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VOORWOORD
Marijke Pennings, voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag van onze vereniging, met daarin het ‘reilen en zeilen’ in 2012.
Door de economische crisis worden opgravingsprojecten schaarser en kleiner. Gelukkig 
hebben vrijwilligers uit onze afdeling ook in 2012 weer kunnen assisteren bij opgravingen of 
vondstverwerkingen. De samenwerking met commerciële archeologische bedrijven is erg 
belangrijk. Hier wordt door ons hoofdbestuur ook veel aandacht aan besteed, met als doel 
de samenwerking (verder) te verbeteren.

U kunt in dit jaarverslag ook lezen over de werkzaamheden van de Landelijke Werkgroep 
Belangenbehartiging in ons uitgestrekte werkgebied. De werkgroep heeft zich tot doel 
gesteld de vele heemkundekringen, historische en archeologische werkgroepen te 
inventariseren en een regionaal netwerk op te bouwen.

Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden ook beraden op hoe we eind 2013 ons 
45-jarig bestaan gaan vieren. Zoals u op onze site al kon lezen wordt er hard gewerkt aan 
een nieuwe publicatie, waarin veel leden een bijdrage leveren.

Dank aan alle mensen die een bijdrage geleverd hebben aan dit jaarverslag, en aan alle 
activiteiten van het afgelopen jaar. Samen houden we onze vereniging in stand.

Veel leesplezier!

Afb. 1 - Ontdekking op fundering “kasteel te Lent”
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Leo ten Hag

Lezingen en presentaties
De eerste, goed bezochte, lezing van 2012 vond plaats in het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis. De lezing werd verzorgd door Femke de Roode, senior archeoloog van het 
Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen, en Constance van der 
Linde, fysisch antropoloog. Het onderwerp van de lezing was het vroeg-Merovingische 
grafveld (475 – 600 na Christus) dat in 2011 werd ontdekt in Lent (Lentseveld). 
Femke de Roode ging in haar deel van de lezing in op de eerste bevindingen en inzichten van 
het veldonderzoek (bij dit onderzoek werd overigens assistentie verleend door een aantal 
AWN’ers van onze afdeling). Zij gaf ook een beeld van de wijze van opgraving. 
Constance van der Linden gaf een overzicht van het bestudeerde skeletmateriaal en maakte 
de mogelijkheden van archeologisch skeletonderzoek inzichtelijk. Na afloop van de lezing kon 
de minitentoonstelling over het vroeg-Merovingische grafveld bezocht worden.

De tweede lezing van het afgelopen jaar werd gehouden na afloop van de 
Afdelingsledenvergadering op 20 maart en had voor de AWN een ietwat ongebruikelijk 
onderwerp: ‘De baksteenfabricage in de gemeente Ubbergen en omgeving’. Spreker was 
Hylke Roodenburg van het Regionaal Archief Nijmegen. Hij besteedde aandacht aan het 
ontstaan en de ontwikkeling van de baksteenfabricage vanaf de Romeinse tijd (Holdeurn) tot 
aan de neergang van deze industrie in de twintigste eeuw. Wat resteert er tegenwoordig nog 
aan steenfabrieken, arbeidershuisjes e.d. en welke plannen tot behoud zijn er? Deze vragen 
werden in de lezing ook beantwoord.

In mei werd onze afdeling wederom gastvrij ontvangen in het Huis van de Nijmeegse geschie-
denis. Bij deze gelegenheid werd door Ruurd Kok (RAAP Archeologisch Adviesbureau) een 
lezing gegeven over de archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Sinds enkele jaren is het 
ondergronds oorlogserfgoed onderwerp van archeologisch onderzoek. Gerichte opgravingen 
naar resten uit de oorlog blijken gegevens op te leveren die nog niet bekend waren uit 
historische bronnen. Ruurd Kok besteedde in zijn lezing aandacht aan de sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog die in Nijmegen en omgeving kunnen worden verwacht en ook aan de 
bijdrage die amateurarcheologen kunnen leveren aan deze, nog jonge tak van archeologisch 
onderzoek. 

De laatste lezing van 2012 werd gehouden op 13 november in de Ark van Oost en had 
wederom een voor de AWN ongebruikelijk onderwerp: ‘Archeologie en gemeentelijk beleid’. 
Tonnie van de Rijdt (voorzitter van het landelijk bestuur van de AWN) leidde de aanwezigen 
door de vaak ingewikkelde materie van gemeentelijke bestemmingsplannen, inspraakproce-
dures, archeologische beleidsplannen en wat de AWN kan doen om de archeologische 
belangen te behartigen. 
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De jaarlijkse Schervenavond werd dit jaar gehouden op 25 september. Verschillende interes-
sante vondsten kwamen voorbij en werden door de aanwezige deskundigen aan een oordeel 
onderworpen. De avond bood tevens gelegenheid aan een aantal AWN-leden om een 
presentatie te houden, o.a. over een wandeling langs Hadrian’s Wall, een bezoek aan het 
Duitse Pohl waar een reconstructie van een Romeinse castra is te zien en over de opgraving 
van een bastion in Lent.

Activiteiten van het bestuur
In 2012 vergaderde het bestuur op 11 januari, 7 maart, 25 april, 27 juni, 29 augustus en 
24 oktober. Een belangrijke activiteit van 2011, te weten het leggen en onderhouden van 
contacten met in ons werkgebied actieve archeologische werkgroepen, heemkundekringen, 
e.d. werd dit jaar voortgezet. Behalve het verkrijgen van een overzicht van deze groepen 
probeerde het bestuur ook te komen tot het opzetten van een netwerk van contactpersonen 
ten behoeve van belangenbehartiging 
(zie verder hierover het artikel van Willem Meulman elders in dit Jaarverslag). 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het 45-jarig jubileum van 
onze afdeling in 2013. Een voorstel van John Jansen en Aad Hendriks om ten behoeve van 
onze leden een boekje samen te stellen waarin AWN-leden hun mooiste, interessantste, 
opmerkelijkste vondst kunnen presenteren werd door het bestuur van harte ondersteund. 
Veel leden hebben inmiddels enthousiast hun medewerking aan de totstandkoming van de 
publicatie toegezegd. Een financiële bijdrage van het landelijk bestuur om dit boekwerk 
mogelijk te maken is al toegezegd. Het bestuur zoekt nog naar verdere mogelijkheden voor 
sponsoring. De presentatie van het boek zal in oktober 2013 plaats vinden in 
Museum Kasteel Wijchen; deze presentatie is tevens de start van een tentoonstelling, 
gebaseerd op alle aangedragen vondsten. 

Op 20 maart vond de Afdelingsledenvergadering plaats. Zoals sedert een aantal jaren 
gebruikelijk werd tijdens deze vergadering de Wim Tuijnfibula uitgereikt. Dit door Anneke van 
Bergen ontworpen kleinood is bestemd voor leden die zich voor onze afdeling en voor de 

Afb. 1 - Opgraving aan de Griftdijk te Lent
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archeologie in ons werkgebied bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De eer viel deze 
keer te beurt aan Ben Teubner. Ben werd door de voorzitter omschreven als een archeologi-
sche duizendpoot: “een verwoed archeologisch reiziger, bibliothecaris van de afdeling, 
schervenverwerker, penningmeester van de Stichting Stadsarcheologie Nijmegen, conserva-
tor van Museum Kasteel Wijchen en motor van de wekelijkse inloopavonden van de AWN”.

De landelijke Afgevaardigdendag zaterdag 3 november in het gebouw van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort werd bijgewoond door Marijke Pennings en 
Miriam de Groot. Een belangrijk agendapunt was het opzetten van een regionaal netwerk ten 
behoeve van belangenbehartiging.

De vergaderingen van het Cultureel Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) werden namens het 
bestuur bijgewoond door Leo ten Hag en, als belangstellende en toehoorder, Willem Meulman 
(lid van onze afdeling en van de Landelijke Werkgroep Belangenbehartiging).

Ondersteuning bij opgravingen, etc.
In juni 2012 was de AWN met een stand aanwezig op het tweejaarlijkse Romeinenfestival op 
de Kopse Hof in Nijmegen. De AWN assisteerde daar ook bij de door het ADC 
ArcheoProjecten georganiseerde proefopgraving. 

Verschillende leden van onze afdeling hebben geassisteerd bij een tweetal opgravingen, 
beide in Nijmegen (Waalsprong). Bij het eerste project (NLA16) bestonden de werkzaamheden 
uit het schoonmaken van muurwerk van een opgegraven boerderijfundering in Lent. Het 
tweede project was de dijkteruglegging bij de Griftdijk in Lent. AWN’ers assisteerden hier bij 
het opgraven en bij het wassen van het vondstmateriaal. Beide projecten vonden plaats onder 
auspiciën van het Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen. 

