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VOORWOORD
John Jansen, voorzitter

Op de dag waarop ik dit Voorwoord schrijf steken in het hele land honderdduizenden 
vrijwilligers hun handen uit de mouwen voor allerlei klussen bij zorginstellingen, sportclubs, 
verenigingen, natuurorganisaties, etcetera. Ook de leden van ons koningshuis schromen 
niet om in het kader van NLdoet ergens in het land in een buurthuis de verfkwast te pakken 
of in een verzorgingstehuis de oudjes een kop koffie in te schenken. Zelf heb ik vandaag het 
plein van ons dorpshuis staan schoffelen. Dat dorpshuis heet De Burcht en ligt zo’n beetje 
op het hoogste punt van het dorp. Zou er nog iets interessants onder die tegels en het 
dorpshuis liggen? Waarom heet die plek eigenlijk ‘De Burcht’? Dat zijn zo van die vragen die al 
schoffelend bij mij opkwamen. Ik maakte er wat praatjes met mijn nieuwe dorpsgenoten (ik 
woon er pas enkele maanden) en de een weet te vertellen dat er vlakbij een urnenveld moet 
liggen, de ander weet dat er ook ergens een kasteeltje heeft gestaan, waarvan de gevonden 
kloostermoppen inmiddels verkocht zijn. En vervolgens komt er weer een ander, wetend dat 
ik ‘van de archeologie ben’, met een vermoedelijk bronzen voorwerp naar mij toe; gevonden 
in zijn tuin en of ik weet wat dat is (‘geen idee, maar ik ga het voor je uitzoeken’). Na afloop 
heffen we het glas, voldaan omdat we samen goed werk hebben verricht. En voor mij ook 
omdat dit NLdoet-kluswerk onverwachte archeologische perspectieven heeft geboden.

Dit is één dag uit het leven van een AWN-er. We hebben circa 150 leden en donateurs die 
ieder 365 dagen per jaar vullen. Doet Nederland met NLdoet het één keer per jaar, de AWN-
vrijwilligers doen archeologie het hele jaar door. En ook dat doen we bijna altijd samen: we 
zoeken, graven, vragen, determineren, overleggen, reconstrueren, schrijven, prepareren 
het basismateriaal voor de geschiedschrijving en drinken na afloop een goed glas. Dit 
Jaarverslag geeft een overzicht van wat dit in het 49e AWNdoet-jaar van onze AWN-afdeling 
heeft opgeleverd. We hebben samen weer goed werk verricht. 

Ik wens u veel leesplezier! 
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS
Leo ten Hag

Deelname aan archeologische werkzaamheden
Tijdens een paar snikhete dagen in juli (week 27) hielp de AWN mee met de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed bij een onderzoek 
van een Romeinse ommuurde graftuin in 
de Beuningse Plas. Er vindt op deze locatie 
een zandafgraving plaats en door een 
particulier waren hier archeologische sporen 
aangetroffen. De hier weergegeven beelden, 
gemaakt met behulp van een drone, geven 
een indruk van deze opgraving.
 
Door het Bureau Leefomgevingskwaliteit/
Archeologie Nijmegen (BLAN) werd in juli/
augustus een opgraving uitgevoerd in Het 
Klumpke aan de Griftdijk bij Oosterhout 
(gemeente Nijmegen). Twee van onze leden 
assisteerden bij het zeven van voornamelijk 
grond met crematieresten uit een Romeins 
grafveld. Bij het zeven werd ook gelet op 
de aanwezigheid van vuursteen artefacten 
en -afslagen. Dat dit zou kunnen worden 
aangetroffen was gebaseerd op de resultaten 
van een eerder in dit gebied uitgevoerd 
onderzoek.
Een vroeg-middeleeuwse hertshoornen 
spinklos was één van de vondsten die 

Afb. 1  De met behulp van een drone gemaakte 
beelden (foto: Jos Stöver, Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed)

Afb. 2  Marijke Pennings aan de zeef Afb. 3  Vroeg-middeleeuwse hertshoornen spinklos
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bij het zeven van uitgegraven grond 
bij een opgraving aan de Zandse Plas 
(Lent) tevoorschijn kwam. Verder werden 
opmerkelijk veel restanten van lederen 
schoeisel aangetroffen bij dit in september/
oktober uitgevoerde onderzoek, waaraan 
7 AWN leden deelnamen. Behalve het 
werken aan de zeef werden ook grondsporen 
gecoupeerd. Vermeldenswaardig is 
het blootleggen van een waterput, met 
een karrewiel als basis. Leden van de 
Explosieven Opruimingsdienst (EOD) 
zochten de site af op mogelijke munitie 
uit de Tweede Wereldoorlog. Wat men 
aan explosieven vond werd ter plekke tot 
ontploffing gebracht.

Het project Kelfkensbos onder de bevlogen leiding van Arjan den Braven leverde ook in 2017 
weer nieuwe inzichten op. 
Een gastcollege was er van Tim Clerbaut, archeoloog van de universiteit Gent en deskundig 
op het gebied van Romeins bouwkeramiek. Verderop in dit Jaarverslag leest u een aantal 
artikelen over dit langzamerhand ten einde lopende, grootschalige onderzoek.

Afb. 6  Pauline de Weijer en Rob Mattheij 
krijgen uitleg over Romeins bouwkeramiek van 
Tim Clerbaut (archeoloog universiteit Gent)

Afb. 4  Leden van de EOD speuren naar mogelijke 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Afb. 5  Rob Mattheij en Bas Hendrikse in actie in de 
‘spoelkeuken’
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Informatie aan derden
Het archeologische bureau Econsultancy benaderde ons in 2017 tweemaal met het verzoek 
om aanvullende informatie over respectievelijk de locaties Rietkamp 6a in Huissen en de 
Angerensestraat 30 in Gendt. BAAC bv wilde van ons weten of er vondsten bekend waren 
van een terrein in het zuidwesten van Elst. In alle drie gevallen konden wij op basis van onze 
Jaarverslagen doorgeven dat er bij ons geen aanvullende informatie/vondsten bekend zijn.

Lezingen 
In 2009/2010 vond er een grote opgraving plaats langs de Koekkoekstraat en Kievitstraat 
in Nijmegen. Een groot aantal van onze leden werd door het Bureau Archeologie en 
Monumenten gemeente Nijmegen (BAMN) in de gelegenheid gesteld om hieraan deel 
te nemen. Voor de schrijver dezes was het overigens de eerste kennismaking met het 
archeologische handwerk. Uiteraard wilden wij graag vernemen wat de resultaten waren 
van dit onderzoek. We vroegen daarom Carmen Harmsen, archeoloog bij wat inmiddels 
Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie Nijmegen (BLAN) is gaan heten om ons hierover 
bij te praten. Met veel aandacht voor de in totaal 11 AWN-vrijwilligers en 2 stagiaires, die 
samen met ‘de professie’ gedurende vier maanden de soms barre winterse omstandigheden 
trotseerden, vertelde zij over de vondst van onder andere 95 voornamelijk laat-Romeinse 
graven, 9 spiekers, 8 vroeg-Romeinse gebouwplattegronden, 971 scherven handgevormd 
aardewerk, 37 kilo gedraaid aardewerk, 123 munten en 1097 andere metalen voorwerpen.

Hoe we archeologische vondsten moeten interpreteren en welk beeld we ons hieruit van het 
(verre) verleden vormen: er zal altijd discussie over blijven bestaan. Nieuwe opgravingen 
kunnen tot bijstelling van een bestaande interpretatie leiden, evenals het opnieuw, met een 
andere vraagstelling bekijken van al bekend materiaal. Een mooi voorbeeld hiervan gaf Jan 
Verhagen in zijn lezing ‘Nieuwe inzichten in de Romeinse waterwerken en de Gelderse limes’. 
Een opnieuw analyseren van onder andere de afstanden tussen Romeinse plaatsaanduidingen 
leidt volgens hem tot de stelling dat het Castra Herculis niet, zoals altijd is aangenomen, bij het 
castellum van Arnhem-Meinerswijk behoort, maar bij de castra op het Valkhof/Hunerberg in 
Nijmegen.

“Er is veel geschreven over de Bataven. Maar wat weten we nu echt van de militaire inzet 
van dit volk?” Deze vraag was het uitgangspunt van de door dr. Mike den Hartog verzorgde 
lezing over ‘Boze Bataven! De uitzonderlijke rol van een klein volk in het Romeinse leger’. 
We laten hier een korte samenvatting van zijn lezing volgen: “Voor de Bataven was de 
rekrutering in het Romeinse leger als zogenaamde “ethnic soldiers” belangrijk voor hun 
broodwinning en identiteit. Om de Bataafse soldaten en eenheden in het Romeinse leger 
te positioneren moeten we niet zo zeer naar de Ala Batavorum kijken, maar vooral naar de 
tactische en strategische inzet van de als eenheid opererende Bataafse infanterie-cohorten. 
Deze Bataafse troepen hadden als speciale eenheid een belangrijke rol in de verovering 
van Britannia. Hun rol was cruciaal, wat de positie van hun militaire leiders ten opzichte van 
de Romeinse politiek versterkte. De Bataven zijn in de geschiedenis vooral bekend van de 
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Bataafse opstand. Het beeld van de opstandige Bataven is zeer geromantiseerd. Wanneer we 
de Bataafse opstand in een breder perspectief van de machtsverhoudingen in het Romeinse 
rijk plaatsen dan is het mogelijk om met een andere bril naar deze opstand te kijken. Dit heeft 
ook effect op de betekenis en uitleg van enkele archeologische vondsten, zoals van een ten 
westen van Xanten opgebaggerde inscriptie van een overwinningsmonument. Dit monument 
is opgedragen aan Titus en heeft daarom weinig te maken met het neerslaan van de Bataafse 
opstand. Het monument lijkt eerder opgericht te zijn te ere van de verovering van Jeruzalem 
door Titus, een gebeurtenis die cruciaal was voor de Flavii om hun bewind te legitimeren“. 

