIJNDOSSIER?  
Willem Kuppens

In dit artikel wordt –met toestemming van het Bureau Archeologie en 
Monumenten van de gemeente Nijmegen (BAMN)-  een samenvatting 
gegeven van de resultaten van het historische en archeologische onder-
zoek naar de deels nog in de bodem aanwezige haven-/kademuur van de 
Oude Haven te Nijmegen (Waalkade). Schrijver van dit artikel is werkzaam 
binnen genoemd gemeentelijk bureau en betrokken geweest bij het opgra-
vingsproject dat tussen juni en oktober 2007 onder de projectcode WK7 in 
opdracht van de gemeente Nijmegen werd uitgevoerd door medewerkers 
van het BAMN.

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek hield verband met de nog nader te ontwikkelen plannen van 
de gemeente Nijmegen voor de gehele Waalkade. De gemeente is voorne-
mens de Waalkade over enkele jaren een flinke facelift te geven. Eén van de 
opties is de restanten van de havenmuur van de in oorsprong in 1601 aange-
legde Oude Haven in het straatbeeld terug te brengen (visualisatie). 
Om de haalbaarheid van een dergelijke visualisatie verder te kunnen onder-
zoeken, was het in het kader van het archeologische deel van het project 
o.a. van belang de kwaliteit van het muurwerk en de zich daaronder bevin-
dende houten fundering vast te stellen.
Voorafgaande aan en tijdens de opgraving werd een historisch onderzoek 
naar de Oude Haven uitgevoerd. 

Historisch onderzoek

De eerste haven buiten de stadsmuren
In de middeleeuwen ligt de eerste als haven te typeren veilige ligplaats voor 
schepen in feite buiten de stadsomwalling van de stad Nijmegen. Het water-
houdende stuk gracht tussen de Hezelpoort en de Waal is in de 14e eeuw al 
als haven in gebruik (Schoenmakershaven). In 1562 besluit het stadsbestuur 
tot een flinke opknapbeurt van de steeds intensiever als haven gebruikte 
grachtzone. Na de opknapbeurt benoemt men in 1563 de eerste haven-
meester van de stad. Een in 1584 voorgenomen plan de haven in oostelijke 
richting verder uit te breiden (richting Boddelpoort) wordt niet uitgevoerd. 

Een nieuwe haven binnen de stadsmuren
Na de verovering van en de verdrijving van de Spanjaarden uit Nijmegen 
door Prins Maurits van Oranje-Nassau in 1591 (ook wel Reductie genaamd) 
wordt de stad Nijmegen tot vesting verheven en acht men het niet meer 
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acceptabel dat de haven buiten de stadsomwalling ligt. De haven moet 
dus worden verplaatst. Het stadsbestuur laat daarbij het oog vallen op een 
van oudsher laaggelegen, drassig gebied langs de Waal ten oosten van de 
Boddelpoort. 
Het gebied waar de haven moet komen, staat vanaf het einde van de 14e 
eeuw bekend als De Weijer. De rekenboeken uit het begin van de 15e eeuw 
beschrijven De Weijer als een aan de rivier gelegen poel of bassin, waarin al 
regelmatig kleine schepen een veilig heenkomen zoeken.
In 1601 neemt het stadsbestuur definitief het besluit tot aanleg van de 
nieuwe haven binnen de omwalling van de stad. Men raadpleegt de wal-
meester van Schenkenschans en de aanleg van de haven (de thans bekende 
Oude Haven) wordt gegund aan Jan Derikszoon van Oudewater.
Op 31 mei 1601 begint het grondverzet. Na oplevering van de havenmuur 
aan de rivierzijde worden 
in het voorjaar van 1603 de 
tussen de Boddel- en Ste-
venspoort gelegen huizen en 
stadsmuur gesloopt. Bij de 
aanleg van de haven gebruikt 
men o.a. baksteen, afkomstig 
van de gesloopte kerk van het 
Praemonstratenserklooster 
in de Nonnenstraat en de ter 
plaatse gesloopte bakstenen 
stadsmuur. 
In 1604 is de haven gereed 
voor gebruik.

Afb. 1 - De “ nieuwe” haven binnen de stadsmuren 

(detail vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman 1669)

Periode van versterking, verbetering en verval
De noordelijke havenmuur bestaat in eerste aanleg uit een bekisting (zware 
eikenhouten balken en planken), gevuld met aarde. In 1620 wordt de 
noordelijke hout-/aardeconstructie vervangen door een aarden dijk of dam, 
bekleed met baksteen. In 1624 bouwt men over de ingang van de haven 
tussen de havenhoofden een ophaalbrug.
In 1631 belemmeren diverse gezonken schepen de vrije vaart in de haven. 
De schepen worden verwijderd. 
 In 1638 vinden baggerwerkzaamheden plaats en is de haven weer toegan-
kelijk voor de scheepvaart (uitleggers en andere kleine oorlogsvaartuigen). 
Ruim dertig jaar later is de haven weer eens dichtgegroeid.
In 1716 wordt de ophaalbrug vervangen door een draaibrug.