Afb. 2 - Opgraving aan de Griftdijk te Lent Afb. 3 - muurwerk van een boerderijfundering
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Informatieverstrekking aan derden
BAAC BV uit ’s-Hertogenbosch benaderde onze afdeling voor informatie over mogelijke 
archeologische vondsten op de locatie Elsenpas 3 in de gemeente Beuningen en voor de 
Blauwstraat 4 in de gemeente St. Anthonis. Archeologisch onderzoeks- en adviesbureau 
De Steekproef (Utrecht) heeft een proefsleuvenonderzoek verricht in Cuijk, ter hoogte van de 
geplande nieuwbouwwijk ‘Cuijkse Cantheelen’, en wilde van ons weten of hier ooit archeologi-
sche vondsten waren gedaan. De Steekproef bood de AWN overigens de gelegenheid aan dit 
onderzoek deel te nemen. Econsultancy uit Doetinchem vroeg ons om informatie over een 
locatie aan de Hogenhofstraat te Maasbommel. Archeodienst (Zevenaar) heeft van ons een 
kopie van een artikel over IJzertijdvondsten in Homoet ontvangen (artikel uit Jaarverslag 
1974). Tevens vroeg Archeodienst om informatie over een locatie in Schaijk (gemeente 
Landerd) en over de weg Vorstendom naast het Mariaplein in Cuijk. ArcheoPro ten slotte 
benaderde ons over de Molenstraat in Appeltern.

Cursus
Op 1 oktober 2012 begon de jaarlijkse ‘Basiscursus voor de vrijwilliger in de archeologie’. De 
inschrijving voor deze cursus, bedoeld voor hen die nog weinig ervaring hebben met archeo-
logisch veldwerk, stond open voor leden uit de AWN-afdelingen 15 (Betuwe en 
Bommelerwaard), 16 (Nijmegen e.o.), 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland en 
18 (Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost-Veluwezoom). In totaal schreven zich 12 deelnemers in 
voor deze cursus, waarvan 6 uit de afdeling Nijmegen.

Soort lid/ donateurs
Jan 

2007
Jan 

2008
Jan 

2009
Jan 

2010
Jan 

2011
Jan 

2012
Jan

2013
Gewoon lid 137 141 137 138 141 137 139
Jeugdlid 0 0 0 2 1 1 2
Huisgenoot lid 6 6 3 5 4 4 3
Student lid 4 5 6 5 5 4 5
Geassocieerd lid 6 7 5 6 6 6 5
Totaal aantal leden 153 159 151 156 157 152 154
Donateurs 17 18 15 18 16 16 16

 

Mutaties in het afdelingsbestuur
Dit jaar vonden geen mutaties plaats in het 
afdelingsbestuur. De bestuurssamenstelling 
per 31 december 2012 is achter in dit 
jaarverslag opgenomen.

Leden en donateurs
In 2012 hebben zich twaalf nieuwe leden 
aangemeld. Tien leden hebben te kennen 
gegeven hun lidmaatschap van de vereniging 
te willen beëindigen. Zie voor de ontwikkeling 
van het ledenbestand onderstaande tabel.

Afb. 4 - Deelnemers van de cursus in het 
archeologisch depot van de gemeente Nijmegen
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DE SCHOKKER WAS EEN KWAKBOTTER
Peter Seinen en Joost van den Besselaar (Mergor in Mosam)

Inleiding
In 2005 werden aan de Maasoever bij ‘het gat van Alem’ bij toeval de resten van houten 
planken waargenomen, die net boven het water uitstaken. Het eerste onderzoek wees in de 
richting van het wrak van een schokker, maar in de archeologie moet wel vaker een theorie 
verlaten worden. 

Met toestemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) kon een serieuze opgraving 
worden uitgevoerd, waardoor een belangrijk deel van de geschiedenis van het wrak gerecon-
strueerd kon worden. De opgraving werd afgerond met een rapportage en publicatie 
(P.A. Seinen, J.A. van den Besselaar, 2012). Dit artikel is een samenvatting van de publicatie.

Resultaten
Om het scheepstype te achterhalen moesten delen van het met modder bedekte wrak 
uitgegraven worden. De scheepsconstructie had alle kenmerken van een kwakbotter. Tegen 
de verwachting in leverde het opgegraven deel een schat aan gebruiksvoorwerpen op, die 
veel vertelden over het werk en het leven aan boord. Afbeelding 1 geeft een overzicht van de 
vondstcategorieën. Vermeldenswaardige vondsten zijn een komfoortje voor verwarming van 
de binnenruimte en het bereiden van eten, kookgerei, een petroleumbrander en 
visserijbenodigdheden. 

Afb. 1 - Overzicht van de vondstcategorieën
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Reconstructie van de geschiedenis 
van de kwakbotter
De kwakbotter begint haar leven in 
Monnickendam rond 1870 en wordt rond 
1915 verkocht aan een Heerewaardense 
riviervisser, die leeft van de zalm- en 
palingvangst. Hiervoor wordt hij onder-
steund door een tweekoppige bemanning 
en gedrieën zijn ze weken, soms maanden 
onderweg. Het schip is daarom ook van 
alle gemakken voorzien, zoals verwarming, 
verlichting, kookgerei. En er werd af en toe 
een sigaar gerookt. Veel onderhoud werd 
niet gepleegd, zodat het schip water 
maakte en er regelmatig gehoosd moest 
worden. Deze noodzaak werd het schip in 
de oorlogsjaren van 1944 fataal, toen 
Heerewaarden door oorlogshandelingen 
verboden gebied werd.

Literatuur
P.A. Seinen, J.A. van den Besselaar, 
Een houten vissersschip in de Maas bij 
Alem, een echo uit het verleden, 
Westerheem, 2012, pag. 310-321.

Afb. 3 - Waterketel (kleur terracotta, schaal 10 cm)

Afb. 6 - Kompas met cardanische ophanging 
(schaal 10 cm)

Afb. 5 - Petroleumlamp met bijbehorend glas 
(schaal 5 cm)

Afb. 4 - Koffiepot (kleur petrol-blue, schaal 10 cm)

Afb. 2 - Komfoortje of ‘peurtje’ 
of ‘vuurduvel’ (schaal 10 cm).
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BELANGENBEHARTIGING IN DE AFDELING
Willem Meulman (lid Landelijke Werkgroep Belangenbehartiging)

Naast de verrassingen van het veldwerk, de puzzels van de determinatie en het schrijven 
over de (Nijmeegse) bodemschatten kunnen vrijwilligers in de archeologie zich ook bezig 
houden met ‘belangenbehartiging’. Eén van de activiteiten hierbinnen is het opzetten van een 
regionaal netwerk op afdelingsniveau van correspondenten per gemeente. De taak van deze 
correspondenten is het nauwlettend volgen van het archeologisch beleid van hun gemeente, 
zonodig ondersteuning bieden aan de gemeente door gegevens aan te leveren of, als het 
moet, het gemeentelijk archeologiebeleid bekritiseren. Afgelopen jaar heeft Tonnie v.d. Rijdt 
in haar lezing “Gemeentelijk beleid en Archeologie” duidelijke voorbeelden gegeven aan de 
afdelingsleden van de wijze waarop de AWN aan belangenbehartiging kan doen. Vanuit de 
landelijke werkgroep Belangenbehartiging ben ik, samen met het bestuur bezig met het 
opzetten van een netwerk van correspondenten. Daarnaast ondersteunen we vanuit de 
werkgroep afdelingsleden, leden van heemkundekringen, etc. bij hun verzoeken om 
commentaar te geven op voorgenomen ruimtelijke ingrepen.

Zo bereikte ons in september 2012 het verzoek van een nieuw lid, en tevens lid van de 
Heemkundevereniging Leeuwen om hem te ondersteunen in zijn bezwaren tegen het gemeen-
telijk besluit een verdergaand archeologisch onderzoek niet uit te voeren. Het betreft hier een 
bestemmingsplanwijziging met betrekking tot de locatie Tesstraat 8 in Boven Leeuwen 
(Gemeente West Maas en Waal), waar de gemeente het voornemen heeft schuren te slopen 
en nieuwe huizen te bouwen. Tesstraat 6 en 8 liggen op de plaats waar volgens het kadas-
traal plan van 1820 ‘de Tempel’ was gelegen: dit kan duiden op de aanwezigheid van een 
gebouw van de Tempelierenorde. De gemeente heeft dit plangebied, grenzend aan/op een 
terrein van archeologisch middelmatige- tot hoge archeologische verwachting niet nader 
onderzocht.
Het selectieadvies was het om het terrein met 25 cm te verhogen, zodat er voldoende 
afstand bewaard werd tot de voor archeologie relevante laag. Er mocht geen kelder en geen 
kruipruimte gebouwd worden. Aldus zou het bodemarchief in situ beschermd blijven. Als 
fundering zouden mortelschroefpalen met een lengte van 10,44 meter gebruikt worden.
Er had weliswaar een bureauonderzoek plaats gevonden, waarbij een milieukundig bodemon-
derzoek was geraadpleegd, maar verder was niet ingegaan op het verzoek van de 
Heemkundekring om door middel van een nader verkennend bodemonderzoek (boringen, 
proefsleuven) aanwijzingen te vinden voor de vermoede resten van een Tempeliercomplex.
Er moet wel bij gezegd worden dat dit een aan het plangebied aangrenzend perceel betrof.