Excursie naar Gennep
Het ‘excursie team’ van onze afdeling had voor 2017 een bezoek aan Gennep bedacht. 
Op 29 april werden de circa 25 deelnemers begroet door Jan Wessels in het Museum Het 
Petershuis. Eén van deze 25 was Fred Friedrichs en zijn verslag van deze boeiende en 
geslaagde dag leest u in verderop in dit Jaarverslag.

Afb. 7  Vanaf deze uitkijktoren heeft de bezoeker een prachtig uitzicht over de omgeving van het 
Genneper Huis
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Publieksactiviteiten
Op maandag 1 mei was de AWN Afdeling Nijmegen e.o. aanwezig bij een Romeinse 
dag in Nijmegen-West (de Biezantijn) en enige dagen later, op 5 mei lieten wij ons op de 
Romeinendag in Cuijk zien.
In het gemeentehuis van Malden werd een tentoonstelling ingericht over de Overasseltse 
en Hatertse Vennen (van prehistorie tot de Romeinse tijd). Twee vitrines geven een 
gecomprimeerde versie van de eerder in Museum Kasteel Wijchen tentoongestelde vondsten, 
die enige jaren geleden door alerte AWN’ers van de graafmachines werden gered (zie de 
Jaarverslagen van 2013 en 2014). De tentoonstelling is nog tot eind juni 2018 te bekijken.

Ben Teubner, AWN-lid en conservator van het Museum Kasteel Wijchen, vertelde voor de 
Wijchense Omroep op 9 februari een verhaal over de Romeinse grafheuvel bij de Tienakker 
(Wijchen).

De ArcheoHotspot, vorig jaar opgericht en voorlopig ondergebracht in het Gelders Archeologisch 
Centrum Museum G.M. Kam is inmiddels verhuisd naar Museum Het Valkhof. Na een wat 
moeizame start weten bezoekers aan dit Museum ook de weg naar de ArcheoHotspot te vinden.

Digitaal: nieuwe website en Facebookgroepen
Vanwege een (tot op heden onverklaarbare) technische storing bij onze oude website is onze 
webmaster Aad Hendriks eind 2017 begonnen met de opbouw van een geheel vernieuwde 
website. We nodigen u van harte uit deze site te bezoeken: www.awnregionijmegen.nl. 
Vorig jaar zijn we gestart met een AWN Facebookgroep (AWN afdeling 16). De groep, waar 
met regelmaat archeologisch nieuws, tips en wetenswaardigheden worden uitgewisseld, telt 
op dit moment 56 leden. Inmiddels is er ook een Facebookgroep voor WOII archeologie (AWN 
afdeling 16 WOII), deze kent 20 leden. 

AWN Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
Van 28 januari tot en met 14 mei 2017 was in het Noordbrabants Museum de tentoonstelling 
‘Opgegraven strijd. Archeologie van de oorlog’ te zien. De Werkgroep WOII-archeologie 
heeft hieraan medewerking verleend: met een filmopname van de werkzaamheden op de 
Duivelsberg en met het uitlenen van een aantal oorlogsvondsten. 
De Werkgroepleden Bernhard Deeterink en Leo ten Hag bezochten in hetzelfde museum het 
congres ‘Strijdigheden’ (over conflictarcheologie). 
In 2016 werd de Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland opgericht. Het doel van 
deze stichting is het “bevorderen van de samenhang en de samenwerking in de provincie 
Gelderland tussen partijen die zich richten op het levend houden van de herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog. Met het project WO2GLD wordt aan deze doelstelling uitvoering 
gegeven. Er worden regiobijeenkomsten georganiseerd waar plannen van verschillende 
partijen die zich met WOII in Gelderland bezig houden worden uitgewisseld. Namens 
de Werkgroep WOII archeologie nemen Paul Klinkenberg en Willem Kuppens aan deze 
bijeenkomsten in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek deel.
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Bestuursactiviteiten
Het bestuur van de AWN Afdeling 16 
Nijmegen e.o. kwam in 2017 zesmaal in 
vergadering bijeen: 25 januari, 15 maart, 17 
mei, 21 juni, 6 september en 22 november. 
Er werden vier Nieuwsbrieven verstuurd: 
februari, april, september en november.
Namens het bestuur bezocht onze 
voorzitter John Jansen de Algemene 
Ledenvergadering (in het Huis van Hilde) 
en de Afgevaardigdendag in Amersfoort 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 
Verschillende afdelingen verzorgden tijdens 
de Afgevaardigdendag een presentatie 
over de wijze waarop men gestalte geeft 
aan belangenbehartiging. Uit een aantal van deze presentaties heeft het bestuur inspiratie 
opgedaan om de komende jaren weer actief met dit voor de archeologie belangrijke thema 
aan de slag te gaan.
De vergaderingen van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) werden in 
2017 bijgewoond door vice-voorzitter Miriam de Groot. Zij vertegenwoordigde het bestuur 
ook bij de bijeenkomsten van het Romeinennetwerk.
Op 18 april hielden wij onze jaarlijkse Afdelingsledenvergadering. Zoals gebruikelijk werd bij 
deze gelegenheid de Wim Tuijnfibula uitgereikt aan een AWN-lid die zich voor onze afdeling 
en voor de archeologie in ons werkgebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Dit keer 
viel de eer te beurt aan Willem Kuppens. Uit de ‘laudatio’ die hierbij door voorzitter John 
Jansen werd gehouden citeren wij: “Het gaat niet alleen om wat je doet en gedaan hebt 
(onder andere grafheuvelonderzoek in Berg en Dal, literatuuronderzoek naar het vermeende 
Romeinse aquaduct bij Nijmegen, bijdrage aan Nijmegen Graaft!, schrijven van rapportages, 
artikelen, het geven van rondleidingen, etcetera, etcetera), maar ook de manier waarop (als 
de rust zelve, punctueel en nauwgezet, niet dikdoenerig, charmant en verbindend). 

Basiscursus archeologie
Elk jaar organiseren wij samen met Afdeling 17 in het najaar een Basiscursus archeologie. 
Door omstandigheden is de cursus in 2017 doorgeschoven naar de maanden januari en 
februari van 2018.

Leden en donateurs
In 2017 hebben wij 14 nieuwe leden mogen verwelkomen. Minus een klein aantal 
opzeggingen/verhuizingen staat de teller per 31 december 2017 op 136 leden; dit betekent 
een stijging met zes leden ten opzichte van het voorgaande jaar. Van 11 donateurs hebben 
wij in 2017 een financiële bijdrage mogen ontvangen, waarvoor uiteraard onze grote dank. 

Afb. 8  Willem Kuppens krijgt door John Jansen de 
Wim Tuijnfibula opgespeld
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VERSLAG VAN DE SCHERVENAVOND, 26 SEPTEMBER 2017
Marijke Hendriks-Mesu, met foto’s van Aad Hendriks

Na de opening door de voorzitter, en tevens 
presentator van deze drukbezochte avond, 
John Jansen, gaan we meteen naar de 
archeologische activiteiten in Huissen. 
Cor Neijenhuis (Historische Kring Huessen) 
vertelt:

‘Jaren geleden heeft de Huessense Kring 
onderzoek gedaan in een bouwput waar een 
Albert Heijn-vestiging komt. Een ingegraven 
wijnton vormde een beerput met daarin 
resten van luxe aardewerk uit eind 16e, begin 
17e eeuw, met onder andere wapenborden. 
Er zal hier een verband zijn met de 
aanwezigheid van een welgestelde Kleefse 
enclave: Huissen hoorde in deze eeuwen bij 
het hertogdom Kleef. 
Een tweede onderzoek werd uitgevoerd 
op het Hazenbergterrein, waar een motte 
en de Kleefse burcht hebben gestaan. Hier 
werd onder andere prehistorisch, Romeins 
(zes kratten), Merovingisch en middeleeuws 
materiaal gevonden. Een opmerkelijke vondst 
was een Romeins bouwfragment met het 
stempel van het 22ste legioen Prima Genia. 
De aannemer heeft de put voor ons wat extra 
verdiept toen er paalschoren tevoorschijn 
kwamen, die waarschijnlijk duiden op de 
fundering van een brug naar de Kleefse 
burcht. Ooit is er al door Bogaers een verslag 
gemaakt van de motte. 

Toen zijn er ook knekels gevonden en werd 
geconstateerd dat er destijds grafkelders 
geruimd zijn, waarschijnlijk bij het dempen 
van de toenmalige gracht. 

Overige vondsten uit Huissen: pleisterstukken 
met Pompeiiaans-rode versieringen, stukken 

Afb. 1  De Schervenavond trok weer veel 
belangstelling

Afb. 2  Cor Neijenhuis (Historische Kring Huessen)

Afb. 3  Bouwfragment met het stempel van het 
22ste legioen Prima Genia
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van een hypocausttegel en kalksteen van 
dorpels en vensters’.

Joy de Jong kwam met een terugblik op 
eerdere vondsten waaronder drie mesheften, 
een leeuwenkop, perfect nagemaakte 
bikkeltjes in brons/lood, een bandelierhanger 
en een onderdeel van een Romeins schijfslot.
Jan Jeuken bracht verschillende vondsten 
mee, met als topper een gesneden steen, 
gem (intaglio) die hij opnieuw in een ring heeft 
laten vatten. 

Deze steen zal ter zijner tijd in Museum Het 
Valkhof te bewonderen zijn. Jan liet ook nog 
vele Romeinse scherven zien, voor een deel 
uit eigen achtertuin(!) en in de Nieuwstraat 
gevonden tijdens de bouw van het nieuwe 
gedeelte van het stadhuis.

Arjen de Haan heeft tijdens
graafwerkzaamheden bij de Honig onder 
andere terra sigillata wrijfschaalfragmenten 
gevonden. Op een maïsakker vond Arjen een 
17de eeuws crucifix en een munt, door Joy de 
Jong geïdentificeerd als een Byzantijnse follis 
uit de negende eeuw. Arjen had helaas ook 
voor hem vervelend nieuws: uit zijn woning 
werden twee muntalbums ontvreemd.

Jo de Wit, altijd goed voor wat sensatie, kwam wederom met vele emmers vol 
scherfmateriaal, van ijzertijd tot nieuwe tijd; zo veel, dat het niet eens uitgepakt kon worden. 
Alle materiaal was afkomstig van de Hoenderberg. Jo hield hierbij een gloedvol betoog over 
het bewaren van ooit gecatalogiseerde vondsten.

