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VOORWOORD JAARVERSLAG 2009
Marijke Pennings, voorzitter

U kunt u laten meevoeren bij het voor u liggende verslag van ons vereni-
gingsjaar 2009. Zoals u ziet in een mooi nieuw jasje, een “glossy look”.
Ook dit jaar tonen de artikelen in dit verslag een grote diversiteit, in tijd en 
plaats. Zo vindt u van grofweg 15 plaatsen uit onze regio wel een archeolo-
gische wetenswaardigheid. Zelfs Curaçao en Turkije doet u aan op uw tocht 
door dit verslag.

Er waren in het afgelopen jaar ook opgravingen, waar leden bij assisteer-
den. Ook voor 2010 is, zoals u inmiddels vernomen heeft, al bij 3 opgravin-
gen gevraagd hulp te verlenen. 

Er is door vele anderen veel werk verzet; de vondstverwerking op de 
woensdagavond, het onderhouden van de website, het mede organiseren 
en verzorgen van een veldwerkcursus en het deelnemen aan verschillende 
activiteiten.

Voor al deze bijdragen wil ik iedereen hartelijk bedanken; dit houdt onze 
vereniging/afdeling actief en levend. 
Rest mij u veel leesplezier te wensen met het voor u liggende verslag.
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS  
Willem Kuppens 

Lezingen, presentaties en excursie
Op 17 februari 2009 verzorgde Jeroen Wildenberg, als archeoloog verbon-
den aan het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nij-
megen, een interessante lezing over de opgraving op het terrein van het 
voormalige adellijke huis De Pol en Bering te Bemmel.
Op 22 maart 2009 nam een respectabel aantal leden en donateurs van de 
afdeling deel aan de door het bestuur georganiseerde excursie naar Xanten. 
Te Xanten werd het splinternieuwe Romeinse museum op het terrein van 
het Archeologische Park bezocht. Tevens werd door de Xanten-gangers 
deelgenomen aan een tweetal rondleidingen, te weten een wandeling 
door het middeleeuwse stadscentrum van Xanten en de bezichtiging van de 
aloude St. Victor Dom in de stad. (Zie voor een afzonderlijk verslag van de 
Xanten-excursie de bijdrage van John Jansen in dit jaarverslag.)

Tijdens de afdelingsledenvergadering op 21 april 2009 verzorgde ons lid 
Harry van Enckevort, als seniorarcheoloog verbonden aan het Bureau 
Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen, op basis van de 
gegevens van enkele recente, grotere opgravingen een update van onze 
kennis over Romeins Nijmegen en omgeving.
Tijdens het Gebroeders van Limburgfestival te Nijmegen werd op 30 augus-
tus 2009 door enkele leden van de afdeling een AWN-stand gerund.
Op de altijd drukbezochte jaarlijkse Schervenavond van 22 september 
2009 presenteerden diverse AWN-leden hun meest opmerkelijke vondsten 
van het afgelopen jaar. Daarnaast verzorgden enkele AWN-leden korte 
lezingen/presentaties. 
Op 17 november 2009 was Joep Hendriks onze gast. Joep, als archeoloog 
verbonden aan het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente 
Nijmegen, informeerde ons uitgebreid over de Romeinse villabewoning in 
Limburg.

Activiteiten van het bestuur 
In 2009 verschenen vier Nieuwsbrieven van de afdeling (januari, april, juli 
en oktober 2009). Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 15 januari, 
16 april, 24 juni, 16 september en 11 november. Tijdens de bestuursverga-
deringen stonden o.a. op de agenda: het afdelingsprogramma 2009/2010 
(lezingen, excursies e.d.), de vormgeving van onze deelname aan het in juni 
2010 te Nijmegen plaatsvindende Romeinenfestival en het Weekend van de 
Archeologie en het reactiveren van het fenomeen veldwerkcoördinatie.
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De jaarlijkse afdelingsledenvergadering vond plaats op 21 april 2009. Tijdens 
de vergadering werd de Wim Tuijn-fibula[1] in verband met het op zeer ver-
dienstelijke wijze onderhouden en vernieuwen van onze afdelingswebsite 
uitgereikt aan ons lid Aad Hendriks (webmaster). De bestuursleden Miriam 
de Groot en Rob Woldringh vertegenwoordigden de afdeling tijdens de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de AWN. Deze vond plaats op 18 
april 2009 te Houten. De jaarlijkse Afgevaardigdenvergadering vond plaats 
op 21 november 2009 in het nieuwe gebouw van de Rijksdienst voor Cultu-
reel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. Astrid van Eekeren en Mike den Hartog 
namen namens het bestuur aan deze bijeenkomst deel. Ter voorbereiding 
op het versterken van de contacten met de (deels nieuwe) beleidsambte-
naren ruimtelijke ordening van de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en 
Millingen aan de Rijn werd in december 2009 een informatieve bijeenkomst 
belegd met afdelingsleden en vertegenwoordigers van cultuurhistorische 
verenigingen woonachtig of actief in het verzorgingsgebied van de drie 
gemeenten. Namens het afdelingsbestuur werd door Rob Woldringh deel-
genomen aan de bijeenkomsten en daaruit voortvloeiende activiteiten van 
het Cultureel Platform Rijk van Nijmegen.

Informatieverstrekking aan derden en ondersteuning bij opgravingen 
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.
Op verzoek van Hazenberg Archeologie werd medewerking verleend aan de 
uitwerking van de opgravingsgegevens inzake het Merovingisch grafveld te 
Wijchen.
Op verzoek van BILAN werd informatie verstrekt over het door enkele AWN-
leden aangetroffen vondstmateriaal  aan de Kanaalweg te Mook.
Samen met medewerkers van Staatsbosbeheer werd een verkennend 
onderzoek ingesteld naar de aard en omvang van enkele nabij de top van 
de Jansberg te Plasmolen (gemeente Mook en Middelaar) aangetroffen 
aardwerken. Op verzoek van de gemeente Druten werd een waarneming 
uitgevoerd in een ten behoeve van een nieuwbouwwijk gegraven wegcunet 
te Puiflijk. Ten behoeve van de in 2010 verschijnende special van Wester-
heem over de Vlaardingen-cultuur werd door enkele leden van de afdeling 
een tekstbijdrage verzorgd.In verband met de aanstaande wijziging van het 
bestemmingsplan buiten gebied van de gemeente Beuningen werd op

1. De door ons afdelingslid Anneke van Bergen ontworpen en vervaardigde zilveren Wim Tuijn-fibula (in 
de vorm van een omega-fibula) is in 2008 door het afdelingsbestuur ingesteld en wordt jaarlijks uitgereikt 
aan leden van de afdeling die zich voor de AWN bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 
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verzoek van de gemeente Beuningen en de in het buitengebied gelegen 
Afvalenergiecentrale ARN een advies uitgebracht. Zulks was voor de direc-
tie van de ARN aanleiding de AWN-afdeling te voorzien van een donatie 
ter hoogte van € 250,-. Door diverse leden van de afdeling werd (al of 
niet gecoördineerd) ondersteuning verleend tijdens door archeologische 
opgravingsbedrijven uitgevoerde veldactiviteiten (w.o. de door het Bureau 
Archeologie en Monumenten gemeente Nijmegen uitgevoerde opgravingen 
aan de Rijn-/Lekstraat te Nijmegen en op het industrieterrein Bijsterhuizen 
te Wijchen).

Cursussen 
De AWN-afdelingen 16 en 17 organiseerden in het najaar van 2009 geza-
menlijk voor de negende keer een “Basiscursus Archeologie”. De inschrijving 
stond open voor leden van de AWN-afdelingen 15 (West- en Midden-
Betuwe en Bommelerwaard), 16 (Nijmegen en omstreken), 17 (Zuid-Veluwe 
en Oost-Gelderland) en 18 (Zuid-Salland). 

Mutaties in het afdelingsbestuur 
Tijdens de jaarlijkse afdelingsledenvergadering van 21 april 2009 werd 
afscheid genomen van de bestuursleden Ben Teubner en John Jansen. Aan-
sluitend werden twee nieuwe bestuursleden benoemd (Tess Doorewaard en 
Mike den Hartog).
In de bestuursvergadering van 24 juni 2009 werd een nieuwe bestuurssa-
menstelling vastgesteld (zie voor de bestuurssamenstelling per 31 december 
2009 de laatste pagina van dit jaarverslag). 

Leden en donateurs 
Het aantal leden nam in 2009 toe van 151 naar 156. Met 156 leden en 18 
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. 

Soort lid/ 
donateurs

Jan 
2004

Jan 
2005

Jan 
2006

Jan 
2007

Jan 
2008

Jan 
2009

Jan
2010

Gewoon lid 128 124 129 137 141 137 138
Jeugdlid 0 0 0 0 0 0 2
Huisgenoot lid 6 6 7 6 6 3 5
Student lid 6 6 4 4 5 6 5
Geassocieerd lid 9 9 8 6 7 5 6
Totaal aantal 
leden

149 145 148 153 159 151 156

Donateurs 23 20 16 17 18 15 18
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JAAROVERZICHT WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK
Peter de Lange van Bergen

Algemeen
De werkgroep heeft wederom een zeer gevarieerd jaar achter de rug. Twee 
keer per maand kwam de werkgroep op een vaste maandagavond bijeen 
met uitzondering van de vakantiemaanden.
De werkgroep heeft -net als vorige jaar- 15 leden. Op de  teller van onze 
website www.archeologiecuijk.nl zijn vanaf 1 januari net als vorige jaar ca. 
1000 hits geweest.
Ons  maandelijkse spreekuur met een contactpersoon van de gemeente is 
een succes. In goed overleg met hem kunnen wij op deze manier snel rea-
geren op -in onze ogen- misstanden en kunnen we onze ideeën omtrent de 
Cuijkse archeologie in brede zin kwijt.

Beleidsplan
Eindelijk, na jarenlang oponthoud, is op 11 mei 2009 door de gemeenteraad 
van Cuijk het Beleidsplan Archeologie Cuijk vastgesteld. Het archeologisch 
beleidsplan is vertaald in een visuele kaart. Hierop zijn zones met verschil-
lende archeologische waarden aangegeven. Een en ander is te bewonderen 
op de website van de gemeente Cuijk: www.cuijk.nl.
Het op praktische wijze omgaan met behoud en beheer van archeologische 
waarden staat hierin centraal. De ambitie van de gemeente Cuijk is daar-
naast om archeologie meer te gaan benutten als inspiratiebron voor de 
ruimtelijke kwaliteit.  Het uitgangspunt daarbij is het vinden van een goede 
balans tussen het zo min mogelijk belasten van vergunningaanvragers en 
een verantwoorde omgang met het bodemarchief. Daarom is er een onder-
verdeling gemaakt tussen gebieden met een lage archeologische verwach-
ting en gebieden met een hoge en middelhoge archeologische verwachting.
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Activiteiten
Van het jaarverslag van 2008 is door Ton van der Zanden een boekwerkje 
gemaakt wat aan de gemeente en alle raadsleden is aangeboden.

