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VOORWOORD
Marijke Pennings, voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van onze vereniging. Een vereniging die, 
gezien het huidige ledenaantal, nog volop voldoet aan een behoefte. 

De Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) is alweer enkele 
jaren in werking. Op het moment van het schrijven van dit voorwoord valt 
de Westerheem van februari op de mat en wanneer u dit jaarverslag aan-
gereikt krijgt, zult u er waarschijnlijk al in gelezen hebben, dat deze wet 
ook voor de archeologievrijwilligers veel betekent. De rol van vrijwilligers/ 
amateurarcheologen is aan het verschuiven, maar uitvoerend veldwerk blijft 
in verschillende vormen mogelijk en er zijn nieuwe activiteiten gekomen. 
Zoals volgens het gezegde “alle wegen naar Rome leiden”, leiden al deze 
activiteiten ons naar een beter inzicht in ons archeologisch erfgoed.

Met dank aan de vele medewerkers aan dit jaarverslag kunt u al lezend door 
de regio dwalen, en u in allerlei activiteiten van leden uit het  werk gebied 
van AWN afdeling 16 (Nijmegen en omstreken), verdiepen.

Veel leesplezier!

Scheidemakersgas, 2010  
(foto: Marijke Pennings)
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Willem Kuppens  

Lezingen, presentaties en excursie
Op 2 februari 2010 verzorgde Stijn Heeren, als archeoloog verbonden 
aan het bureau Hazenberg Archeologie, een interessante lezing over het 
Bataafse gebied nabij Tiel, beter bekend als de casus Tiel-Passewaaij.
Op 28 maart 2010 namen 27 leden en donateurs van de afdeling deel aan de 
door het bestuur georganiseerde excursie naar Tongeren. In Tongeren werd 
het vernieuwde Gallo-Romeins Museum bezocht. 

Tijdens de afdelingsledenvergadering op 13 april 2010 verzorgde Jan 
Roymans, als senior-projectleider verbonden aan RAAP Archeologisch 
Adviesbureau, een lezing over de bijzondere archeologische vondsten die de 
laatste jaren zijn aangetroffen in Limburgse en Brabantse beekdalen.
Door diverse leden van de afdeling werd deelgenomen aan de vorm geving, 
organisatie en uitvoering van het Romeinenfestival/Weekend van de 
Archeologie. Dit tweejaarlijkse landelijke evenement vond op 18, 19 en 20 
juni 2010 plaats op het Kops Plateau te Nijmegen. 
Tijdens de altijd drukbezochte jaarlijkse Schervenavond van 14 september 
2010 presenteerden diverse AWN-leden hun meest opmerkelijke vondsten 
van het afgelopen jaar. Daarnaast verzorgden enkele leden korte lezingen/
presentaties.
Op 16 november 2010 was Arjan den Braven onze gast. Arjan, als archeoloog 
gedetacheerd bij het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente 
Nijmegen, informeerde ons uitgebreid over de diverse aspecten van het 
 verstedelijkingsproces dat Nijmegen doormaakte tussen de late achtste 
eeuw en het midden van de 13e eeuw.

Activiteiten van het bestuur 
In 2010 verschenen zeven nieuwsbrieven van de afdeling (januari, febru-
ari, april, mei, juli, september en november). Het bestuur vergaderde in 
het verslagjaar op 27 januari, 24 maart, 26 mei, 16 juni, 8 september en 10 
 november. Tijdens de bestuursvergaderingen stonden o.a. op de agenda: 
het afdelingsprogramma 2010/2011 (lezingen, excursies e.d.), de vorm-
geving van onze deelname aan het in juni 2010 te Nijmegen plaatsvindende 
Romeinenfestival, het Weekend van de Archeologie en het reactiveren 
van het fenomeen veldwerkcoördinatie. Dit laatste resulteerde er in dat 
ons bestuurslid Rob Woldringh zich bereid verklaarde vooralsnog de 
 belangrijkste taken als veldwerkcoördinator te gaan behartigen. Tevens 
werd door het bestuur nader kennis gemaakt en werden afspraken gemaakt 



6

met Paul Franzen, de nieuwe regionaal archeoloog voor diverse gemeenten 
rondom Nijmegen.
De jaarlijkse afdelingsledenvergadering vond plaats op 13 april 2010. Tijdens 
de vergadering werd de Wim Tuijn-fibula1 aan Jan Thijssen uitgereikt. Jan 
was in 1968 één van de oprichters van onze AWN-afdeling. De afdeling 
kwam voort uit de groep amateurarcheologen die zich vooral in  Nijmegen 
intensief bezig hield met alles wat de gevestigde archeologische orde 
kennelijk niet interessant genoeg vond. In 1979 richtte Jan de Werkgroep 
 Middeleeuwen Nijmegen (WMN) van AWN afdeling 16 op. Hij gaf leiding 
aan de groep AWN-ers die zich met name bezig hield met het veiligstellen 
van de archeologie tijdens de sloop en herbouw van het oude stadscentrum 
en de benedenstad. Omstreeks 1984 maakte de binnen de WMN opgedane 
kennis en ervaring het noodzakelijk e.e.a. te professionaliseren. Dat leidde 
tot de oprichting van de Stichting Stadsarcheologie Nijmegen, waarvan Jan 
de drijvende kracht was en waarin vele AWN-ers participeerden. In 1988 
werd Jan door de gemeente Nijmegen aangesteld als gemeentelijk archeo-
loog. Jan bouwde het door hem gerunde eenmansbedrijfje binnen enkele 
jaren uit tot een volwaardige gemeentelijke archeologische dienst, waaraan 
hij tot 2004 feitelijk leiding gaf. In 2006 nam Jan afscheid als gemeentelijk 
archeoloog van de gemeente Nijmegen. Tot op de dag van vandaag is de 
band tussen Jan en AWN afdeling 16 zeer hecht en het is in hoge mate aan 
Jan te danken dat onze AWN-afdeling kon groeien en bloeien. Jan zorgde 
er voor dat AWN-leden op alle fronten mee konden doen met opgravingen 
en de uitwerking daarvan. Jan zorgde voor het opkrikken van de kennis 
van AWN-leden, vooral materiaalkennis. En last but not least: Jan zorgde er 
voor dat de AWN-afdeling een eigen onderkomen met faciliteiten verkreeg 
binnen de huisvesting van de Nijmeegse archeologische dienst, en daar 
 profiteren wij nu nog van. 

De jaarlijkse Afgevaardigdenvergadering vond plaats op 20 november 
2010 in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) te 
 Amersfoort. Miriam de Groot en Willem Kuppens namen namens het 
bestuur aan deze bijeenkomst deel. Namens het afdelingsbestuur werd door 
Rob Woldringh deelgenomen aan de bijeenkomsten en daaruit voortvloei-
ende activiteiten van het Cultureel Platform Rijk van Nijmegen (CPRN). 

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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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 cul-
tuurhistorische beleid en de daarbij behorende waardenkaarten. 
Verschillende leden van de afdeling verleenden (al dan niet gecoördineerd) 
ondersteuning bij door archeologische opgravingsbedrijven uitgevoerde 
 veldactiviteiten (waaronder de door het Bureau Archeologie en Monumenten 
van de gemeente Nijmegen uitgevoerde opgravingen aan de Rijnstraat/Lek-
straat, het MKK-terrein aan de Koekoekstraat/Marialaan en het Plein 1944/
Scheidemakershof te Nijmegen).
Op verzoek van de gemeente Millingen aan de Rijn werd in maart 2010 door 
enkele AWN-leden een waarneming uitgevoerd tijdens bouwwerkzaamheden 
binnen het bouwplan Mozartstraat/Ravelstraat in genoemde gemeente. Voor 
het verrichten van de werkzaamheden kende de gemeente de afdeling een 
donatie toe van € 250,-.
Aan het archeologisch bedrijf Synthegra te Doetinchem werd informatie 
verstrekt voorafgaand aan een drietal binnen de gemeente Beuningen uit 
te voeren archeologische onderzoeken (Veluwstraat te Ewijk, Alde Steeg te 
Beuningen en Blatenplak te Ewijk).
Op verzoek van het archeologisch bedrijf Econsultancy te Doetinchem 
werd informatie verstrekt voorafgaand aan een tweetal uit te voeren 
 archeologische onderzoeken (Schaarsestraat te Bergharen, gemeente 
Wijchen en Molenweg te Horssen, gemeente Druten).

Cursussen 
De AWN-afdelingen 16 en 17 organiseerden in het najaar van 2010 gezamen-
lijk voor de tiende keer een “Basiscursus Archeologie”. De inschrijving stond 
open voor leden van de AWN-afdelingen 15 (Betuwe en Bommelerwaard), 
16 (Nijmegen en omstreken), 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland), 18 
(Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost-Veluwezoom) en 19 (Twente). Vier nieuwe 
leden van onze afdeling namen aan de cursus deel. In verband met de grote 
belangstelling voor de cursus werd door de besturen van de AWN-afdelingen 
16 en 17 besloten in het voorjaar van 2011 een extra cursus in te plannen. 

Mutaties in het afdelingsbestuur 
In 2010 vonden er binnen het bestuur van de afdeling geen mutaties plaats 
(zie voor de bestuurssamenstelling per 31 december 2010 de laatste pagina 
van dit jaarverslag).
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Leden en donateurs 
In 2010 kon de afdeling veertien nieuwe leden verwelkomen. Daar stond 
tegenover dat dertien leden uit het ledenbestand werden verwijderd (deels 
op eigen verzoek, deels omdat zij –ondanks herinneringen- de  contributie 
niet hadden betaald). Zie voor de ontwikkeling van het ledenbestand 
onderstaande tabel. 

Soort lid/ 
donateurs

Jan 
2005

Jan 
2006

Jan 
2007

Jan 
2008

Jan 
2009

Jan 
2010

Jan
2011

Gewoon lid 124 129 137 141 137 138 141
Jeugdlid 0 0 0 0 0 2 1
Huisgenoot lid 6 7 6 6 3 5 4
Student lid 6 4 4 5 6 5 5
Geassocieerd lid 9 8 6 7 5 6 6
Totaal aantal 
leden

145 148 153 159 151 156 157

Donateurs 20 16 17 18 15 18 16
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JAAROVERZICHT WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK  
Peter de Lange van Bergen en Jan Kusters

De Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) heeft 
wederom een zeer gevarieerd jaar achter de rug. 
Twee keer per maand kwam de werkgroep op 
een maandagavond bijeen met uitzondering van 
de vakantiemaanden. De werkgroep heeft net als 
vorig jaar vijftien leden. Op onze website    
www.archeologiecuijk.nl zijn vanaf 1 januari 1020 
hits geweest. Dit zijn er 90 meer dan vorig jaar.