Marijke Pennings presenteerde een nog nat uit de zeef (van dezelfde dag) tevoorschijn 
gekomen hertshoornen spinklos van een opgraving aan de Lentse Plas. AWN afd.16 
assisteerde daar in wisselende roosters met o.a. zeefwerk.

Jan Kusters presenteerde een collage van zijn vondsten van het afgelopen jaar. Van een akker 
waar vroeger het stadsafval van Grave op uitgereden werd, heeft Jan het alleenrecht om 
uitgebreid onderzoek te doen. Hiervan zal over enige tijd een uitgebreid rapport verschijnen.

Afb. 4  De peilers van de brug tussen de motte en 
de Kleefse Burcht

Afb. 5  Een Romeinse gem in moderne vatting (Jan 
Jeuken)
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Voorbeelden uit de collage: fibulae uit 
Merovingisch en Karolingische tijden, maar 
ook recentere zaken zoals een pijpstamper, 
een met een zwaan versierd mesheft uit 
de 17de eeuw, munten, zegelstempels 
en baretemblemen van het Canadese 
bevrijdingsleger. 

Rob Mattheij heeft in de omgeving van 
Sambeek een pendelachtig voorwerp 
gevonden, tevens een loden blokje in de vorm 
van een dobbelsteen en een bronzen knoop.
John Jansen sluit de avond af met een 
vakantietip: bij een tussenstop in Tanum 
tijdens een rondreis door Zweden zag hij 
unieke rotstekeningen uit de bronstijd, 
gewoon in de buitenlucht, voorstellende 
boten, dieren en mensen. 

P.S. De hier genoemde voorwerpen (en 
nog meer) zijn te zien op onze website: 
http://www.awnregionijmegen.nl/
schervenavond-2017

Afb. 6  Een aantal van de vondsten van Jan Kusters

Afb. 7  Gevonden door Rob Mattheij, omgeving 
Sambeek: een pendelachtig voorwerp

Afb. 8  Tot slot een vakantietip….
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ACTA FABULA EST (HET VERHAAL IS TEN EINDE)?
De voorlopige eindbalans van het project Kelfkensbos 
Arjan den Braven

Het zal de trouwe lezer van het jaarverslag niet zijn ontgaan: de afgelopen jaren is iedere 
woensdag avond door een enthousiaste groep hard gewerkt aan de uitwerking van het door 
de gemeente Nijmegen in de jaren 1996-98 uitgevoerde archeologische onderzoek op het 
Kelfkensbos. Ook in 2017 is weer enorm veel werk verzet en staat de teller op ruim 87.000 
vondsten uit de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Maar is, nadat vrijwel al het 
aardewerk, glas, bouwkeramiek en natuursteen door ons is bekeken, het project ook daad-
werkelijk afgerond? Met het einde van mijn promotieonderzoek in zicht moet ik er zelf in ieder 
geval een streep onder zetten.1 Dit neemt niet weg dat er ook in de toekomst nog genoeg 
te doen is! Hieronder een korte impressie van de werkzaamheden van afgelopen jaar; voor 
sfeerfoto’s (ook van de wekelijkse afsluitende borrel) verwijs ik naar de vernieuwde website 
van AWN Nijmegen. Verderop in het jaarverslag staan twee afzonderlijke bijdragen met 
daarin enkele van onze bevindingen met betrekking tot het onderzoek van de kleipijpen en de 
botanische resten.

Allereerst wil ik even stil staan bij het overlijden van Jan Thijssen († 2 december 2016). Dit 
heeft een grote impact gehad op ons allen. In de eerste plaats is er natuurlijk het persoonlijke 
gemis. Jan was een zeer bevlogen archeoloog met enorme materiaalkennis en een 
uitgesproken mening en daarmee een echte vraagbaak én gangmaker. Daarnaast had Jan 
nog een grote hoeveelheid vondsten van het Kelfkensbos onder zijn hoede, waaronder een 
kleine 2000 Romeinse munten en enkele honderden scherven van zijn geliefde laat-Romeinse 
Rädchensigillata. Helaas heeft hij zijn studie naar dit materiaal niet meer kunnen afronden... 
Het merendeel van de vondsten van het Kelfkensbos uit de nalatenschap van Jan is inmiddels 
door ons geïnventariseerd.

Afgelopen jaar is verder menig uur doorgebracht met het verwerken van de pallets met 
grondmonsters die meer dan 20 jaar geleden op het Kelfkensbos zijn verzameld. Van de 
opgraving (project Ke1) zijn inmiddels alle grondmonsters gezeefd en met de resterende 
monsters van de archeologische begeleiding aan de straatzijde (project Ke4) zijn we aardig 
op weg. Van een deel van de grondmonsters zijn inmiddels de gedroogde zeefresiduen 
uitgezocht, waarbij van de verschillende zeeffracties het vondstmateriaal is gesplitst in 
categorieën (bijv. aardewerk, glas, metaal, etc.). Daarnaast is een begin gemaakt met 
het determineren van de visbotten en botanische resten, beide met name uit de (post-)
middeleeuwse beerputten op het Kelfkensbos.

En dan natuurlijk de uitvoerige determinatie van het natuursteen. Een paar keer 
kwamen onverwacht nog kratten met natuursteen tevoorschijn, maar begin 2018 kon 

1  Promotieonderzoek ‘Charlemagne’s Palace at Nijmegen. Its creation and impact’, Universiteit Leiden.
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de determinatie eindelijk worden afgerond. Een interessante vondstcategorie waren de 
driehoekige, platte stukken kalksteen. Naast driehoekige exemplaren zijn ook enkele 
vierkante, gelijkbenig trapeziumvormige en langgerekte hexagonale vormen aangetroffen. 
Opvallend was dat de bovenzijde van deze stenen veelal afgesleten en verweerd was. Het 
betreft vrijwel zeker vloerstenen die (oorspronkelijk) afkomstig zijn van één of meerdere 
Romeinse en/of vroegmiddeleeuwse vloeren van een type die onze Duitse collegae als 
Plattenmosaik of Steinplattenboden aanduiden.2 Bij ons zijn de vloerstenen gemaakt 
van een witte, bioklastische kalksteen, waarbij in sommige gevallen duidelijk ouder 
(Romeins?) bouwmateriaal secundair bleek te zijn gezaagd en bekapt tot vloersteen. De 
witte kleur van de kalksteen zal oorspronkelijk een fraai contrast hebben gevormd met de 
door baksteengruis en -poeder rood/roze gekleurde vloermortel. Hiervan zijn bij diverse 
exemplaren mortelresten aangetroffen, overigens alleen aan de zijkanten. De vloerstenen 
zijn verspreid over het opgravingsterrein gevonden, waarvan een betrekkelijk groot aantal 
in (de nazakking van) beide laat-Romeinse castellumgrachten van het Kelfkenbos.3 Alhoewel 
aanvankelijk werd gedacht aan een Karolingische datering van de vloerstenen (de palts 
van Karel de Grote!), moet in ieder geval een deel op basis van context toch eerder in de 

2 Vgl. Kier 1970.
3 Wat betreft de binnenste gracht gaat het om ‘ditch A’ en ‘ditch B’ van de ‘multiperiod ditch system’ 

zoals deze meerfasige gracht bij de eerdere ROB-opgraving op het Kelfkensbos is genoemd 
(Bloemers 2016, 178-179: fig. 5.3). 

Afb. 1  Reconstructie van een Steinplattenboden 
met driehoekige vloerstenen van het Kelfkensbos 
(vgl. Kier 1970, 171: Muster 54). (foto: auteur)

Afb. 2  Reconstructie van een Steinplattenboden 
met opvulling van eveneens op het Kelfkensbos 
gevonden vierkante keramische vloerstenen (vgl. 
Kier 1970, 176: Muster 66). (foto: auteur)
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laat-Romeinse tijd worden gedateerd.4 Rest de vraag hoe de vloeren eruit gezien kunnen 
hebben. In afbeelding 1 en 2 twee reconstructies op basis van de op het Kelfkensbos 
gevonden stenen.

Naast natuursteen is afgelopen jaar al de op het Kelfkensbos aangetroffen bouwkeramiek 
geïnventariseerd en voor een deel ook verder gedetermineerd.5 Hierbij hebben wij hulp 
gekregen van Tim Clerbaut (Universiteit Gent), die zijn specialistische kennis van met 
name Romeins bouwkeramiek met ons deelde. Bij de determinatie van het keramisch 
bouwmateriaal hebben we ons vooral gericht op materiaal uit de laat-Romeinse en 
de vroegmiddeleeuwse sporen. Het overgrote deel blijkt afkomstig uit de buitenste 
castellumgracht op het Kelfkensbos en omvat voornamelijk fragmenten van Romeinse 
dakpannen (tegulae en imbrices). Een deel van het materiaal met een vaal oranje tot beige 
baksel wijkt duidelijk af van de gangbare Romeinse bouwkeramiek. Het gaat om platte, 
vermoedelijk rechthoekige bakstenen met een dikte van 4,5 tot 4,8 cm. Deze bakstenen zijn 
gemaakt in een met zand bestrooide vormingsmal, waarbij de bovenzijde glad is afgestreken. 
Aan de zijkanten en de onderzijde is overtollige klei met een mes of spatel weggesneden. 
Kenmerkend voor deze platte bakstenen zijn de op de bovenzijde met vingers aangebrachte 
golvende lijnen. Het gaat hier waarschijnlijk niet om een signatuur of Wischmarke van de 
maker, maar eerder om groeven ter verbetering van de aanhechting. Vergelijkbare bakstenen 
kennen we uit de Karolingische tijd en dan speciaal uit de kerken die Einhard – aristocraat 
aan het Karolingische hof en tevens de biograaf van Karel de Grote – aan het begin van 
de 9e eeuw liet bouwen in Michelstadt en Seligenstadt.6 Alhoewel het verleidelijk is om de 
vergelijkbare bakstenen van het Kelfkensbos eveneens in Karolingische tijd te dateren, kan 
alleen een onafhankelijke natuurwetenschappelijke datering van het baksteen, op basis van 
bijvoorbeeld thermoluminescentie (TL), hierover uitsluitsel bieden.7 De mogelijk Karolingische 
bakstenen zijn afkomstig uit donkere bovenvulling van de buitenste castellumgracht op 
het Kelfkensbos waar we naast veel laat-Romeinse vondsten ook wat vroegmiddeleeuwse 
vondsten tegenkomen. Het middeleeuwse aardewerk suggereert dat de buitenste gracht 
rond 900 nog deels open lag waarna het terrein is geëgaliseerd, vermoedelijk met grond 
afkomstig van het paltsterrein. Als onze bakstenen inderdaad een Karolingische datering 
hebben, ligt het daarmee voor de hand dat zij afkomstig zijn van de in 881 door Vikingen 
verwoeste palts op het Valkhof.