Op 27 januari is er door RAAP een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de 
Gildekamp. Enkele van onze leden hebben hieraan assistentie verleend.

Op de basisschool “de Akkerwinde” te Vianen leverde Jan Kusters een 
bijdrage aan een project over de Romeinse Tijd. De leerlingen waren zeer 
gemotiveerd en enthousiast. Zij kregen allen een munt en een folder van 
museum Ceuclum mee.

Op 16 maart is door de werkgroep een avondvullende lezing gehouden voor 
de Historische Kring Land van Cuijk over de opgravingen op de Nielt van 
2006. Jantinus Koeling heeft het gedeelte over de opgraving zelf op zich 
genomen, waarna na de pauze Jean François Gentenaar een inleiding hield 
over de relatie van een blikseminslag en de muntvondst.

Via het maandelijks gemeentelijk overleg hadden wij inspraak op o.a. 
het bouwproject Grotestraat 19-21, Grotestraat 25, het ontwerpbestem-
mingsplan Cuijkse Cantheelen Deken v.d. Ackerplein, een bouwplan aan de 
Ronduitsesestraat te Haps, een ontgrondingsplan bij de Dommelvoort en de 
aanleg van een kantine bij Nutricia aan de Grotestraat.

Een Turkse inwoner van Cuijk toonde ons een kleitablet, gevonden in 
Centraal Turkije. Door ons werd onderzoek gedaan onder andere via de 
Universiteit Leiden. De tekst is een brief uit de zgn. Oud-Assyrische periode, 
gericht tot Itur-il door Il-wedaku, twee Assyrische kooplieden (datering ca. 
1850 voor Chr.). Het is zeer waarschijnlijk dat het origineel in Kültepe (NO 
van Kayseri) is gevonden. Daar, in het toenmalige Kanesj,  bevond zich de 
hoofdvestiging van kooplieden uit de stad Assur (aan de Tigris in Noord-
Irak) in Anatolië.
Kleitabletten uit Kültepe zijn in de periode vóór 1948, het begin van  de 
officiële Turkse opgravingen, door roofgravingen over de wereld verspreid. 
Het grootste deel van de ongeveer 4000 voor 1948 gevonden teksten 
is inmiddels gepubliceerd en daar zit deze tekst niet bij volgens Dr. J.G. 
Dercksen (SMES/Opleiding Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië, 
Universiteit Leiden). Er zijn waarschijnlijk nog illegaal opgegraven tabletten 
in  omloop in Turkije, soms “aan grootvader geschonken door Ataturk”. Dr. 
Dercksen kan pas met zekerheid zeggen of het tablet echt is, wanneer hij 
het tablet gereinigd kan zien.
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Voor de afgraving en reconstructie in de Meerkampen bij Oeffelt -een 
project dat in samenwerking met Staatsbosbeheer wordt uitgevoerd- zijn 
wij als werkgroep gevraagd te komen kijken. De afgravingen gaan in 
verband met kleiwinning soms tot twee meter diep. De provincie heeft 
aangegeven dat er begeleiding nodig is voor een strook tot 100 m vanaf de 
Maas. Ook de lokatie tegenover het Genneperhuis valt in het project. Bij 
beide projecten is assistentie verleend bij het proefsleuvenonderzoek uit-
gevoerd door BAAC (zie ook het elders in dit jaarverslag opgenomen artikel 
van Jan Wessels).

Op 30 augustus werd door de Werkgroep deelgenomen aan de Culturele 
dag Cuijk waarbij wij op het pleintje voor museum Ceuclum een presentatie 
van de betrokkenheid van Cuijk bij de Limes in Nederland gaven. Ruim 200 
bezoekers toonden veel belangstelling voor archeologie en het cultureel 
erfgoed. Verder kon het publiek bodemschatten meebrengen die zij zelf in 
hun tuin of akker gevonden hadden en waar zij meer over wilden weten. 
Van 15 voorwerpen werden foto’s gemaakt en gegevens genoteerd en op 
de werkavonden verder uitgezocht.

Op 10 september was er een vooroverleg met de gemeente in verband met 
een booronderzoek in het  gebied 6000 aan de Maaskade. Op 19 oktober 
is een verkennend onderzoek naar de grondlagen en eventuele vondsten-
pakket van de palenconcentratie in de Maas gedaan. In het uitgespaarde 
gedeelte van de Maaskade waren in het totaal 24 boringen gepland (drie 
rijen van acht). Het booronderzoek is door ADC uitgevoerd. Een rapport 
volgt spoedig.

Afb. 1 - Kleitablet uit Centraal Turkije
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Door de gemeente Cuijk zijn gelden beschikbaar gesteld voor een plan ter 
bescherming van archeologisch erfgoed.  Ons idee is om de buitenvitrines 
van het gemeentehuis op te leuken met archeologische thema’s. Die vitrines 
geven op dit moment volgens sommige van ons een verloederde aanblik. De 
gemeente vindt dit een uitstekend idee en wij hopen de herinrichting van 
de vitrines begin volgend jaar te mogen realiseren.

Verder is er de laatste werkgroepavond van het jaar 2009 hard gewerkt 
om materiaal te verzamelen, verband houdende met een aan het museum 
uit te brengen advies inzake het vervolmaken van de maquette die van 
de Romeinse brug over de Maas en de bijbehorende oevers bij Cuijk is 
gemaakt. Aan de Cuijkse kant is het vierde-eeuwse castellum aangege-
ven met alleen de dubbele gracht, verder is het terrein blanco. Het advies 
zal worden gegeven op basis van ondermeer onder leiding van  prof. J.E. 
Bogaers vervaardigde rapporten en foto’s naar aanleiding van de opgravin-
gen uit 1937 en 1966-1967. 

Door de werkgroep is een GPS-systeem aangeschaft. Tevens is een flatscreen 
monitor aangeschaft voor de nieuwe computer die de werkgroep gedo-
neerd heeft gekregen van een sponsor die niet met name genoemd wil 
worden.

Hieronder een verslag van opgravingen en  vondsten die bij terreinverken-
ningen en detectoronderzoek werden gevonden.

Zegelstempel uit de 15de eeuw in het Land van Cuijk
Het lakzegelstempel is door Jan Kusters met een metaaldetector gevonden 
op een akker. Na bestudering van een kaart uit 1830 is vastgesteld dat er 
indertijd een zandpad/weg van Oeffelt naar Boxmeer liep. Door ruilver-
kaveling en/of  herinrichting van het landschap was deze weg niet meer 
zichtbaar. 
Het zegelstempel is van brons en heeft een prachtige afbeelding van Maria 
met op haar schoot het kindje Jesus. Op het randschrift is in spiegelbeeld 
te lezen AVE MARIA. De bovenbouw van het stempel is afgebroken en 
de breuklijnen geven aan dat de opbouw waarschijnlijk bestond uit drie  
ogen. Jan heeft in was (zegellak) een mooie afdruk kunnen maken van het 
stempel. Het stempel  is aangemeld bij het meldpunt Archeologie van de 
provincie Noord Brabant. De heer Henk Hendrikse, schrijver van het boek 
over zegelstempels in de provincie Zeeland, geeft aan dat het een devo-
tiestempel is uit de 15de eeuw. Het kan ook een keerzijdenstempel (kerk / 
klooster) zijn waarbij de voorzijde -dus de tegenhanger- ook het symbool 
Maria had maar dan met randtekst van de eigenaar. Op deze locatie heeft 
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Jan ook een Romeinse sestertius van Hadrianus, 
een loep en een muntgewicht van een Spaanse 
gouden Escudo gevonden. 

Romeinse ogenfibula, spitskling  en zilveren ring
De Romeinse ogenfibula  (mantelspeld)  is gevon-
den op een akker in het buitengebied van Cuijk 
in de omgeving van de heerbaan. De naald 
ontbreekt.

De spitskling (mes of dolk) is gevonden op 
een akker in Haps aan de Lokkantseweg bij 
het graven van een slootje. De prachtige kling 
is een artefact uit het midden-neolithicum 
(Michelsberg cultuur 4000 -3500 voor Chr.) en 
is vervaardigd van het zeer bekende Rijckholt 
vuursteen. De kling is 10,3 cm lang, 2,7 cm breed, 
is aan beide lange zijden mooi geretoucheerd 
en is bruin gepatineerd door de ijzerhoudende 
grond waarin de kling gevonden is. Door de 
kleine beschadiging aan de rechterzijde is de 
grijze kleur van het typische Rijckholt vuursteen 
nog zichtbaar. De kling is gedetermineerd door 
archeoloog Jan Thijssen uit Nijmegen en gevon-
den door J. Goossens.

T. Basten vond in Vianen een prachtige zilveren 
ring, gemaakt van een zilveren dubbeltje van 
koningin Wilhelmina. De ring is vervaardigd in 
de Tweede Wereldoorlog door koningsgezinde 
landgenoten die tegen het regime van de bezet-
ter waren. 

Mortier / kanonskogel 
De twee mortier- / kanonskogelfragmenten van 3 
en 2,2 kg in gietijzer zijn gevonden in het gebied 
De Meerkampen te Oeffelt tegenover het Gen-
neper Huys. De kogels zijn gevonden buiten het 
door archeologisch bedrijf  BAAC onderzochte 
gebied. 
Vondstomstandigheden: de bouwvoor van 50 
cm werd afgevoerd in verband met kleiwinning 

Afb. 2 - Zegelstempel uit de 

15de eeuw

Afb. 3 - Ogenfibula

Afb. 5 - Kling Michelsberg-

cultuur uit Haps

Afb. 4 - Ring met 

dubbeltje van Wilhelmina
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en herinrichting van het gebied. Daarna heeft Jan Kusters de kanonskogels, 
loden kogels en zwaardknop tot maximaal 20 cm diepte gevonden.
De mortier heeft na reconstructie een diameter van 25 cm. De wanddikte 
is 4,5 cm. Op een van de fragmenten is de gietnaad nog zichtbaar. Het 
gewicht van de kogels heeft Jan bepaald door het volume van de buitenbol 
en de binnenbol van elkaar af te trekken en daarna  het soortelijk gewicht 
van gietijzer (7,5 kg) met het volume te vermenigvuldigen. Het gewicht van 
de kogel is dan ruim 40 kg. De kogels zijn waarschijnlijk afgeschoten tijdens 
de 80 jarige oorlog bij de belegering door Frederik Hendrik in 1641. De 
kogels konden ruim 400 meter ver geschoten worden e.e.a.  afhankelijk van 
de druk en de hoeveelheid buskruit. De Spanjaarden hadden toen het Gen-
neper Huys bezet. Gennep heeft gedurende vier eeuwen deel uit gemaakt 
van het Hertogdom Gelre.