Het advies dat wij uitgebracht hebben kon natuurlijk niet om het selectiebesluit heen van het 
in situ veilig stellen van het bodemarchief in het plangebied. De gevreesde ernstige versto-
ring blijft hiermee achterwege. Het gebruik van mortelschroefpalen wordt in de archeologi-
sche praktijk gezien als een minimaal verstorende funderingswijze. De opgelegde 
dubbelbestemming ’Waarde Archeologie’ beschermt voldoende.
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Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro), artikel 3.1.3 en artikel 3.1.6 kan de 
gemeente er echter wel op worden gewezen dat zij de cultuurhistorische waarden nadruk-
kelijker mee laat wegen in haar bestemmingsplannen. Waar archeologisch/historisch 
geïnteresseerde inwoners zich beijveren om het verleden zichtbaar te maken mag van de 
gemeente van haar kant ook meer inspanning in dezen verwacht worden. Dat zou bijvoor-
beeld kunnen door op de hier bedoelde locatie proefboringen toe te staan. Verder hebben we 
geadviseerd de regioarcheoloog te raadplegen.

Bij de zienswijze die door de Heemkundevereniging Leeuwen is ingediend, is het beroep op 
het Bro expliciet opgenomen. Hoewel de zienswijze van de Heemkundevereniging niet 
ontvankelijk verklaard is, is er toch een resultaat te melden. Bij het formuleren van nieuw 
cultuurhistorisch beleid is de Gemeente West en Maas en Waal in gesprek gegaan met de 
Heemkundevereniging Leeuwen, samen met de Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
(WHAM), Stichting Tremele en de Stichting Historie Wamel 
Zo is dus de optiek van de Gemeente toch bijgesteld en mogen we hopen dat alsnog op 
grond van meer archeologische indicaties een beter cultuurhistorisch inzicht verworven kan 
worden.

Het betreffende voorontwerpbestemmingsplan is te bekijken op:
www.nieuweplannen.nl/wro/NL.IMRO.0668.BUITesstraat8-OW01 

Correspondent worden?
Mochten leden van afd. 16 voor hun gemeente correspondent willen worden, dan kunt u 
contact opnemen met de secretaris van onze afdeling Leo ten Hag (lhwtenhag@planet.nl). 
Informatie kunt u ook inwinnen bij Willem Meulman (wmeulman@xs4all.nl) of bij de landelijke 
werkgroep belangenbehartiging/RO: 
http://www.awn-archeologie.nl/Werkgroepen/BelangenbehartigingRO.aspx
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JAARVERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK
Ton van der Zanden

In 2012 had de werkgroep een goed gevulde agenda. Van de diverse projecten en activiteiten 
doen we hierbij verslag. 
Tweemaal per maand was er de vaste werkavond (op de eerste en derde maandag van de 
maand behoudens de vakantiemaanden). Daarnaast troffen de leden elkaar ook overdag en 
op locaties waar onderzoek plaats vond. Peter Beelen en Joop Mulder uit Cuijk zijn in 2012 
lid geworden van onze werkgroep.

Gemeentelijk subsidie
Wij ontvingen op 13 juli 2012 van de gemeente een brief met een toezegging van € 1.250,- 
voor diverse geoormerkte doelen. De bedragen zijn bestemd voor externe ondersteuning bij 
onderzoek en rapportage, het maken van drie rapporten, het uitwerken van vondstmateriaal, 
conservering van vondsten en vergaderkosten. De opdracht die wij onszelf hiermee stellen 
hebben we ons inmiddels ter harte genomen en de bedragen zullen voor het einde van 2013 
zeker zijn besteed.

Opruiming depot WAC
Op 20 juni 2012 ontvingen wij van de gemeente Cuijk de mededeling dat wij, vanwege de 
grootscheepse verbouwing van de schouwburg, op 1 juli 2013 uit de schouwburg vertrokken 
moeten zijn. In de vernieuwde schouwburg zal voor ons depot en werkruimte geen plaats 
meer zijn. 
De gemeente heeft toegezegd zich in te spannen om samen met ons een alternatief te 
vinden, zij heeft op andere plaatsen in Cuijk ruimtes beschikbaar. Onze wens is echter om, 
meer dan tot nu toe, te gaan samenwerken met Museum Ceuclum, maar ook met de Foto 
Archiefdienst, de Beeldentuin, de Heemtuin, de St. Martinusparochie en zo mee te doen in 
het zogenaamde samenwerkingsverband van de Cultuurstraat. Wij horen als werkgroep met 
onze kennis en collectie thuis in dit samenwerkingsverband. Om die reden hebben we ons 
laten uitnodigen voor het periodieke overleg.

Afb. 1 - Joop Mulder (links) 
en Peter Beelen (midden) 
op de schervenavond 2012
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Mede door ons gedwongen vertrek uit de schouwburg hebben we afgelopen jaar veel tijd 
gestoken in het opruimen van het depot. We hebben alle vondsten - vooral veel aardewerk - 
afkomstig uit onderzoek van de laatste 40 jaar in handige plastic dozen opgeborgen. De 
volgende actie is sorteren, documenteren - waar dat nog niet is gebeurd - en wegdoen wat 
niet relevant is. Ook met de ordening van onze bibliotheek is een begin gemaakt.

Opgraving Heeswijk door VUhbs 
o.l.v. Johan van Kampen
Op 20 februari ging de opgraving aan de Heeswijk 
van start. Omdat VUhbs met voldoende mensen 
was hebben wij als werkgroep niet kunnen 
assisteren. We hebben de opgraving, die meer dan 
een maand heeft geduurd, wel op de voet kunnen 
volgen. Op 20 augustus is Johan van Kampen, 
archeoloog van VUhbs (voorheen ACVU-HBS), de 
opgravingstekening bij ons komen toelichten.
In het kort bracht Johan het volgende naar voren: 
Start van de opgegraven nederzetting ca. 30 n. Chr. 
Er is een beperkt aantal vondsten uit de bronstijd, 
het zwaartepunt van de opgraving ligt bij het 
Romeins. Het vermoeden is dat van de nederzet-
ting uit de vicus en het legerkamp werden bevoor-
raad. Er werden zestien maalstenen, heel of in 
fragmenten, gevonden en dat is heel veel voor een 
dergelijk gebied. Verdere vondsten: veel ijzer, 
weinig brons, nauwelijks terra sigillata (overwegend 
gebruiksaardewerk), opmerkelijk veel doliumfrag-
menten. Er werden een horreum en 30 spiekers 
opgegraven. Wij zijn zeer geïnteresseerd in het 
rapport met een volledig overzicht van de vonds-
ten en de interpretatie daarvan.

Bronzen hoofdje
In ons archief is bij de ordening een 
bronzen hoofdje voor de dag gekomen, 
een maskertje van 25 bij 22 millimeter. 
Volgens dr. Stefanie Hoss, archeologe 
te Nijmegen, betreft het meubelbeslag. 
Dit kopje heeft dus een decoratieve 
functie gehad. Het is van Romeinse 
oorsprong, maar niet nader te dateren.

Afb. 2 - Onze collectie opgeborgen in nieuwe dozen

Afb. 3 - Bronzen hoofdje

Afb. 4 - Open dag op de opgraving Heeswijk

Afb. 5 - Bekisting van een Romeinse waterput
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Bijzondere Romeinse vondsten
Leo Theunissen vond na de opgraving op de Heeswijk een bijzonder siervoorwerp uit de 
Romeinse tijd, een bronzen hanger in de vorm van een fallus, iets waar wij niet zo mee te 
koop lopen, maar toen wel. 
Peter Beelen vond een fraaie bronzen munt van keizer Antoninus Pius of Marcus Aurelius. De 
vondsten zijn gemeld aan Johan van Kampen van VUhbs, de leider van het veldwerk tijdens 
de opgraving.

Bijdrage herijking gemeentelijke cultuurnota 
De gemeenteraad heeft aan het College van B en W gevraagd de huidige cultuurnota opnieuw 
te bezien. Alle deelnemers aan het Cultureel Hart Cuijk is gevraagd hun doelstellingen/
voorstellen kenbaar te maken. De WAC heeft op 20 oktober haar bijdrage ingeleverd via het 
bestuur van het Cultureel Hart Cuijk. De kern van ons advies was om de doelstellingen van 
het gemeentelijke archeologiebeleid daadwerkelijk te effectueren, te weten: archeologie 
vastere vorm geven, archeologie als inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar 
maken van archeologische (m.n. Romeinse) sporen.

Zichtbare Romeinse grachten
Bij de herinrichting van het Kerkplein is in het plaveisel het verloop van de twee grachten van 
het Romeinse Castellum weergegeven. Daarmee is weer een belangrijk element toegevoegd 
aan ons streven de historische sporen zichtbaar te maken. Deze activiteiten zijn in 2006 
gestart op de Maaskade. Het is goed te weten dat meerdere instanties ons streven onder-
steunen, niet in de laatste plaats het gemeentebestuur. Na indiening van onze uitgebreide 
notitie in september 2011 wachten we de verdere invulling met belangstelling af.