Activiteiten
In januari zijn er vier stuks ”Handboek voor de Amateurarcheoloog, van 
bodemvondst tot database” voor onze bibliotheek aangeschaft. 
Verder werd er in januari een advies opgesteld voor het museum voor 
de maquette van de Romeinse brug voor het Castellum waarbij wij 
adviseerden:
•	 Een maquette van het Castellum van Maastricht te plaatsen naast de 

brugmaquette;
•	 De overzichtstekening van het Castellum van Cuijk aan te vullen met de 

beschikbare gegevens uit de opgravingsrapporten van Prof. J.E. Bogaers.

Rijkswaterstaat heeft 
onderzoek gedaan 
in de winterbedding 
vanaf het beeld van de 
stier op de Maaskade 
tot aan het passan-
tenhaventje. De WAC 
heeft de gemeente 
hierop geattendeerd 
i.v.m. archeologie. Er 
werden proefsleuven 
gegraven. Het onder-
zoeksresultaat is helaas 
nog niet bekend. 

De RCE heeft in februari een inventariserend Veldonderzoek door middel 
van proefsleuven (RCE Projectcode: NULL10) gedaan naar aanleiding van 
de gevonden muntschat van st. Anthonis, indertijd gevonden door ons lid 
Jan Kusters (zie jaaroverzicht WAC 2006 en 2008). Er werden geen nieuwe 

Afb. 1 - Proefsleuf in de winterbedding
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munten meer gevonden. Wel werd er Romeins aardewerk gevonden. Uit het 
onderzoek blijkt dat een hoge rug in het terrein naar een lager gedeelte is 
afgeschoven. Volgens Joris Aarts van de Vrije Universiteit verkeert de munt-
schat in een prachtige staat en is uniek voor Nederland. De munten en al 
het ander vondstmateriaal zijn nu voor verder onderzoek naar Amsterdam.

In maart en april werd er bij Nutricia aan de Grotestraat (project 2009-11) 
een Romeins crematiegraf ontdekt met circa tien grafgiften. Ook werden 
er sporen aangetroffen van de Romeinse weg naar het zuiden. Het onder-
zoek is gedaan door het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC). Ons lid 
 Jantinus Koeling was bij de opgraving aanwezig en heeft geassisteerd.

Op 2 mei werd door de wethouder van Cultuur de opening van de tentoon-
stelling “De onderkant van Cuijk” geopend. De Werkgroep Archeologie 
Cuijk besteedt veel tijd aan het herkennen, conserveren en archiveren van 
haar vondsten. Werkgroepleden Theo Basten, Jan Kusters en Leo Theunissen 
hebben vele metaalvondsten (waaronder muntschatten, fibula’s, gewichten 
en kanonskogels) en oogvondsten (aardewerk, steengoed, glas, spinstenen) 
op akkers in Cuijk en de regio gedaan. Deze voorwerpen werden in de ten-
toonstelling “De onderkant van Cuijk” voor het eerst tentoongesteld.

Op de Grotestraat en de Deken van de Ackerhof wordt het project 
Cuijkse antheelen gerealiseerd. Tijdens opgravingen, waar een aantal van 
onze leden meegewerkt hebben, werden ook sporen van de Romeinse weg 
gevonden met dakpanfragmenten en aardewerk.

In een kuil ter hoogte van de achtergevel van het woonhuis Grotestraat 1 
zijn een dolium, spijkers, fibulae, haarspelden en een glazen applique met 

Afb. 2 - Grafgiften in Romeins crematiegraf Afb. 3 – Sporen van de Romeinse weg
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een gezicht (Ø 4 cm) aangetroffen. Het onderzoek 
werd uitgevoerd door Becker & Van de Graaf. Er 
werd een groot aantal ijzeren voorwerpen gevon-
den. Eén van onze leden heeft enkele voorwerpen 
röntgenologisch onderzocht. De grote ontdekking 
daarbij bleef echter uit.

In september zijn de opgravingen aan het  Oostelijk 
gedeelte van de Nielt van start gegaan. Aan de 
noordkant is een natuurlijke verhoging en aan de 
zuidkant een lager deel, waar het Neolithische 
niveau onderzocht wordt. Het blijkt dat het mate-
riaal van hoog naar laag overspoeld is waardoor 
het neolithische materiaal boven het bronstijd-
materiaal is komen te liggen. Fysisch-geografisch 
was het wel interessant omdat men het proces 
met  luminisatiemetingen wil gaan dateren. (Bij 
 luminisatie wordt bepaald wanneer grondlagen 
voor het laatst door zonlicht zijn beschenen).

Op de schervenavond van 14 september heeft 
de WAC als bijdrage de twee fibulae van de 
 Cranenburgse Hekken meegenomen met de vraag: 
uit welke tijd komen deze fibulae? Ze werden door 
deskundigen op tweede eeuws Romeins gedateerd 
en komen waarschijnlijk uit Britannia.
Dezelfde vraagstelling hadden we bij de acht 
Romeinse Gemmen die op de Culturele dag van 
vorig jaar zijn ingebracht door het publiek. Hier 
was het antwoord dat de gemmen kitsch zijn, dus 
namaak, o.a. op grond van de te mooie kwaliteit en 
de rafelige randen aan de slijpvlakken. 
Jan Kusters had weer veel detectorvondsten 
meegenomen.

Jantinus Koeling heeft meegewerkt aan de samenstelling van het 
Cuijkse Canon. Hij heeft vooral op het gebied van archeologie en de 
wording van de Maasregio zijn inbreng gehad.

Jan Kusters ontdekte bij een man in Beers een prachtige stenen bijl van de 
Rössen cultuur (circa 4000 tot 3500 v. Chr., maar in de wetenschappelijke 
discussie wordt Rössen cultuur soms ook eerder geplaatst.) De vondst van 

Afb. 4 - Röntgenopname van 
fibula?

Afb. 6 – Detectorvondsten

Afb. 5 – Fibulae
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deze “vroege vogel” uit het Neolithicum is weer een mooie aanvulling op 
het archeologisch palet van onze regio (project 2010-15). 
Tijdens een vervolg van de afgraving en reconstructie van de Maasoever 
bij Oeffelt werd door Jan Kusters en Jan Wessels (Gennep) in de wand van 
een proefsleuf veel aardewerk uit de 17e en 18e eeuw gevonden. Gedacht 
wordt aan een link met het veerhuis Bothalen tegenover het Genneperhuis. 
BAAC verzorgt het archeologisch toezicht hier.

Enkele malen per jaar heeft het Cultureel Hart Cuijk een vergadering waar 
de WAC dan ook vertegenwoordigd is. Op de bijeenkomst van 22 november, 
waar de wethouder van Cultuur ook aanwezig was, heeft  Jantinus Koeling 
bij de wethouder gepleit voor het zichtbaar maken van de historische 
sporen op het te vernieuwen Kerkplein, bijvoorbeeld zoals dat gedaan is bij 
de Maaskade in 2009.

Op de locatie Zwamhut is een bouwaanvraag gedaan. Indertijd is hier door 
Wilfred Hessing onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er een grafveld ligt. 
Jantinus Koeling heeft de gemeente hier indertijd attent op gemaakt, 
echter hier is niets mee gedaan. Wij waren helaas te laat om bezwaar in te 
dienen. Het bestemmingsplan voorziet niet in archeologische  begeleiding. 
Het is nu maar hopen dat de nieuwe eigenaar zijn medewerking wil 
 verlenen om alsnog een archeologisch onderzoek te doen tijdens de sloop 
van de Zwamhut of voorafgaand aan de nieuwbouw.

Jan Kusters heeft op 19 december te Breda met een aantal van zijn 
 vondsten deelgenomen aan de tentoonstelling Schatten van Brabant. 

Zeldzame hamerbijl uit de Rössencultuur 
(3500 - 4000 voor Christus)
Bij het verwijderen van een vloer in het voorhuis 
van een boerderij te Beers werd in januari 2010 een 
stenen hamerbijl gevonden. Het is een groot exem-
plaar van 17,5 cm lang, 7 cm breed en 4 cm dik. 
De doorboring voor de steel heeft een  diameter 
van 2,6 tot 2,8 cm. De bijlsnede is nog geheel 
intact. De bijl heeft vele gebruikssporen en aan de 
 achterzijde is een groot fragment afgeslagen.

Godfried Scheijvens van het Meldpunt Archeologie voor Noord-Brabant 
kwam tot de volgende conclusie : “De bijlen van dit type behoren oor-
spronkelijk tot de Rössencultuur (circa 4000-3500 v. Chr.). Van deze 
cultuur, die zich uit de ‘Lineair Bandkeramiek-Cultuur’ heeft ontwikkeld, 

Afb. 7 – Tekening van de 
hamerbijl 
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zijn in Nederland maar weinig sporen teruggevonden, en dan nog voorna-
melijk in Limburg en de Achterhoek. In de eindfase van de Rössencultuur 
vond er nog een uitbreiding van het cultuurgebied plaats over delen van 
Frankrijk, Noord-Duitsland en Zwitserland, maar zo omstreeks 3500 v. Chr. 
is de  Rössencultuur ten einde. Deze bijlen worden overigens in het Duits 
Schuhleistkeile (en in het Nederlands schoenleestbijlen) of ook wel ‘door-
boorde breedwiggen’ genoemd; het is inderdaad een bijltype dat tot de 
familie van de hamerbijlen wordt gerekend. Deze bijlen worden ook buiten 
het eigenlijke cultuurgebied van de Rössencultuur (het Rijn-/Main-/Nec-
kargebied en in Midden-Duitsland) aangetroffen, in Nederland met name 
ten oosten van de lijn Oostrum (Friesland) / Bussum (Noord-Holland) / Hees 
(Noord-Brabant). Het grootste deel van de Lage Landen behoorde feitelijk 
niet tot het verspreidingsgebied van de Rössencultuur, zodat we mogen aan-
nemen dat de ‘schoenleestbijlen’ hier via de handel zijn terechtgekomen.”