Loden kogels voor handvuurwapens en knop 
van zwaard of ander steekwapen
Ook heeft Jan Kusters een 60 tal loden kogels 
(8-19 mm) voor handvuurwapens (musket, roer 
en pistolet) uit die periode gevonden in de 
directe omgeving van de kanonskogelfragmen-
ten. Loden kogels werden gebruikt van +/- 1500 
tot 1860. Voor het vervaardigen van de kogels 
voor handvuurwapens werd gesmolten lood 
in een gietkanaal van een kogeltang gegoten. 
Twee kogels zijn gekoppeld.

Afb. 6 - Beschieting in de 18de eeuw

Afb. 7 - Fragmenten van een 

mortier- of kanonskogel

Afb. 8 - Gietijzeren knop van 

een zwaard
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De gietijzeren knop van een zwaard of ander 
steek- of slagwapen met een doorboring voor 
bevestiging is gevonden op dezelfde locatie. 
De knop heeft een diameter van 4,5 cm en een 
gewicht van 278 gram en de knophoogte is 3,8 
cm. De knop was zwaar  en diende als contra 
gewicht voor het zwaard.

Neolithische bladspits 
Jan Kusters vond deze neolitische bladspits op 
een hoge terrasrug van een oude Maasarm op 
een akker in Vianen. 

Sestertius van keizerin Lucilla  
In het voorjaar werd door Jan Kusters een 
mooie Romeinse sestertius van keizerin Lucilla 
(163-181 na Chr.) toegevoegd aan de muntschat 
uit de tijd van keizer Postumus te Sint Anthonis. 
Deze muntschat werd reeds beschreven in ons 
jaarverslag 2008.

Denarius Julia Maesa
Een door Jan Kusters gevonden denarius van 
Julia Maesa is aangeboden bij “Restaura” in 
Haelen om vast te stellen of de munt met het-
zelfde stempel werd gemaakt als de munten van 
de muntschat in Cuijk. Deze muntschat werd in 
2006 gevonden bij een opgraving op De Nielt. 
De munt van Julia Maesa komt een aantal keren 
voor in de muntschat van Cuijk. De munt is op 
een afstand van 3 km van De Nielt gevonden.

Afb. 9 - Loden kogels

Afb. 10 - Neolithische bladspits

Afb. 11 - Romeinse munten 

uit Sint Anthonis

Afb. 12 - Denarius van 

Julia Maesa
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE ASBOOM IN OVERLANGEL 
Marja van den Broek (Archeologische werkgroep Ravenstein)

Inleiding
In augustus en september 2009 vond het vervolg plaats op het archeolo-
gisch onderzoek uit 2008 op het terrein waar nieuwe huizen gebouwd gaan 
worden; plan Asboom in Overlangel. De opdrachtgever was woonmaat-
schappij Mooiland Maasland. In vier weken tijd werd het oostelijke deel van 
het terrein onderzocht. In het Archol-rapport over het sleuvenonderzoek 
in januari 2008 is te lezen dat het westelijk gelegen deel van het terrein 
1 meter lager ligt en dus geen intact bodemprofiel meer heeft. Er is voor 
gekozen dit deel dan ook niet verder te onderzoeken.

Het oostelijke deel heeft  echter wel een intacte cultuurlaag. Op 1 meter 
diepte bevindt zich een rijke vondstlaag met vooral inheems en uitheems  
aardewerk uit de late ijzertijd en /of vroeg-Romeinse tijd. Het is niet gezegd 
dat er op dit terrein Romeinen hebben gewoond. Gelegen tussen Nijmegen 
en Cuijk moet er echter wel contact zijn geweest met de inheemse bewo-
ners en er zal gehandeld zijn. Veel gevonden aardewerk is dan ook verpak-
kingsmateriaal, waar handelswaar in heeft gezeten.

De leiding van dit project was in handen van Christian van der Linde van 
Archol BV., een opgravingsbedrijf met  banden met de universiteit van 
Leiden. We treffen dan ook vaak studenten archeologie aan bij deze pro-
jecten. Ook voor ‘nieuwkomers’ in onze werkgroep archeologie was dit een 
gouden gelegenheid om wat praktijkervaring op te doen. Na een korte 
instructie konden Nico en Arno hun eerste coupes maken; de ene keer in de 
stromende regen, de andere keer in de hitte van een van de laatste zomerse 
dagen.

Afb. 1 - Arno van Zwam en Nico Verhoeven 

helpen met het maken van coupes 

(foto: Marja van den Broek)
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Open dag
Op 2 september was er gelegenheid voor 
belangstellenden om een kijkje te nemen en 
een rondleiding en toelichting te krijgen. Op 
een tafel was een uitstalling van vondsten van 
dit terrein: Romeinse fibulae (mantelspelden), 
een fragment van een glazen armband, diverse 
munten en vuurstenen werktuigen uit de 
steentijd, aardewerkscherven en verschillende 
metaalvondsten.

Onder de cultuurlaag met vondsten, op onge-
veer 1.20 meter diepte, zijn kuilen en veel 
paalsporen aangetroffen. Deze sporen wijzen 
op bewoning in de 12de en 13de eeuw. Ze zijn 
zichtbaar als donkere verkleuringen in het 
zand. Alle sporen worden genummerd en op 
schaal ingetekend, vervolgens  gefotografeerd 
en gecoupeerd. Eventuele vondsten worden 
in vondstzakjes verzameld om later gewassen, 
genummerd en bestudeerd te worden. Een 
aantal  van deze sporen horen bij de platte-
grond van een grote boerderij van wel dertig 
bij twaalf meter.

Deze vier weken dienden om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Na een 
periode van bestuderen worden de conclusies vastgelegd in een rapport. Het 
rapport dat is gemaakt naar aanleiding van het onderzoek in 2008 is te down-
loaden van de website van Archol: www.archol.nl.

Het is toch wel heel bijzonder om midden in de 
dorpskern van Overlangel een redelijk intact 
bodemprofiel terug te vinden met sporen van 
bewoning tot nu toe. Ik ben benieuwd of het 
nieuwe rapport nog verrassingen gaat opleve-
ren. Nog even geduld.

Het interview met Christian van der Linde  
door omroep Walraven is te zien op:
www.vimeo.com/6608918

Afb. 2 - Tafel met vondsten tijdens 

de ´open dag´ 

(foto: Marja van den Broek)

Afb. 3 - Drie gecoupeerde paalspo-

ren van de boerderij op een rij 

(foto: Marja van den Broek)

Afb. 4 - Veel belangstelling op de 

´open dag’ op 2 september 2009 

(foto: Marja van den Broek)
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VELDSTEENOVENS GEVONDEN BIJ ‘DE KROMME HOEK’ TE NEERLOON
Marja van den broek (Archeologische werkgroep Ravenstein)

Inleiding
Bij ‘de Kromme Hoek’ in Neer-
loon werd, begin  februari 2009, 
door machinale graafwerk-
zaamheden ten behoeve van  
ontgronding in het kader van 
het IRMA-project (Interregio-
nale Rijn-Maas Activiteiten), de 
oude Maasgeul weer uitgegra-
ven. Op een diepte van drie tot 
vier meter onder het maaiveld 
werden de resten van veldsteen-
ovens gevonden. Ik ben met een 
archeoloog van het provinciaal 
archeologisch depot in Den 
Bosch polshoogte gaan nemen.

Waarnemingen in de modder
Het ging om de restanten van 
een veldoven voor de produc-
tie van bakstenen uit de periode 
NTA-NTB (nieuwe tijd 1500-1850), 
voorafgaand aan de systematische 
fabricage (in specifiek voor dat 
doel gebouwde baksteenovens) 
van bakstenen in de regio vanaf 
ca. 1860.  Iets ten  noord-oosten 
van de veldovens, aan de Maas, 
verrees toen een steenbakkerij. Nu 
ligt die lokatie in het water aan de 
overkant van de Maas bij de Loonse 
Waard bij Niftrik. Ook aan de over-
kant van de Maas, aan de Keentse 
kant waren begin 19e eeuw steen-
ovens te vinden.

Afb. 1 - De locatie van de veldovens 

(foto: Marja van den Broek)

Afb. 2 - Twee steenovens aan de Keentse kant van 

de Maas op een kaart uit de periode 1811-1832 

(foto: Marja van den Broek)
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De waarneming vond plaats bij slecht zicht en bij grauw en mistig weer, 
motregen en regen. Het terrein  is laag gelegen en zeer modderig. Plaatse-
lijk lag er diepe modder of drijfzand. De ‘brickstack’ is in het vlak over ca. 
45 x 5 m zichtbaar, maar liep nog in de wand van de graafput door. Gevon-
den werden alleen gebroken en deels verglaasde/gesinterde bakstenen van 
meerdere formaten en van matige kwaliteit vanwege de lage baktempera-
tuur. De stenen werden gestapeld in lange 
rijen. Daar werden takkenbossen omheen en 
tussen gelegd en dan werden die in brand 
gestoken. Houtskoolresten getuigen hiervan. 
De bakstenen waren voor lokale verwerking 
(in boerderijen en schuren). Het feit dat de 
onderste lagen van de brickstack uit over-
dwars gebroken bakstenen bestaan, maakt 
een preciese datering zeer moeilijk. Van de 
bakstenen beschikken we dus alleen nog 
over de dikte- en  breedtematen.