Afb. 6 - Hanger in de vorm van een fallus

Afb. 7 - Het spoor van de zuidwestelijke bocht van de 
buitenste gracht, dat onder de kerk door loopt
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Overhage
Wij hebben bij de gemeente Cuijk een aanvraag ingediend om het kasteelterrein en nabije 
omgeving aan te merken als een beschermd dorpsgezicht. Dit in het kader van de invoering 
van de gemeentelijke Monumentenlijst. De aanvraag is gezamenlijk met de heer H. Teusink, 
bewoner en mede-eigenaar van het kasteelterrein, ingediend. Ook aan de Foto Archief Dienst 
afd. Heemkunde is gevraagd aan dit project mee te doen. De aanvraag is nu in behandeling 
bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Zij heeft ons verzocht de aanvraag verder te 
onderbouwen met gegevens t.a.v. cultuurhistorische waarde, ensemblewaarde, herkenbaar-
heid/gaafheid, zeldzaamheid en de architectonisch historische waarde van de locatie. Er zijn 
al heel wat gegevens verzameld. Ook verwachten we de instemming van andere bewoners 
van het gebied. 

Onderzoek terrein Lage Weidjes/Bijltje
Het onderzoek door opgravingsbedrijf De Steekproef is nogal teleurstellend verlopen. Het 
terrein blijkt grotendeels opgehoogd te zijn. Archeologische sporen zijn bijna niet aangetrof-
fen. Verschillende leden van onze werkgroep hebben zich twee keer gemeld voor assistentie. 
Het bleek helaas niet nodig. De onverwachte excursie bij de overbuurman Toon Bouwman in 
zijn Technisch Openluchtmuseum was een schrale maar toch wel leuke troost.

Sloopbegeleiding van 4 objecten
Met de gemeente was de afspraak gemaakt om assistentie te verlenen aan BAAC bij de 
archeologische begeleiding van de sloop van vier gebouwen:

Heeswijk 46, een boerderij met bijgebouwen
Praktisch gezien hebben we geen assistentie geleverd, omdat de boerderij gesloopt is maar 
het interessante gedeelte (het verwijderen van de funderingen) nog niet is gebeurd.

Kouwenberg 26, sloop van de blokhut waarna een proefsleuvenonderzoek plaats zou vinden
Het proefsleuvenonderzoek op de Kouwenberg heeft geen archeologisch interessante 
resultaten opgeleverd, dat hebben wij met tekst en uitleg in ogenschouw kunnen nemen.

Grotestraat 27, voormalige schoenenwinkel werd gesloopt en heringericht als plein
Uit kostenoverwegingen en omdat bebouwing in de nabije toekomst niet te verwachten is 
koos de gemeente er voor om het gebouw te slopen en het terrein te egaliseren en te 
bestraten. De mogelijke sporen van o.a. de zuidwestelijke Romeinse grachten blijven dus 
afgedekt.

Kaneelstraat 9 – 17, een schoolgebouw, de locatie wordt na sloop ingericht als parkeerterrein
Voor de locatie Kaneelstraat hebben wij een archeologische inventarisatie opgesteld voor 
zowel de gemeente als BAAC. De sloop is in februari 2013 begonnen. Het is de bedoeling om 
de grond zo weinig mogelijk te roeren. Kortom: van onze beoogde inzet bij de archeologische 
sloopbegeleiding is nagenoeg niets terecht gekomen.
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Merkwaardige bijl uit Middelaar 
In september 2011 kwam dhr. Paul Verhulst bij ons met een stenen bijl (lengte 12 cm, 
breedte 6 cm en dikte maximaal 3 cm) afkomstig van een zandwinning bij Middelaar/
Plasmolen. De bijl is van een fijnkorrelige steensoort met een enigszins ruw oppervlak. Bij de 
snede is hij plaatselijk licht glanzend, dit zijn waarschijnlijk gebruikssporen. Het bijzondere aan 
de bijl zijn twee uitgefreesde of ingeslepen groeven, 3 tot 5 mm breed. De groeven zijn ca. 2,5 
cm vanaf de achterzijde aangebracht en lopen onder een hoek van ca. 30 graden naar de 
achterkant. De diepte van de groeven is 7 resp. 9 mm ten opzichte van de zijkant van de bijl.

Romeins wegprofiel ontdekt aan de Heerstraat tussen Cuijk en Oeffelt.
Op donderdag 26 april 2012 is er door Jan Kusters en Ton van der Zanden opnieuw een 
waarneming gedaan van grindsporen op de akker aan de Oeffeltseweg. Het verloop van de 
(dunne) grindlaag was waarneembaar in de vijf gaten, die de fa. Ebben had gemaakt voor de 
aanplant van bomen. Van de vijf gaten zijn foto’s gemaakt. 

Europees erfgoedlabel
De gemeente Cuijk en de provincie Noord-Brabant hebben getracht met Missing Link als 
adviserende partij de Romeinse brug bij Cuijk als getuige van een gezamenlijke Europese 
geschiedenis voor te dragen voor het Europese erfgoedlabel. Het ging om een ambitieus 
project waarbij grote budgetten bijeen te halen waren binnen het kader van het Europese 
erfgoedlabel, het erfgoeduitvoeringsplan Brabant, gemeentelijke financiering en sponsoring. 
Ook onze werkgroep heeft in dit kader ideeën aangedragen. De Raad voor Cultuur, die alle 
aanvragen heeft beoordeeld, adviseert de minister om twee kandidaten voor te dragen, 
t.w. Kamp Westerbork en het Vredespaleis, omdat beide belangrijke naar elkaar verwijzende 
gebeurtenissen vertegenwoordigen uit de recente geschiedenis van Europa. De Romeinse 
brug bij Cuijk is hiermee helaas afgevallen.

Op de Schervenavond in sept. 2011 vertelde 
dhr. Louis Swinkels dat een soortgelijke bijl in het 
depot van Museum Kam aanwezig is. Die bijl was 
door dhr. Leo Verhart bekeken en beoordeeld als 
niet-Europees. Dhr. Nico Arts meldde desge-
vraagd dat deze bijl uit Zuid-Amerika komt, 
waarschijnlijk uit Suriname. In de digitale catalo-
gus van het Museum voor Volkenkunde in Leiden 
kwam een verbluffend aantal Zuid-Amerikaanse 
bijl met vergelijkbare groeven in beeld. Bij een 
aantal exemplaren werd Strijdbijl als functie 
aangeduid. Hoe de bijl in de zandwinning terecht 
is gekomen is een raadsel. De vinder in de jaren 
‘60 (dhr. Goedhart) kan het ons helaas niet meer 
vertellen.

Afb. 8 - Stenen bijl
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Vondsten uit het gebied bij de Martinuskerk en Museum Ceuclum
Voor de herinrichting van het gebied rondom de Martinuskerk is de bovengrond verwijderd. In 
het stort van deze grond heeft Jan Kusters mooie vondsten gedaan, o.a. vuursteen, 
Romeinse en middeleeuwse munten, fragmenten glas in lood en metalen voorwerpen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Deze vondsten zijn momenteel te zien in Museum Ceuclum.

Bij onderzoek van stortgrond binnen de gracht van het kasteel van de heren van Cuijk is een 
middeleeuwse zilveren munt gevonden van Graaf Wigman, 995-1016 na Christus, geslagen in 
Friesland. Verloren zakgeld van een van de heren?

Oorspronkelijk gezien als een sestertius van keizer Nero blijkt deze munt bij nadere bestude-
ring van zijn opvolger te zijn, keizer Vespasianus, 69-79 na Christus. 
Op de keerzijde staat Victoria.

Een kleine, gouden ring uit de vijftiende tot acht-
tiende eeuw. De versiering met een steen of parel is 
waarschijnlijk in de bodem vergaan. De ring heeft 
een mooie kartelversiering aan de buitenkant met 
een diameter van 20 mm. De ring heeft geen 
gebruikssporen, wat kan duiden op een grafgift. 
Juwelier Verlinden uit St. Hubert heeft vastgesteld 
dat de ring een hoger karaatgehalte heeft dan 18 en 
dat de ring geen merktekens heeft, wat duidt op 
een vroege periode. Het is Jan Kusters eerste 
goudvondst in de twaalf jaar dat hij onderzoek doet 
met de metaaldetector. De vondst is een spectacu-
laire aanvulling op eerdere vondsten in dit gebied.
Een bronzen as van keizer Augustus, geslagen in 
Rome tussen 16-6 voor Christus. Augustus was Afb 11 - Gouden ring

Afb. 9 - Zilveren munt van Graaf Wigman Afb. 10 - Munt van keizer Vespasianus
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keizer in de periode 27 voor Christus tot 14 na Christus. De munt is voorzien van een klop 
CAESAR, waarschijnlijk aangebracht in de legioenstad Noviomagus (Nijmegen). De munt is 
versleten, maar de klop is nog duidelijk zichtbaar omdat deze ingeslagen is waardoor het 
profiel van de letters CAESAR dieper ligt. De gevonden munt geeft aan dat er kontakten 
waren vanuit Nijmegen met een legereenheid in het achterland van het legioen en mogelijk 
ook handel (voedsel).
Volgens het handboek voor kloppen gaat het om het type Werz 61.43/1-2. Volgens dat 
handboek is deze variant het meest gevonden in Nijmegen en omgeving en in Xanten. 
Professor Bogaers heeft in de jaren zestig van de vorige eeuw in dit gebied een grootschalig 
onderzoek verricht. Het gebruik van metaaldetectoren was pas echt in de jaren ‘70 in 
opkomst. Daarom zijn waarschijnlijk vele munten, metalen en ook deze ring toen 
onopgemerkt gebleven.