Hoe komt deze bijl onder de vloer van de boerderij terecht? In de 19e eeuw 
stond op de locatie al een boerderij, na een grote brand rond 1910 is de boer-
derij opnieuw opgebouwd. Bij de nieuwbouw is, i.v.m. regelmatig waterover-
last door de Beerse Maas, het perceel opgehoogd met zand uit de directe 
omgeving. De hamerbijl is waarschijnlijk door deze ophoging met zand uit de 
directe omgeving onder de vloer terecht gekomen.
In eerste instantie hebben hamerbijlen als gereedschap gediend. Door de 
opkomst van metaal is deze bijl in onbruik geraakt. Boeren die op hun akkers 
deze stenen bijlen vonden wisten dat niet en ze dachten dat ze van de goden 
kwamen. Zo werden deze voorwerpen op de schoorsteen of bij de deur gezet 
als bescherming tegen blikseminslag. Bijlen werden ook wel in de nok van 
een huis geplaatst als bescherming tegen blikseminslag. Aan het einde van 
de 19e eeuw werd door de katholieke kerk verboden om bijlen/donderstenen 
op de schoorsteenmantel te zetten. Deze stenen hadden verkeerde invloeden 
en werden derhalve uit geloofsoverwegingen verboden. Geestelijken wilden 
bij huisbezoek geen donderstenen meer zien. Het kan dus zijn dat de bijl 
niet met de zandophoging onder het huis terecht is gekomen. Mogelijk is hij 
eerder gevonden en later bewust onder de vloer gedeponeerd. 

Afb. 8 – Hamerbijl Afb. 9 – Hamerbijl in de nok van een huis 
als bescherming tegen blikseminslag
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Erepenning van Franse archeoloog gevonden op een akker te Beers
Een inwoner uit Beers kwam dit jaar bij Jan Kusters aan huis. Zijn vrouw 
Riek deed open en kreeg de vraag: “ Is de archeoloog thuis ?“. Op het-
zelfde moment kwam Jan thuis en de man liet hem een erepenning zien. 
De  erepenning is ongeveer twintig jaar geleden gevonden op een akker 
te Beers. De penning heeft een diameter van ruim zes cm en is nog in 
een mooie staat. De afbeelding aan de voorzijde is van Arcisse Caumont, 
geboren op 20 augustus 1801 in Bayeux en overleden op 16 april 1873 in 
Caen. Caumont was een ook buiten Frankrijk bekend Franse archeoloog en 
historicus. Hoe deze erepenning nu in Beers op een akker is terechtgekomen 
zal wel altijd een raadsel blijven. Bijzonder is natuurlijk dat de penning het 
borstbeeld van een archeoloog weergeeft. Het moet niet gekker worden: 
een amateurarcheoloog spoort een archeoloog op.
De tekst op de voorzijde van de penning luidt: Arcisse de Caumont geboren 
in Bayeux op 28 augustus 1801. De stenen spreken over je. (Vanthier Galle is 
de maker van de penning.) 
Op de achterzijde van de penning staat: Waardering, genegenheid en 
toewijding. Oprichter en directeur van instituut van gewesten van Frankrijk- 
wetenschappelijk congres van de Franse archeologische sociëteit van weten-
schappelijke gemeenschap van Normandie etc. 1881. 

Afb. 10 – Voorzijde erepenning Afb. 11 – Achterzijde erepenning
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Zegelring uit de 18e eeuw gevonden in het Land van Cuijk
Jan Kusters vond met een metaaldetector een 
fraaie zegelring uit de 18e eeuw. De ring is 
gevonden in Escharen, op een akker waar in het 
verleden het stadsafval van Grave ge deponeerd 
werd. De ring heeft de initialen MD. De ring is 
door een deskundige geplaatst in de 18e eeuw 
aan de hand van de vorm van de letters. De 
afbeelding en letters worden op dergelijke ringen 
vaak in spiegelbeeld weergegeven. Verder zijn op 
de ring een bijl en een vlakbijl te zien, deze voor-
werpen geven het beroep van de eigenaar aan. 
In dit geval kan het een gilde meester/proefmees-
ter zijn, belast met het  examineren van gezellen 
schrijnwerker of  timmerman. Het materiaal van 
de ring is brons met een mooie patina. Inmiddels 
is via het Brabants  Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) te Grave een onderzoek gestart om aan de 
hand van de initialen en het beroep de eigenaar 
van de ring op te sporen. Het Brabants Historisch 
Informatie Centrum heeft een bestand van inwo-
ners van Grave in de 18e eeuw. 

Historische bandeliersluiting regiment van Pallandt rond 1700
Eind 2002 heeft Jan Kusters met een metaal-
detector in Vianen een fraaie bandeliers luiting 
gevonden. Het voorwerp zat geklonken op 
leren banden van een legeruniform. Deze 
banden liepen gekruist over de borst. Het is een 
 beslagstuk met een reliëfversiering van in elkaar 
gestrengelde letters: de E, de L, de G en de S.  
Het geheel is bekroond met een gravenkroon.  
Op de achterzijde zitten twee bevestigingspunten 
en op de rand komen de cijfers XXXVIIII voor. Dit 
zou bijvoorbeeld het nummer van een  regiment 
kunnen zijn of het nummer van een militair 
binnen een regiment. 
Jarenlang is onderzoek gedaan naar het 
gebruik en de herkomst van het monogram. Het 
 Legermuseum te Delft heeft uiteindelijk het leer-
beslag weten te determineren. Het afgebeelde 
monogram komt voor op een mijtermuts in de 

Afb. 13 – Bandeliersluiting

Afb. 12 – Zegelring met initi-
alen MD en afbeeldingen van 
een bijl en vlakbijl 
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collectie uit het begin van de 18e eeuw, die afkomstig is van een grenadier 
uit het regiment van Van Pallandt. Het betreft hier het regiment  infanterie 
van Johan Werner van Pallandt, dat werd onderhouden door de staten 
(provincie) Utrecht. De mijter dateert van rond 1715. Het monogram is 
verbonden aan Johan Werner van Pallandt, en dus niet perse’ – maar wel 
“ook” - een militair symbool. De mijter is in het Legermuseum in lang durige 
bruikleen van het Scottish United Services Museum, Edinburgh Castle, 
Edinburgh. Een verklaring voor de aanwezigheid van de grenadiersmuts 
in Edinburgh kan men vinden in het feit dat het regiment deel uitmaakte 
van de Hollandse troepen die in 1715 naar Engeland gezonden werden om 
de Jacobitische opstand in Schotland te bestrijden. Het regiment was in de 
winter van 1715/16 enige tijd in Edinburgh gelegerd. 

Afb. 14 – Mijtermuts 
afkomstig van een 
grenadier uit het 
regiment van Van 
Pallandt
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Het gezicht van een Baardmankruik
Dat het zoeken met een metaaldetector ook mooie oogvondsten kan ople-
veren bewees Jan Kusters toen hij het gezicht van een baardmankruik vond 
op een akker in Escharen. Waarschijnlijk is deze scherf met stadsvuil voor 
bemesting op deze akker gekomen.
Vanaf de twaalfde eeuw kan dan van baardmannen in eigenlijke zin gespro-
ken worden. De belangrijkste productiecentra lagen rond Keulen en ten 
zuidwesten van Aken in het tegenwoordige België. Volgens de overlevering 
zou de baardige manskop op de hals van de kruik God moeten voorstel-
len. Volgens een andere verklaring zouden Keulse pottenbakkers, die in de 
16e eeuw werden verjaagd uit de stad, uit kwaadheid de gezichten van de 
Keulse stadsbestuurders hebben aangebracht op de hals van de baardman-
kruiken. De pottenbakkers zouden verjaagd zijn vanwege het giftige gas 
dat vrijkwam bij hun bakproces. Dit leidde tot een rel en veel pottenbakkers 
vestigden zich vervolgens in Frechen.

Afb. 15 – Het gezicht 
van een baardmankruik
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EEN AMFORENWRAK IN DE ADRIATISCHE ZEE?
Peter Seinen en Joost van den Besselaar

Inleiding
Eind 2009 maakte Joost van den Besselaar een 
toeristische duik in het heldere water van de 
 Adriatische zee vlakbij de Kroatische stad Split. Een 
stapel amforenscherven trok zijn aandacht, en na 
een jaar druk organiseren kon de duikploeg van 
Mergor in Mosam naar Kroatië vertrekken. Onder leiding van de Kroatische 
onderwaterarcheologe Tea Katunaric werd in één week tijd een waarde-
stellend onderzoek aan de schervenhoop uitgevoerd.

Geschiedenis van de site
De grote diepte van meer dan twintig meter waarop de site lag was er de 
oorzaak van dat hij pas rond 1950 door sponzenduikers ontdekt werd. In 
tien jaar tijd werden honderden amforen geborgen en verkocht, waarna de 
site weer werd vergeten… tot de zomer van 2009. Op basis van de geroofde 
amforen kon de site gedateerd worden tussen de tweede en eerste eeuw 
v.Chr. (laat Republikeins).
 
Doelstelling
Het doel van het onderzoek was waardestellend. 
De onderzoeksvragen waren: 
•	 Was de schervenhoop de lading van een 

gestrand schip? 
•	 Wat is de conditie van het schip en de 

 resterende lading?

Onderzoek en resultaten
Het onderzoek werd volgens het boekje uitge-
voerd, beginnend met het in kaart brengen van 
de huidige situatie van de site. Hierbij werd een 
meetgrid over de site (10x20m) aangelegd. Nu kon 
het gebied systematisch verkend worden. Tijdens 
die verkenningen werden reeds interessante 
vondsten gedaan, waaronder een intacte amfoor 
(Afb. 1), een amfoorkraag met stempel (Afb. 2: 
AROHELA, een Romeins handelaar) en twee zwaar 
gecorrodeerde loden platen.

Afb. 1 - De intacte amfoor met 
afmetingen van 95x38cm
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Na de verkenningen werd een sleuf van 1x3 m gekozen en met behulp van 
een onderwaterstofzuiger van sediment ontdaan. Hierbij werden tien resten 
van amforen gevonden (Afb. 3) die nog (voor een geoefend oog) in een 
gestapeld verband lagen. 
Samen met de getuigenissen van een ex-sponzenduiker vormen de vond-
sten een zeer sterke aanwijzing dat onder de stapel amforenscherven een 
scheepswrak ligt.