4 Met dank aan Dr. Sebastian Ristow (archeoloog bij het Landschaftsverband Rheinland / Universität 
zu Köln) voor de interessante gedachtewisseling (december 2017) over een mogelijk Karolingische 
datering in analogie met vergelijkbare driehoekige stenen in vloeren in de Dom van Keulen en in de 
paltsen van Aken, Ingelheim en Paderborn. 

5 Met dank aan Christian Ruiter (vrijwilliger bij gemeente Nijmegen) voor het invoeren van de 
determinatieformulieren. 

6 Project Ke1, put 4, vlak 5, vondstnummer 390.
7 Vgl. Den Braven & Ristow 2017.



17

Verder wil ik nog een paar extra woorden wijden aan de tufstenen kelder op het Kelfkensbos, 
waarover in eerdere jaarverslagen ook is geschreven. Inmiddels zijn alle 5755 middeleeuwse 
aardewerkscherven uit de kelder gedetermineerd, inclusief het materiaal uit de insteek en 
uitbraaksporen. Voor een datering voor het buiten gebruik raken van de kelder moesten 
we eerder vooral afgaan op de grote hoeveelheid Pingsdorf-aardewerk uit de periode 
960/990-1050/1070 na Chr. Inmiddels kunnen we de sluitdatum dankzij een onlangs 
verkregen C14-datering een stuk nauwkeuriger bepalen. Een verkoolde graankorrel uit een 
in de kelder ingegraven en bij een hevige brand in elkaar geklapte reliëfbandamfoor blijkt 
namelijk voor 95,4% zekerheid te dateren tussen 1025 en 1157 na Chr.8 In combinatie met 
de aardewerkdateringen is de kelder vrijwel zeker tussen 1025 en 1050/1070 buiten gebruik 
geraakt. In de kallibratiecurve van de C14-datering bevindt zich daarbij een opvallende 
piek rond 1040. Dit bevestigt het eerdere vermoeden dat we hier te maken kunnen hebben 
met tastbare resten van de historische gebeurtenissen in het jaar 1047 toen de palts van 
Nijmegen grotendeels door brand is verwoest. Overigens wordt op dit moment door Melchior 
Kremers de laatste hand gelegd aan een zeer gedetailleerd schaalmodel van deze tufstenen 
kelder waarvoor een prominente plek in Museum Het Valkhof niet zou misstaan.
Tot slot wil ik iedereen van de AWN die de afgelopen jaren betrokken is geweest bij de 
uitwerking van Kelfkensbos nogmaals bedanken voor het geduld, doorzettingsvermogen, 
maar vooral de enthousiaste inzet en gezelligheid!

8 Project Ke1, put 4, vondstnummer 617, Poz-9735 met een C14-datering van 945 ± 30 BP. Met dank 
aan Corrie Bakels (Universiteit Leiden) voor de determinatie van de verkoolde zaden uit de tufstenen 
kelder.

Afb. 3  Fragment van een platte baksteen, mogelijk daterende uit de Karolingische tijd. 
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DE KLEIPIJPEN VAN HET KELFKENSBOS 
Arjan den Braven & Geoff Parsons

Afgelopen jaar is het onderzoek afgerond naar de pijpaarden tabakspijpen die in de jaren 
1996-98 door de gemeente Nijmegen zijn gevonden bij het eerder genoemde archeologische 
onderzoek op het Kelfkensbos. Alhoewel we daarmee de spreekwoordelijke pijp aan Maarten 
hebben geven, willen wij in dit artikel nog enkele bevindingen van ons onderzoek met jullie 
delen.

Bij de opgraving en aanvullende archeologische waarnemingen op het Kelfkensbos zijn 
minstens 534 fragmenten van kleipijpen verzameld.1 Hiervan is meer dan driekwart door ons 
gedetermineerd (470 fragmenten). Het gros van de gedetermineerde kleipijpen bestaat uit 
weinig indicatieve steelfragmenten. De 55 (fragmenten van) pijpenkoppen zijn wat dat betreft 
informatiever en laten zich mede op basis van het ketelmodel en (hiel)merk gemakkelijk naar 
periode opdelen (tabel 1).2 

1 Na afronding van het onderzoek zijn nog enkele kleipijpfragmenten aangetroffen in nog niet 
uitgezochte vondstzakken met detectievondsten. Het gaat hier om ‘losse’ vondsten uit de bovengrond 
en de stort en zijn daarom verder buiten beschouwing gelaten.

2 Zie Duco 1987.

ketelmodel periode aantal

dubbelconisch 1625-1689 27

trechtervormig 1690-1739 7

ovaal 1740-1849 17

ovaal 1850-1940 1

kromkop 1850-1940 1

onbekend 1600-1940 2

Tabel 1. Verdeling van de pijpenkoppen naar ketelmodel en periode.
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Op basis van de pijpenkoppen blijkt het merendeel van de kleipijpen te dateren uit de 17e 
eeuw, ook als gekeken wordt naar de gemiddelde hoeveelheid omgerekend per jaar (fig. 1). 
Opmerkelijk is het ogenschijnlijk geheel ontbreken van pijpen uit de periode 1580-1620.3 Ook 
elders in Nijmegen zijn dergelijke eerste-generatiepijpen schaars het geen doet vermoeden 
dat pijproken hier in vergelijking met het westen van Nederland betrekkelijk laat ingeburgerd 
raakte.4 Mogelijk is de overwegend katholieke achtergrond van de Nijmeegse bevolking 
hierbij van invloed geweest, aangezien het roken in deze milieus minder wijdverbreid was 
dan in protestantse kringen.5 Net als bij andere vondstcomplexen uit de regio Nijmegen is 
het gros van de 17e-eeuwse pijpen afkomstig uit Gorinchem.6 Uit deze plaats komen we op 
het Kelfkensbos meerdere exemplaren tegen van William Pritsaert (1630-1642) en Willem 
Teeck (1630-1674) (tabel 2). Vanaf het laatste kwart van de 17e eeuw zien we toename van 
producten uit Gouda, vooral wat betreft de pijpen van hoge kwaliteit, waaronder die van 
Willem Stevensz. de Jonge (1652/1658-1708). Vanaf het midden van de 18e eeuw zien 
we naast Goudse pijpen van zogenoemde fijne en porceleijne kwaliteit ook goedkopere 
producten uit het Duitse Westerwald. Alle zijn voorzien van het merk HD (monogram). Slechts 
twee Goudse pijpenkoppen dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw of vroege 20e eeuw. 

3 Vgl. Duco 2004. 
4 Den Braven 2014, 260. 
5 Duco 2001, 275
6 Vgl. Den Braven 2014; Van Oostveen 2011; Swinkels 1991; Van der Meulen 1999. 

Figuur 1  Verdeling van het aantal pijpenkoppen per periode omgerekend naar gemiddelde  hoeveelheid 
per jaar.
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model (hiel)merk maker /
productiecentrum datering literatuur

1 roos (zijmerk) 
[2x]

1650-1675

1 roos 1625-1675

1 roos gekroond 
[2x]

Gorinchem 1625-1650

1 roos gekroond 
+ WP [2x]

William Pritsaert (1630-
1642) / Gorinchem

1630-1650 Van der Meulen e.a. 1992, 
94 (plaat 29:16)

1 springend hert 
+ IS

Jan Schenck (1650-1671) 
/ Gorinchem

1650-1671 Van der Meulen e.a. 
1992,136,140

1 springend hert 
+ WT [3x]

Willem Teeck (1630-1674) 
/ Gorinchem

1630-1674 Van der Meulen e.a. 
1992,136,140

1 trompet aan lint Jacobus Jansz. de Vrient 
(1671-1709) / Gouda

1671-1690 Duco 2003, 143 (merk 
269)

1 CH Cornelis Harmensz. van 
Keulen (1677-1683) en/
of Claas Joosten Herbos 
(1689- ) / Gorinchem

1677-1690 Van der Meulen e.a. 1990, 
35, 84,87, 139)

1 HR gekroond Henrik Roelofs (1638-
(1644)) / Gorinchem

1630-1660 Van der Meulen e.a. 1992, 
27, 136-139

1 IAD Gouda 1660-1680 Duco 2003, 173 (merk 
692)

1 MC gekroond Marcus Claasz. (Lanetre) 
(1633-1663) / Gorinchem

1635-1675 Van der Meulen/
Brinkerink/Von Hout 
1992,140

1 WS gekroond Willem Stevensz. de 
Jonge (1652/1658-1708) 
/ Gouda

1652-1675 Duco 2003, 167 (merk 
605)

1 WS ongekroond Willem Stevensz. de 
Jonge (1652/1658-1708)? 
/ Gouda?

1625-1675 Duco 2003, 167 (merk 
605)

1 WT Willem Teeck (1630-1674) 
/ Gorinchem

1640-1674 Van der Meulen e.a. 
1992,136,140

2 Goudse toren 
met GT

Gerrit Crijne Veverlo 
(1714-1728); Teunis Soet 
(1728-1736) / Gouda

1714-1735 Duco 2003, 146 (merk 
308)

2 theetafel Cornelis Leendertsz. 
Glasbeek (1700-1706); 
Izaak Pietersz. van der 
Kleij (1706-1732) / Gouda

1700-1730 Duco 2003, 141 (merk 
236)
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model (hiel)merk maker /
productiecentrum datering literatuur

2 wapen van Delft 
gekroond

Jan Kraes (1705-
1720/1732) / Gouda

1705-1715 Duco 2003, 124 (merk 16)