Vuursteenatelier Oeffelt
De vuursteensmid geeft nog steeds afslagen, 
kernstukken, en andere voorwerpen prijs uit, 
voornamelijk, het Neolithicum. De werkplaats is 
duidelijk herkenbaar. Onderzoek is op korte 
termijn gewenst om verdere schade, door het 
planten van bomen, aan deze bijzondere plek 
uit de Steentijd te voorkomen.

Muntgewichten uit het stadsafval van Grave
Deze muntgewichten zijn vooral gevonden op 
akkers met het stadsafval van de stad Grave uit 
de vijftiende tot negentiende eeuw. De muntge-
wichten werden gebruikt om het snoeien van 
gouden en zilveren munten te ontmoedigen en 
om het juiste gewicht vast te stellen. 
Op muntgewichten staat de beeltenis van de 
munt en de initialen van de maker. Vele muntge-
wichten zijn gemaakt in Antwerpen, te herken-
nen aan een “handje”.

Deze naairing (vijftiende tot achttiende eeuw 
werd vooral gebruikt bij het bewerken van 
zwaardere stoffen en leer. Gevonden in het 
stadsafval van Grave.

Afb. 12 - Bronzen as van keizer Augustus

Afb. 13 - Muntgewichten

Afb. 14 - Naairing
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Boek Sint Anthonis
De door Jan Kusters gevonden muntschat uit de tijd van keizer Postumus 260-268 na 
Christus is uniek voor Nederland. (Zie verslag schervenavond AWN 2009). De locatie is 
nauwkeurig onderzocht door de RCE en Joris Aarts van de Vrije Universiteit van Amsterdam 
heeft een prachtige rapportage gemaakt over de munten.

Speerpunten en bijl
In 2011 zijn bij baggerwerkzaamheden in de Maas twee Romeinse speerpunten en een 
middeleeuwse bijl gevonden. (Zie jaarverslag AWN 2011, pag. 18). Op aandringen van de WAC 
heeft de gemeente middelen beschikbaar gesteld om de bijzondere voorwerpen te laten 
restaureren bij Restaura. De speerpunten en bijl zijn een prachtige aanvulling op de Romeinse 
en middeleeuwse collectie van museum Ceuclum.

Kennismaking met Hazenberg Archeologie
Hazenberg Archeologie, adviseur van de gemeente Cuijk op het gebied van het archeologi-
sche erfgoed, heeft om een kennismaking gevraagd met de werkgroep. Op 3 september 
vond het gesprek met Tom Hazenberg plaats. Voorafgaand aan het gesprek hadden wij een 
visiestuk opgesteld.

Samenwerking met studenten rond specifieke vondsten
In het kader van studieprojecten en scripties zoeken archeologen en studenten niet-uitge-
werkte archeologische projecten of specifieke vondsten. Deze projecten worden door de 
studenten uitgewerkt onder leiding van hun mentoren. Daarbij wordt regelmatig contact met 
onze werkgroep opgenomen voor medewerking en het beschikbaar stellen van gegevens, 
vondstmateriaal en foto’s. Het is voor ons een eer en genoegen om aan deze activiteiten mee 
te doen. Ook oude opgravingen (cold cases) kunnen worden gedocumenteerd. Belangrijke 
resultaten worden zodoende alsnog gepubliceerd en ook onze eigen gegevens krijgen zo een 
plek. In dit verband heeft Robin Stoots van de VU Amsterdam aardewerkcomplexen van de 
opgravingen Maasburg 1997 en Nielt 2006/2007 vergeleken. Hij heeft op 5 maart 2012 voor 
ons een lezing verzorgd over zijn bevindingen.
Femke Lippok van de Saxion Hogeschool Deventer werkt de ROB-opgraving Grotestraat 124/ 
grafveld Nutricia uit 1989 uit.

Afb. 15 - Lezing door Robin Stoots in onze werkruimte



21

EEN ROMEINSE VILLA IN EWIJK?
Leo ten Hag

Inleiding
In de gemeente Beuningen is enige jaren geleden het bouwplan Keizershoeve I gerealiseerd. 
Dit in Ewijk ten zuiden van de Van Heemstraweg gelegen gebied staat onder archeologen al 
decennia bekend als ‘De Grote Aalst’. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden is er, in 
2009, een archeologisch onderzoek geweest. Het resultaat daarvan is in 2012 verschenen in 
de vorm van een lijvig rapport (E. Blom, L.M.B. van der Feijst en H.A.P. Veldman (red.), 2012).
Op basis van eerdere onderzoeken was al bekend dat op het centrale deel van het terrein 
Romeinse steenbouw heeft gestaan. Het gebouw is in publicaties gekarakteriseerd als een 
‘villa’. Het vorig jaar verschenen rapport stelt hier vraagtekens bij: was het een villa naar 
Romeins model of moeten de vondsten toch anders geïnterpreteerd worden? In dit artikel ga 
ik in op deze discussie. Eerst geef ik een overzicht van de archeologische activiteiten op dit 
meermaals bedreigde terrein.

Chronologisch overzicht: vondsten, bedreigingen, onderzoek
Voor dit overzicht heb ik hoofdzakelijk gebruik gemaakt van H. van Enckevort, Ewijk-De Grote 
Aalst. Proefsleuven ‘door een Romeinse villa’, als Bijlage I opgenomen in Blom, Van der Feijst, 
Veldman, Plangebied Keizershoeve I, p. 359-366.

1970
In het Kontaktblad van de Historische Vereniging Tweestromenland doet Martin Bergevoet 
verslag van een aantal Romeinse vondsten, te dateren in de 2e en 3e eeuw.
1971 
Vondsten van handgevormd aardewerk worden gedaan door de Stichting voor 
Bodemkartering (STIBOKA) in Wageningen. Samen met de vondst van een groot aantal 
beenderresten en houtskooldelen op een ‘vloer’ van brokken natuursteen leiden tot de 
gedachte dat hier mogelijk sprake is van een huisplaats.
1978 
Onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) wordt 
een terreinverkenning uitgevoerd. De eigenaar van het terrein, A.J. Janssen, geeft hiervan 
een overzicht in het Jaarverslag van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, 
Afdeling Nijmegen e.o. (A.J. Janssen, 1978). Op het noordelijke deel worden een grote 
concentratie inheems aardewerk (late La Tènevormen met bolle besmeten potten, veel 
typisch inheems-Romeinse waar, met ruwwandige of besmeten emmerachtige potten) en 
glazen La Tène-armbanden gevonden. Meer aan de zuidzijde van het terrein vindt men twee 
of drie concentraties Romeins bouwpuin en aardewerk (terra sigillata, dakpannen, tubuli, 
tufsteen, mergel, opus signinum, mortel met rode, gele, witte en groene beschildering). 
Tevens worden stukjes vensterglas en stukken roze en witte marmer gevonden.
1979 
De Grote Aalst krijgt voorlopig de status van beschermd monument.
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1981/82 
Willems geeft in ’Romans and Batavians’ (W.J.H. Willems, 1986) een inventaris van de 
vondsten op De Grote Aalst. Naast de in 1978 genoemde vondsten is er ook sprake van een 
marmeren vloer, hypocaustverwarming en tientallen witte en enkele zwarte mozaïeksteen-
tjes. Binnen de ROB ontstaat enige bezorgdheid omtrent de bescherming van het bodemar-
chief, dit naar aanleiding van het feit dat er aan de oppervlakte veel vondsten worden gedaan. 
Men vreest dat de aanwezige Romeinse fundamenten door agrarische bewerking zullen 
worden aangetast. Volgens de eigenaren is er echter geen reden tot zorg: volgens hen is het 
terrein sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw alleen maar als akker in gebruik geweest. De 
ploegdiepte heeft daarbij nooit meer dan 30 à 35 cm bedragen.
1982 
De Grote Aalst wordt definitief beschermd ingevolge de Monumentenwet.
Het perceel wordt verkocht. De nieuwe eigenaren hebben het voornemen om een boomgaard 
aan te leggen en vragen hiervoor een vergunning aan ex artikel 14 van de Monumentenwet. 
Voordat de boomgaard wordt aangelegd wordt het terrein met een diepploeg bewerkt, 
waarbij veel archeologisch materiaal verloren gaat. Studenten van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen verzamelen oppervlaktevondsten. Leden van de AWN afdeling Nijmegen e.o. 
(o.a. Victor Brans uit Wijchen) verrichten een aantal waarnemingen
1994 
De boomgaard wordt aan de gemeente Beuningen te koop aangeboden. De gemeente vraagt 
aan de ROB om onderzoek te doen naar de archeologische status van het perceel. Ook wil zij 
weten of de bescherming via de Monumentenweg kan komen te vervallen. 
1996 
Teneinde de archeologische waarde van de Grote Aalst te kunnen bepalen besluit de ROB om 
een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) te doen. Dit bestaat uit een proefsleuvenon-
derzoek en een veldverkenning. Tevens worden een aantal hoogtemetingen gedaan. De 
aangelegde proefsleuven laten duidelijk zien dat het diepploegen in 1982 “desastreus is 
geweest voor de conservering van de gebouwsporen op deze hoogte (8,15 en 8,50 meter 
+NAP) in het landschap. Behalve diepere delen van de uitbraaksleuven en enkele andere 
dieper ingegraven sporen resteerde weinig van de Romeinse villa”. De vondsten bestaan uit 
340 scherven handgevormd aardewerk, zowel in de IJzertijd als in de vroeg-Romeinse tijd te 
dateren, op draaischijf vervaardigd ‘Romeins’ aardewerk (voor het merendeel gebruiksaarde-
werk en een bescheiden aantal tafelaardewerk) en bouwmateriaal (grauwacke, afkomstig uit 
de fundering van hoofd- en eventuele bijgebouwen, marmeren wandbekledingsplaten en een 
marmeren waterbassin). 
1998 
RAAP Archeologisch Adviesbureau verricht rond de bebouwde kom van Ewijk een bureauon-
derzoek, een booronderzoek en oppervlaktekartering. 
2003 
Door RAAP wordt aanvullend booronderzoek gedaan.
2007 
Proefsleuvenonderzoek door RAAP.