Vervolg
Het vervolg van het onderzoek is nu in handen van de Kroatische overheid.

Afb. 2 - Stempel in de rand van de 
amfoor: AROHELA

Afb. 3 - De vrijgelegde amforenscherven in de sleuf
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VERWERKING OUDE VONDSTCOMPLEXEN DEEL 3
Ben Teubner

In het vorige jaarverslag werd reeds vermeld dat we op de clubavonden druk 
bezig waren met de verwerking van een vondstencomplex uit 1990 van de 
versterkte boerderij ’ t Zant uit de Saltshof te Wijchen. We dachten voort-
varend aan de slag te kunnen gaan, maar het verwerken bleek makkelijker 
gezegd dan gedaan. Bij inventarisatie van de eerste drie van de zeven kisten 
met vondsten werd al snel duidelijk dat er nogal wat vondstgroepen door 
elkaar lagen. Diverse objecten van dezelfde vondstplek zaten verspreid in 
verschillende kisten, met name een grote hoeveelheid prachtig steengoed. 
Een geluk was dat we konden beschikken over een artikel over dit vondst-
complex uit ons jaarverslag over 1990. Met behulp van dat artikel konden 
we het meeste materiaal weer samenvoegen. Vervolgens gingen we alsnog 
enthousiast aan de slag. 

Afb. 1 – Gebrandschilderd glas (foto: Ben Teubner)
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Na het globaal beschrijven van de vondsten uit de eerste kisten konden we 
voor de tweede maal pas op de plaats maken. Ditmaal om een heel andere 
reden. Te hulp gevraagd om het een en ander voor ons te  determineren, 
zag Jan Thijssen er namelijk brood in om het hele complex uitvoerig 
(lees wetenschappelijk verantwoord) te beschrijven volgens het Deventer 
systeem, met het doel om het vervolgens te publiceren. Dit leek ons een 
prima plan. Echter, een probleem is dat Jan niet in staat is elke woensdag 
aanwezig te zijn. En dat houdt in, dat het een tijdrovend en vergaand plan 
voor ons, doorsnee amateurs, zou worden. We zijn al blij als we, bij wijze 
van spreken, bij dit 16e eeuwse materiaal het verschil zien tussen steengoed, 
 rood bakkkend en andersoortig aardewerk. Laat staan dat wij zelfstandig 
in staat zijn om bij alle soorten aardewerk de belangrijkste aspecten te 
be noemen. Dat kan alleen met hulp van een kenner. Een dilemma dus.   

Een oplossing is gevonden door een tweesporenbeleid te volgen. Het 
materiaal wordt door ons zelfstandig op de “AWN-manier” beschreven, 
zoals we dat tot nu toe met alle complexen hebben gedaan. Dit wil zeggen: 
per soort aardewerk het type benoemen, het soort baksel, indien mogelijk 
 productieplaats, hoeveelheid rand- en wandscherven, bodems, oren, even-
tuele bijzonderheden zoals versieringen, het gebruik van glazuur en oxides 
en indien mogelijk de datering. Daarnaast kan dan op de woensdagavonden 
wanneer Jan Thijssen beschikbaar is, dieper op de materie ingegaan worden 
volgens het Deventer systeem, zoals op de functie van het materiaal, het 
model, het typenummer en het productiecentrum. Dat vergt veel kennis 
op het gebied van aardewerk en behelst nogal wat opzoekwerk. Wordt 
vervolgd…

Afb. 2 – Vondstverwerking Rijn en Ben
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PRODUCTIEAFVAL VAN BENEN GEBEDSSNOERKRALEN UIT RAVENSTEIN
Thomas Spitzers

Aan de collectie van de archeologische werkgroep 
is een bijzondere vondst van bewerkt been toege-
voegd. Het betreft acht fragmenten van langwerpige 
strookjes bot met een rij ronde doorboringen. Deze 
vormen het afval van de vervaardiging van benen 
kralen, knopen en andere voorwerpen door middel 
van techniek, waarbij met een boor met een lange 
pin en twee zijarmen met de vorm van het gewenste 
voorwerp tot halverwege de dikte van het platte 
strookje geboord (afb. 1). Daarbij werd de helft van 
het kraaltje of voorwerp uitgeslepen in het bot, 
terwijl de langere middelpin een gaatje tot de andere kant van het strookje 
boorde. Vervolgens werd het strookje omgedraaid en van de andere kant 
uitgeboord totdat de groeven van beide helften elkaar raakten, het kraaltje 
of voorwerp los van de wand raakte en uit het gat viel. 

Deze techniek was bij uitstek geschikt voor de massaproductie van 
 goedkope kralen uit dierlijk bot. Dit was als slachtafval gemakkelijk in grote 
 hoeveelheden te krijgen. Dat gold vooral voor de botten uit de  vleesloze 
delen van het runderkarkas, die van de rest van het karkas  gescheiden 
werden en zich bij de slachtbanken in de laatmiddeleeuwse steden 
op hoopten: de onderpoten met de zogenaamde metapodia (middenvoets- 
en  middenhandsbeenderen) en de onderkaak. Het afval van deze techniek 
wordt in Nederland en de ons omringende landen vooral in middeleeuwse 
steden gevonden. De datering ligt meestal tussen de 13e en de 17e eeuw. 
In latere tijd werd dezelfde boortechniek gebruikt voor de vervaardiging 
van benen knopen, vooral in de 18e en 19e eeuw. Het afval daarvan werd 
echter grotendeels verder verwerkt bij onder meer lijmproductie, en zelden 
in de bodem teruggevonden. 

Het gebruik om grote hoeveelheden kralen uit botstroken, -plakken 
of -schijven te boren kwam op in de tweede helft van de 13e eeuw en 
vond zijn hoogtepunt in de 15e en 16e eeuw. De kralen werden gebruikt 
voor gebedssnoeren, in de middeleeuwen “Paternoster” genoemd 
naar de Latijnse naam van het gebed het “Onze Vader”. Er bestonden 
gebeds snoeren met uiteenlopende aantallen van tien tot 153 kralen. De 
snoeren met benen kralen behoorden tot de goedkoopste, vergelijk-
baar met moderne snoeren van plastic kralen. Zij werden vervaardigd 
door ambachtslieden die vaak rondtrokken langs plaatsen waar veel 

Afb. 1 – Boortechniek  
(tekening: Thomas Spitzers)
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gelovigen samenkwamen, zoals 
 bedevaartkerken, markten en 
religieuze feesten (afb. 2). Slechts 
op enkele plaatsen, meestal 
 bisschopszetels, was de afzet 
van hun waar  gedurende een 
langere tijd  voldoende om een 
vaste  werkplaats te  vestigen. In 
 Nederland zijn alleen uit Den Bosch 
(uit de vroege 16e eeuw) en uit 
Deventer (tweede helft van de 15e 
eeuw) grote hoeveelheden afval 
van benen kralenmakers bekend 
die op een werkplaats duiden. 

De doorboorde botstrookjes uit Ravenstein zijn door Wim Walk gevonden 
in de St. Luciastraat 7. Nadere gegevens over de exacte context en datering 
ontbreken. Wel is bekend dat op de vindplaats vroeger een Jezuïeten-
klooster heeft gestaan. Volgens de overlevering vestigden in 1629 Jezuïeten 
uit Den Bosch zich in Ravenstein nadat Den Bosch in protestantse handen 
was gekomen. Het klooster stond tegenover de parochiekerk aan de over-
kant van de straat. De kerk wordt in 1538 voor het eerst genoemd, maar kan 
daar al veel langer gestaan hebben. In 1606 is de kerk door Jezuïeten weer 
opgebouwd, nadat deze bij een stadsbrand verwoest was. In 1735 werd de 
kerk overbodig door de bouw van de huidige St. Luciakerk en later vervan-
gen door de Latijnse School. Dat betekende niet het einde van de religieuze 
 activiteit in deze hoek van de stad. Naast St. Luciastraat 7 staat nog een 
kapel en verderop in de straat het voormalige klooster Nazareth. 
De vondst van de benen strookjes op deze plaats hoeft daarom niet te ver-
bazen. Ravenstein vormde vanaf 1630 als katholieke enclave in de 17e en 18e 
eeuw een centrum van katholieke religieuze activiteit en een toevluchtsoord 
voor de officiële katholieke geestelijkheid. 

Afb. 2 - Vijftiende eeuwse 
tekening van een gebedssnoeren-
maker, bezig kralen te boren uit 
een strook bot of hout, gezeten 
achter een uitstaltafel met 
snoeren (uit het Hausbuch der 
Nürnberger Zwölfbruderstiftung, 
Stadtbibliothek Nürnberg)

Afb. 1 – Boortechniek  
(tekening: Thomas Spitzers)
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Behalve het praktische gebruik om 
gebeden te tellen, hadden gebeds-
snoeren een belangrijke symbolische 
functie. In de late middeleeuwen 
kon men door het dragen van een 
gebedssnoer laten zien dat men 
een vroom mens was; sinds de 
 reformatie vooral dat men katholiek 
was. Vanaf de late 16e eeuw werd 
de verspreiding van het rozen-
kransgebed met de bijbehorende 
gebedssnoeren van de zijde van de 
officiële katholieke kerk  gepromoot 
als middel in de strijd tegen het 
protestantisme. Het is dan ook 
 onwaarschijnlijk dat de vervaardiging van dit “paapse” wapen in gebieden 
waar de protestanten het voor het zeggen hadden gedoogd werd. Raven-
stein vormde dus in de 17e tot 18e eeuw de logische vestigingsplaats voor 
de productie van gebedssnoeren voor de omvangrijke katholieke bevolking 
in de wijde omgeving. Een dergelijke productie kan doelbewust opgezet 
zijn door de Jezuïeten, die immers een belangrijke rol vervulden in de 
 contrareformatie. Een door hen naar Ravenstein gehaalde kralenmaker kan 
bij hen kost en inwoning hebben gekregen. Het is niet erg waarschijnlijk dat 
de Jezuïeten zelf benen kralen gemaakt hebben. Kralenboren was behoor-
lijk zwaar werk en vereiste de nodige ervaring en behendigheid. 
De Ravensteinse afvalstrookjes vertonen de kenmerken van een 
 syste ma tische massaproductie. Ze vertonen zelfs opvallend veel over-
eenkomsten met kralenstrookjes uit Den Bosch uit het tweede kwart van de 
16e eeuw. Deze vormen veruit de meest omvangrijke vondst in Nederland 
en wijzen op de vestiging van een gespecialiseerde werkplaats in Den Bosch, 
honderd jaar vóórdat de Jezuïeten in Ravenstein opduiken. 