40 41

In 1750 is de haven weer 
eens ontoegankelijk 
geworden en vinden 
baggerwerkzaamheden 
plaats. In de periode 
daarna gebeurt het 
uitbaggeren nog diverse 
keren (rond 1775 en 1791).
In 1810 krijgt de haven-
muur aan de Waalzijde het 
predicaat kapitale wal. De 
Franse bezettingsmacht   

                         plaatst op de havenmuur
             een zware batterij. Die 
batterij veroorzaakt een ernstige verzakking van de havenmuur. Kort 
daarna vinden herstelwerkzaamheden plaats.
Op 7 februari 1820 vernielt hoog water (gecombineerd met ijsgang) een 
groot gedeelte van de noordelijke en oostelijke havenmuur. In 1821 besluit 
men tot een algehele vernieuwing van het vernielde gedeelte van de haven-
muur. Deze algehele vernieuwing komt in 1823 gereed.
Rond 1850 is de haven weer eens nagenoeg onbruikbaar geworden 
(verzand, dichtgeslibd, modderpoel danwel droog bij laag water). Voor de 
op vooruitgang ingestelde bewoners rond en gebruikers van de haven is de 
maat vol. Een initiatief van de Kamer van Koophandel leidt tot het besluit 
een geheel nieuwe, 
grotere haven aan te 
leggen buiten de stads-
wallen en wel ten westen 
van het huidige brug-
genhoofd van de spoor-
brug. Die nieuwe haven 
wordt in 1854 in gebruik 
genomen. De Oude 
Haven raakt als haven 
geheel in onbruik en is 
ten dode opgeschreven.

Afb. 3 - Oude haven (prent H.J. Backer 1850) (RAN)

Afb. 2 - Oude haven (prent H. Tavenier 1728)(RAN)
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Hoofdpijndossier
Door de eeuwen heen vormt de Oude Haven voor het bestuur van de stad 
Nijmegen een hoofdpijndossier. De haven verzandt regelmatig. De haven 
blijkt bij laag water niet diep genoeg te zijn en onbruikbaar bij hoog water. 
De havenmuren lopen door hoog water en ijsgang vaak zware schade op. 
De bewoners in de omgeving van de haven klagen met regelmaat van de 
klok over stankoverlast; overlast die zij door het dumpen van afval mede 
zelf veroorzaken. 
Door diverse herstelwerkzaamheden en aanpassingen van de haven (o.a. 
aardlichamen tegen de binnenzijde van de noordelijke en oostelijke muur 
ter versterking tegen ijsgang tijdens hoog water) neemt in de loop van de 
tijd het wateroppervlak van de haven steeds verder af. Dat levert in toene-
mende mate klachten op van schippers. Zij kunnen de haven immers niet 
meer doelmatig en doeltreffend gebruiken.
Alle herstelwerkzaamheden die aan de Oude Haven noodzakelijk zijn, 
komen eeuwenlang voor rekening van de stad Nijmegen. Pogingen om van 
elders een bijdrage in de kosten te krijgen stranden telkens weer. Daar komt 
pas in 1823 (deels) verandering in. In 
een brief aan de Burgemeester van 
Nijmegen maken de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en Waterstaat en de 
Gouverneur van de provincie Gelder-
land bekend dat de Militaire Genie de 
oostelijke, noordelijke en westelijke 
havenmuur verder zal onderhouden. 
De havenmuur maakt immers onder-
deel uit van de vestingwerken van de 
stad.        Afb. 4 - Oude haven 

(foto G. Korfmacher ca. 1875)(RAN)

Het doek valt definitief
De komst van de nieuwe Vestingwet in 1874 luidt de sloop van stadsomwal-
ling en vestingwerken in. Tijdens het uitvoeren van het besluit tot slechting 
valt in 1881 het doek voor de Oude Haven. De haven wordt gedempt en het 
gebied wordt opgehoogd met puin van de Oude Haven zelf (sloop haven-
muren) en stadsvuil/-puin. De inwoners van de stad krijgen toestemming 
hun huisvuil in de te dempen haven te gooien en zij krijgen daar zelfs een 
vergoeding voor (dubbeltje per kar). 
Na demping en ophoging wordt het terrein in 1884 tot Waalplein gedoopt 
en in eerste instantie met bomen beplant. Na 1900 wordt het inmiddels 
parkachtige Waalplein echter opgegeven ten behoeve van de bouw van 
o.a. een elektriciteitscentrale (1908) en een tramremise (1911). Tijdens de 
bouw van de tramremise en de elektriciteitscentrale worden belangrijke zich 
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nog in de bodem bevindende (lees: in de weg zittende) delen van de Oude 
Haven gesloopt. De meest rigoureuze sloopwerkzaamheden vinden echter 
in de periode 1980-1981 plaats ten tijde van het aanbrengen van de stalen 
kademuur aan de Waalzijde. Om ruimte te maken voor de tussen de kade-
wand en de daarachter liggende stalen ankerwand te plaatsen ankerstan-
gen, breekt men belangrijke delen van de oude havenmuren af.  