2 DV gekroond Teunis Willemsz. de Vink 
(1695-1695/1698); Jan 
van der Vos (1707-1707) / 
Gouda

1695-1707 Duco 2003, 168 (merk 
617)

2 WS gekroond Willem Stevensz. de 
Jonge (1652/1658-
1708); Maeijke Abrahams 
weduwe (1708-1712) / 
Gouda

1680-1715 Duco 2003, 167 (merk 
605)

3 Bacchus op het 
vat

Gouda 1740-1852 Duco 2003, 136 (merk 
174)

3 wijnton 
gekroond

Gouda 1740-1850 Duco 2003, 141 (merk 
241)

3 theetafel [3x] Gouda 1739/40-
1760

Duco 2003, 141 (merk 
236)

3 A gekroond Gouda 1740-1836 Duco 2003, 151 (merk 
373)

3 AVB Adrianus van der Want 
Gzn. (1804-1840) / Gouda

1800-
1840

Duco 2003, 170 (merk 
646)

3 ABC Gouda 1740-1850 Duco 2003, 172 (merk 
681)

3 HD (monogram) 
[4x]

Henrich Dorn? / 
Westerwald (Duitsland)

1750-1820 Van der Meulen 1999, 
1077 (cat.41), 1082 
(cat.62)

3 IWI Gouda 1850-
1940

Duco 2003, 175 (merk 
736)

3 50 gekroond Gouda 1740-1811 Duco 2003, 193 (merk 
991)

4 ES gekroond Firma P. Goedewaagen & 
Zoon (1880-1919) of NV 
Koninklijke Goedewaagen 
(1919-1960 / Gouda

1880-
1940

Duco 2003, 165-166 
(merk 585)

Tabel 2  Overzicht van pijpen met een (hiel)merk. Model: 1 = dubbelconisch, 2 = trechtervormig, 
3 = ovaal, 4 = kromkop.
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Een kuil met kleipijpen 
aan de noordzijde van 
het Kelfkensbos is een 
context die meer aandacht 
verdient.7 Het gaat om 
een min of meer vierkante 
kuil van circa 2 bij 2 m en 
140 cm diep. Deze kuil is 
vermoedelijk in begin juli 
1622 gegraven voor één 
van de iepen die Arnold 
Kelfken, burgemeester 
van Nijmegen en tevens 
naamgever voor het 
Kelfkensbos, hier liet 
planten.8 Vrijwel direct ten 
zuiden van deze boomkuil 
bevindt zich de noordgevel 
van het statige pand dat 
de familie Van Boetzelaer 
ergens tussen 1639 en 
1668/1669 liet bouwen 
en dat uiteindelijk in 1942 
door brand zou worden 
verwoest. Gezien de 
geringe afstand tussen de 
boomkuil en de gevelwand 
zal de boom voorafgaand 
aan de bouw van dit pand 
zijn gerooid. De kuil is 
daarbij dichtgegooid met 
grond, bouwpuin (vooral 
dakpannen) en huisafval 
waaronder aardewerk, 
glas en dus ook kleipijpen. Bij de opgraving zijn in totaal 33 pijpfragmenten verzameld, 
waaronder drie pijpenkoppen alle met een dubbelconisch ketelmodel. Twee hiervan behoren 
tot de betere kwaliteit en zijn op basis van het hielmerk toe te schrijven aan de reeds eerder 
genoemde Gorinchemse pijpenmaker Willem Teeck (fig. 2:1-2). Een derde pijpenkop is 

7 Project Ke1, put 1, vlak 1-3, P23/P30, spoor 376. 
8 “1622. (...) Den 2 Julii is de vlakte voor het Valkhof met ijpen boomen bepoot, zijnde aangelegd door 

den Burgermeester Arnold Kelfken.” (Smetius 1784, 166-167). 

Figuur 2  Selectie van de kleipijpen die kort na 1639 terecht zijn gekomen 
in een boomkuil op het Kelfkensbos. Schaal 1:1. (foto: Arjan den Braven)
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weliswaar ook voorzien van een hielmerk, maar blijft in afwerking ver achter (fig. 2:3). Deze 
pijp is niet ‘geglaasd’ en tevens ontbreekt de filtradering die bij dit soort pijpen doorgaans 
nog wel op de voorzijde van de ketel is aangebracht. De pijpen dateren waarschijnlijk uit 
de jaren ’30 of ’40 van de 17e eeuw.9 De objectdatering sluit daarmee naadloos aan bij de 
veronderstelde sluitdatum van het vondstcomplex kort na 1639.
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ZADEN ONDER DE LOEP. HET KELFKENSBOS VANUIT BOTANISCH PERSPECTIEF
Rianet Knevel

Arjan zegt al maanden dat we bijna klaar zijn met het determineren van de vondsten van 
de opgravingen op het Kelfkensbos bij het Valkhof. Hij zegt het met enige regelmaat om 
ons er aan te laten wennen dat het project op een dag echt is afgerond. Maar op een of 
andere manier komt er toch elke keer nog wel een krat of een pallet tevoorschijn. Na al het 
aardewerk, glas, metaal, bot, natuursteen en bouwmateriaal resten er nog emmers met 
grondmonsters.

Daar zit ik dan met voor me op tafel een plastic bakje waar je een Chinese afhaalmaaltijd in 
meekrijgt, maar dit bakje zit vol gruis. Hoe liefdevol ook uitgezeefd en gedroogd, ik zie in 
eerste instantie slechts zand, kiezelsteentjes, nog wat grut. Waar zit ik naar te kijken? Loepje 
erbij. Mijn leesbril over mijn dubbelfocusbril. En dan zie ik het… een minuscuul werveltje. Een 
piepklein kaakje met tandjes. Graatjes. Schilletjes. Mijn bakje zitten vol organische resten. 
Vooral veel visresten naast botjes van kleine vogels en muizen. Ik vind zelfs resten van maden 
of poppen. En dan herken ik een zaadje! Ovaal, 4 mm, gleufje in het midden, zwart verkoold, 
duidelijk graan. Maar welke soort? De adrenaline stroomt. Ik heb hier 500 jaar oude zaden 
voor mijn neus en ze zijn nog herkenbaar ook. 

Sommige zaden zijn zo klein dat ze ook met twee brillen niet echt goed te zien zijn. Na veel 
zoeken op internet vind ik een digitale loep die het beeld direct op mijn computerscherm 
laat zien en er een foto van maakt. Daarna kan ik het beeld nog verbeteren en vergroten. Ik 
fotografeer de zaden op millimeterpapier om direct de maat vast te leggen. Het materiaal 
is erg fragiel dus hoe minder je er aan hoeft te komen hoe beter. Mijn liefde voor tuinieren 
en archeologie schuiven mooi in elkaar en voor ik het weet zit ik wekenlang gefascineerd 
achter de pc om de zaden te determineren aan de hand van de oude flora van mijn vader, 
een handige site van de universiteit van Groningen met archeologisch referentiemateriaal 
en een eindeloze hoeveelheid rapporten van Biax Consult (Biologische archeologie en 
Landschapsreconstructie). Mijn kennis van zaden helpt wel om een idee te hebben in 
welke richting ik moet zoeken, maar die oude zaden zijn gekrompen, verdroogd, door 
insecten aangetast, verkleurd en vaak gebroken. Toch lijkt het te lukken om er een aantal te 
determineren. 

Afb. 1  
Komkommer / augurk  haver druif  braam
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We denken dat we pitten van sleedoorn (of kers) hebben en een mosterdzaadje, boekweit, 
haver, appel- en perenpitten, komkommer- of augurkzaden en flink wat druivenpitten 
afkomstig uit een bakstenen beerput uit de tweede helft van de 15e eeuw. Een deskundige 
moet nog bevestigen of het goed gedetermineerd is. Tussen de resten uit een tonput die 
vermoedelijk uit de 17e eeuw dateert vinden we pluimgierst, druif en cichorei. Pluimgierst 
wordt vanaf de 16e eeuw weer een populair voedselgewas na eeuwen lang bijna niet te zijn 
gegeten. De komkommer zal er niet zo uitgezien hebben als onze komkommer nu: veel 
bobbeliger, iets meer als een grote augurk. De druivenpitten kunnen van een druivencultuur 
uit de omgeving van Nijmegen komen, maar ook van krenten of rozijnen geïmporteerd uit 
Zuid-Europa die veel werden gegeten en toen nog niet van pitloze druiven waren. Cichorei 
komt van nature in het rivierengebied voor. Het werd wel als bladgroente gegeten onder de 
naam groenlof (lijkt op andijvie). 
Één klein zaadje van bijna twee mm houdt mij drie weken bezig. Het lijkt op het eerste oog 
papaverzaad. De vorm lijkt te kloppen maar de structuur op de huid is anders. Het blijkt 
braam of framboos te zijn. Nergens in mijn referentiemateriaal staan ze allebei zodat het 

verschil tussen framboos 
en braam niet duidelijk 
wordt. Ik moet het weten. 
In wanhoop spoel en 
droog ik monsters van 
mijn zelfgemaakte jam 
om midden in de winter 
frambozen- en bramenpitjes 
te kunnen vergelijken. 
En… er is meer verschil 
tussen zaadjes van de 
zelfde plant dan tussen 
braam en framboos. Wat 
passie toch met een mens 
kan doen. 

Afb. 3  Joachim de Beuckelaer (detail)

Afb. 2  Joachim de Beuckelaer, groentenverkoopster, vroeg 17e eeuw
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR GENNEP, 29 APRIL 2017
Fred Friedrichs

Wij werden hartelijk ontvangen door Jan Wessels en anderen in het Petershuis (1762) in 
Gennep dat nu als archeologisch streekmuseum is ingericht. 
 
Het huis werd door chirurg Prof. Dr. Peters 
aan de Gennepse bevolking geschonken 
met de bedoeling er een archeologisch 
museum in te vestigen. Ook een prachtige 
muntencollectie kwam hierdoor in het bezit 
van de stad en dus ook van het museum. 
De munten hebben nu een mooie plek 
gevonden op de begane grond. Het was nog 
een heel karwei om uit te zoeken om welke 
munten het hier nou precies ging. Helaas 
is over de vindplaats van de munten niets 
bekend. Ook zijn er prachtige landkaarten te 
zien, overigens een speciale hobby van Jan 
Wessels.