23

2009 
Voorafgaand aan de realisering van plan Keizershoeve I wordt archeologisch onderzoek 
gedaan. 

Een agrarisch bedrijf op De Grote Aalst?
In het hierboven aangehaalde artikel uit 1978 concludeert A.J. Janssen: “Vrijwel zeker heeft 
deze nederzetting een rol gespeeld in de z.g. villa-organisatie ten behoeve van de voedsel-
voorziening van de burgers en militairen van Noviomagus” (23). Twee elementen in wat een 
definitie van een villa kan zijn worden hierin genoemd: het is een agrarisch bedrijf en er wordt 
niet uitsluitend voor eigen gebruik geproduceerd maar er is sprake van productie voor een 
(nabijgelegen) markt.
Het element van surplusproductie voor een markt of stad wordt ook door Willems genoemd: 
“(…) villae were intimately associated with towns, which provided a market for their surplus 
production” (112). Villae functioneerden in een geldeconomie (‘town-based cash-market 
system’) en de eigenaar was een rijk persoon, die de financiële middelen had om in een 
bedrijf te investeren. Dit bedrijf diende dan voor winst te zorgen. De eigenaar was ook 
voldoende geromaniseerd om deel te willen nemen aan een dergelijk sociaaleconomisch 
systeem.
De vraag is nu of in het oostelijk rivierengebied de voorwaarden aanwezig waren waarin 
dergelijke villae konden functioneren. Volgens Willems lijkt dit het geval. Nijmegen (naast 
andere centra) was een belangrijke afzetmarkt en de aanwezigheid van legioensoldaten 
leidde tot een economie die ten minste gedeeltelijk op ‘cash’ was gebaseerd. Leden van 
verschillende sociale groepen konden als eigenaar van een villa in aanmerking komen: leden 
van de welgestelde lokale aristocratie, maar ook veteranen die met een stuk land waren 
beloond en gedurende hun dienststijd het nodige kapitaal konden hebben gespaard. Ten 
slotte zouden ook rijke zakenlieden uit de stad zich de aankoop en exploitatie van een villa 
hebben kunnen veroorloven. Leden van alle drie de groepen waren bovendien voldoende 
beïnvloed door de Romeinse cultuur (het merendeel van hen zou zelfs het Romeins burger-
schap kunnen hebben bezeten) om deel uit te willen maken van een villasysteem. Overigens 
hoefde een villa niet uitsluitend economisch rendement op te leveren, het kon ook gaan om 
‘sociaal rendement’, oftewel als statussymbool gelden. Volgens Willems zou dit met name 
een motief zijn voor inheemse eigenaren zoals uit diensttijd teruggekeerde veteranen of 
leden van vooraanstaande families.
Karakteristiek voor de bouwwijze van een villa is onder andere het onderscheid tussen de 
pars rustica, waar de agrarische activiteiten plaatsvonden, en de pars urbana, het woonge-
deelte van de eigenaar. De gebruikte bouwmaterialen dienen, om voor de status van villa in 
aanmerking te komen, in ieder geval een voldoende mate van Romeinse invloed wat betreft 
vorm en constructie te vertonen. Een porticus, hypocaustum, muurschilderingen, mozaïek-
vloer etc. hoeven niet allemaal aanwezig te zijn, maar ze mogen in ieder geval niet allemaal 
ontbreken. 
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De steenbouw in Ewijk
In het chronologisch overzicht is vermeld dat een groot aantal ‘Romeinse’ bouwmaterialen bij 
verschillende onderzoeken zijn aangetroffen. Volgens Willems mag de steenbouw in Ewijk als 
een villa bestempeld worden, en zelfs “by far the most luxurious villa in the river area known 
to date” (119). Met name de aanwezigheid van mozaïeksteentjes is een uniek verschijnsel in 
het oostelijk rivierengebied.

Zoals aan het begin van dit artikel gezegd stelt het onderzoek uit 2009 de vraag aan de orde 
of er inderdaad sprake is van een villa. Hierbij moet aangetekend worden dat men bij in 2009 
niet het gehele terrein heeft mogen onderzoeken: de steenbouw (het hoofdgebouw?) waarvan 
al restanten waren gesignaleerd ligt namelijk in dat deel van het terrein waar het bodemar-
chief niet verstoord zou worden door bouwwerkzaamheden. Daarmee kan het ‘in situ’ 
bewaard blijven. De plattegronden en greppelsystemen die wel zijn onderzocht geven 
aanleiding om te denken dat er wel een verband is met de steenbouw in het centrum. Onder 
andere de opgegraven, uit tuf- en baksteen bestaande afwateringsgoot, waarmee waarschijn-
lijk een (deel van) de afwatering van het stenen gebouw werd geregeld, kan als een verbin-
dend element worden gezien. 

Is het nu zo dat de aanwezigheid van luxe Romeinse bouwmaterialen per definitie duidt op 
een villa in de betekenis van een agrarisch of landbouwbedrijf waarmee winsten kunnen 
worden gemaakt?

In het op basis van het onderzoek in 2009 geschreven rapport zou een dergelijke conclusie 
voorbij gaan “(…) aan het gegeven dat luxe, rijkdom en bouwmateriaal ook in andere typen 
nederzettingen op een andere wijze kan worden geïnterpreteerd en dat het etaleren daarvan 
best kan plaatsvinden zonder dat daar een groot landbouwbedrijf achter hoeft te zitten”. 
(318) Als een villa wordt gedefinieerd als een enorm agrarisch bedrijf waar grootschalig werd 
geproduceerd voor een externe afzetmarkt (het soort villa dat onder andere op de vrucht-
bare lössgronden van Zuid-Limburg is aangetroffen) dan is er in het oostelijk rivierengebied 
geen sprake geweest van een villasysteem. De arme zandgronden en verschillende rivieraf-
zettingen leverden minder akkerbouwopbrengsten dan op de lössgronden. De uitgestrekte 
komgronden leenden zich wel voor veeteelt en er werd ook wel voor de markt geproduceerd, 
maar grote geldbedragen “waarmee luxueuze optrekjes konden worden verwezenlijkt“ 
(302) leverde dit vermoedelijk niet op. 
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Het veteranenperspectief
De eigenaar van de nederzetting op De Grote Aalst was volgens de onderzoekers geen lid 
van een stedelijke (Nijmeegse?) elite, ook geen rijk geworden landheer of een lid van de lokale 
elite met bijzondere banden met de Romeinen. Wie kan dan wel eigenaar zijn geweest? De 
onderzoekers kiezen bij het beantwoorden van deze vraag voor het zogenoemde ‘veteranen-
perspectief’. Het meeste vondsmateriaal, inclusief het keramisch bouwmateriaal is van 
Romeins militaire oorsprong. Het bouwwerk in Ewijk zal hoogstwaarschijnlijk zijn opgericht 
door een uit dienst terugkerende rijke officier. Dankzij zijn netwerk en het gedurende de 
diensttijd vergaarde kapitaal kon hij zich de aanschaf van relatief luxe bouwmaterialen 
(steensoorten) veroorloven. Een deel van het materiaal kan afkomstig zijn geweest van de 
pannenbakkerij ‘De Holdeurn’. Gevonden baksteenstempels van Legio X Gemina (LXG) vormen 
hiervoor een aanwijzing. In ieder geval kwam het materiaal uit de omgeving van Nijmegen. 
De vondst van een bronzen bladvormige hanger van paardentuig met de inscriptie LEG IX 
HISP (een legeronderdeel dat vermoedelijk tot het expeditieleger Vexillatio Britannica 
behoorde) wijst ook op een militaire achtergrond van de eigenaar. 