Archeologisch onderzoek

Tijdens het in 2007 uit-
gevoerde archeologische 
onderzoek werden op 
drie verschillende plaat-
sen en op een diepte van 
ongeveer 2,5 meter onder 
het loopniveau op de 
Waalkade delen van de 
noordelijke en oostelijke 
havenmuur aangetroffen 
(zie voor locatie werkput-
ten bijgaande schets). 

De locatie van de werkputten was niet willekeurig gekozen. Het lag nadruk-
kelijk in de bedoeling enkele markante onderdelen van de havenmuur, t.w. 
één van de havenhoofden van de haveningang en de tevens als ijsbreker 
fungerende noordoostelijke hoek van de havenmuur aan een nader onder-
zoek te onderwerpen. Bij het uitzetten van de werkputten werd gebruik 
gemaakt van een uit 1821 daterende en ten behoeve van de renovatie van 

de havenmuren samen-
gestelde bestektekening 
(voorhanden in het Regio-
naal Archief Nijmegen). Deze 
bestektekening werd gepro-
jecteerd op de actuele kadas-
trale kaart van de gemeente 
Nijmegen.

Afb. 6 - Bestektekening renovatie 
havenmuren 1821 (RAN)

     Afb. 5 - Contouren NW-deel oude haven met
      opgravings putten (zwart)
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Opgravingsresultaten 
In alle opgravingsputten vertoont het vrijgelegde muurwerk aan de boven-
zijde duidelijk de sporen van de afbraak van oorspronkelijk hoger gelegen 
muurwerk. 
Tijdens de opgraving werden de navolgende onderdelen van de Oude 
Haven vrijgelegd:

het oostelijke deel van de haveningang met een deel van de aangren-•	
zende havenmuur, 

een deel van de in 1883 ter afsluiting van de haveningang aangebrachte •	
kademuur,

de noordoostelijke hoek van de havenmuur met haventoren/ijsbreker •	
en een deel van de ten westen en ten zuiden daarvan aansluitende 
havenmuur, 

een deel van de noordelijke havenmuur globaal gelegen halverwege •	
tussen de haveningang en de op de noordoostelijke hoek van de haven-
muur staande haventoren/ijsbreker.

Het in de werkputten aangetroffen muurwerk (met uitzondering van de 
in 1883 gebouwde afsluiting van de haveningang) is geheel massief opge-
metseld met oranje-rode baksteen van eenzelfde formaat (22/23 x 11 x 5 
cm). Op de zijkanten van het muurwerk is de baksteen (twee stenen dik) in 
zuiver kruisverband gemetseld. Het binnenwerk van het muurwerk van de 
haven-/kademuur kent geen specifiek metselverband. De bakstenen liggen 
daar overwegend in de lengte en in noord-zuid richting, soms willekeurig 
naast elkaar.

Havenhoofd
Het noordelijke gedeelte van het havenhoofd in de haveningang is zuiver 
rond gemetseld. Daarbij heeft men gebruik gemaakt van een in het met-
selwerk teruggevonden houten paal. Vanuit die paal heeft men het haven-
hoofd opgemetseld. De bakstenen liggen in lengterichting achter en naast 
elkaar, georiënteerd op de houten paal. Vanuit de houten paal gemeten is 
de afstand tot de rand van het rondlopende muurwerk overal precies 280 
cm (R = 280). De optische breedte van het havenhoofd bedraagt 560 cm. 
De lengte van het havenhoofd kon niet worden vastgesteld. Gelet op de 
vorm van het rond het houten paaltje aangetroffen metselwerk, bestaat de 
indruk dat het havenhoofd min of meer langwerpig is opgebouwd met R = 
280 ten behoeve van het rond lopende metselwerk.
De naar het oosten toe verlopende en met het havenhoofd verbonden 
haven-/kademuur is op het opgravingsvlak 230 cm breed. Aan de zuidzijde 
van het muurwerk van de havenmuur werd op dieper niveau het restant 
van een opstaande rand aangetroffen. Daardoor bestaat de indruk dat 
de muur aan de havenzijde trapsgewijs is opgebouwd en in de fundering 
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breder is dan op het niveau van het 
opgravingsvlak.
Het tegen de westzijde van het 
havenhoofd gelegen opgegraven 
deel van de in 1883 aangebrachte 
afsluiting tussen de havenhoofden 
bestaat uit in metselspecie gelegde 
basaltblokken. De basaltblokken 
zijn tussen de 40 en 45 cm lang en 
hebben een dikte van tussen de 15 
en 25 cm. Waar de basaltblokken 
op het havenhoofd aansluiten is 
grijze, hard gebakken baksteen  Afb. 7 - Havenhoofd met afsluiting

van diverse formaten (ook brokstukken) haveningang (foto BAMN)

gebruikt. Van enig metselverband is hier geen sprake. Het bakstenen tus-
senstuk is koud tegen het havenhoofd gemetseld.