Het ‘materiaal’ in het museum komt voornamelijk uit Gennep en directe omgeving. De oudste 
vondsten zijn uit de bronstijd/ijzertijd. Uit het inheems Romeins grafveld van Gennep komt 
inheems Romeins aardewerk. Een deel van dit materiaal is niet in het museum maar in de 
onderkerk opgeslagen. Uit het Merovingische grafveld op het Landgoed Zelder kwamen 
spectaculaire vondsten tevoorschijn die nu in Venlo en Leiden te zien zijn. Er werden 118 
crematie- en inhumatiegraven gevonden met de voor de Merovingische periode zo typerende 
prachtige glaskralen. Uit de daaropvolgende perioden zijn natuurlijk ook aardewerkvondsten 
bekend. Het gebied hoorde lange tijd tot de Hertog van Kleef en het middeleeuwse 
aardewerk uit Duitsland is daarom in het Petershuis ruimschoots aanwezig. Pingsdorf, 
Mayen, Siegburg: alles komt voorbij in de prachtig ingerichte vitrines. Vanaf het jaar 1550 
vestigen zich een aantal pottenbakkers in Gennep die er driehonderd jaar zullen blijven. Ze 
vervaardigen voornamelijk gebruiksaardewerk, Ringeloor geglazuurd, Milsbeeks bont en ook 
pronkschotels. Het is wat wij nu volksaardewerk zouden noemen.
 
Jan Wessels heeft ervoor gevochten dat hij de werkkelder onder het Raadhuis mocht 
behouden voor zijn archeologische activiteiten. De kelder heeft op zich al een prachtige, 
enigszins mysterieuze uitstraling. Om hier alle spullen opgestapeld te zien liggen heeft toch 
wel wat. Nu mag hij ook een aanpalende kelder in gebruik nemen en heeft hij daardoor wat 
meer plaats voor restauraties.Na het bezoek aan het Petershuis bezochten wij, uiteraard! de 
ruïne van het eens zo trotse Genneper Huis. Gelegen in een fraai natuurgebied is er alleen 
nog maar een deel van de toren over vanwaar men een mooi uitzicht heeft. Jan Wessels heeft 

Afb. 1  Ontvangst op de zolder van het Petershuis, 
Gennep (foto: Aad Hendriks)
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hier zelf opgegraven en bevestigt dat er nog 
wel het een en ander aan resten in de bodem 
zit. In het landschap zijn de kroonwerken, 
verhogingen en grachten van het oude kasteel 
zichtbaar gemaakt en op infoborden kan men 
zien hoe het er oorspronkelijk uitzag. 
 
In het Petershuis is een maquette te zien van 
de situatie in de Tachtigjarige oorlog. Het 
Genneper huis speelde toen een belangrijke 
rol in de strijd tussen de Spanjaarden en de 
Staatsen. Uiteindelijk hebben in een latere 
periode de Fransen het kasteel verwoest 
en zijn de stenen onder andere gebruikt om 
huizen te bouwen in Gennep.

Beneden in de kelderruimte van de bibliotheek 
staat een maquette van Gennep met daarop 
een compleet spoorwegemplacement. De 
situatie van voor de Tweede Wereldoorlog 
wordt hier weergegeven. Voor de liefhebber 
echt een must. De spoorlijn, in 1873 
geopend, was onderdeel van een doorgaande 
verbinding tussen Londen, Vlissingen, 
Berlijn en Sint Petersburg voor zowel post als personen- en goederenvervoer. Al jaren voor 
het uitbreken van de oorlog werd er voor gewaarschuwd dat bij een inval in Nederland de 
Duitsers gebruik zouden kunnen maken van de spoorlijn (en van de spoorbrug over de Maas) 
om door de Nederlandse verdedigingslinie te breken. En dat is wat er ook gebeurde in mei 
1940: de Nederlandse verdedigers hadden geen schijn van kans tegen de oprukkende Duitse 
troepen die via de brug rustig konden doorstoten naar Brabant. Een periode die ook in het 
Gennepse diepe wonden heeft geslagen. In ieder geval kent Gennep een roerige geschiedenis 
en is het stadje door de eeuwen heen in allerlei oorlogen geplunderd en leeggeroofd. 

Zo te zien heeft Jan Wessels het nog druk de komende tijd. Er moet een pottenbakkersoven 
opgegraven worden die onder een te slopen pand zit. Er komen appartementen dus hij moet 
eruit en stilzitten is niet Jan zijn ding…….!!!

Jan, bedankt voor deze prima excursie. Wij komen graag nog eens terug.

Wie het Museum Het Petershuis wil bezoeken: meer informatie is te vinden op hun website 
http://www.museumhetpetershuis.nl/ . 

Afb. 2  De kelder onder het Raadhuis (foto: Aad 
Hendriks)

Afb. 3  Jan Wessels bij de maquette van het 
Genneperhuis (foto: Aad Hendriks)
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JAARVERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK 2017
Jenny Berendes en Ton van der Zanden

Het jaar 2017 stond voor de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) voor een belangrijk deel in 
het teken van de verbouwing van Maasstraat 17 tot Archeologisch Centrum Cuijk. 
Daarnaast hebben leden van de WAC meegewerkt aan twee grote opgravingen, namelijk 
de Laarakker in Haps en de Grotestraat in Cuijk. Laatstgenoemde zal naar verwachting 
nog zeker tot de zomer van 2018 doorlopen en voor de WAC ook daarna nog veel werk 
betekenen. 
En ook dit jaar kunnen we een aantal bijzondere vondsten tonen, die door leden van de WAC 
zijn gedaan.

Archeologisch Centrum Cuijk
De te verbouwen ruimte beneden in Maasstraat 17 was oorspronkelijk bestemd voor 
thematentoonstellingen, als aanvulling op de vaste collectie in Museum Ceuclum. Maar 
gaandeweg beseften we dat het heel moeilijk en veel te duur zou worden om te voldoen 
aan de eisen van beveiliging. Gelukkig bleek het alternatief ook beter te voldoen aan onze 
ambitie: een ruimte voor informatie over het Cuijkse archeologische verleden, voor het 
tentoonstellen van mooie stukken uit de eigen collectie, gekoppeld aan een actueel thema 
of activiteit. Een ruimte, waar belangstellenden kunnen rondkijken, opgravingsrapporten 
kunnen inzien, filmpjes over archeologische projecten kunnen bekijken, waar groepen en 
klassen worden ontvangen, waar lezingen worden gegeven, enz. Een ruimte die ook nog 
eens direct in verbinding staat met de Romeinse Tuin. De ruimte is aanzienlijk vergroot door 
verplaatsing van de gevel aan de straatzijde tot aan de stoep, juist achter de - gehandhaafde - 
karakteristieke kolommen. De nieuwe gevel moet in harmonie met de bestaande rechterzijde 
een open houding uitstralen en als zodanig een publieksvriendelijk imago bewerkstelligen. De 

vloer werd geheel uitgebroken, geëgaliseerd 
en nieuw aangebracht, met isolatielaag. 
Tussenmuren moesten worden verwijderd, 
hetgeen plaatsing van twee ijzeren 
steunbalken vereiste. De drie muurkasten aan 
de achterzijde zijn verwijderd. Om kosten te 
besparen zijn zoveel mogelijk werkzaamheden 
door vrijwilligers van museum en WAC 
uitgevoerd. 

Het resultaat mag er zijn. Op 13 oktober, bij 
het begin van de Nationale Archeologiedagen, 
werd de nieuwbouw van Maasstraat 17 
officieel geopend en kreeg daarbij de naam 
Archeologisch Centrum Cuijk.

Afb. 1  Ton van der Zanden en Tinie van den Heuvel 
slopen de voorgevel van Maasstraat 17 (foto: Frans 
de Croon) 
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Tentoonstelling over de vicus aan de Grotestraat
In september is een begin gemaakt met het archeologisch onderzoek in de Grotestraat. 
Dit onderzoek gaat vooraf aan het vernieuwen van de riolering en herinrichting van het 
centrum. Alle reden om in het nieuwe Archeologisch Centrum Cuijk te laten zien wat we weten 
van de Romeinse vicus, die direct aan deze weg heeft gelegen. Per slot van rekening hebben 
we de beschikking over 60 kratten met vondsten uit deze opgraving van 1997, en over de 
nodige opgravingstekeningen en fotomateriaal.

Gedurende een aantal weken zijn leden 
van de WAC bezig geweest om het 
schervenmateriaal uit te zoeken. Soms lukte 
het zelfs om in de veelheid van fragmenten 
stukken te vinden die aan elkaar pasten. 
De mooiste en meest interessante stukken 
hebben een plaats gekregen in de nieuwe 
vitrinewand. Het resultaat is een breed 
assortiment aan tafelwaar, huisraad, dolia 
en amforen in diverse formaten, en enkele 
weeggewichten en fibulae. Bijzonder zijn de 
misbaksels van aardewerk dat hier ter plaatse werd vervaardigd; maar ook een vuurplaats 
van een smid en bouwmateriaal afkomstig van het vermoedelijke badhuis. 

Pastorietuin
In de Pastorietuin moest een sleuf worden gegraven voor de fundering van de 
scheidingsmuur met de tuin van de pastoor en voor de muur aan het pad langs de Heemtuin. 
Laatstgenoemde sleuf zat in de voormalige gracht van de Middeleeuwse motteburcht. Omdat 
de ondergrond te onstabiel was om er op normale diepte een fundering te storten moest iets 
dieper worden gegraven.

Afb. 2 + 3  Opening van het Archeologisch Centrum Cuijk (foto’s: Frans de Kroon, Ton van der Zanden)

Afb. 4  Tentoonstelling vicus Ceuclum (foto: Ton van 
der Zanden)
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Een aantal leden van de WAC heeft in de 
sleuven detectoronderzoek gedaan. Ook is 
een deel van de uitgegraven grond gezeefd. 
Naast een aantal mooie stukken aardewerk, 
waaronder een rand van een vroeg derde 
eeuwse Romeinse wrijfschaal, en enkele 
munten, kwam er een scala aan vondsten uit 
verschillende perioden naar boven.