Tien jaar geleden zijn ook al op bijna dezelfde plaats lange stroken bak-
steenpuin gevonden, ook van veldovens. De toenmalige ROB is toen wel 
wezen kijken maar heeft er verder geen melding van gemaakt. Het was 
toen letterlijk ‘zand erover’, naar mijn mening een slechte zaak.
De toen gemaakte reportage van lokale omroep Walraven is te zien op 
www.vimeo.com/3294178 

Afb. 3 - Er werden alleen bakstenen 

gevonden die moeilijk te dateren zijn 

(foto: Marja van den Broek)

Afb. 4 - Het met kapotte bakstenen 

rood gekleurde landschap bij Neer-

loon (foto: Marja van den Broek)
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ONDERWATERARCHEOLOGIE IN CURAÇAO: HET PROJECT “DE MEDIATOR”
Peter Seinen (Mergor in Mosam)

Inleiding
In het archeologisch rijke water van het Cari-
bische gebied rond Curaçao bestaat uiteraard 
ook een rijke archeologische activiteit. Op 
Curaçao wordt deze activiteit georganiseerd 
door de Stichting Maritieme Archeologie 
Nederlandse Antillen, onder archeologische 
leiding van onderwater archeoloog Dennis 
Knepper. Ten behoeve van een van de projec-
ten, “De Mediator”[1], werd Mergor in Mosam 
uitgenodigd om in het afgelopen voorjaar twee weken mee te helpen. 
Uiteraard gaven wij hier graag gehoor aan. Het doel van het project is het 
vinden van de beste manier om het wrak te conserveren en zo goed moge-
lijk haar geschiedenis na haar ondergang te reconstrueren.
De Mediator is een 19de eeuws zeilstoomschip (afb. 1) dat in dezelfde eeuw 
in de haven van Willemstad gezonken is. Het moment van haar ondergang 
is goed gedocumenteerd[2], maar wat 
dieven en bergers later aangericht 
hebben is niet duidelijk. Bovendien is 
het wrak bedekt met heel veel afval 
uit alle tussenliggende periodes.

Resultaten
Om de geschiedenis 
van de Mediator na 
haar ondergang te 
kunnen reconstrueren 
en om haar zo goed 
mogelijk te conser-
veren, moest eerst 
de huidige situatie 
goed in kaart worden 
gebracht. Gezien de 
korte beschikbare tijd 
en de omvang van het 
wrak (circa 90 x 10 m), 
moesten we ons beper-
ken tot de spiegelsectie. 

Afb. 1 - De enige bekende afbeelding van 

de Mediator

Afb. 2 - Globale situatietekening van de spiegel van het 

wrak van bovenaf bezien (foto: Mergor in Mosam)
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Na een eerste verkenning gevolgd door het verwijderen van wat afval, 
kon het meet en tekenwerk beginnen. De bakboord sectie (links vanaf de 
spiegel) werd globaal ingetekend (afb.2). 
Het wrak is om haar lengteas gekanteld over een hoek van bijna 300 waarbij 
de stuurboord sectie geheel onder het sediment terechtgekomen is.

Van de bakboord sectie (afb. 3) zijn de resten van de scheepswand, spanten 
en dekconstructie, hoewel sterk verwrongen, nog goed te herkennen. Met 
name de twee achterste zware dwars-schotten zijn sterk naar achteren 
weggebogen. De dikke scheepswand (afb. 4) en het dek (afb. 3) lijken in de 
lengterichting te zijn opengescheurd. Vermoedelijk is deze schade aange-
richt door bergers (mogelijk op zoek naar de scheepsschroef) uitgerust met 
zwaar materieel of springstof. 
Bij mogelijke vervolgacties kunnen de andere secties in kaart worden 
gebracht. Er zal eerst nog wel veel meer afval verwijderd moeten worden. 
De hoogste prioriteit heeft op dit moment conservering van het wrak. 
Hoewel het wrak niet direct bedreigt wordt, doet het corrosieve warme 
zoute water langzaam maar zeker haar werk. Plannen voor het anodisch 
beschermen van het metaal in combinatie met het regelmatig monitoren 
van de conditie van het wrak zijn in ontwikkeling[3].

1. W. Nagelkerken, Rapport over de opgraving van het Engelse stoomschip Mediator,
Gezonken in 1884 in de haven van Curaçao, STIMANA, Maart, 2003.
2. Levien Groenen, Illustrated Marine Encyclopaedia, 1970.
3. Dennis. Knepper, senior archaeologist, Versar, private communication, 2009.

Afb. 3 - Bakboord sectie van het wrak 

(foto: Mergor in Mosam)

Afb. 4  - De afgescheurde scheepswand 

(foto: Mergor in Mosam)



21

HET GENNEPERHUIS
Jan Wessels

Inleiding
In de periode september – december 2009 onderzocht in het kader van de 
plannen van de gemeente Gennep het  archeologisch bedrijf BAAC het aan 
de monding van de Niers liggende Genneperhuis. Aan dit onderzoek werd 
deelgenomen door een viertal vrijwilligers, te weten Frank van Lith, Joy 
de Jong, Henk Jaspers en de schrijver van dit artikel. De vier beroepsme-
dewerkers van BAAC en de vier vrijwilligers vormden een gezellig en goed 
samenwerkend team. Zelf heb ik er 245 uur aan bijgedragen en een mooie 
ervaring opgedaan.

Het Genneperhuis was ooit een versterkte vesting. De Romeinen hadden 
waarschijnlijk deze plek al uitgekozen in verband met de strategische 
ligging. Dicht bij de Maas, aan de monding van de Niers en vlak bij de 
Romeinse hoofdweg tussen Nijmegen en Venlo. Van de resten van het 
Genneperhuis is nauwelijks meer iets zichtbaar. Slechts de verhoging in het 
landschap geeft aan dat op de plek een massief bouwwerk heeft gestaan. 
Het heeft door de eeuwen heen heel wat bezetters gekend, maar daar is al 
genoeg over geschreven.

Afb. 1 - Fortificatie het Genneperhuis (foto: Jan Wessels)
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Om het toeristisch aantrekkelijk te maken heeft de gemeente Gennep er 
voor gekozen om de reconstructie in stappen te doen:
• het herkenbaar maken van kroonwerken (verdedigingswallen), 
• het uitdiepen van de grachten,
• de kroonwerken weer toegankelijk maken met bruggetjes, zelfs over de 

Niers naar de kroonwerken aan de Milsbeekse kant,
• het blootleggen en consolideren van de ruïne, het kasteel zelf. 

Het archeologisch onderzoek
Tijdens de opgravingscampagne werden op regelmatige afstanden proefsleu-
ven over de grachten aangelegd met als doel de profielen te documenteren. 
Vervolgens werd de afgraving van de tussen de grachten gelegen zones archeo-
logisch begeleid.  De vondsten in de proefsleuven werden hierbij driedimensi-
onaal en digitaal ingemeten. De vondsten die gedaan werden bij het uitgraven 
van de tussen de grachten gelegen delen, werden verzameld in vakken van 10 
m breed, natuurlijk wel per laag. Het doel van dit alles was om de profielen van 
de grachten vast te leggen voordat de machine die zou weggraven. De grach-
ten werden met enkele meters verdiept wat een enorme hoeveelheid vondst-
materiaal opleverde. In totaal werden circa 2000 stukken metaal en nog veel 
meer aardewerk gevonden. Er werd ook veel oorlogstuig gevonden, waar de 
EOD veel werk mee had. 
De grootste vondstcategorie bestond uit loden kogels; daarvan werden er vele 
honderden van terug gevonden. Verrassend genoeg werden er maar weinig 
ijzeren kanonskogels gevonden. Terwijl uit historische bronnen toch bekend is 
dat bij de belegering door Staatse troepen in 1641 circa 7000 kanonskogels zijn 
afgevuurd. Dit kan betekenen dat de kanonskogels na afloop van het beleg 
voor hergebruik werden opgezocht. In veel kleinere hoeveelheden werden 
werktuigen, zoals bijlen en scheppen, persoonlijke sieraden, munten, glas en 
fragmenten van wapens gevonden. Misschien levert het verspreidingsbeeld van 
de musketkogels later een goed beeld op van de gevechtshandelingen.

Afb. 2 - Vrijwilligers en beroeps schaven 

het profiel bij (foto: Jan Wessels)

Afb. 3 - Een van de weinige kanonskogels 

(foto: Jan Wessels)
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Op de helling van de oostelijke vestingwerken werd een dikke afvallaag uit 
voornamelijk de periode eind 18de eeuw en begin 19de eeuw aangetroffen, 
waarvan ik ook driekwart kuub in lagen heb verzameld. In de onderste laag 
bevond zich zelfs materiaal uit de 17de eeuw. In deze periode was de vesting 
al buiten gebruik maar stonden hier nog wel enkele huizen en boerderijen 
waarvan nog enkele muren werden teruggevonden. 
Tussen de grote hoeveelheid aardewerk in de afvallaag zat veel Genneps 
aardewerk in combinatie met vroeg industrieel aardewerk. Dit kan nog veel 
informatie opleveren over het Gennepse aardewerk in deze periode. Al met 
al een mooi vondstcomplex.

Evaluatie 
Al met al leverde de opgraving veel informatie op over de vestingwerken in 
de 17de eeuw, maar dit ging wel ten koste van een archeologisch monument. 
De reconstructie van de vestingwerken is niet bepaald een succes geworden. 
Met de archeologische informatie verkregen uit het sleuvenonderzoek werd 
niets gedaan. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de grachten oor-
spronkelijk veel breder waren. De hellingshoek van de grachten en wallen is 
na de reconstructie zó stijl dat je er nekpijn van krijgt. Zoals thans het geval 
is, heeft het Genneperhuis er nooit uitgezien. Jammer.

Afb. 4 - De reconstructie (foto: Jan Wessels)
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HET IXDE LEGIOEN HISPANA IN NIJMEGEN
Mike den Hartog

Spooklegioen laat zijn stempel achter
Wat er in de tweede eeuw na Chr. met het IXde legioen (Legio IX Hispana) 
is gebeurd is een mysterie dat archeologen en historici al decennia bezig-
houdt. Het legioen was tot ongeveer 108 na Chr. In York gelegerd. Maar 
wat er daarna mee gebeurde is mistig. Vondsten uit Nijmegen en omgeving 
blijken puzzelstukjes te zijn in de oplossing van een deel van dit vraagstuk.   

Voor Nijmegen is vooral de komst van het Xde legioen in 70 na Chr. belang-
rijk geweest. Niet alleen bleef het legioen hier meer dan 30 jaar, ook 
bouwde zij een legerplaats (castra) op de Hunerberg. De gebouwen van de 
legerplaats werden in steen opgetrokken en de daken werden met dakpan-
nen bedekt. Dat de castra het werk was van het Xde legioen bewijzen de 
grote aantallen dakpanstempels. Het Xde Legioen is evenwel niet de enige 
eenheid die in de castra gelegerd is geweest. Dakpanstempels laten zien 
dat verschillende andere eenheden ook verbouwingen of onderhoud aan 
de legerplaats hebben uitgevoerd. Hieronder behoren ook stempels van het 
IXde Legioen Hispana.