Haventoren/ijsbreker
Ook het restant van de haventoren/ijsbreker is zuiver rond gemetseld. 
Daarbij heeft men eveneens gebruik gemaakt van een in het metselwerk 
teruggevonden houten paal. De bakstenen liggen in lengterichting achter 
en naast elkaar, georiënteerd op de houten paal. Vanuit de houten paal 
gemeten is de afstand tot de rand van het rondlopende muurwerk overal 
precies 275 cm (R = 275). De optische breedte van de haventoren bedraagt 
550 cm. 
Van west naar oost is het aangetroffen muurwerk in de werkput als volgt te 
beschrijven:

Een oost-west verlopend restant van de haven-/kademuur. De muur is op •	
het opgravingsvlak 215 cm breed. Aan de zuidzijde van het muurwerk 
werd op dieper niveau een opstaande rand aangetroffen (20 cm breed). 
Daardoor bestaat de indruk dat de muur aan de havenzijde trapsgewijs 
is opgebouwd en in de fundering breder is dan op het niveau van het 
opgravingsvlak.

Een met de haven-/kademuur in verband gemetselde noord-zuid •	
verlopende dwarsmuur. De totale breedte van de muur incl. dwars-
muur bedraagt 450 cm. Aan de zuidzijde van de dwarsmuur werd op 
dieper niveau een opstaande rand aangetroffen (17 cm breed). Daar-
door bestaat de indruk dat de muur aan de havenzijde trapsgewijs is 
opgebouwd en in de fundering breder is dan op het niveau van het 
opgravingsvlak.

Een oost-west verlopend restant van de haven-/kademuur. De muur is op •	
het opgravingsvlak 215 cm breed. Aan de zuidzijde van het muurwerk 
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werden op dieper niveau twee opstaande randen aangetroffen (elk 
20 cm breed). Daardoor bestaat de indruk dat de muur aan de haven-
zijde trapsgewijs is opgebouwd en in de fundering breder is dan op het 
niveau van het opgravingsvlak.

Het restant van een op de noord-•	
oosthoek van de havenmuur 
staande haventoren/ijsbreker  
(R = 275).

Een klein deel van de op de haven-•	
toren/ijsbreker aansluitende en 
globaal noord-zuid verlopende 
oostelijke havenmuur (breedte 
niet kunnen vaststellen).

•	
Afb. 8 - Restant haventoren (foto BAMN)

Middenstuk noordelijke havenmuur
De haven-/kademuur is op het opgravingsvlak 230 cm breed. Aan de zuid-
zijde van het muurwerk werden op dieper niveau geen opstaande randen 
waargenomen. 
Een deel van de zuidzijde van de havenmuur was gesloopt ten behoeve van 
het kunnen aanbrengen van een tot de vml. electriciteitscentrale te rekenen 
betonnen constructie direct ten zuiden van de havenmuur. 
In het zuidoostelijke deel van de werkput werd tegen de zuidzijde van de 
havenmuur het zwaar beschadigde gedeelte van (vermoedelijk) een bakste-
nen steunbeer aangetroffen. Aangezien baksteenformaat en metselverband 
van de steunbeer identiek zijn aan het baksteenformaat en metselverband 
van de havenmuur, wordt aangenomen dat de steunbeer onderdeel uit-
maakt van de havenmuur.    
In het noordwestelijke deel van de opgravingsput werd tegen de noordzijde 
van de haven-/kademuur (rivierzijde) een verticaal aangebracht natuurste-
nen stootblok aangetroffen. Het stootblok was aan de rivierzijde bekleed 
met (de restanten van) een houten balk/plank. 
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Overige bijzonderheden
In de drie werkputten konden sommige delen van het muurwerk echter niet 
in totaliteit worden vrijgelegd. De opgravingsploeg werd in de mogelijkhe-
den beperkt door:

het actuele waterpeil van de Waal en de daardoor veroorzaakte water-•	
overlast in de direct achter de huidige stalen (niet waterdichte) kade-
muur gelegen werkputten (gevaar voor onderspoeling putwanden),

de soms geringe werkruimte in de werkputten (obstakels zoals op loop-•	
vlakniveau aangebrachte betonnen constructies, constructies verband 
houdende met de stalen kademuur, kabels, buizen, leidingen, diep 
gelegen betonconstructies e.d.),

de beperkte omvang van de aanzienlijk diepe werkputten (het niet •	
willen beschadigen van wortelstelsels van bomen en onderdelen van het 
in de opgravingszone gelegen tot kunstwerk verheven labyrint).