Romeinendag Cuijk
Op 5 mei jl. was de tweede Romeinendag 
in Cuijk. En ook dit keer was het een groot 
succes. Het weer was niet warm, maar de 
sfeer zeker wel. 
Al in de Grotestraat wapperden onze nieuwe 
vlaggen in Romeins rood met gouden 
opdruk. En de vele in authentieke kledij 
gehulde (inheems-)Romeinse soldaten en 
ambachtslieden zorgden ervoor dat je je bijna 
2000 jaar terug in de tijd waande. 

Voor kinderen waren er wel tien verschillende 
activiteiten, variërend van een olielampje 
kleien, een leren buideltje of een Romeinse 
fibula maken, tot het volgen van een 
Romeinse kruidenworkshop of een verkorte 
opleiding tot Romeins soldaat, dan wel 
opgraven in de archeologische graafbak en 

Afb. 6  Rand van een wrijfschaal uit het atelier van 
Brariatus uit Bavay, Gallia (foto: Frans de Croon)

Afb. 5  Zeefvondsten uit de Pastorietuin (foto: Tinie 
van den Heuvel)

Afb. 7  Een jonge Romeinse legionaire (foto: 
Mariska Luursema)
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vervolgens scherven plakken. In de Romeinse Tuin stond een scorpio schietklaar opgesteld, 
vervaardigd door twee scholieren in het kader van hun profielwerkstuk. Deze trok veel 
belangstelling en werd voortreffelijk gedemonstreerd door de twee bouwers ervan. 
Archeoloog Tom Hos kon in onze nieuwe ruimte aan de Maasstraat vele malen uitleggen en 
laten zien wat er gevonden was op de plek 
van de oude Maartenshof en wat er gevonden 
werd op de Laarakker in Haps. 
Bijna 250 kinderen kwamen, veelal met hun 
ouders of grootouders, een stempelkaart 
halen bij de Tourist Information, die net weer 
geopend was en het er behoorlijk druk mee 
had. 
Met deze kaart kon je voor de diverse 
activiteiten een stickertje krijgen. En bij zes 
stickertjes kon er bij TIP een leuk prijsje 
worden opgehaald. Voor veel kinderen 
was het volkrijgen van de kaart met zoveel 
mogelijk stickers belangrijker dan het krijgen 
van een prijs.

Bijzondere vondsten op de Laarakker in Haps
Op de Laarakker in Haps heeft Econsultancy in opdracht van de gemeente Cuijk vanaf maart 
tot in het najaar van 2017 een unieke archeologische opgraving uitgevoerd, waar een aantal 
van onze leden assistentie heeft verleend. 
De locatie blijkt al vanaf de prehistorie een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn geweest. 
Naast sporen uit het neolithicum, brons- en ijzertijd werden ook bewoningssporen 
aangetroffen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Zo hebben de archeologen 
grondsporen ontdekt van een zogenaamd ‘Haps’-huis, genoemd naar het nabijgelegen dorp 
waar dit huistype voor het eerst werd opgegraven. Een ander hoogtepunt van de opgraving is 

Afb. 8  Opleiding tot Romeins soldaat Afb. 9  In gevecht met een Bataafse soldaat 
(foto’s: Mariska Luursema)

Afb. 10  De schietklare scorpio in de Romeinse tuin 
(foto: Marc van der Heijden)
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een aantal graven met menselijke crematieresten, omringd door kringgreppels. Deze maken 
deel uit van een uitgestrekt grafveld uit de brons- en ijzertijd (2000-12 voor Chr.).

Ons werkgroeplid Jan Kusters vond met 
zijn metaaldetector op de stort een aantal 
Romeinse munten en waarschuwde de 
archeologen dat er wel eens sprake kon zijn 
van een muntschat. Gelukkig was nog te 
achterhalen uit welk deel van de put de grond 
afkomstig was. Binnen twee meter van een 
Romeinse huisplattegrond werden in situ nog 
twee munten gevonden. En bij het verder 
nazoeken van de stort van de bewuste plek 
kwamen in totaal maar liefst 32 bronzen 
munten naar boven.
De bronzen munten zijn inmiddels 
schoongemaakt door een deskundige en 
gedetermineerd als munten uit de eerste en 
tweede eeuw na Chr. 
Het betreft zeker 21 assen, drie dupondii 
en twee sestertii uit de periode van 10 voor 
Chr. tot 211 na Chr. Zes munten zijn sterk 
afgesleten en derhalve niet te determineren. 
De 32 munten wegen 200 gram, dus 
gemiddeld ruim 6 gram per munt.

In de directe omgeving van de Romeinse 
muntschat vond Jan nog een mooie 
schijffibula met een gouden randje, die kon 
worden gedetermineerd als zesde eeuws. 
De fibula is fraai ingelegd met glaspasta in 
rood en mogelijk is de tekst op de gouden 
binnenrand nog te achterhalen. De kern van 
de fibula is helaas niet meer aanwezig.
Ook vond Jan op de stort een vuurstenen bijl 
uit het neolithicum, van zo’n 5000 jaar oud.
De aan beide zijden gepolijste bijl is geheel 
compleet en heeft nog een messcherp 
snijvlak.
Natuurlijk hopen we dat al deze mooie 
vondsten na afloop van het onderzoek een 
plek krijgen in museum Ceuclum. Afb. 14  Stenen bijl, neolithicum (foto: Jan Kusters)

Afb. 11  Jan Kusters geeft op de Open Dag aan 
een geïnteresseerd publiek tekst en uitleg over de 
opgraving op de Laarakker (Haps)

Afb. 12 (links)  Bronzen Romeinse muntschat (foto: 
Ton Wolf)
Afb. 13 (rechts)  Schijffibula (foto: Ton Wolf)
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Opgraving Grotestraat
Zouden het er 400 zijn? Of 500? Niemand die het precies weet, maar zeker is dat er al 
heel veel m3 grond naar het afsluitbare Homburgterrein zijn overgebracht. Afkomstig uit 
het eerste gedeelte van de Grotestraat waar momenteel op, zeg maar Romeinse diepte, 
een nieuwe riolering en hemelwaterafvoer 
worden aangelegd. 
Het archeologisch onderzoek in de 
Grotestraat wordt uitgevoerd door Earth 
Integrated Archaeology en Aeres Milieu. 
Voor het nazoeken van de uitgegraven grond 
op achtergebleven archeologisch materiaal is 
de hulp ingeroepen van de WAC. 
In eerste instantie ging een aantal werkgroep-
leden met schoppen en harken de storthopen 
te lijf, maar in de zware, natte, kleihoudende 
grond, met al het grind van de Romeinse 
weg er nog in, was dat geen doen. Een 
elektrische schudzeef bracht na enkele weken 
gelukkig enige verlichting en versnelling in 
het proces. Ook wordt de grond nog met 
metaaldetectors nagelopen. Het blijft echter 
zwaar werk. Al levert een middag werk met 
een aantal mensen wel flink wat emmers 
scherven en soms ook biologisch materiaal 
en metaalvondsten op. 

Tinie van den Heuvel neemt steevast de 
emmers met vondsten mee naar huis om de 
hele handel schoon te spoelen. En als dat is 
gebeurd, wordt een variatie aan bijzondere 
fragmenten zichtbaar. Delen van grote dolia, 
randfragmenten van kommen en schalen, 
prachtige delen van wrijfschalen met goed 
herkenbare, meegebakken steentjes om 
het aardewerk slijtvast te maken. Veel 
fragmenten van luxe, uit centraal Italië 
geïmporteerd, rood terra sigillata aardewerk, 
met soms fraai reliëfvormige versiering. En 
dan nog het uiterst verfijnde dunwandige 
aardewerk van drinkbekers en kommen, soms 
versierd met symmetrische inkepingen en 
randen. 

Afb. 15  Jan Kusters en Ton van der Zanden aan het 
werk op de stort van de Grotestraat (foto: Tinie van 
den Heuvel)

Afb. 16  Victor, pottenbakker in Bavay, fabriceerde 
deze wrijfschaal in de tweede helft van de tweede 
eeuw (foto: ?)

Afb. 17  Fragment van terra sigillata aardewerk met 
versiering (foto: Tinie van den Heuvel)
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De scherven laten het grote vakmanschap zien van de Romeinse pottenbakkers en geven een 
mooi beeld van het aardewerk dat in de vicus van Ceuclum werd gebruikt.

Opwinding ontstaat als er een leesbaar stempel of naamafdruk zichtbaar wordt. Misschien is 
nu te achterhalen wie de maker is geweest. Nog meer opwinding ontstaat als blijkt dat er een 
vuurstenen kling is gevonden die duizenden jaren ouder is dan het Romeinse materiaal.
Metaalresten zijn lastig te herkennen, maar ook die worden geregeld gevonden. Deze resten 
worden niet schoongemaakt maar worden nat bewaard in afsluitbare plastic zakken.
Inmiddels staat de hele werkruimte van de WAC rondom vol met tafels, bedekt met vondsten. 
Af en toe lukt het om stukken aan elkaar te passen. 
De vondsten worden vervolgens per soort gecatalogiseerd en gewogen. Dit gebeurt in goed 
overleg met de archeologen, om zo optimaal te kunnen aansluiten bij het verdere onderzoek. 
Daarnaast worden de belangrijkste vondsten systematisch gefotografeerd, zodat er een 
digitaal archief ontstaat.

Vele honderden kilo’s hebben we inmiddels op de Maasstraat liggen en naar schatting is nu 
tien procent van de hele stort onderzocht. En dan moet het riool nog vanaf de schouwburg 
tot aan de markt in Cuijk worden aangelegd... We zijn dus nog zeker bezig tot voorjaar 2019. 
Hopelijk zijn we op tijd klaar, want daarna is het Nutriciaterrein aan de beurt.