Spooklegioen
Het IXde legioen was zeker niet het minste van de legioenen. Het werd in 
de eerste eeuw na Chr vaak als kern van Romeinse expeditielegers ingezet. 
Het deed onder andere dienst in Noord-Afrika en werd in 43 na Chr. van de 
Donau naar Noord-Gallië gedirigeerd om deel te nemen aan de invasie van 
Britannia. Daar bleef het lange tijd actief.

Het legioen heeft een lange geschiedenis en eigenlijk was het de gedachte 
dat het legioen in Engeland thuishoorde. Het IXde legioen was lange tijd in 
York gelegerd, maar schijnt daar ergens tussen 108 of 117 na Chr. verdwe-
nen te zijn. Voor Britse historici is dat lange tijd een reden geweest om te 
denken dat het legioen dan ook in Britannia in de strijd tegen de Caledoni-
ers ten onder moet zijn gegaan. Dit heeft letterlijk geleid tot verschillende 
spookverhalen. Van de heide bij Glossop in Derbyshie wordt gezegd dat 
het er spookt en de geesten van de legionairs ronddwalen. Bekend is ook 
het verhaal van een loodgieter in York die een peloton Romeinen door een 
kelder zag marcheren.[1]

1.  J. Aspin 2007.
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Nijmeegse verrassingen
Vondsten uit Nijmegen bewijzen echter dat het legioen, of in ieder geval 
een deel daarvan, in Germania Inferior was gelegerd. Deze vondsten betref-
fen met name twee dakpanstempels (LEG VIIII ] ...).[2] Mogelijk werden de 
dakpannen op de Holdeurn gebakken. De vondst van rand van een wrijf-
schaal met stempel van dit legioen (LG VIIII HIS) laat in ieder geval zien 
dat men daar actief was. 
Een andere vondst is een 
stuk paardetuig uit Ewijk. 
Het gaat om een hanger 
waarop op de achter-
zijde het nummer van het 
legioen is ingeponst (LEG 
IX HISP). 

Wat is er dan gebeurd? Een datering van de vondsten is moeilijk te geven. 
De vondst van de Holdeurn doet vermoeden dat daar industriële activiteit 
van het legioen heeft plaatsgevonden. 
Omdat het legerkamp door het Xde legioen was gebouwd en er waarschijn-
lijk niet direct veel onderhoud nodig was, zal het legioen geen grote pro-
ductie van bouwmateriaal hebben opgestart.

Legioenstempels geven meer aan dan alleen de naam van de eenheid 
die dakpannen en aardewerk geproduceerd heeft. Zij geven ook aan wie 
het militaire bestuur in een bepaalde streek voerde. Dus eigenlijk zijn zij 
een weerspiegeling van het gezag. De vondsten lijken te weinig in aantal 
om te kunnen zeggen dat het legioen haar bestuurlijke stempel heeft 
kunnen zetten. Maar dat betekent nog niet dat zij dat niet gedaan heeft. 
Waarschijnlijk heeft zij dat namelijk in een andere hoedanigheid gedaan. 
Wanneer gekeken wordt welke andere eenheden uit Engeland in ongeveer 
dezelfde periode in Nederland actief waren dan springt meteen de Vexil-
latio Britannica in het oog. Vaak wordt deze eenheid met ruiterij in verband 
gebracht. Dat is echter slechts een deel van het verhaal. De betreffende 
eenheid zal groter geweest zijn dan een legioen en bestond uit een verband 
van verschillende eenheden. De omvang alleen al betekent dat de politieke 

Afb. 1 - Dakpanstempel uit Nijmegen van het IXde Legioen 

(tekening: E.J. Ponten, bron: Haalebos 2000)

2. Desalniettemin schijnt het IXde legioen voor Nijmegen ook een eigen mysterie te hebben. Bij een ten-
toonstelling alweer enkele decennia geleden schijnt een vandaal de dakpanstempels te hebben ontvreemd.
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en bestuurlijke taak die men bij een legioen zou verwachten bij de Vexillatio 
lag. De kern hierin zal bij een legioen, of een in ieder geval een  deel van 
een legioen, hebben gelegen. De commandant zal het uiteindelijke bestuur 
van de regio onder zijn hoede hebben gehad. Voor een dergelijke com-
mandant die ook een politieke carrière nastreefde was het belangrijk dat de 
troepenmacht onder zijn aanvoering als één geheel werd gezien. Opmerke-
lijk is dat één van de twee dakpanstempels in 1959 tussen de resten van een 
officierswoning is gevonden.

Vexillatio Britannica
In de Nijmeegse castra zijn de stempels van het Xde legioen veruit het 
talrijkst. Op de tweede plaats volgen de stempels VEXBRIT van de Vexillatio 
Britannica. Waarschijnlijk tonen de stempels van het IXde legioen de eerste 
activiteiten van de Vexillatio Britannica. De schrijfwijze VIIII wordt als Brits 
gezien. Het komt overeen met de schrijfwijze van het IXde cohort Bataven 
in Engeland; COH VIIII 
BAT. Dit is te dateren op 
ongeveer 104 na Chr., vlak 
voor dat dit cohort naar 
de Donau werd afgemar-
cheerd. In hetzelfde jaar 
werd ook het Xde legioen 
die kant op gedirigeerd. 

Hiermee komen we op de functie van de Vexillatio Britannica. Vanaf de Rijn-
limes en Britannia werden eenheden teruggetrokken en naar Dacia afge-
marcheerd. Dat ook troepen uit Britannia daarheen gestuurd werden, laat 
zien dat het daar met de onveiligheid wel meeviel. 
De Classis Britannica zal er voor gezorgd hebben dat eenheden uit Britannia 
naar Boulogne werden overgevaren. Vandaar uit ging de reis over land oost-
waarts. Tegelijkertijd zal er ook leiding nodig zijn geweest om het vertrek 
van eenheden van de Romeinse Rijnlegers te coördineren. De Vexillatio 
Britannica zal de taak hebben gehad om zowel de Rijngrens te beschermen 
als de herverdeling van troepen in Germania Inferior te coördineren. Het 
is goed mogelijk dat het legioen in die tijd gesplitst is geweest en dat een 
ander deel van het legioen de terugtrekking van eenheden van de Britste 
noordgrens coördineerde. Dit verklaart misschien de vondst van dakpans-
tempels bij het auxillia-fort bij Carlisle met min of meer gelijksoortige stem-
pels als in Nijmegen.
 

Afb. 2 - Dakpanstempel uit Wijchen van de Vexillatio Britannica 

(tekening: Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen)
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Periodisering
De komst van het IXde legioen, of in ieder geval een aanzienlijk deel 
daarvan, en de Vexillatio Britannica zal daarom vroeger hebben plaats-
gevonden dan eerder werd aangenomen. Het is aannemelijk dat dit al in 
104 na Chr. gebeurde. Dat het  IXde legioen wat langere tijd in Germania 
Inferior is geweest bewijzen twee stenen uit het Duitse Rijngebied die door 
hoge officieren van dit legioen gewijd zijn. Het gaat hier om een praefectus 
castrorum en een tribunus militum.[3] De algemene visie is tegenwoordig dat 
het IXde legioen na het verblijf aan de Rijn oostwaarts is gestuurd om het 
Romeinse rijk te verdedigen. Dit kan rond 120 na Chr. of later zijn gebeurd. 
Het legioen zou vervolgens tussen 130 en 165 na Chr. inderdaad verloren 
zijn gegaan. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden: of in de strijd tegen de 
Parthen of in Palestina in een slag met Joodse opstandelingen. Hoe het ook 
zij. Het lot van het legioen blijft voorlopig nog in nevelen gehuld.  

Film spektakel
Het verhaal van de verdwijning van het IXde legioen in Engeland is door de 
Britse schrijfster van historische fictie Rosemary Sutcliff geromantiseerd en 
verschenen in haar bestseller uit 1954,  “The Eagle of the Ninth”. Het boek 
is recent verfilmd door regisseur Kevin Mcdonald en zal later dit jaar in de 
bioscoop te bewonderen zijn. Min of meer te gelijkertijd zal ook de door 
Neil Marshall geregisseerde film “Centurion” in de bioscoop verschijnen. 
Maar hoe het ook zij de archeologische vondsten uit Nijmegen en omgeving 
vertellen een ander verhaal. 

3. Haalebos. 2000. p.21.
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ZEGELSTEMPEL VAN OTTO VAN DEN PAVORT
Willem Kuppens

Inleiding
In de periode 2001-2003 werd naar aanleiding van geplande bouwacti-
viteiten in het centrum van Beek (gemeente Ubbergen) door het Bureau 
Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen (BAMN) onder 
projectcode Ry1 op de bouwlocatie een opgraving uitgevoerd. Schrijver van 
dit artikel is op parttime basis werkzaam binnen genoemd bureau en heeft 
bij de uitwerking van de opgravingsresultaten ondersteuning verleend. In 
dit artikel ga ik -met toestemming van het BAMN- nader in op een tijdens 
de opgraving aan het licht gekomen zegelstempel.[1]

Vondstomstandigheden
Het zegelstempel werd met behulp van de metaaldetector aangetrof-
fen tijdens de aanleg van het eerste vlak in één van de werkputten op het 
opgravingsterrein.

Beschrijving zegelstempel 
Afgezien van enkele kleine beschadigingen is het zegelstempel nog in 
goede conditie. Het voor het zegelstempel gebruikte materiaal bestaat uit 
een lood/tin legering. De diameter van het zegelstempel bedraagt 40 mm, 
de hoogte 19 mm.

Het zegelstempel is voorzien van het randschrift: S * OTTO * VANDEN * 
PAVORT * (renaissance-kapitaalschrift). Het hart van het zegel bestaat 
uit een wapenschild met daarboven een aan beide zijden van het schild 
afhangend imposant helmteken. Binnen het wapenschild is een diagonaal 
geplaatste getande balk opgenomen.