Het gebouw functioneerde niet in een villasysteem, maar de aanwezige luxe leidt in de 
richting van een gebouw als statussymbool. In het algemeen gold dat de elite haar rijkdom 
kon etaleren door dure steensoorten uit alle uithoeken van het Romeinse Rijk te vergaren. Dit 
kan op De Grote Aalst ook het geval zijn geweest, al is gezien de beperkte variatie in 
gebruikte steensoorten het netwerk van de eigenaar van relatief geringe omvang geweest. In 
de woorden van de onderzoekers: “Uit de in het stenen hoofdgebouw gebruikte stenen valt 
aldus op te maken dat de eigenaar iemand was met invloed in de regio, met een hint naar het 
verre Rome maar niet meer dan dat” (320).
Ewijk is hiermee wellicht een villa armer, maar met het onderzoek uit 2009 (waarvan hier 
maar een zeer klein deel is weergegeven) is de archeologie van het ‘Romeinse platteland’ 
weer een aantal inzichten rijker. 

Literatuur
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VIER HAARDSTENEN 
Paul Ewals

In oktober 2012 liep mijn vrouw op de rommelmarkt en belde mij om te zeggen dat het goed 
zou zijn om even te komen kijken. Er werden drie haardstenen te koop aangeboden. Omdat ik 
al ooit in een ver verleden van iemand een haardsteen had gekregen heb ik ze gelijk gekocht.

Haardstenen zijn vuurvaste, extra dikke, dubbel gebakken bakstenen die tegen de achter-
wand van de open haard worden gemetseld om de buitenmuur te beschermen tegen al te 
grote hitte. 
In de vijftiende eeuw werden de eerste haardstenen gebakken tussen Rijn en Maas in steden 
als Luik en Aken. In de eerste helft van de zestiende eeuw kwam Antwerpen daar bij als 
belangrijk productiecentrum en in de tweede helft van de zestiende eeuw de gewesten 
Holland en Utrecht. Eind zestiende eeuw werden de stenen vervangen door gietijzeren 
haardplaten en was het grotendeels gedaan met de haardstenen. Alleen in Luik werden ze 
nog tot in de achttiende eeuw gemaakt. In Nederland zijn haardstenen onder andere gemaakt 
in Brunssum en Schinveld.

De oudste haardstenen hadden nog geen afbeeldingen. Er zijn er maar weinig van terug-
gevonden omdat ze niet als zodanig herkend werden. Daarna begint men middels een 
stempel eenvoudige geometrische figuren op de stenen te maken die een klein gedeelte van 
het voorvlak bedekken. Later gaat men met behulp van houten mallen in de nog natte klei 
bijna de hele voorkant versieren met een reliëf. De afbeeldingen konden Bijbelse figuren 
voorstellen, heraldische motieven hebben of vrouwen- en mannenkoppen laten zien. 

Beschrijving van de haardstenen:
Haardsteen met twee naar elkaar toegewende mannenkoppen, gescheiden door een bloem. 
Geschenk, vindplaats onbekend (afb. 1)
Afmeting steen 13 x 10 x 8,5 cm (lxbxd), afmeting afbeelding 9,5 x 6 cm, grijsbakkend, 
tweede of derde kwart zestiende eeuw. 

Afb. 1 - Haardsteen met twee mannenkoppen
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Twee haardstenen met een voorstelling van een mannenkop en profil, geplaatst in een rond 
medaillon. De ene haardsteen is beter van kwaliteit, deze heeft meer onderaan in de schouw 
gezeten. De andere heeft meer te lijden gehad en is zwart geblakerd doordat deze hoger in 
de open haard ingemetseld is geweest. Gekocht op een rommelmarkt, vindplaats onbekend 
(afb. 2 en 3). Afmeting steen 13 x 10 x 9 cm (lxbxd), afmeting afbeelding 10 x7 cm, 
grijsbakkend, derde kwart zestiende eeuw.

De laatste haardsteen is duidelijk anders:
Haardsteen met leeuwenkop in lauwerkrans geplaatst, welke op zijn beurt weer in een ruit is 
gezet. Links en rechts is dit geheel gehalveerd wederom weergegeven in rechter en linker 
helft. In de halve ruiten aan de boven en benedenkant staan halve medaillons met halve 
sterren. Een en ander is zo gedaan om een aaneensluitend patroon op te kunnen bouwen met 
dezelfde haardstenen. Gekocht op een rommelmarkt, vindplaats onbekend (afb. 4).
Afmeting steen 15 x 10 x 6 cm (lxbxd), afmeting afbeelding 9,5 x 6 cm, roodbakkend, vierde 
kwart zestiende eeuw.

Afb. 2 - Haardsteen met een mannenkop en profil

Afb. 4 - Haardsteen met leeuwenkop

Afb. 3 - Haardsteen met een mannenkop en profil
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Als je haardstenen in functie wilt zien is een bezoek aan het Stadskasteel-museum te 
Zaltbommel een aardig idee. Hier zijn in de reconstructie van de haard 45 haardstenen 
ingemetseld, met op de top een sluit- of deksteen (Afb. 6). Het geheel is in een driehoekpa-
troon opgebouwd, dat wil zeggen: per laag worden er links en rechts een steen minder in 
gebracht. Ook de opvolger van de haardstenen, de gietijzeren plaat is in het kasteel te 
bewonderen (Afb. 7).

(alle foto’s: Paul Ewals)
        
Literatuur:
Hans Lägers, Hertsteen en Cronement, Haardstenen uit de zestiende en zeventiende eeuw, 
Utrechtse materiaal catalogus 2, Stichting Matrijs Utrecht 2006. 

Ton Beijer, Haardstenen en de haard, Eijsden 2011.

Afb. 5 - Stadskasteel Zaltbommel

Afb. 6 - Reconstructie van de haard met haardstenen

Afb. 7 - Gietijzeren haardplaat
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EEN BEGIN MET ELF AMATEURS
De eerste jaren van de AWN in Nijmegen
Leo ten Hag

Her en der in dit jaarverslag staat het vermeld: in 2013 bestaat onze afdeling 45 jaar. Voor 
mij was dit negende lustrum aanleiding om eens in het afdelingsarchief te bladeren. Hierbij 
een impressie van de eerste vijf jaren van wat in 1968 de Werkgroep Nijmegen e.o. heette.

De oprichting
Op 24 mei 1968 ontving een aantal archeologisch geïnteresseerden een schrijven van 
dhr. W.N. Tuyn. Namens het voorlopig bestuur deelde hij hierin ‘verheugd’ mee dat 
“het hoofdbestuur der A.W.N. toestemming heeft verleend voor het oprichten van een nieuwe 
werkgroep; Nymegen en Omstreken”. De oprichtingsvergadering zou plaats hebben op 
vrijdag 7 juni 1968 in het Rijksmuseum G.M. Kam, aanvang 20.00 uur. Het voorlopig bestuur 
bestond uit ir. W.H. Kam (voorzitter), dhr. A. Meiboom (vicevoorzitter), de al genoemde
W.N. Tuyn (penningmeester/secretaris) en de leden mej. A.V.E.R. Dijk en 
dhr. H. A. Gerritsen. Voor wetenschappelijk advies kon het bestuur een beroep doen op 
dhr. R.S. Hulst, provinciaal archeoloog voor Gelderland van wat toen nog de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heette (tegenwoordig de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, RCE). Het werkgebied van de werkgroep omvatte de Over Betuwe, het 
Land van Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen, Noord Limburg en, althans voorlopig, de 
Achterhoek. Aldus begon de amateurarcheologie in Nijmegen e.o.; aanvankelijk met elf 
personen, maar dit aantal zou in snel tempo groeien.

Activiteiten van het bestuur
In deze eerste jaren van de werkgroep zien we activiteiten die ook nu nog kenmerkend zijn 
voor onze afdeling: het verrichten van veldwerk, het determineren en beschrijven van het 
vondstmateriaal, de schervenavond, het organiseren van lezingen en excursies, etc. 
De eerste werkavond werd gehouden op 18 september 1968 in Museum Kam. Deze avond 
zou volgens de uitnodiging hiervoor worden besteed aan het determineren van Romeins 
keramiek aan de hand van recente vondsten uit de Kanaalstraat en de Weurtseweg te 
Nijmegen. Het determineren geschiedde onder leiding van de hoofdassistente van Museum 
Kam, mej. mr. H.P. den Boesterd. Een en ander diende schriftelijk vastgelegd te worden: 
deelnemers werd verzocht “eventuele notitiebenodigdheden mede te brengen”.

Op 4 november 1968 werden de leden uitgenodigd om een schervenavond bij te wonen op 
donderdag 14 november. De bedoeling van deze avond was om “aan de hand van Romeins 
schervenmateriaal uit de tijd van de tiende legioensvesting uit het vondstbezit van ondergete-
kende (d.i. Wim Tuijn), in groepjes het sorteren, dateren en eventueel het restaureren te 
beoefenen. Zo kon men op intensieve wijze met dit ‘voor ons land zo belangrijke archeologi-
sche materiaal’ bezig zijn.
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Op 9 december 1968 kreeg de werkgroep bezoek van mevr. dr. E.B. Thomas, conservatrice 
van Het Hongaars Nationaal Museum te Boedapest. Zij hield die avond een lezing met 
lichtbeelden over ‘De Romeinen in Pannonië’. Tevens kon de gelijknamige tentoonstelling in 
Museum Kam bezocht worden. Het te bezichtigen materiaal werd omschreven als van 
“zeer grote archeologische waarde” en de expositie als “bijzonder fraai en interessant”. 
Wie deze expositie nog niet bezocht had kreeg in januari 1969 nog een laatste aansporing 
om toch vooral te gaan kijken: “dit mag U beslist niet gemist hebben”, zo werd de leden door 
de secretaris op het hart gedrukt.