De Ravensteinse strookjes zijn vervaardigd volgens een vast patroon, dat 
speciaal toegesneden was op de massaproductie van kogelronde kraaltjes. 
Dit patroon is in het begin van de 15e eeuw ontwikkeld in de zuidwest 
Duitse stad Konstanz als reactie op de explosieve vraag naar gebedssnoe-
ren, toen ten tijde van het daar gehouden Concilie tussen 1414 en 1418 
jarenlang tienduizenden gelovigen uit heel Europa naar deze stad trokken. 
Vervolgens is dit patroon tot in de 17e eeuw toegepast op allerlei plaatsen 
in Zuid- en Midden-Duitsland. In onze contreien is dit op massaproductie 
gerichte vervaardigingspatroon met de bijbehorende kogelronde kralen-
vorm alleen bekend uit Den Bosch, Gorinchem en Ravenstein. Elders in 

Afb. 3 – Botstrookjes  (foto: Marja van den Broek)
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Nederland en aangrenzende Duitse gebieden werden in de 15e en 16e 
eeuw platte kralen vervaardigd, waarvan de diameter anderhalf tot twee 
maal zo groot is als de hoogte. Nergens bereikte de productie daarvan een 
omvang die vergelijkbaar was met die in Den Bosch in de 16e eeuw. De 
enorme productie van bidsnoeren met kogelronde kraaltjes in Den Bosch 
zal gewenning aan deze uit zuidelijker streken komende kralenvorm in onze 
contreien in de hand gewerkt hebben. Zo kan de Bossche kralenproductie in 
plaatsen als  Gorinchem en Ravenstein nagevolgd zijn. Het is ook denkbaar, 
dat een Bossche kralenmaker een dag of een paar dagen met zijn boor naar 
 Ravenstein is getrokken om daar kralen te maken op een markt of bij een 
bijzondere kerkelijke gebeurtenis die veel gelovigen trok. 
De grootte van de kralen die uit de Ravensteinse strookjes zijn geboord 
komt sterk overeen met die uit Den Bosch. En die waren gemiddeld groter 
dan de bulk van de kogelronde kraaltjes uit Zuid- en Midden-Duitsland. 
In de acht Ravensteinse strookfragmenten zijn in totaal 48 boorgaten te 
zien met diameters variërend van circa 7 tot circa 11 mm. Een derde van de 
boorgaten heeft een diameter van circa 8 mm, twee derde een diameter 
van circa 10 mm. Niet alleen de variatie, ook de verdeling van de  diameters 
komt overeen met die van de Bossche boorgaten. De diameter van de 
kraaltjes zelf zal één tot anderhalve millimeter kleiner zijn geweest dan die 
van het boorgat. Ook de wijze waarop de strookjes zijn vervaardigd en de 
afwerking daarvan lijkt op die uit Den Bosch. Net als de Bossche, zijn de 
Ravensteinse allen vervaardigd uit pijpbeenderen van grote zoog dieren, 
waarschijnlijk de eerder genoemde metapodia uit de onderpoten van 
runderen.
Toch kan hieruit nog niet afgeleid worden, dat ze door de zelfde kralen-
maker zijn vervaardigd. De grootte van de kralen kan ermee te maken 
hebben dat men in onze streken gewend was aan barnstenen kralen en 
platte kralen, die ongeveer de zelfde diameters hadden. 
Hopelijk kunnen in de toekomst nadere aanwijzingen voor de datering van 
deze hoe dan ook interessante vondst meer duidelijkheid brengen over de 
achtergronden daarvan. 

Met dank aan Marja van den Broek van de archeologische werkgroep in 
Ravenstein voor de melding en de informatie over de vindplaats.

Literatuur:
Th. Spitzers, Die Konstanzer Paternosterleisten Analyse zur Technik und 
Wirtschaft im spätmittelalterlichen Handwerk der Knochenperlenbohrer 
(dissertatie Universiteit van Amsterdam 2009).
Th. Spitzers, Benen bidsnoerkralen en knopen van het Bossche Loeffplein  
(in voorbereiding).
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STICHTING ARCHEOLOGIE MAASLAND (SAM)
Namens SAM, Peter van Nistelrooij

Een aantal actieve lokale archeologen uit de regio heeft op 21 december 
2009 de “Stichting Archeologie Maasland” (SAM) opgericht. Door hun 
kennis en ervaring te bundelen is er daadkrachtig team ontstaan, dat goed 
kan inspelen op situaties waarbij de archeologie in het geding is.
In de statuten is vastgelegd dat de stichting als doel heeft het  behartigen 
van de belangen van de archeologie en het bevorderen van de 
 amateurarcheologie in Noordoost Noord-Brabant. Het werkgebied omvat 
de  gemeenten Oss, Bernheze, Lith, Maasdonk en Landerd. 
De stichting wil ondersteuning bieden en samenwerking zoeken met 
de lokale archeologen, stichtingen en verenigingen in het werkgebied 
die actief zijn op het gebied van de archeologie. Dit is mogelijk door 
de jarenlange ervaring van de SAM-leden en doordat de Osse stads-
archeoloog Richard Jansen als adviseur deel uit maakt van het stichtings-
bestuur. Op deze manier kunnen wij als vrijwilligers daadkrachtig en 
volgens de  KNA-norm hulp bieden bij archeologisch onderzoek, kennis en 
 deskundigheid vergaren en deze verspreiden. 

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door hulp aan en 
financiering van archeologische activiteiten door vrijwilligers, en door 
de financiering van aanschaf van materiaal ten behoeve van vrijwilligers. 
Daarnaast heeft zij een breed scala aan activiteiten, zoals: het houden van 
lezingen en archeologische (werk)bijeenkomsten, educatie aan scholen 
en instellingen, tentoonstellingen organiseren naar aanleiding van 
 opgravingen, het bij de gemeente, provincie en rijk onder de aandacht 
brengen van archeologische belangen en het verwerven van financiële 
middelen, evenals het bevorderen van de inzet van vrijwilligers bij regulier 
archeologisch onderzoek binnen het werkgebied. 

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit: Piet van 
Lijssel  (voorzitter), Hans Pennings (secretaris), Peter van Nistelrooij 
 (penningmeester), Marja Vos (bestuurslid) en adviseur Richard Jansen 
(gemeentearcheoloog van Oss). Daarnaast kent de stichting vrijwilligers 
die behulpzaam zijn bij het realiseren van de doelstellingen. Deze vrijwil-
ligers kunnen zich aanmelden als vriend van de stichting. Inmiddels is 
een  twintigtal vrienden bij de SAM aangesloten. De SAM heeft naast de 
 individuele vrijwilligers bewust samenwerking gezocht met de plaatselijke 
heemkundekringen in het werkgebied.
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De SAM heeft in het voorjaar 2010 gebruik gemaakt van een deel van 
het gebouw van de Stichting Landschapsbeheer Oss aan de Tolstraat 3 in 
Oss. Sinds september 2010 beschikt de stichting over een eigen werk- en 
 vergaderruimte in de voormalige Mavo Sint Jan aan de Koornstraat 12 
in Oss. Met de huidige huurder, Het Hooghuis TBL, is een overeenkomst 
voor één jaar gesloten. Het is nog niet bekend of de overeenkomst daarna 
kan worden verlengd of dat uitgezien moet worden naar een ander 
onderkomen.

De stichting heeft in 2010 gestalte gekregen. Er is gezocht naar een 
 verblijfsruimte, naar financiën, er is een website gemaakt en we hebben 
een aantal activiteiten georganiseerd zoals een informatiebijeenkomst 
over SAM, een lezing i.s.m. Stichting De Werkende Mens, een presentatie 
van SAM tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Onder Oss’ in Museum 
Jan Cunen en een zestal schervenavonden. Meer informatie vind u op de 
website www.stichtingarcheologiemaasland.nl

In 2011 zal de nadruk liggen op de schervenavonden waar de archeologische 
collecties van de heemkundekringen ‘Maasland’ en ‘De Elf Rotten’ en de 
Archeologische Werkgroep Oss zullen geïnventariseerd en gedocumenteerd. 
Daarna worden deze collecties overgebracht naar een vondstendepot. Begin 
2011 wordt in Heesch een symposium over landweren georganiseerd.
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ONDERZOEK NAAR SPOREN VAN DE STAATS-SPAANSE LINIES IN GENNEP
Jan Wessels

Het pilot project Staats-Spaanse linies Gennep, uitgevoerd in 2008, is een 
samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), 
de gemeente Gennep, Ecoflight (luchtfotografie), ArcheoPro en Medusa 
(natuurkundige eigenschappen van de aarde).

De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende en zeventiende 
eeuwse militaire verdedigingswerken die zijn aangelegd tijdens de 
T achtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). 
De reden om voor Gennep als pilot project te kiezen is dat deze linie in 
tegenstelling tot andere belegeringen slechts kortstondig en eenmalig is 
gebruikt. In 1641 werd het Genneperhuis belegerd en na ruim zeven weken 
ingenomen door Frederik Hendrik, prins van Oranje. Daarnaast waren tijdens 
een opgraving in Ottersum anno 2001 al (bewonings)sporen gevonden van 
de belegeringslinies. Hierdoor was het mogelijk resten uit de Tachtigjarige 
oorlog te waarderen zonder rekening te houden met jongere perioden.

Afb. 1 – Kaart van Gennep en omgeving uit 1641
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Op basis van de oude kaarten en onderzoeken zijn zes deelgebieden gese-
lecteerd waarop verschillende archeologische en geofysische prospectieme-
thoden werden toegepast. 

Uit deze prospectie kwamen de zogenaamde deelgebieden vier en twee 
(Ottersum, Hoenderweg) het beste uit de bus. Deelgebied twee gaf via 
luchtfoto’s grafische sporen van een kampement weer, maar dit gebied 
mocht niet betreden worden. 
In deelgebied vier had het weerstandsonderzoek succes. Hier werden twee 
parallelle lineaire banen in het weerstandsbeeld herkend. Dit werd ook met 
behulp van boringen waargenomen, op deze plekken hebben we proef-
sleuven gegraven. 