Om de hier aangegeven redenen was het niet mogelijk door middel van 
graafwerk de onderkant van het muurwerk en de zich daaronder bevin-
dende houten fundering te bereiken. Dat leidde tot het besluit per werkput 
van bovenaf door het metselwerk en de houten fundering een tweetal 
boringen te plaatsen. Voordeel hiervan was tevens dat het uit de boorgaten 
afkomstige materiaal kon dienen als basismateriaal voor het door Haskoning 
en TNO Delft nader in te stellen onderzoek naar de kwaliteit van het muur-
werk en de houten fundering.
Uit het booronderzoek is gebleken dat de onderkant van het muurwerk in 
de drie werkputten zich bevindt op een gemiddelde hoogte van 6,70+ NAP. 
Dat betekent dat de restanten van de havenmuur zich nog bijna 3 meter 
hoog in de bodem bevinden.
Uit het booronderzoek bleek voorts dat de diepst gelegen 15 tot 18 lagen in 
het muurwerk bestonden uit een afwijkende soort baksteen met een afwij-
kend formaat. Dat bevestigt het na archiefonderzoek ontstane vermoeden 
dat het in de werkputten vrijgelegde muurwerk grotendeels behoort tot de 
Oude Haven zoals tot stand gekomen ten tijde van de ingrijpende herstel-
werkzaamheden in de periode 1821-1823. In het ten behoeve van de herstel-
werkzaamheden samengestelde bestek is namelijk opgenomen dat ouder 
muurwerk tijdens de herstelwerkzaamheden –waar mogelijk- in de nieuwe 
muur moet worden geïntegreerd.
Uit het door Haskoning en TNO Delft ingestelde onderzoek naar de kwa-
liteit van het muurwerk en de houten fundering van de havenmuur is 
gebleken dat de kwaliteit van het metselwerk en de houten fundering nog 
redelijk tot goed is. Dat betekent dat –mocht de gemeente besluiten tot 
visualisatie- de zich in de bodem bevindende restanten van de Oude Haven 
zonder al te veel problemen zichtbaar kunnen worden gemaakt in het 
straatbeeld.
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Naschrift
In verband met de bouw van een nieuwe hoogwaterkering op de Waalkade 
kon in 2008 aanvullend archeologisch onderzoek worden uitgevoerd naar 
de restanten van de Oude Haven. Zo werden een deel van de oostelijke 
havenmuur nabij de voormalige St. Stevenspoort en een deel van de weste-
lijke havenmuur nabij de Rode Toren aangetroffen.
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VEERTIG JAAR GRAVEN IN DE POLDER EN OP DE STUWWAL 
Hans Fun

Bij een jubileum hoort een gedenkschrift. In 2008 bestond de AWN-afdeling 
Nijmegen en omstreken veertig jaar en bij die gelegenheid heeft de afdeling 
voor een passend cadeau gezorgd: alle jaargangen van het afdelingstijd-
schrift op een Cd-rom. 

De afgelopen twee jaar heb ik mij intensief bezig gehouden met het veld-
namenproject in het Circul van de Ooij, met als zichtbaar resultaat honderd 
bordjes in de polder met namen van weilanden en akkers, een kaart met alle 
namen, een verklaring van de betekenis of herkomst van de namen en hun 
oudst gevonden vermelding. Het viel mij op dat heel veel namen vijf-, zes- 
en zelfs zevenhonderd jaar oud zijn. Ik vraag mij af hoe oud de polder als 
cultuurgebied is. Ik vermoed al 1250 jaar. Schriftelijke bronnen gaan niet ver 
genoeg terug. Daarom ben ik geïnteresseerd geraakt in het bodemarchief 
en daar houdt de archeologie zich mee bezig en ben ik afgelopen zomer lid 
geworden van de AWN. Ik ben reuze benieuwd wat daarover in de veertig 
jaarverslagen is te vinden. Hoe lang is dit gebied al bewoond, wanneer is het 
in cultuur gebracht, hoe oud zijn de oudste nederzettingen en is er sprake 
van continuïteit van bewoning?
Ik kijk dus op een heel specifieke manier naar de artikelen en maak regel-
matig uitstapjes naar de geologie omdat die wetenschap veel kan verduide-
lijken over de klimatologische en leefomstandigheden van de prehistorische 
bewoners of bezoekers van de stuwwal en de huidige polder.

Een kwantitatieve benadering
Voor ik op mijn bevindingen inga, eerst wat kwantitatieve gegevens over de 
verschenen artikelen. In veertig jaar heb ik vierentwintig artikelen geteld over 
opgravingen van de afdeling op het grondgebied van de gemeenten Ubber-
gen en Millingen, dat zijn er gemiddeld drie per vijf jaar of zes per decennium. 
In de eerste tien jaar verschenen 5 artikelen, in het tweede decennium 12, 
in het derde 1 en in het vierde 5. De focus op dit gebied is dus heel ongelijk 
verdeeld, 17 van de 24 stukken verschenen in de eerste twintig jaar en daarna 
maar zeven. In de negentien jaar tussen 1986 en 2005 zijn maar twee artikelen 
verschenen, beide keren over vondsten aan de Nielingen in Millingen. Zou daar 
niet zijn gebouwd, dan zou er al die jaren geen enkele aandacht zijn besteed 
aan de gemeenten Ubbergen en Millingen. Hier zien we de gevolgen van het 
gewijzigde opgravingsbeleid in Nederland, alleen gecertificeerde archeologen 
mogen graven. De functie van de AWN is drastisch beperkt geraakt en de vraag 
is hoe de bakens kunnen worden verzet. Misschien geeft een analyse van de 
gekozen artikelen daarvoor aanwijzingen. Ik kom daar aan het eind op terug.
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De bewoningsgeschiedenis
De oudst vermelde getuige van menselijke activiteit zou een primitief 
stenen werktuig uit het oud-paleolithicum zijn, dus voor de Saale-IJstijd, 
toen de stuwwal is gevormd. M. den Hartog doet in 1984 verslag van het 
onderzoek van enige afgegraven kleiputten aan de St. Hubertusweg in de 
Ooijpolder, waar een opzienbarende vondst wordt gedaan:

“Als een vreemde eend in de bijt werd er tussen het Romeinse mate-
riaal een Paleolithisch artefakt opgeraapt, welke waarschijnlijk uit de 
diepere zandlaag afkomstig is. Het betreft hier een denticulé op een 
vorstsplijtstuk van een vuurstenen Maaseitje. Het artefakt zou voor 
datering geplaatst kunnen worden in het oud-Paleolithicum (nl. in de 
Jabeek-kultuur onderdeel van het Chopper Choppingtool complex.” 1

Van de Jabeek-cultuur had ik nog nooit gehoord en als ik voor de beteke-
nis van deze datering op zoek ga op internet vind ik een beschrijving van 
de Jabeek-vondsten waarin een ouderdom van 700.000 wordt genoemd.2 
En ik vind een voordracht van L.P. Louwe Koopmans over dit onderwerp.3 
Hij verwijst naar een onderzoek uit 1981 waarin wordt aangetoond dat het 
Jabeek-materiaal 

“aanwijsbaar van andere dan prehistorische oorsprong, te weten een 
wegverharding is” 4

Voor datering is een verwijzing naar een “Jabeek-cultuur” onbruikbaar. Dit 
is niet de oudst gedateerde vondst.

Onbewoonbaar, maar wel bezoekers?
De volgende twee dateringen zijn uit het midden-paleolithicum. Beide 
vondsten zijn gedaan op de stuwwal in Beek. W.J.M.Th. van Rossum 
beschrijft in het jaarverslag 1974 de vondst door A.M. Wouters in 1972 van 

“een grote half-verbrande schrabber vervaardigd volgens de Leval-
loistechniek. Het werd gedetermineerd als een werktuig behorende 
bij de cultuur van het Moustérien; een voor deze streek zeldzame 
midden palaeolithische vondst.” 5

Vijf jaar later beschrijft G.J. Bothof de vondst van een Levallois-spitsschaaf, 
die ook wel als mes is gebruikt, in de Westerakker in Beek, beter bekend als 
de Elyzeese velden.

“De ouderdom van dit werktuig is, schrikt U niet, 50.000 tot 45.000 
jaar v.Chr. Dat is het midden-paleolithicum dat in de laatste helft van 
de tijd tussen de laatste twee ijstijden Riss en Würm valt. 6 

Overigens duurt het Moustérien van ongeveer 90.000 tot 37.000 v.Chr.”
Dit artefact is gevonden door “onze Lentse stenenspecialist” A.M. Wouters, 
die verantwoordelijk is voor de datering. Ook W.N. Tuyn is bij de duiding 
van de vondst betrokken.
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Waarvoor werd een spitsschaaf gebruikt? Het artikel zegt daarover alleen 
dat de schaaf ook wel als mes is gebruikt. Wat werd er mee geschaafd? 
Hoe weten Wouters en Tuyn dat dit werktuig gemaakt is tussen 50.000 
en 45.000 v.Chr.? Argumenten daarvoor worden niet genoemd. Om het 
tijdvak waarin het stuk gereedschap werd gebruikt wat meer reliëf te geven 
maakt de auteur een uitstapje naar de geologie; volgens hem is de schaaf 
tussen de laatste en voorlaatste IJstijd gemaakt. Gedurende de IJstijden 
zelf was het te koud voor menselijke activiteiten. In de voorlaatste IJstijd, 
het Saalien genoemd, was Nederland tot de lijn Haarlem-Nijmegen met 
ijs vanuit Scandinavië bedekt. De enorme ijsmassa heeft aan de uiteinden 
de grond omhoog geperst, zo zijn de stuwwallen gevormd. Zolang er ijs 
lag was leven hier onmogelijk. De geologen laten het Saalien 128.000 jaar 
geleden eindigen. Daarna begon een warme periode, Eemien genoemd, 
die warmer was dan nu. 116.000 jaar geleden begon de laatste IJstijd, het 
Weichselien.7 De gletsjer bedekte vanuit Scandinavië Denemarken, behalve 
west Jutland, het noorden van Duitsland en Polen, maar ook in onze streek 
was het zo koud dat hier geen mensen woonden.8 Wat nu te zeggen van 
de datering van de spitsschaaf in 50.000 en 45.000 v.Chr., dus midden in de 
laatste IJstijd, toen Nederland onbewoond was? Niet alleen Nederland maar 
zelfs heel Noordwest-Europa waren toen volgens de auteurs van het hand-
boek Nederland in de prehistorie onbewoond. Als we hen moeten geloven, 
is het daarom onmogelijk dat hier sporen van menselijke activiteiten uit die 
periode kunnen worden gevonden en toch dateert de expert Wouters de 
stenen spitsschaaf in die tijd.
De oplossing van deze contradictie kan mogelijk worden gevonden door het 
Midden-Weichselien wat meer in detail te bekijken. Deze IJstijd werd drie 
keer onderbroken door een zogenoemd Interstadiaal, een warmere periode 
tijdens een IJstijd. Het Moershoofd-Interstadiaal tussen 50.000 en 43.000, 
genoemd naar een plaatsje in Zeeuws-Vlaanderen, was een warmere onder-
breking van het poolklimaat van het Midden-Weichselien. Op Internet9 vind 
ik daarover de volgende toelichting:

“(Er) heerste (…) tijdens de beginfase van het Moershoofd Interstadi-
aal juli temperaturen van om en bij de 13° C, gevolgd door een snelle 
temperatuursdaling tot gemiddeld 5 à 8° C, waarna opnieuw een 
stijging van de temperatuur tot ongeveer 10° C is opgetreden.” 10

Deze wat warmere tussentijd duurde zevenduizend jaar, wat geologisch 
gezien heel kort is, maar voor archeologen een heel lange periode. De hier 
beschreven gereedschappen zijn mogelijk aanwijzingen dat jagers in de wat 
warmere zomermaanden onze streek hebben bezocht. De vondsten laten 
ook zien dat de simpele bewering dat onze streken in het Midden-Weichse-
lien onbewoond waren, nader onderzocht moet worden en mogelijk moet 
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worden genuanceerd. Wetenschappelijk gezien lijken deze vondsten mij van 
onschatbare waarde.
Het is daarom jammer dat deze twee zeer oude vondsten niet zijn opge-
nomen in de Catalogus van vindplaatsen behorende bij de archeologische 
beleidsadvieskaart van de Gemeente Ubbergen11. Het lijkt er op dat ze niet 
bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (toen 
nog ROB) zijn aangemeld, want in het Archis-systeem zijn ze niet terug 
te vinden. Vondsten die niet worden aangemeld, komen niet beschikbaar 
voor andere onderzoekers en zij kunnen ook niet worden verwerkt in de 
Archeologische Beleidsadvieskaart van de desbetreffende gemeente. Zo’n 
gemeente kan op deze manier volkomen ten onrechte een terrein vrij-
geven dat de status hoort te krijgen van een (zeer) hoge archeologische 
verwachting.
Op de stuwwal zijn, onder andere bij de St. Maartenskliniek12, nog vondsten 
gedaan uit het laat-paleolithicum (35.000 tot 8800 v. Chr.), dus van voor 
het einde van de laatste IJstijd. Uit het mesolithicum (8800 tot 5300 v.Chr.) 
is hier niet zo veel gevonden, maar weer wel veel uit het neolithicum (5300 
tot 2000 v. Chr.). Het is zeer de moeite waard om met alle betrokkenen na te 
gaan of er sprake is bewoningscontinuïteit of dat er ook hiaten zijn.

De oudste bewoners van de huidige polder
Ook bij het Wylermeer is het een en ander uit het laat-paleolithicum gevon-
den. Vooral de ontdekking van deze vindplaats is een schot in de roos. Dit is 
de oudste vindplaats in het stroomgebied van de rivier. De vondstomschrij-
ving luidt:

“Een afgebroken honingkleurige spits en een denticulé zijn waar-
schijnlijk afkomstig uit het Jong-Paleolithicum, evenals de vier mesjes 
die redelijk veel gebruiksretouche vertonen, de schrabbers en de 
ruimer. Een groot aantal klingen, waarvan de langste een lengte 
van 7 cm heeft, lijkt ook Jong-Paleolithisch van oorsprong te zijn. 
Een opmerkelijk artefact is een tongmes waarop de cortex voor 
een groot deel nog aanwezig is. Daar de vondsten uit hun verband 
gerukt zijn en gidsartefacten ontbreken is het niet mogelijk voor het 
merendeel van de stenen een datering te geven.” 13

Het laat-paleolithicum valt samen met de laatste 25.000 jaar van het Weich-
selien (de laatste IJstijd). Voor de determinatie van de vondsten wordt 
uitsluitend gekeken naar de gebruiksvoorwerpen zelf, zonder het gebruik 
van de gereedschappen in verband te brengen met de mogelijke gebruikers. 
Waren dat nomadisch jagers die achter kudden aantrokken of jagers-ver-
zamelaars die in tijdelijke nederzettingen verbleven? Een meer deductieve 
benadering, die vanuit de context afzonderlijk voorwerpen analyseert, kan 
goed helpen bij het dateren van de gereedschappen en inzicht geven in 
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de leefomstandigheden van de gebruikers. Ik heb niet de indruk dat deze 
methode erg in zwang is bij AWN-ers.
Op dezelfde plek bij het Wylermeer en op nog twee andere plaatsen in het 
stroomgebied van de rivier werden mesolithische gereedschappen gevon-
den. Bij het meer schrabbers, bij een graskuil naast een boerderij in de 
Ooijpolder14 (rara welke?) vuursteenafslagen en op de grindafvalberg van de 
zandafgraving bij Erlecom bijlen, gemaakt van een stuk gewei en van een 
koebot.15