Het eerste ‘jaarverslag’ van de werkgroep over de periode mei-december 1968 vermeldt een 
aantal ‘veldaktiviteiten’. Onder andere de ‘herontdekking’ door de heer C.P.J. van Kouwen van 
een Romeinse vindplaats bij het oude veerhuis in Winssen. Op basis van een proefsleuvenon-
derzoek werd geconcludeerd dat op deze locatie in de 2e eeuw na Christus een Romeins 
bouwwerk moest hebben gestaan. Een dakpanfragment voorzien van het stempel EXT 
(ERINF) leidde tot de gedachte dat hier wellicht sprake was van een militaire wachtpost aan 
de heerbaan, zes mijl vanaf Nijmegen. De werkgroep was in de eerste maanden van haar 
bestaan ook actief geweest in Wijchen, op het door ‘afgraving bedreigd en verloren terrein 
De Pas’. Verscheidene keren werden ‘reddingsakties’ ondernomen, waarbij onder andere 
aardewerkfragmenten uit de urnenveldcultuur (500-600 voor Christus) werden verzameld. 
Verder werd veldwerk verricht in Doornenburg (een uitgestrekte woonheuvel, waarschijnlijk 
La Tène) en in Millingen a/d Rijn (de Eversberg en omgeving met Romeinse cultuurresten). 
Deze verkenning met de grondboor werd in overleg gedaan met drs. W.A. Spann C.S.F.S. die 
met zijn doctoraalscriptie bezig was en daarin onder andere de Romeinse periode van 
Millingen beschreef. Het leek een veelbelovend onderzoek te worden: “op sommige plaatsen 
werd een Romeinse kultuurlaag aangeboord onder een dik klei-pakket, een bijzonder veilige 
manier van konserveren”.

Afb. 1 - Tekeningen van potbekers, op de achterkant van de notulen van een 
bestuursvergadering gekrabbeld. De tekenaar is helaas niet bekend
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Excursies maakten vanaf de beginjaren deel uit van de AWN-activiteiten in Nijmegen en 
omgeving. Op 21 juni 1969 bezocht men het Oudheidkundig Museum Frans Bloemen in het 
verre Wijchen.

Mutaties in het bestuur
Reeds één jaar na de oprichting van de werkgroep vonden enkele mutaties in het bestuur 
plaats. G.M. Kam trok zich op persoonlijke redenen terug als voorzitter, A. Meiboom ver-
huisde naar elders in het land en gaf zijn functie als vicevoorzitter op. Wim Tuijn volgde Kam 
op als voorzitter; vicevoorzitter werd A.H. Bredie en de functie van secretaris/penningmees-
ter werd bekleed door Martin E.P. Ritzer. Als algemeen bestuurslid trad C.P.J. van Kouwen 
toe. De nieuwe secretaris sprak zijn waardering uit voor de inzet van Kam en Meiboom 
“in de moeilijke beginperiode van de werkgroep”. Kam kreeg nog een extra dankwoord: 
hij werd omschreven als “één van de nestoren van de Nederlandse amateurarcheologie, 
aan wie ook het ontstaan van onze werkgroep te danken is”.

Groeiende afdeling
Moeilijke beginperiode of niet, de afdeling groeide snel in ledenaantal. Begonnen met een 
elftal waren in 1970, tweeënhalf jaar na de oprichting, bijna 90 leden actief! Dit was, zo 
schreef secretaris Ritzer in het verslag over 1970, te danken aan de “bijzondere inzet van de 
andere leden”, maar ook de uitgave van het ‘Shell journaal van de archeologie’ had ervoor 
gezorgd dat over het hele land de AWN honderden nieuwe leden kon verwelkomen. De rol van 
de amateurarcheologie was niet meer weg te denken. In Nijmegen bleef men altijd goede 
contacten onderhouden met de professionele archeologie. Samenwerking was er altijd met 
de provinciale archeoloog van Gelderland (de eerder genoemde R.S. Hulst), met het Instituut 
voor Prehistorie en het Rijksmuseum van Oudheden (prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans), beide te 
Leiden, en met het Instituut voor Oude Geschiedenis en Archeologie van toen nog de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen. 

Afb. 2 - De persoonlijke standaarduitrusting van de amateurarcheoloog 
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‘Graven naar Bataven’
In 1973, het jaar van het eerste lustrum, was het aantal leden gestegen naar 110. “Het 
enthousiasme is hier erg groot (…) en dat is verklaarbaar want het gebied van Nijmegen en 
het Land van Maas en Waal is het Mekka voor archeologen”, aldus voorzitter Wim Tuijn. Hij 
deed deze uitspraak naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Graven naar Bataven’ in, waar 
anders, Museum Kam. In achttien vitrines waren hier de vondsten uit de afgelopen vijf jaar 
van de werkgroep uitgestald. Als “primeurtje voor Nederland” noemde Wim Tuijn enkele 
fragmenten van rondbodempotten uit de Michelsbergcultuur, opgegraven op het Vormer in 
Wijchen. “Indrukwekkend” noemde een krantenartikel de verrichtingen van de werkgroep, 
wier vondsten “de wetenschap een stuk verder” hebben gebracht. 

“De Nijmeegse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap viert hiermee op waardige 
en zinnige wijze haar eerste lustrum”, aldus De Brug op 26 september 1973. Samen met een 
aantal van onze leden hoopt het huidige bestuur het negende lustrum van de afdeling 
eveneens op waardige en zinnige wijze te vieren.  
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BESTUUR AWN-AFDELING 16 NIJMEGEN EN OMSTREKEN 

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 ook telefonisch bereikbaar: tel. (024) 3293079. 

Het is toegestaan artikelen uit dit jaarverslag over te nemen op voorwaarde van juiste 
bronvermelding. 

Het Jaarverslag 2012 verschijnt zowel in print als digitaal. De digitale versie is te vinden op 
onze website www.awnregionijmegen.nl onder ‘Lezen’. De in het jaarverslag vermelde links 
zijn in de digitale versie aanklikbaar gemaakt om het gebruiksgemak te bevorderen. 
Het bestuur overweegt om in de toekomst alleen een digitale versie (met download- en 
printfaciliteiten) uit te geven.

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

L.H.W. ten Hag (Leo)
Lorkenstraat 14, 6523 DR Nijmegen, tel. (024) 6776168
lhwtenhag@planet.nl 

M.E.A.T.U. de Groot (Miriam)
Appelhof 9, 6681 NL Bemmel, tel. (0481) 466692
miriamdegroot5@gmail.com
Bankrekening: 3110639 t.n.v. PENN AWN AFD NIJMEGEN EO. 

A. van Eekeren (Astrid)
Zwanenbloem 37, 6661 LZ Elst (Gld.), tel. (0481) 355987
a.eekeren@gmail.com

M.J. den Hartog (Mike)
Onyxstraat 10, 6534 XX Nijmegen, tel. (024) 3504061
mikedenhartog@yahoo.co.uk



Amateurarcheologie in Nijmegen en omgeving
De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), afdeling Nijmegen en omstre-
ken (afdeling 16), biedt u vele mogelijkheden tot deelname aan allerlei archeologische 
activiteiten. Onze afdeling heeft ongeveer 150 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 opgravingen met profes-
sionele archeologen. Daarnaast organiseren wij een aantal keer per jaar gratis toegankelijke 
lezingen in wijkcentrum De Ark van Oost en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
(Mariënburgkapel) te Nijmegen. De schervenavond in september, waarop leden hun vondsten 
tonen aan (professionele) deskundigen en overige geïnteresseerden, is een jaarlijks terugke-
rend hoogtepunt. Daarnaast organiseren 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) jaarlijks een Basiscursus 
Archeologie. 

Wij hebben een grote werkruimte waar u wekelijks al uw archeologische vondsten, onderzoe-
ken, analyses en vragen kunt neerleggen. Daarbij kunt u gebruik maken van onze bibliotheek 
met veel naslagwerken 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.

Lid of donateur worden?
Een gewoon lidmaatschap kost u € 50,- per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarverslag van 
deze afdeling en zes maal per jaar het tijdschrift Westerheem. U mag meedoen aan opgravin-
gen en u wordt door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van al onze activitei-
ten. 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 activiteiten, dan kunt u ook donateur 
worden van onze afdeling. U wordt donateur door minimaal € 15,- te storten op onze 
bankrekening 3110639 ten name van PENN AWN AFD NIJMEGEN EO (vergeet niet uw adres 
en e-mailadres op te geven!).
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