Uit het proefsleuvenonder-
zoek kwam dat de sporen 
brede grachten zijn, dit 
sluit aan bij de onderzoeks-
resultaten van dezelfde 
sporen in de opgraving van 
2001. Het grachtenprofiel 
is 250 cm breed en 140 cm 
diep. De afstand tussen de 
grachten is 15 meter. De 
tweede gracht is 300 cm 
breed en 140 cm diep, na   
80 meter buigt hij af.  
De grachten werden waar-
schijnlijk geflankeerd door 
wallen. De sporen zijn 
uitermate vondstarm. Het verzamelde materiaal tijdens de veld verkenning 
is voor een groot deel van eerdere en latere gebruik van het terrein. Slechts 
een handvol loden kogels en enkele uitrustingsstukken en kleding accessoires 
kunnen in verband met de belegering van Gennep worden gebracht. 

Al met al zijn de resultaten van dit in Gennep nieuw soort onderzoek veel-
belovend. Alleen de kaart van Claes Jan Visser uit 1641 welke als uitgangs-
punt is gebruikt blijkt minder betrouwbaar dan de kaart van Hendricus 
Hondius. Bij het vervolgonderzoek gaan we dan ook gebruik maken van 
meerdere kaarten. 

Dit verslag is samengesteld met medewerking van Axel Müller (veldarcheo-
loog), Jan van Doesburg en Sjaak Mooren. Metaaldetectie: Arno Goosens en 
Joy de Jong.

Afb. 2 – Proefsleuf (foto: Jan Wessels)



30

ARCHEOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE KERN VAN MILLINGEN AAN DE RIJN 
Willem Spann

De laatste jaren is er ook in de kleinste gemeente van onze regio veel 
 positiefs gebeurd. En nu niet alleen meer door leden van onze vereniging 
(die zich eerder soms in de houding van de gemeente teleurgesteld voelden) 
of van de Heemkundekring, maar door de gemeente zelf. We geven een 
kort overzicht. Op de kaart in Afb. 1 zijn met de letters A t/m J de hieronder 
genoemde terreinen ingetekend.

2002 Een inventariserend RAAP-onderzoek op twee locaties in en bij het 
centrum wees helaas op diepe verstoringen, waardoor de gevonden resten 
(houtskool, aardewerk en puin) geen aanleiding gaven tot aanbevelingen.

2003 Een dergelijk inventariserend onderzoek op acht locaties gaf 
 aanleiding tot de aanbeveling voor archeologische begeleiding aan de 
 Eisenhowerhof [A] (waar resten te voorschijn kwamen uit IJzertijd en 
Romeinse Tijd) en aan de Mozartstraat [B] (nederzettingsresten uit de late 
Middeleeuwen). sEen archeologische effectrapportage van Vestigia leidde 
tot de aanbeveling voor archeologische begeleiding en aanvullend onder-
zoek te zorgen bij de sloop en de herbouw van de scholen vlakbij de oude 
(al in 720 vermelde) kerk [C].

 In 2003 verscheen ook RAAP-rapport 885, de gemeentelijke archeolo-
gische beleidsadvieskaart, waarin een groot aantal inmiddels bekende 
gegevens werd bijeengebracht. Van toen af gaf dit rapport richting aan 
het gemeentelijk beleid.

2005 Opnieuw drie RAAP-onderzoeken, waarvan er één, aan de 
 Crumpsestraat, aardewerk uit de Romeinse tijd tot en met de late middel-
eeuwen opleverden, zodat het terrein, met een pol, als behoudens waard 
werd beoordeeld [D]. 

 De archeologische begeleiding aan de Eisenhowerhof (zie boven, [A]) leidde 
niet tot nieuwe constateringen. Ook kwam er een door BAAC uitgevoerd 
bureau- en archeologisch inventariserend veldonderzoek uit, dat hoge ver-
wachtingen uitsprak in verband met een sloopterrein vlakbij het gemeente-
huis (er zou zelfs een “Romeinse tempel” in de grond kunnen zitten!) [E].

2006 RAAP constateerde dat er aan het “Gengske” bij de kerk waarschijnlijk 
een nederzetting is geweest vanaf de ijzertijd tot en met de late middel-
eeuwen, waardoor aanbevolen wordt niet te diep te graven. In deze buurt 
zijn echter door particulieren ook scherven en een fundering gemeld [F]. 

 De archeologische sloopbegeleiding (BAAC) van het bij 2005 genoemde 
terrein bij het gemeentehuis [D] leidde helaas slechts tot de aanbeveling 
om, mocht er niet tot vervolgonderzoek worden besloten, bij nieuwbouw 
alert te zijn op eventueel aanwezige archeologische waarden. 

 Iets verder van de dorpskern constateerde RAAP een vindplaats uit de 



31

vroege middeleeuwen, waarvoor de aanbeveling geldt, deze te  behouden 
door niet diep te graven [G].

2007 Eindelijk groot nieuws, toen het inventariserend onderzoek middels 
proefsleuven op de locatie van de Martinusschool (zie 2003) tot de 
 conclusie leidde, dat vermoedelijk de dorpskern uit de (late) vroege en 
volle middeleeuwen teruggevonden is, op een al in de Romeinse Tijd 
bewoond terrein. De sporen strekken zich waarschijnlijk verder naar het 
zuiden uit! [C] Aanbeveling: sparend bouwen.

2008 Er worden drie onderzoeken uitgevoerd door RAAP aan de 
 Rustenburgweg [H], de Prinses Beatrix/Margrietstraat en de Wilsonstraat, 
die allen leiden tot een aanbevelingen tot nader onderzoek.

2009 Voor de Wilsonstraat gebeurt dit in een RAAP-rapport, dat de plek 
behoudens waard oordeelt en vervolgonderzoek aanbeveelt. Het gaat 
opnieuw om een zeer lange bewoningsperiode [I].

 Dichter bij de kern van het oude dorp komen we weer, als een inventa-
riserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (Synthegra) aan 
de Mozartstraat en de Ravelstraat naast een Romeins paardengraf ook 
een (deel van een) Romeinse nederzetting oplevert. Natuurlijk werd een 
vervolgonderzoek aanbevolen, maar er schijnt bij de bouw van de nieuwe 
appartementen aldaar aanvankelijk iets mis te zijn gegaan… [J]

2010 Een archeologisch begeleidingsrapport (Archeodienst Gelderland) 
vertelt van vondsten uit de late middeleeuwen op een eerder vermeld 
particulier terrein (2003, Mozartstraat; [B]), vlak bij eerder geconstateerde 
Romeinse crematiegraven.

Afb. 1 - Duffeltkaart van Friedrich Gorissen (1975), die de situatie begin 19e eeuw weergeeft, 
met de in de tekst genoemde terreinen A tot en met J.
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EEN VELDBRANDOVEN AAN DE HUURLINGSEDAM TE WIJCHEN
W.J.A. Kuppens

Inleiding
In het kader van de archeologische begeleiding van het bouwrijp maken 
van het bouwterrein Huurlingsedam fase 1 heeft het Bureau  Archeologie en 
Monumenten van de gemeente Nijmegen (BAMN) in opdracht van Hendriks 
Projectontwikkeling in oktober 2008 een waarneming uitgevoerd in/op een 
deel van het bouwrijp te maken terrein (zie Afb. 1). Aanleiding voor de waar-
neming was het aantreffen van sporen van vermoedelijk een veld(brand)
oven in een wegcunet op circa 200 meter ten zuidwesten van het, als monu-
ment aangeduide, pand ’t Slotje, gelegen aan de Huurlingsedam te Wijchen. 
De zone waarin de sporen werden aangetroffen, was voorheen in gebruik als 
weiland/bouwland.

De schrijver van dit artikel is op parttime basis werkzaam bij het BAMN 
en heeft indertijd de waarneming uitgevoerd. In dit artikel ga ik -met 
 toestemming van het BAMN- nader in op de tijdens de waarneming aan het 
licht gekomen restanten van de veldbrandoven.

Historische achtergrond van het gebied 
De Huurlingsedam is een oude landweg over het hoogste gedeelte van het 
plangebied. Ter hoogte van een markante knik in deze weg ligt ’t Slotje, 
waarvan al in de 17e eeuw sprake is. Plattegronden uit het begin van de  
19e eeuw (zie Afb. 2) tonen langs de Huurlingsedam slechts de 
 bebouwingen van ’t Slotje en een tweetal nabij de aansluiting met de 
Graafseweg gelegen bouwhoven (waaronder bouwhof De Huuringh).

Afb. 1 - Het bouwrijp te 
maken gebied Huurlingsedam 
te Wijchen  (Bron: Bureau 
 Archeologie en Monumenten 
Nijmegen)
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Ter hoogte van de huidige boerderij ’t Slotje heeft (vermoedelijk) voorheen 
een door grachten omgeven versterkt huis of havezate gestaan. Hoewel 
de schriftelijke bronnen niet verder terug gaan dan circa 1680, behoort 
een laatmiddeleeuwse datering van ’t Slotje tot de mogelijkheden. Het 
zou dan kunnen gaan om een versterkte boerderij uit de 15e eeuw. De 
gracht, die weliswaar gedempt is maar nog steeds zichtbaar in het huidige 
reliëf, zou met deze vroegste bewoningsfase verband kunnen houden. Ook 
 Modderman spreekt van een versterkt huis uit historische tijden. 
Ten behoeve van een historische publicatie over de kerkgeschiedenis van de 
plaats Wijchen is door M. Kleijnen, lokaal historicus, omstreeks het jaar 2004 
onderzoek gedaan naar de aan de Huurlingsedam gelegen panden en de 
bewoners daarvan. Bedoeld onderzoek toonde aan dat het gebied waarin 
de Huurlingsedam is gelegen, vanaf 1680 vrij nauwkeurig is beschreven 
(inclusief bebouwing, perceelsbenamingen en eigenaren/bewoners). 
Het huidige pand ’t Slotje, Huurlingsedam 16 te Wijchen (of een voorganger 
daarvan) stond in 1680 en daarna bekend als het Huijs den Huuringh, den 
Huijringh, den Hurinck en de hoffstad den Ouden Huringh. Rond 1800 stond 
het pand bekend als Het Slot of Goed de Huurling.
Ook de huidige Huurlingsedam wordt in oude stukken met regelmaat 
genoemd. Rond 1680 staat de dam bekend als d’Alee van ’t Huijs en de Dam 
van ’t Huijs; in later eeuwen de Laan van ’t Huijs en Huurlingsedam.
Huurlingsedam en ’t Slotje worden in oude stukken vaak in verband met 
elkaar genoemd. Duidelijk is in elk geval dat de ontstaansgeschiedenis van 
de Huurlingsedam en ’t Slotje onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

De waarneming
De in het bewuste wegcunet aangetroffen sporen werden vastgelegd op 
tekening (zie Afb. 3). De sporen waren goed zichtbaar en bevonden zich op 

Afb. 2 - Locatie van ’t Slotje aan de Huurlingsedam
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50 tot 60 cm onder maaiveld. De vulling bestond in alle gevallen uit rood-
bruin zeer lemig zand met veel baksteenpuin/-gruis en houtskool. De sporen 
bevonden zich voornamelijk in de onderkant van een akkerlaag, bestaande 
uit donkerbruin lemig zand. 