Afb. 1 - Zegelstempel van verschillende kanten bezien 

(foto: Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen)

Afb. 2 - Zegel met wapen-

schild en randschrift 

(foto: Bureau Archeo-

logie en Monumenten 

Nijmegen)

1.  Voor de volledige resultaten van het te Beek, gemeente Ubbergen onder de projectcode Ry1 uitge-
voerde archeologische onderzoek wordt verwezen naar het in september 2009 verschenen rapport 3 van 
de Archeologische Berichten Ubbergen (K. Zee e.a., Archeologisch onderzoek aan de Waterstraat in Beek, 
gemeente Ubbergen, uitgave van het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen).
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Wapenschild en helmteken nemen een substantieel deel van het zegel-
stempel in beslag. Tijdens het vervaardigen van het zegelstempel bleef er 
waarschijnlijk te weinig ruimte over voor een gelijkmatige verdeling van het 
randschrift. Op sommige plaatsen is dat goed te zien. Het randschrift wordt 
onderbroken door de top van het helmteken en de onderzijde van het 
wapenschild. De ruimte voor het sterretje tussen de S (van sigillum) en de 
O (van Otto) is opvallend klein. Het daar gebruikte sterretje is ook een stuk 
kleiner dan de andere in het randschrift gebruikte sterretjes. De in het tus-
senvoegsel VANDEN gebruikte letters staan dichter op elkaar dan de andere 
in het randschrift gebruikte letters en het tussenvoegsel raakt de onderzijde 
van het wapenschild.
De buitenste rand van het zegelstempel bevat een in één richting doorlo-
pende krans- of naaldvormige versiering.
Op de achterkant van het zegelstempel is een vingergreep bevestigd. Een 
deel van de vingergreep is door corrosie losgedrukt van de rest van het 
zegelstempel. Op de achterkant is ten behoeve van de zegelaar de “boven-
kant” van het zegelstempel aangegeven met een ingekrast stervormig 
teken.  

Identificatie zegelstempel
Het zegelstempel is/was eigendom van Otto van den Pavort. Binnen het 
wapenschild is een diagonaal geplaatste getande balk opgenomen. Het in 
het zegelstempel opgenomen familiewapen (wapenschild met helmteken) is 
dat van de familie van den Pavort (oorspronkelijk van den Padevoort)[2].

Iets over de familie van den Pavort of van den Padevoort[3]

De familienaam van den Pavort (inclusief andere schrijfwijzen[4]) is ontleend 
aan het thans nog bestaande landgoed en huis Padevoort in het gehucht 
Vinkwijk te Zeddam. Het goed Padevoort wordt al genoemd in 1272, 
wanneer Hendrik van Hessehusen het goed “de Pedelvuort”overdraagt aan 
heer Jacob, pastoor van de kerk in Zeddam, die het op zijn beurt weer over-
draagt aan het klooster Bethlehem te Doetinchem.

2. Berenbroek, Zoeklicht 1980 en de Vries, Stamreeksen.
3. Ontleend aan Harenberg, Kastelen en landhuizen, De Vries, Stamreeksen,  Koobs, Voorouders, Eliëns/
Harenberg, Kastelen en Schilfgaarde, Regesten Bergh.
4. De zich naar het goed de Padevoort te Zeddam noemende familie schreef de achternaam op verschil-
lende manieren: van de Padevoirt, van den Padevort, van de Pavordt, van den Pavort enz.
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Eerst in 1375 verschijnt de familienaam van 
den Padevoort met een zich naar de Pade-
voort noemende Johan. Deze Johan is in 
1375 medeondertekenaar van de landsvrede 
van Zutphen[5] en in 1385 medeoprichter van 
de vicarie van het Heilige Kruis te Zeddam. 
Johan wordt als stamvader van het geslacht 
van den Padevoort beschouwd. De van den 
Padevoort’s behoorden tot de kleine Berghse 
adel en bezaten in de Achterhoek en Liemers 
aanzienlijke rechten en goederen. In de 15de 
eeuw versterkten de van den Padevoort’s 
hun positie door huwelijk met nazaten van 
het riddermatige geslacht van Bylandt. Zij 
verwierven daardoor onder andere grond en 
rechten in de (thans) ten zuiden van de Rijn 
gelegen Duffelt.

De enige Otto binnen de familie van den Padevoort of Pavort
Binnen de stamreeks van de familie van den Padevoort komt slechts één 
Otto voor. Otto van den Padevoort (of van den Pavort) werd omstreeks 1450 
geboren, overleed op 13 mei 1535 en werd begraven te Zeddam. 
Otto was de enige wettelijke zoon van Johan van den Padevoort en Jutte 
van Bylandt. Hij erfde het huis de Padevoort te Zeddam van zijn vader. In 
1483 werd Otto door de heer van Bergh beleend met o.a. tienden en kerk-
giften te Düffelward en enige stukken land in de Duffelt (waar onder te 
Millingen). In 1502 en 1513 trad Otto op als gerichtsman in de Duffelt.
Otto huwde omstreeks 1470 de tot de Kleefse adel behorende Bertha van 
der Hoevelick. Uit het huwelijk werden vier zonen (Evert of Geurt, bastaard-
zoon, Johan Ottenzoon, Henrick en Jorden) en twee dochters (Barbara en 
Anna) geboren. 
De voornaam Otto komt binnen het geslacht van den Pavort of Padevoort 
slechts één keer voor. Aannemelijk is dat onze Otto werd vernoemd naar de 
vader van zijn moeder Jutte, te weten Otto van Bijlandt.

Afb. 3 - Het huis de Padevoort 

(foto: kasteleningelderland.nl) 

5. Het verbond van edelmannen en leenheren uit het land van Zutphen, het land van Elten, het land van 
Bergh e.d., waarin zij plechtig verklaren elkaar te ondersteunen en elkaars rechten te zullen respecteren.
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Iets over de heerlijkheid Beek
De oudste vondsten in en rond de kern van Beek zijn een mogelijk vroeg-
mesolithisch vuurstenen artefact en scherven van neolithisch aardewerk 
die zijn gevonden in de Smorenhoek. Vindplaatsen uit de bronstijd zijn niet 
bekend. In de ijzertijd stijgt het aantal inwoners in het rivierengebied, zeker 
in de late ijzertijd. Dit zien we ook terug in Beek. Twee nederzettingen en 
een grafveld in de Smorenhoek dateren uit deze periode.
De meeste vindplaatsen met nederzettingsresten uit de Romeinse tijd in 
Beek dateren uit de periode eind eerste eeuw – eind tweede eeuw na Chr.. 
Aan de Marterstraat zijn restanten van een grafveld gevonden dat al in de 
ijzertijd in gebruik is. Grafvelden zijn in die tijd vooral langs wegen aange-
legd, maar in Beek is tot nu toe nog geen spoor van een Romeinse weg aan-
getroffen. De aanwezigheid van een Romeinse weg te of nabij Beek wordt 
wél vermoed, gelet op het aantreffen van fragmenten van een onder keizer 
Trajanus in 88-89 na Chr. opgerichte mijlpaal. Onderaan de Musschenberg is 
bouwpuin aangetroffen, waarvan wordt verondersteld dat het afkomstig is 
van een Romeins gebouw dat hoger op de helling heeft gestaan. Ook nabij 
de oude kerk van Beek en ten tijde van de in de periode 2001-2003 uitge-
voerde opgraving is Romeins bouwmateriaal aangetroffen, hetgeen er op 
duidt dat op meerdere plaatsen Romeinse bouwwerken hebben gestaan.
In de derde en vierde eeuw is het centrale gezag in Rome niet sterk genoeg 
meer om een blijvend veilige regio in stand te houden. In het algemeen 
treedt een periode van toenemende ontvolking van het gebied in.
Toch is het gebied rond Beek niet geheel ontvolkt geraakt. In de Smoren-
hoek en in de zone van het Wylerbergmeer zijn diverse vindplaatsen uit de 
vroege middeleeuwen bekend. Eén van de vindplaatsen toont zelfs bewo-
ning aan tot in de late middeleeuwen. Een waarneming in Ubbergen langs 
de Rijksstraatweg doet vermoeden dat op deze plek in de vroege middel-
eeuwen een pottenbakkerij in bedrijf is geweest. Heel wat minder zeker is 
de vindplaats van voorwerpen uit de Merovingische periode. Het gaat om 
potten en ijzeren wapens, waaronder speerpunten, een scramasax, een 
umbo en fragmenten van spatha’s. De vindplaats ligt dicht bij de molen aan 
de Elsbeek. Aangezien de potten vrijwel compleet zijn en vergezeld gaan 
van wapens, komen ze waarschijnlijk uit graven.
In de achste eeuw lijft Karel de Grote, nadat hij de Saksen heeft versla-
gen, het gebied ten zuiden van de Rijn in. De oudste vermelding van Beek 
stamt uit 814.[6] Kort daarna wordt Beek opnieuw genoemd, ditmaal in een 
koninklijke oorkonde van 10 juni 826. Lodewijk de Vrome schenkt op dat 
moment ene Boso goederen in Noord-Italië in ruil voor acht hoeven en een 

6. Leupen, Villa Beek.
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kapel in Beek. Op grond van deze historische bronnen mag worden gecon-
cludeerd dat Beek in de negende en tiende eeuw een belangrijk domein 
moet zijn geweest en mogelijk zelfs een onderdeel van de Koninklijke fiscus 
van Nijmegen.
Vanaf de volle middeleeuwen groeit de bevolking in het rivierengebied 
weer. In 1030 maakt Beek deel uit van het Heilige Roomse Rijk dat door de 
Duitse keizer Hendrik III wordt bestuurd. Uit deze tijd dateren tenminste zes 
kastelen of versterkingen rondom Beek: Ooij, Persingen, Spaldrop, Ubber-
gen, bij Erlecom en op de Duivelsberg.   
Kort vóór 1350 is de heerlijkheid Beek en het daarnaar vernoemde goed een 
Kleefs leen. Het wordt door de graaf van Kleef in leen gegeven aan Dirk 
Korteloef. Toen het geslacht Korteloef uitstierf, ging de heerlijkheid over op 
Gerhard, heer van Hornes en Perweijs. Gerhard was gehuwd met Ermgard, 
een halve zuster van graaf Johan van Kleef. In 1350 beleent Diederik van 
Hornes, de oudste zoon van Gerhard, met toestemming van zijn oom Johan, 
graaf van Kleef, Johan van Groesbeek, heer van Heumen, met de heerlijk-
heid Beek en het daarbinnen gelegen landgoed. 
De heerlijkheid Beek bleef in handen van de familie van Groesbeek, totdat 
Johan van Groesbeek de heerlijkheid in 1660 verkocht aan Frederik Hendrik, 
baron van Randwijck. Vanaf die tijd tot 1941 bleef de heerlijkheid en het 
landgoed in het bezit van het geslacht Van Randwijck.
Alhoewel de bronnen er niet over reppen, is het aannemelijk dat de eerste 
heren van Beek er een min of meer versterkt huis hadden. Het bedoelde 
huis moet dan worden gezocht nabij de eeuwenoude kerk van Beek en op 
het door de van Randwijck’s rond 1660 op de plaats van het oude ’t Spijker 
aan de Holleweg aangelegde landgoed.[7]

Hoe komt het zegelstempel in Beek terecht?
Een directe relatie tussen Otto van den Pavort en de heerlijkheid Beek is in 
de bronnen niet aangetroffen. Het dichtstbijzijnde aanknopingspunt vanaf 
1483 is de Duffelt en het dorp Millingen. Aldaar verwierf Otto toen rechten 
en grond. De heerlijkheid Beek werd in die tijd tot de Duffelt gerekend. De 
mogelijkheid bestaat dat Otto in de heerlijkheid Beek is geweest gedurende 
de periode dat hij als gerichtsman in de Duffelt optrad (1502 en 1513). Otto 
kan er zijn zegelstempel toen hebben verloren. 