De overige perioden laat ik hier onbelicht, hoewel daar ook nog heel veel 
over is gemeld. Het meest bijzondere vind ik de grote hoeveelheid Mero-
vingische en ook Karolingische scherven die zijn gevonden in de buurt van 
Waalheuvel aan de Rijksstraatweg in Ubbergen. Jan Thijssen, de vroegere 
stadsarcheoloog van Nijmegen, gaat er vanuit dat daar een Merovingische 
pottenbakkersoven moet zijn geweest.16 Dit versterkt mijn vermoeden dat 
het poldergebied in die periode al in cultuur is gebracht.

Tot besluit. Ik denk dat de AWN-afdeling Nijmegen e.o. buitengewoon 
belangrijke vondsten heeft gedaan, die een nieuw licht kunnen werpen op 
de vroegste bewoningsgeschiedenis van het oostelijk-rivierengebied met de 
bijbehorende stuwwal. Dat vraagt om verdere analyse van de vele vond-
sten. Nu het voor de leden vrijwel onmogelijk is geworden zelf te graven, 
zou de afdeling zich meer kunnen gaan toeleggen op het interpreteren van 
het vondstmateriaal, daarover te publiceren en het inzicht over de bewo-
ningsgeschiedenis te vergroten. Ik zou graag met wat afdelingsleden willen 
proberen de vroegste geschiedenis en andere perioden in beeld te brengen.
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EEN “SCHOKKERENDE” ONTDEKKING IN HET “GAT VAN ALEM” ?
Jos van der Heijden en Peter Seinen, Mergor in Mosam

Inleiding
In 2005 werden aan de Maasoever bij “het gat van Alem” (afb. 1) bij toeval 
de resten van houten planken die net boven het water uitstaken waarge-
nomen (afb. 2). Een eerste verkenning leerde dat dit slechts het ”topje” van 
een nagenoeg compleet scheepswrak was.

Verkenning
Het doel van de vervolgverkenningen was om te achterhalen om welk type 
schip het ging, waar zij voor gebruikt werd en mogelijk hoe zij aan haar 
einde was gekomen. Hiertoe werd het scheepswrak nauwkeurig opgeme-
ten, werd de inhoud van het wrak onderzocht en werd een houtmonster 
genomen ten behoeve van de datering.

Resultaten
De spiegel van het wrak was nog redelijk intact, terwijl de boeg nagenoeg 
ontbrak. Daardoor kon slechts de minimale lengte van 12,8 meter worden 
bepaald, met een maximale breedte van 4,4 meter (afb. 3). De scheepswand 
was aan de buitenzijde bedekt met ijzeren platen, waartussen resten van 
breeuwsel werden aangetroffen. In het ruim van het schip werden resten 
van verfblikken en fuikringen aangetroffen. Buiten het wrak werden nog 
een fornuis en een kookpot gevonden. Verder ontbrak ieder spoor van een 
lading.

Discussie en conclusies
Het wrak is zeer waarschijnlijk per ongeluk gezonken, gezien het feit dat 
het nog bestaat en het hout niet hergebruikt of opgestookt is, en het feit 
dat nog een deel van de inventaris aanwezig was. De inventaris en het 
ontbreken van lading wijzen op het gebruik als vissersschip. De toepassing 
van beplating van de scheepswand met breeuwopvulling is, als maatregel 
tegen paalworm, typerend voor schepen die gebruikt werden in zout water. 
Op basis van de geschatte afmetingen van het schip ligt zeewaardigheid 
niet erg voor de hand. Mogelijk werd het schip eerder gebruikt in de Zui-
derzee of in Zeeuwse wateren. Het zou hier een schokker kunnen betreffen, 
een type platbodem botter dat veel door voornamelijk Schoklandse vissers 
gebruikt werd. Na de evacuatie van Schokland in 1859 en uiteindelijk de 
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 werden schepen verkocht en kwamen 
vaak op de grote rivieren terecht. Het laatste schip van dit type werd rond 
1900 gebouwd. De dendrochronologische datering van het scheepswrak 
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geeft als vroegste bouwjaar 1860 aan, wat de identificatie als schokker 
zeker niet uitsluit.
Hoewel botters en schokkers nog geen eeuw geleden de meest gebruikte 
vissersschepen van de Zuiderzee waren, zijn nog slechts weinig intacte 
exemplaren bekend. Mogelijk is het wrak bij Alem een welkome 
ontdekking.

Afb. 1 - Locatie van het wrak in “het gat van Alem”.

Afb. 2 - Scheepswand- of dek-planken.
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Afb. 3 - Ruwe schets van het scheepswrak. 
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