De noordelijke begrenzing van het op een kuil gelijkende spoor S5 werd niet 
duidelijk aangetroffen. De indruk bestond dat het roodbruine spoor met 
baksteen verder doorliep en werd afgedekt door deels een bruingrijze laag 
lemig zand (bouwvoor) en deels door het restant van de onderkant van een 
akkerlaag (donkerbruin lemig zand). 
Teneinde de omvang van de vermoedelijke oven te kunnen  vaststellen 
werden in de zone van de aangetroffen veld(brand)oven een elftal 
 boringen gezet (onderlinge afstand circa vier meter, elk circa één tot ander-
halve meter diep). 
Twee boringen in het wegcunet gaven aan dat de onderkant van spoor S5 
ter plaatse op circa 70 cm onder het maaiveld zat. De vulling bestond uit 
baksteengruis en houtskool, vermengd met zeer lemig zand.

Afb. 3 - Sporen van veldbrandoven in wegcunet  
(Bron: Bureau  Archeologie en Monumenten Nijmegen)
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De overige boringen werden gezet ten 
noorden en ten zuiden van het wegcunet.  
Ten zuiden van het wegcunet werd in de 
boorgaten geen baksteengruis e.d. aangetrof-
fen. Ten noorden van het wegcunet werd in 
drie van de zes boorgaten - tussen 40 en    
120 cm onder het maaiveld - baksteengruis 
e.d. aangetroffen.
 
Aan de hand van enkele grotere fragmen-
ten van het in de sporen aangetroffen bak-
steenmateriaal kon het baksteenformaat bij 
 benadering worden vastgesteld (vermoedelijke 
lengte tussen de 22 en 24 cm, breedte 11,5 cm 
en dikte 5,5 cm; datering J. Thijssen 15e/16e 
eeuw).

Aangezien vermoed werd dat er een relatie 
bestond tussen de aangetroffen restanten van de veldbrandoven en het in 
de nabijheid gelegen pand ’t Slotje, werd een bezoek gebracht aan de heer 
Frans Diels, eigenaar/bewoner van het pand. Hem geïnformeerd omtrent het 
aantreffen van de vermoedelijke veldoven. De heer Diels bleek zeer geïn-
teresseerd te zijn en begon direct een stuk van de fundering van het oude 
voorhuis aan de buitenzijde (rechts van voordeur) vrij te graven (circa 40 cm 
diep onder maaiveld). In de fundering zaten -schots en scheef en in wildver-
band - hele en gebroken, maar qua kleur en samenstelling geen afwijkende 
bakstenen verwerkt. Het formaat van de bakstenen was 25/26 x 11,5/12 x 
5,5 cm. De overvloedig en slordig aangebrachte mortel was grijs/wit van 
kleur. Qua afmeting, kleur en hardheid komt de baksteen goed overeen met 
de in de sporen van de veldoven aangetroffen stukken baksteen.

Vervolgens werd met de heer Diels de enige in het pand aanwezige kelder-
ruimte bezocht. Deze vrij kleine (3,5 x 3,5 meter), en circa twee meter hoge 
van een tongewelf voorziene kelder bevond zich (gezien vanuit de voor-
zijde van het gebouw) in het linker gedeelte van het pand. Het bakstenen 
muurwerk was ruw afgesmeerd met een wit geschilderde pleisterlaag. Met 
toestemming van de heer Diels werd een deel van de pleisterlaag verwij-
derd. Het zichtbare muurwerk bestond uit verschillende soorten baksteen 
met verschillende formaten (waaronder stenen met een formaat identiek 
aan het baksteenformaat aangetroffen aan de buitenzijde in de fundering). 
Omdat er ook veel gebroken baksteen in de muur verwerkt bleek te zijn, 
was hier geen sprake van enig metselverband. 

Afb. 4 - Sporen van de ovenwand 
(foto: Willem Kuppens)
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Algemene informatie over steenovens 
De vroegste baksteenovens die wij in Nederland kennen, zijn de periodieke 
of tijdelijke ovens. De ovens werden aangelegd in de nabijheid van een in 
baksteen te bouwen gebouw en in de nabijheid van een locatie waar vol-
doende grondstoffen (klei en hout) voorhanden waren. De ovens werden 
doorgaans aangelegd en voor de duur van de bouw van het object in bedrijf 
gehouden door rondreizende steenbakkers.
De periodieke of tijdelijke ovens zijn in onze streken lang in gebruik 
geweest; vanaf de 12e eeuw tot aan het begin van de 20e eeuw. De wens 
om brandstof te besparen en de vraag naar stenen van een meer constante 
kwaliteit leidden uiteindelijk tot de ontwikkeling van een oven die continu 
gestookt kon worden, de ringoven. In de tweede helft van de 20e eeuw 
heeft dit type oven de periodieke oven geheel verdrongen.

Er zijn grofweg twee typen periodieke of tijdelijke ovens te onderschei-
den. De oven zonder en de oven mét gemetselde zijmuren. Het eerste type 
oven, zonder gemetselde zijmuren, wordt ook wel meiler, bult of veldbrand 
genoemd. Deze oven werd opgebouwd uit de te bakken stenen met daar-
tussen de brandstof (hout). De te bakken stenen werden laag voor laag 
opgestapeld. Tussen de stenen werden stookgangen uitgespaard die boog-
vormig werden gesloten. Er werd gestapeld totdat een hoogte van circa 250  
cm was bereikt. Het geheel werd afgesmeerd met natte klei en afgedekt 
met een laag zand en/of plaggen om de warmte zoveel mogelijk vast te 
houden. De steenstapel werd met houten balken geschoord. Als het vuur in 
de oven eenmaal goed brandde, werden de vuurmonden gesloten. Daarna 
werd het stookproces geregeld door het maken of afsluiten van trekopenin-
gen in de lemen wand. De meiler kon slechts één keer worden gestookt. 
De capaciteit van een meiler varieerde van 100.000 tot 300.000 stenen. Door 
de soms grote temperatuurverschillen in de oven en de weersomstandig-
heden tijdens het stoken gaf dit type oven echter zeer veel afval (tot 60%).

Het tweede type betreft een oven met twee gemetselde zijmuren, waarin 
vuurmonden werden aangebracht. Dit type wordt ook veldoven of 
 Waaloven genoemd. Tussen de gemetselde muren werd de oven (evenals de 
meiler) volgestapeld met te bakken stenen. Achter de vuurmonden werden 
de stookgangen tussen de stenen uitgespaard. Daarboven werd de oven 
laag voor laag dichtgestapeld. De korte zijden en de bovenkant van de oven 
smeerde men dicht met klei. Vaak waren er tegen de zijmuren van de veld-
oven afdaken aangebracht. Onder die afdaken werd de brandstofvoorraad 
bewaard en men kon er droog werken. Dit type veldoven kon vanwege de 
min of meer permanente zijmuren meerdere keren worden gestookt.
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Afhankelijk van de omvang van de oven varieerde de capaciteit van 100.000 
tot een miljoen stenen per stookgang. Ook bij dit type oven zal er sprake 
zijn geweest van een aanzienlijk

Conclusie en waardering van de vindplaats 
De aangetroffen sporen duiden op de aanwezigheid van (de restanten van) 
een veldbrandoven ter plaatse. De indruk bestaat dat de belangrijkste delen 
van de veldoven, waarvan de restanten zich vrij dicht onder het maaiveld 
hebben bevonden en nog bevinden, in de achterliggende jaren zijn ver-
ploegd. In elk geval is een belangrijk gedeelte van de oven tijdens de aanleg 
van het wegcunet in het kader van het nieuwbouwproject verloren gegaan.
Door middel van boringen is vastgesteld dat zich ten noordoosten van het 
wegcunet en direct grenzend aan het wegcunet nog sporen van de oven in 
de bodem bevinden (tot een diepte van circa 120 cm onder het maaiveld). 
Uit de boringen is gebleken dat het grootste aangetroffen spoor (S5 - de 
oven zelf?) een NNO/ZZW-oriëntatie kent. De afmetingen van dit spoor: tien 
tot twaalf meter lang en zeven tot acht meter breed. 

Het aantal aangetroffen sporen is helaas beperkt. Op basis van het sporen-
beeld kan niet met zekerheid worden gezegd of we hier met een meiler 
(zonder bakstenen zijmuren) of een veldoven (met bakstenen zijmuren) te 
maken hebben. Dat het om een periodieke (tijdelijke, in de nabijheid van 
een bouwproject aangelegde) oven gaat is vrijwel zeker.

Afb. 5 - Omgeving 
Huurlingsedam, 
de locatie van de 
veldoven bevindt 
zich bij 1  

 
(Afbeelding: Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen)



38

Op grond van het aanvullende (boor)onderzoek kan de afmeting van de 
oven bij benadering worden vastgesteld. De oven kent een breedte van 
circa tien meter en een lengte van circa 15 meter.

Het is niet uitgesloten dat de veldoven is gebruikt om bakstenen te bakken 
ten behoeve van het op circa 200 meter afstand liggende pand ’t Slotje (zie 
Afb. 2). Het formaat en de samenstelling van de in de oven aangetroffen 
baksteen komt sterk overeen met het formaat en de samenstelling van in 
de fundering van het oudste gedeelte van het pand ’t Slotje aangetroffen 
baksteen. De thans op het terrein van ’t Slotje staande oudste behuizing 
(het voorhuis) dateert uit circa 1800. Uit literatuur- en bronnenonderzoek 
is echter gebleken dat op de locatie sprake is van een of meerdere oudere 
gebouwen, al of niet voorzien van een omgrachting en/of singels. De oudste 
vermelding van een bestaande behuizing dateert uit 1680. 
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GRAVEN OP EEN ZANDKOP
Cor Neijenhuis

Er is de laatste jaren nogal eens 
discussie over de huidige rol van 
de amateur archeologie. Met 
dit verslag hoop ik duidelijk te 
maken wat er, door een goede 
samenwerking tussen beroeps- 
en  amateurarcheologen, 
 mogelijk is.