7. Van Schevichaven, Penschetsen.
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EEN KLING VAN DE MICHELSBERGCULTUUR UIT BERG EN DAL
Mike den Hartog

Berg en Dal heeft een rijk archeologisch verleden. Bekend zijn de Romeinse 
dakpanovens en pottenbakkerijen van de Holdeurn en inmiddels ook de 
resten van de Romeinse waterwerken. Vanaf de middeleeuwse motte op 
de Duivelsberg is er nog altijd een wijdse blik over het Wylermeer, de Ooij 
en de Duffelt. Ook zijn er vondsten bekend uit de prehistorie. Bij de Meer-
wijkselaan zijn sporen aangetroffen uit de ijzertijd en op ander plaatsen zijn 
artefacten uit het paleolithicum gevonden.   

Inmiddels valt er ook een neolitische 
vondst te melden. In de buurt van de 
Zevenheuvelenweg en niet ver van de 
Holdeurn werd op een akker een grote 
kling van grijs vuursteen gevonden. 
Het voorwerp is 13,5 cm lang en op het 
breedste stuk 3 cm breed. Qua datering 
past het voorwerp in de Michelsbergcul-
tuur (ca. 4000 - 3500 voor Chr.). Het is 
een losse vondst en in de directe omge-
ving van het stuk werden geen andere 
prehistorische voorwerpen gevonden.

Achtergrond en verspreiding
Vondsten van elders hebben aangetoond dat de mensen uit de Michelsberg-
cultuur er vee op na hielden, zoals varkens en runderen. De Michelsbergcul-
tuur wordt gezien als de eerste cultuur in de lage landen die aardwerken 
aanlegde. Het is niet duidelijk of die als verdedigingswerken van nederzet-
tingen dienden of om vee binnen te houden. Het meest typerende aar-
dewerk van deze cultuur zijn de “Tulpbekers”.  De Michelsbergcultuur is 
waarschijnlijk afkomstig uit Noord-Frankrijk en heeft zich vandaar uit over 
België, het Rijnland en Nederland ten zuiden van de Rijn verspreid. Ten 
noorden van de Rijn was de Swifterbandcultuur een tijdsgenoot.

Sporen in de regio
Sporen van de Michelsbergcultuur zijn meer gevonden aan de oostkant van 
Nijmegen. Bij het Valkhof en in de Ooijpolder is in het verleden het voor 
deze periode specifieke aardewerk aangetroffen. Het aardewerk is soms 
versierd met talloze puntjes die er met een stokje zijn ingeprikt. Hieraan 
heeft het bij sommigen de sprekende bijnaam “cocktailprikkercultuur” te 

Afb. 1  - Vuurstenen kling van de 

Michelsbergcultuur uit Berg en Dal  

(foto: Aad  Hendriks)
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danken. Midden jaren ‘80 werd na het aftichelen van klei een nederzetting 
uit deze periode in de Ooijpolder gevonden, inclusief  de resten van haard-
vuur waar gezien de grote hoeveelheid afslagen ook druk gewerkt werd 
aan het vervaardigen van vuurstenen gebruiksvoorwerpen. Het vuursteen, 
o.a. enkele schrabbers, kon daar gedateerd worden aan de hand van het 
aardewerk. Het stuk uit Berg en Dal sluit goed aan bij deze vondsten. 
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ROMEINSE ZEGELDOOSJES UIT DE BETUWE
Piet Verweij  & Mike den Hartog

Inleiding
Een kenmerk van de Romeinse tijd zijn de vele kleine bronzen voorwerpen 
die in deze periode in de bodem zijn achtergebleven. Dit geldt niet alleen 
voor een Romeinse stad als Nijmegen (Noviomagus), maar ook voor het plat-
teland. Een voorbeeld is de Betuwe dat in de Romeinse tijd door de Bataven 
werd bewoond. Op het platteland gelden veel Romeinse vondsten als een 
bewijs van Romanisering van de inheemse bevolking. Dat geldt al helemaal 
voor het aanwezig zijn van zegeldoosjes. 

De functie van zegeldoosjes
Deze doosjes waren namelijk bedoeld voor het verzegelen van documenten.  
De documenten waren uiteraard in het Latijn geschreven en weerspiegel-
den zowel een afschrift van afspraken tussen een of meerdere personen 
als van Romeinse juridische en eigendomsgebruiken. Door de gaatjes in het 
bodemgedeelte van een doosje gingen touwtjes waarmee het document, 
zoals een houten schrijftafeltje, werd dichtgebonden. In het doosje werd 
daarna op knoop van de touwtjes een stuk was gesmolten. Hierop werd 
vervolgens met een zegelring een stempel gezet. Daarmee was het docu-
ment verzegeld. Bij de Tempel van Empel zijn in de jaren ’90 ook zegeldoos-
jes gevonden. Een theorie die op die vindplaats van toepassing was, betrof 
de mogelijkheid dat ook geloftes aan de goden met een zegel werden 
voorzien.

Afb. 1 - Deksels van Romeinse zegeldoosjes  

(foto: Piet Verweij )

Afb. 2 - Bodems van Romeinse zegeldoosjes 

(foto: Piet Verweij)
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Datering van de Betuwse vondsten
Bij de hier getoonde zegeldoosjes uit de Betuwe gaat het om twee onder-
kanten en drie deksels.  De deksels zijn prachtig versierd geweest. De twee 
blad- of druppelvormige deksels zijn in de tweede of derde eeuw na Chr. 
te dateren. Beiden waren ooit prachtig geëmailleerd. Bij het deksel met 
de hartvormige versiering zijn de emailleresten verdwenen, maar bij het 
andere deksel is de emaille nog goed bewaard. Het ronde deksel met de 
adelaar erop is mogelijk ouder en stamt waarschijnlijk uit het einde van de 
eerste eeuw na Chr. of het begin van de tweede eeuw na Chr. Voor de twee 
bodems is een datering moeilijker te geven. Ronde zegeldoosjes zijn van 
de eerste tot de derde eeuw na. Chr. in gebruik geweest. Vroeger werden 
deksels van zegeldoosjes wel eens voor fibulae gehouden, maar tegenwoor-
dig nu het gebruik beter bekend is, worden zegeldoosjes als een indicatie 
voor een zekere graad van alfabetisering op het Bataafse platteland gezien.
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EXCURSIE XANTEN
John Jansen

Inleiding
We hebben er lang op moeten wachten, maar op zondag 22 maart 2009 werd 
de jaarlijkse AWN-afdelingsexcursie uitgevoerd volgens de bekende ingrediën-
ten van het Afdeling 16 excursiehandboek. Met andere woorden, we gingen 
met meer dan 30 man de bus in, genoten na aankomst van een goeie ‘Kaffee 
und Kuchen’, bezochten onder andere een mooi museum en gingen aan het 
eind van de middag weer voldaan naar huis. Mocht u geïnteresseerd zijn in 
enkele persoonlijke observaties dan raad ik u aan verder te lezen. Voor een 
foto-impressie verwijs ik naar onze website www.awnregionijmegen.nl waar 
een fotoverslag van deze excursie is opgenomen. 

Met bus naar Kaffee und Kuchen
Het was alweer bijna 4 jaar geleden dat we voor het laatst een afdelings-
excursie in deze vorm hadden gehad (Krefeld, mei 2005). Tussendoor zijn 
er wel enkele kleinere uitstapjes geweest, maar die waren meer op eigen 
initiatief van enkele leden. Deze keer zag het afdelingsbestuur met de 
recente opening van het Römer Museum te Xanten een mooie gelegenheid 
hier een excursie naar te organiseren. Xanten ligt op een uur rijden van 
Nijmegen. Ik ben er al een paar keer geweest en zo ook de buschauffeur. 
Die laatste vertrouwde echter net iets teveel op zijn ervaring, negeerde 
alle borden over de gewenste rijrichting, stuitte op een wegversperring 
en moest toen weer een heel stuk achteruit rijden om vervolgens via een 
nieuwe weg om de noordelijke kant van het archeologische park het stadje 
Xanten in te kunnen rijden. Wat was het geval? De bekende provinciale 
weg naar Xanten bleek te zijn afgesloten, zodat het nieuwe museum en de 
thermen niet meer van het archeologische park zijn gescheiden. Je kan wel 
met de bus bij het museum komen, maar dan via de andere kant. Voordat 
het zover was gingen we eerst onze traditionele ‘Kaffee und Kuchen’ nutti-
gen in een typisch Duitse uitspanning in het centrum van Xanten. Dan zit je 
dus op zondagochtend om half elf tussen de ontbijtende Duitsers. Volgens 
Fred, doorgaans goed thuis in het Duitse zieleleven, is dit voor Duitsers 
een onbegrepen fenomeen: ‘Kaffee und Kuchen’ komen in Duitsland pas ’s 
middags op tafel. Maar dat deed niets af aan de kwaliteit van de waar: die 
was prima.

Het Römer Museum
Vervolgens reden we van het stadje naar het museum. In de geschatte reis-
tijd van ca. 2 minuten lukte het Astrid van Eekeren (bestuurslid, organisator 
en reisleidster) nog net om wat huishoudelijke mededelingen aan de groep 
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mee te geven alvorens deze het museum binnen ging. Het opmerkelijke van 
dit museum is dat het één grote transparante ruimte is. Je loopt niet, zoals 
in andere musea, van de ene naar de andere zaal, maar je bent voortdu-
rend in die ene grote en lichte ruimte. Al wandelend langs vitrines loop je 
langzaam over een promenade naar een hoger niveau of plateau, waarbij je 
steeds zicht houdt op de ruimte beneden. Op het tweede of derde niveau is 
tevens een glazen erker gemaakt die een mooi uitzicht biedt over de naast-
gelegen thermen. 
De tentoongestelde vondsten komen voor een groot deel overeen met 
hetgeen ook in het Nijmeegse Valkhof Museum is te zien, maar de presen-
tatie is anders. Er is meer aandacht voor de context waarin de vondsten 
kunnen worden geplaatst, waardoor ze meer tot leven komen. Maar er 
zijn ook nieuwe dingen te zien, zoals de zwevende boot en de zaal met de 
beelden en de muurschilderingen. En als je alle gemmen goed wil bekijken, 
dan moet je daar de nodige tijd voor uittrekken: er zijn er niet alleen veel, 
maar met een vergrootglassysteem ook nog heel gedetailleerd te bekijken. 
En dan was er nog dat wieltje, vermoedelijk onderdeel van een kinderspeel-
tje. Ik stond toevallig naast de promovendus die haar proefschrift over het 
Romeinse rollend materieel in de Romeinse provincie aan het afronden is en 
dacht alles over dit onderwerp al gezien te hebben. Niet dus. Wat te doen, 
negeren of een paragraaf toevoegen? Of van dat grote wagenwiel, waarvan 
de pennen door de naaf veel te lang lijken? Dus ook de specialisten komen 
hier aan hun trekken.

Afb. 1 - Volle aandacht voor vondsten

(foto: Astrid van Eekeren)

Afb. 2 - Het Römer museum is een 

grote transparante ruimte 

(foto: Astrid van Eekeren)
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Het grote, bontgekleurde kapiteel in het centrum van het museum vond ik 
daarentegen meer passen in de rijke carnavalstraditie van het Rijnland, dan 
met het Romeinse verleden. 
Prettig is verder dat de toelichtende teksten in het museum ook in het 
Nederlands zijn gegeven. Dit geldt overigens ook voor de fraaie kleine 
museumcatalogus, maar weer niet voor de 
indrukwekkende uitgebreide catalogus, die 
voor een opvallend lage prijs (€ 30,-) verkrijg-
baar is. Al met al een modern en vriendelijk 
museum, waarin de informatie gedoseerd en 
overzichtelijk is weergegeven. 

Xanten en de St. Victor
Vanaf het museum is het maar een kwartiertje lopen naar het centrum van 
Xanten. Rond half drie ’s middags verzamelde de groep zich voor de Duitse 
VVV, waar tot ieders verrassing, ook van onze reisleidster, een onvervalst 
Vlaamse mevrouw met een gehoorapparaat zich meldde voor de rondleiding. 
Ter plekke werd vervolgens besloten om de aanvankelijk geplande twee excur-
sies voor twee deelgroepen te inte-
greren tot een stadswandeling met 
een uitgebreide rondleiding door 
de St. Victor voor de hele groep. 
Onze Vlaamse gids leidde ons langs 
enkele historische plekken van 
het middeleeuwse stadje, waarbij 
zowel de buitenkant als het interi-
eur van de St. Victor veel aandacht 
kreeg. De kerk is genoemd naar 
een christelijke Romeinse legionair 
uit de vierde eeuw die er met zijn 
companen een martelaarsdood 
is gestorven en daardoor vele 
eeuwen een bedevaartsoort is 
geweest. Bijzonder is dat deze in 
de 13de eeuw gestichte kerk in de 
oorlog voor 80% is verwoest, maar 
dat een verrassend groot deel van 
de kunstschatten bewaard zijn 
gebleven. Voor een deel is dit puur 
geluk geweest, zoals de beelden-
groepen die buiten voor de kerk 
staan. Maar voor een groot deel is 

Afb. 3 - Keltische munten in het 

Römer Museum

Afb. 4 - Op het marktplein in Xanten 

(foto: Astrid van Eekeren)
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het ook door de locale bevolking gekomen. Die zagen het onheil naderen en 
hebben bijtijds veel van het waardevolle spul, waaronder het indrukwekkende 
16de  eeuwse houtsnijwerk, kunnen evacueren. Ook de restauratie van de kerk 
na de oorlog is vooral door de locale bewoners gerealiseerd, waardoor de 
binding van de Xantener bevolking aan deze kerk nog steeds een hele innige 
is. Zoiets als de St. Stevens voor de echte Nijmegenaren is (“Al mot ik krupe…”). 
Er wordt nog steeds aan de kerk gewerkt en helaas waren de drieluiken met 
Mariabeelden gesloten vanwege de naderende paasvieringen. Maar er bleef 
nog voldoende in deze kerk te beleven. 
Na afloop van de excursie bleef er nog maar weinig tijd over om een terrasje 
te pikken of zelf het stadje te gaan verkennen. Maar erg was dat niet, want 
toen we tegen zessen weer bij het station in Nijmegen aankwamen kon ik in 
ieder geval voldaan terugkijken op een geslaagde excursie. Ik hoop dat de 
jaarlijkse traditie hiermee weer wordt opgepakt. 
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VERWERKING OUDE VONDSTCOMPLEXEN DEEL 2
Ben Teubner

Ook het afgelopen jaar zijn we op onze werkavonden weer druk in de weer 
geweest om oude vondstcomplexen te inventariseren. Het achterstallige 
werk is nu na ruim twee jaar afgerond en 114 kisten hebben de weg naar 
het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland gevonden.
Fase 1 is hiermee afgesloten. Al vrij snel zijn we gestart met fase 2, het 
inventariseren van nog niet geïnventariseerde vondstcomplexen die al 
decennia lang in het provinciaal depot rusten. 

Op dit moment zijn we bezig met een groot en interessant complex, name-
lijk de versterkte boerderij ’t Zant uit de Saltshof te Wijchen, die in 1990 
voor een deel is opgegraven. Bij dit onderzoek kwamen naast een grote 
variatie aan gedecoreerd steengoed ook een hoeveelheid fraai gebrand-
schilderd glas tevoorschijn, waaronder een fragment met de tekst “…en 
weduwe 1567” in gotische letters en cijfers. Interessant is om uit te zoeken 
wie deze weduwe was en of deze versterkte boerderij verwoest werd om te 
voorkomen dat de Spaanse troepen er gebruik van konden maken. 
Hoe lang fase 2 gaat duren is onmogelijk te zeggen, maar kijkend naar de 
hoeveelheid dozen in het depot, zullen hier wel wat jaartjes overheen gaan 
voordat die klus geklaard is. 
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BESTUUR AWN-AFDELING 16 NIJMEGEN EN OMSTREKEN  

Voorzitter:    M.P. Pennings (Marijke),  
Nassaustraat 48, 6576 BS Ooij, tel. (024) 6631794.  
marijkepennings@planet.nl

Vice-voorzitter:   R. Woldringh (Rob),
Vossenlaan 209, 6531 SJ Nijmegen, tel. (06) 51193988.     
r.woldringh@glazenkamp.net 

Secretaris:    W.J.A. Kuppens (Willem),  
Nervalaan 45, 6642 AK Beuningen, tel. (024) 6750312.  
wjakuppens@freeIer.nl  

Penningmeester:   M.E.T.U. de Groot (Miriam),  
Appelhof 9, 6681 NL Bemmel, tel. (0481) 466692.  
miriamdegroot5@gmail.com 
Postgiro: 3110 639 ten name van PENN AWN AFD NIJMEGEN EO. 

Lid:     A. van Eekeren (Astrid),
Diepvoorde 22-89, 6605 GK Wijchen, tel. (024) 6635382.
a.eekeren@gmail.com 

Lid:     T. Doorewaard (Tess),
Bongerd 35, 6581 TJ Malden, tel. (024) 3573935       
tdoorewaard@yahoo.com

Lid:     M.J. den Hartog (Mike),
Onyxstraat 10, 6534 XX Nijmegen, tel. (024) 350406
mikedenhartog@yahoo.co.uk

Homepage: www.awnregionijmegen.nl (webmaster Aad Hendriks) 

Leden, donateurs en belangstellenden zijn elke woensdagavond (m.u.v. 
feestdagen en de Vierdaagseweek) vanaf 20.15 uur welkom in onze werk-
ruimte: Bureau Archeologie Nijmegen, Nieuwe Dukenburgseweg 21 in 
Nijmegen. 
Zie onze website voor een routebeschrijving. De werkruimte is op woens-
dagavond ook telefonisch bereikbaar: tel. (024) 3293079.  

Het is toegestaan artikelen uit dit jaarverslag over te nemen op voorwaarde 
van juiste bronvermelding. 
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Amateur-archeologie in Nijmegen en omgeving
De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), afdeling 
Nijmegen en omstreken (afdeling 16), biedt u vele mogelijkheden tot deel-
name aan allerlei archeologische activiteiten. Onze afdeling heeft ongeveer 
170 leden en donateurs en ontplooit activiteiten in Zuidoost-Gelderland, 
Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.

Waar dat maar mogelijk is werken onze leden mee aan officiële opgravin-
gen met professionele archeologen. Daarnaast organiseren wij een paar 
keer per jaar gratis toegankelijke lezingen in wijkcentrum De Ark van Oost 
te Nijmegen. De schervenavond in september, waarop leden hun vondsten 
tonen aan (professionele) deskundigen en overige geïnteresseerden, is 
daarbij een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Voorts organiseren wij ieder 
jaar, tegen kostprijs, een excursie naar een archeologische bezienswaardig-
heid of museum in binnen- of buitenland en organiseren wij samen met 
afdeling 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland) ieder najaar een Basiscursus 
Archeologie. 

Wij hebben een grote tafel waarop u wekelijks - met een kop koffie - al uw 
archeologische vondsten, onderzoeken, analyses en vragen kunt neerleg-
gen. Daarbij kunt u gebruik maken van onze bibliotheek met veel naslag-
werken en onze voorbeeldcollectie scherven. Vaak leidt dit tot publicatie 
in het jaarverslag van de afdeling of in Westerheem, het tijdschrift voor de 
Nederlandse amateur-archeologie.
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Heeft u interesse om lid of donateur te worden?
Een gewoon lidmaatschap kost u € 40,- per jaar. Hiervoor ontvangt u het 
jaarverslag van deze afdeling en zes maal per jaar het tijdschrift Wester-
heem. U mag meedoen aan opgravingen (u bent via de AWN verzekerd) en u 
wordt uiteraard door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van 
al onze activiteiten. U kunt zich als lid aanmelden via de website van de AWN 
(www.awn-archeologie.nl). U wordt dan automatisch lid van afdeling 16.

Heeft u geen belangstelling in actieve deelname aan opgravingen of in 
toezending van Westerheem, maar wel in deelname aan onze overige activi-
teiten, dan kunt u ook donateur worden van onze afdeling. U wordt dona-
teur door € 15,- of meer te storten op onze girorekening 3110639 ten name 
van PENN AWN AFD NIJMEGEN EO (vergeet niet uw adres en eventueel uw 
emailadres op te geven!).