Bij de aanleg van een weg in 
het kassengebied Nijmegen 
werden door de sectie archeo-
logie van de Historische Kring 
Huessen enige crematie graven 
ontdekt in het wegcunet. 
Met het aanbrengen van een 
 stabilisatielaag van ge broken 
puin was men tot enkele 
meters voor de crematie graven 
gestopt.

We hebben de ontdekte graven meteen gemeld en maar het zag er naar 
uit dat crematiegraven na het weekend bij het verder aanbrengen van het 
gebroken puin vermorzeld zouden worden. We hebben vervolgens onder 
barre weersomstandigheden de graven ingetekend en enkele monsters 
genomen van de crematiegraven. 

De crematiegraven lagen op circa 80 cm 
beneden maaiveld in een zandige bodem 
met ijzeroer en houtskoolvlokken. Het 
zandpakket was op dit niveau nog geen 
dertig meter lang en ging aan weerszijden 
van de graven over in klei. Van het stort 
werden behalve vele scherven ook een 
vuurstenen schrabber en een klopsteen 
verzameld.

Afb. 1 – Onder barre omstandigheden werden de 
graven ingetekend en bemonsterd  
(Foto: Cor Neijenhuis)

Afb. 2 – Vuurstenen schrabber  
(Foto: Ton van Bommel)
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Onder directie van Mieke Smit van het archeologisch bureau van de 
gemeente Arnhem, inmiddels werkzaam voor de gemeente Nijmegen, 
hebben we met grondboringen bepaald hoever het zandpakket zich uit-
strekte buiten het wegcunet. (De gemeente Lingewaard had destijds voor 
archeologisch onderzoek een samenwerkingsconvenant met Arnhem) De 
resultaten hiervan gaven aan dat de crematiegraven zich bevonden op een 
zandkop waarvan het hoogste punt lag op 80 cm beneden maaiveld. We 
hebben de kop in kaart gebracht tot waar het zand zich op een diepte van 
twee meter beneden maaiveld bevond. Op 80 cm diep was de zandkop van 
circa 50 bij 30 meter groot, uitgaande van een zanddiepte van twee meter 
had de kop een omvang van 110 bij 60 meter. Op twee meter diepte lieten 
enkele boringen nog houtskoolresten zien.

Omdat de zandkop verstoord zou worden door de aanleg van een water-
gang en kabels en leidingen is er besloten tot een vervolgonderzoek door 
het ADC onder leiding van Wouter Roessingh. Dit onderzoek leidde tot de 
vondst van nog vijf crematiegraven aan weerszijden van het wegcunet.
Op één plaats lijkt een langwerpige grafstructuur uit de late bronstijd 
aanwezig. Alle crematiegraven dateren uit de vroege ijzertijd. De gebruikte 
urnen waren van het schräghalstype. Van vier graven kon vastgesteld 
worden dat ze toebehoren aan volwassen individuen waaronder vermoede-
lijk één vrouw en drie mannen.

Op de zandkop zijn geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezig-
heid van een erf. Wel zijn er op de zandkop dertig scherven uit het midden-
neolithicum gevonden die overeenkomsten vertonen met aardewerk van 
de Hazendonk-3 vindplaatsen, die tot voor kort alleen bekend waren uit 
West-Nederland. De vuurstenen werktuigen uit het onderzoek dateren uit 
dezelfde periode. Naast onze vuurstenen schrabber werd er nog een andere 
vuurstenen schrabber en spitskling van Rijckholt vuursteen aangetroffen. 
Uit terrasvuursteen waren diverse kleinere artefacten gemaakt.

Inmiddels zijn ook elders op het kassenpark bij het maken van proefsleuven 
crematiegraven en een inhumatiegraf van een kind uit de bronstijd aange-
troffen. In een memo geeft projectleider Wouter Roessingh te kennen dat 
zonder de medewerking en de informatie van de amateurs, de zandkop 
omgezien was vergraven.
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Bron:
W. Roessingh, Graven op een zandkop, Een opgraving langs de Geranium te 
Bergenden, gem. Lingewaal (Gld.), ADC rapport 837, 2008.

Afb. 3 – Zandkop met locaties crematiegraven (uit W.Roessing 2008)
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ALLE BOEKEN UIT DE DOEKEN (3)
Ben Teubner en Jan J. van Daalen

Al twee maal eerder mochten we u berichten over de vorderingen bij het 
in kaart brengen van het boekenbestand van de afdeling (Jaarverslag 
2004, blz. 24 en Jaarverslag 2007, blz. 49). De verzameling boeken is in het 
afgelopen jaar sneller in aantal toegenomen door schenkingen van diverse 
leden. Niet al deze boeken vonden een plaatsje in de bibliotheek. Sommige 
waren al aanwezig, andere waren minder geschikt om ze op te nemen 
in de  verzameling. Ook ontvingen we een groot aantal jaargangen van 
Westerheem. 

Alle weesboeken en overtallige jaargangen Westerheem waren toch meer 
dan welkom. Ze worden verkocht aan onze leden en andere belangstellen-
den voor zeer schappelijke prijzen! Natuurlijk is daarbij alles gericht op het 
verminderen van de zorg en de pijn van onze penningmeester.
 
Het leek ons nuttig om hier wat informatie te geven over de coderingen die 
op de boeken zijn aangebracht. Zelfs als u niet over een computer beschikt 
is het mogelijk snel, voor de boekenkasten staande, in de buurt te komen 
van het boek of het onderwerp dat u zoekt. Het is eigenlijk een extra aan-
leiding om eens (op een woensdagavond) een bezoek te brengen aan onze 
werkruimte in Nijmegen. In de tabel vindt u de gebruikte coderingen.

Het aantal gecatalogiseerde boeken bedraagt nu 556! We hebben tot 
nu toe 48 jaargangen van tijdschriften in kaart gebracht. Het betreft 
hier vooral Westerheem en Archeologie Magazine (en Scarabee). In het 
 gegevensoverzicht van de tijdschriften worden apart de nummers vermeld 
die zijn gewijd aan een speciaal thema. 

Op onze website www.awnregionijmegen.nl treft u de volledige boeken-
verzameling aan.
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Code Uitleg Code Uitleg

Adam Amsterdam MAT 09. Muziekinstrumenten

ALG Algemeen, personen MAT 10. Maalstenen

Alk Alkmaar MAT 11. Fibulae

Amf Amersfoort MDT Multidisciplinair onderzoek en 
technieken

Berg Berghem ME Volle middeleeuwen

Beu Beuningen MET Metaaltijden

Bou Bourtange Mid Middelburg

BoZ Bergen op Zoom Mook Mook

Bre Breda Nijm Nijmegen

CAT 1. Catalogi over schilderwerken Ooij Ooij

CAT 2. Alle andere catalogi PER Periodieken en tijdschriften

DBs ‘s-Hertogenbosch PER 1. Jaarverslagen Museum Kam

Dee Deest PER 2. Palaeohistoria, Groningen

Dev Deventer PER 3. Jaarverslagen ROB

DHg Den Haag PER 4. Berichten ROB

Dor Dordrecht PER 6. Ned. Arch. Rapporten (NAR)

Eind Eindhoven Preh Prehistorie

ENC Encyclopedieën Prov Provinciale uitgaven, kronieken

Esch Escharen Rdam Rotterdam

Gen Gennep Rho Rhodensteyn

GES Geschiedenis archeologie of 
monumenten ROM 00. Algemeen Romeins, plaatsen, volkeren

Goer Goeree-Overflakkee ROM 01. Romeins aardewerk

Gou Gouda ROM 02. Romeins glas

Gro Groningen ROM 03. Romeinse metalen

Haar Haarlem ROM 04. Romeinse munten

Hal Halsteren ROM 05. Romeins hout, leer, bot, weefsels

Heng Hengelo ROM 06. Romeinse sieraden

Huis Huissen ROM 07. Eten en drinken

Kam Kampen ROM 08. De Limes, Romeinse leger

Kes Kessel Lb ROM 09. Villa’s, stedenbouw

Lee Leeuwarden ROM 10. Muurschilderingen (fresco’s)

Lei Leiden ROM 11. Historische figuren

Leuth Leuth Stb Steenbergen

Maas Maastricht STE Steentijden

MAT Materiaalgroepen TENT Tentoonstellingscatalogi en 
themagidsen

MAT 01. Aardewerk Til Tilburg

MAT 02. Glas Toer Arch. wandel- en fietsroutes

MAT 03. Metalen gebruiksvoorwerpen Utr Utrecht (stad)

MAT 04. Bot, been Vee Veere

MAT 05. Tabakspijpen VME Vroege middeleeuwen

MAT 06. Munten Zut Zutphen

MAT 07. Textiel en verwante 
voorwerpen Zwol Zwolle
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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)
Zwanenbloem 37, 6661 LZ Elst (Gld.), tel. (0481) 355987.
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) 3504061.
mikedenhartog@yahoo.co.uk

Website: 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 
 werkruimte: Bureau Archeologie Nijmegen, Nieuwe Dukenburgseweg 21 in 
Nijmegen. Zie onze website voor een routebeschrijving. De werkruimte is op 
woensdagavond (clubavond) 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 
op gravingen 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 geïnteres-
seerden, is daarbij een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Voorts organi-
seren wij ieder jaar, tegen kostprijs, een excursie naar een archeologische 
bezienswaardigheid 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 neer-
leggen. 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 € 47,50 per jaar. Een studentlidmaatschap 
kost € 27,50 per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarboekje van deze  afdeling 
en zes maal per jaar het tijdschrift Westerheem. U mag meedoen aan 
op gravingen (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 Nijmegen en omstreken.

Heeft u geen belangstelling in actieve deelname aan opgravingen of in 
toezending van Westerheem, maar wel in deelname aan onze overige 
 activiteiten, dan kunt u ook donateur worden van onze afdeling. U wordt 
donateur 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 e-mailadres op te geven!).