Excursie Museum Het Valkhof
Op 11 november zijn we met negen werkgroepleden naar museum Het Valkhof geweest, waar we 
een boeiende rondleiding kregen door Annelies Koster, hoofd Gelders Archeologisch Centrum.
Het museum is in het bezit van een prachtige Romeinse collectie, waarvan we een aantal 
topstukken nader hebben bekeken. Zoals de Romeinse ruiterhelmen en -maskers, waaronder 
de replica van de op het Kops Plateau gevonden ijzeren helm met gevlochten paardenhaar 
op de bovenkant, het prachtige glazen flesje met slangdraadversiering en de Godenpijler van 
Nijmegen. Stuk voor stuk hele bijzondere vondsten, die getuigen van het grote vakmanschap 
van de Romeinen.
We waren steeds blij verrast als we een 
bijzonder voorwerp ontdekten, dat ook in de 
collectie van museum Ceuclum voorkomt.
We eindigden onze tour bij de inmiddels 
beroemde gouden muntschat uit Lienden, 
waarvan 18 stuks werden gevonden door ons 
werkgroeplid Mark Volleberg. Door zijn vondst 
te melden bij het archeologische meldpunt 
PAN van de Vrije Universiteit kwamen ook de 
eerder (in 2012) gevonden munten in beeld. 
De gehele muntschat is nu te bekijken in 
museum Het Valkhof in Nijmegen, die ze in 
langdurige bruikleen heeft.

Afb. 18  Leden van de WAC op excursie in Museum 
Het Valkhof (foto: toevallige passant)
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De Liendense schat is om twee redenen zeer bijzonder te noemen. Het vormt de grootste 
thans bekende solidusschat uit Nederland. En het blijkt de allerlaatste Romeinse muntschat, 
die we uit Nederland en aangrenzende regio’s kennen. De sluitmunt is van keizer Majorianus, 
die regeerde van 457 tot 461. Dit betekent dat de schat rond 460 of kort daarna zal zijn 
begraven. Het West-Romeinse rijk eindigde in 476 toen de laatste keizer werd afgezet.

Bijzondere vondsten door leden WAC

Pijpenreutelaar en -stamper

Om de pijp schoon te krabben gebruikte 
men een reutelaar. Dit exemplaar in brons, 
uit de 17e-18e eeuw, werd door Jan 
gevonden op zijn akker in Velp/Grave. Het 
weegt 19,63 gram en is 68 mm bij 22 mm. 
De stamper, een rokend mannetje met pijp 
in de mond op een spiraalvormige zuil, 
werd gebruikt om de tabak in de pijp aan 
te drukken/stampen. De pijpenstamper 
werd met toepasselijke figuren versierd. 
De pijp rokende Moriaan verwijst naar de 
Afrikaanse negers, die in Zuid-Amerika als 
slaven op de tabaks plantages moesten 
werken. 

Afb. 19 + 20  Pijpenreutelaar en pijpenstamper (foto’s: Tinie van den Heuvel)
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Sceatta’s 

Mark Volleberg vond met de detector een drietal sceatta’s (spreek uit ‘sjatta’s). Sceatta komt 
van een oud woord voor ‘rijkdom’. Het Nederlandse woord ‘schat’ is ermee verwant.
Het zijn zilveren muntjes die tussen circa 650 en 755 werden gebruikt en die in Engeland, 
Friesland en Jutland werden gemunt. 
Na de val van het Romeinse Rijk keerde aanvankelijk de ruilhandel terug en waren er nog 
maar weinig gouden munten in omloop. Rond het midden van de zevende eeuw begonnen 
de Merovingen met het maken van de sceatta, die slechts een gewicht van circa 1 gram 
en een doorsnede van zo’n 12 mm heeft. De invoering van deze munt heeft in belangrijke 
mate bijgedragen aan de herinvoering van een geldeconomie in de vroege middeleeuwen en 
daarmee aan handel en 
economisch herstel.

Een van de munten is 
van het zogenoemde 
‘stekelvarken type’; 
eigenlijk een sterk 
gestileerde kop, waarvan 
de haren op de pennen van 
een stekelvarken lijken. 
De keerzijde van de munt 
toont enkele letters in een 
vierkant.
De andere twee zijn van 
het continentaal runen type. 
De voorzijde hiervan toont 
een kop naar rechts met 
diadeem en rechts van de 
kop enkele runen. Op de 
keerzijde een kruis met 
vier bolletjes, waaromheen 
sterk gedegenereerde 
Latijnse letters, die geen 
begrijpelijke tekst vormen.

Afb. 21 + 22  Sceatta stekelvarkentype, voorzijde (links), keerzijde 
(rechts) (foto’s: Mark Volleberg)

Afb. 23 + 24  Sceatta continentaal runentype voorzijde (links), keerzijde 
(rechts) (foto’s: Mark Volleberg)
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Fabeldier

Op een akker in het 
Land van Cuijk vond 
Jan Kusters dit fraaie 
fabeldier, dat mogelijk 
ooit als kast- of 
boekbeslag heeft 
gediend. Het beslagstuk 
is waarschijnlijk te 
dateren in de 17e-18e 
eeuw. Het dier heeft 
een aantal gaatjes voor 
bevestiging. 

Sestertius Marcus Aurelius

Deze mooie Romeinse sestertius van Marcus Aurelius (165 na Chr.) werd door Jack Goverde 
gevonden in het Land van Cuijk. 
Op de foto is de munt nog niet geheel gereinigd, maar de afbeeldingen zijn desondanks goed 
zichtbaar. De munt is van messing, weegt 25 gram en heeft een doorsnede van 32 mm. 
Op de voorzijde is Marcus Aurelius afgebeeld, met gelauwerd hoofd. Op de keerzijde staat 
Providentia, de Romeinse godin van het overleg en de voorzorg. Ze staat naar links, met in de 
ene hand haar staf en met de andere wijzend met de scepter boven de wereldbol. Sestertiën 
werden veel gebruikt in de eerste 260 jaar van het Romeinse Keizerrijk. Door hun forse 
formaat leenden de munten zich goed voor het uitbeelden van bijzondere gebeurtenissen en 
voor propagandadoeleinden.
De sestertie was ook een belangrijke rekeneenheid in de Romeinse tijd: vooral grote 
bedragen werden geregeld in sestertii aangegeven.

Afb. 26 + 27  Sestertius Marcus Aurelius, voorzijde (links) en keerzijde (rechts) (foto’s: Jack Goverde)

Afb. 25  Fabeldier in lood-/tinlegering (foto: Tinie van den Heuvel)
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COLD-CASE “PAALJUKKENBRUG” TE ZUILICHEM
Peter Seinen

Langs de oevers van de grote rivieren hebben talloze kleine steenfabriekjes gestaan. 
De nabijheid van goedkoop vervoer en geschikte grondstoffen was voor de keuze van 
die locaties heel belangrijk. Bij lokale kleiwinning door steenfabriek “De Ruijterwaard” in 
Zuilichem kwamen in 1895 lange rijen met schuin in de bodem geplaatste houten palen 
tevoorschijn. De gealarmeerde directeur van het Rijksmuseum van Oudheden, Willem 
Pleyte onderzocht de site en publiceerde1 zijn bevindingen. Het zou om een Romeinse 
paaljukkenbrug gaan, zoals Caesar die beschreven heeft. Of de brug echt een relatie 
met Caesar had, kon door het ontbreken van absolute dateringstechnieken niet bepaald 
worden. Deze technieken zijn nu wel voorhanden en voor Jan Bervaes (Historische Kring 
Bommelerwaard) een reden om op zoek te gaan naar resten van de brug. Jan slaagde erin 
om de vermoedde locatie redelijk nauwkeurig aan te wijzen en bereide een opgraving voor. 
Onder leiding van de ROB groeiden de plannen echter voorbij wat financieel haalbaar was en 
bleef het stil in Zuilichem.

1  Pleyte 1896

Afb. 1  Paalresten in de kleiput (foto: D. Weyers, 1895)
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Na het overlijden van Jan Bervaes in 2016 ging Mergor in Mosam op zoek naar het archief, 
dat al op de rand van de oud-papier-bak bleek te liggen. De bevindingen van Jan werden 
aangevuld met eigen onderzoek2, dat leidde tot nieuwe inzichten: mogelijk was de brug 
gemaakt van dennenhout en kan dus niet Romeins zijn3. Een extra reden voor het heropenen 
van het onderzoek. Om de brugresten nog nauwkeuriger te kunnen lokaliseren werd 
geheel belangeloos een bodemradarmeting uitgevoerd door AT-KB4, gespecialiseerd in 
bodemonderzoek. Door de te geringe indringdiepte, gaf de bodem de locatie helaas niet 
prijs. De volgende stap wordt een geologisch booronderzoek om de bodem van de vroegere 
kleiput, waar de paalresten nog diep in de bodem steken, te bepalen. Zodoende willen we 
een eventuele opgraving doelgerichter en eenvoudiger maken. We zijn nog lang niet klaar in 
Zuilichem.

Literatuur
 - AT-KB, Adviesbureau voor bodem, water en ecologie, Zoetermeer.
 - Lanen, R.J. van, 2016: Roman and early-medieval long-distance transport routes in 

northwestern Europe: Modelling frequent-travel zones using a dendroarchaeological 
approach, Journal of Archaeological Science, 73, 120-137, Amsterdam

 - Pleyte, W., 1896: Iets over de oude brug bij Zuilichem, Verslagen en Mededeelingen der 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 290-297, Haarlem

 - Seinen, P.A., 2017: Zoektocht naar een brug over de Waal. Een reconstructie van de 
zoektocht van Jan Bervaes, Rapport Mergor in Mosam

2  Seinen 2017
3  Lanen 2016
4  AT-KB

Afb. 2  De volgelopen kleiput (foto: G. Koppert, 1969) Afb. 3  De huidige locatie (foto: P.A. Seinen, 2017)
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ROMEINEN INTRIGEREN ALTIJD! MEMOIRES VAN EEN AMATEURARCHEOLOOG
Dick Roetman 1

Van de Antilliaanse zon naar de Hollandse klei: dit behoeft, samen met de titel van dit artikel, 
een verduidelijking. De Antillen hebben te maken met mijn herkomst. U heeft kennis met mij 
gemaakt in nummer 1 (2017) van Archeologie Magazine. Met de Hollandse klei heb ik in mijn 
hobby veelal te maken: archeologie en wel het liefst de Romeinen in Nederland

Intrigeren in de betekenis van ‘nieuwsgierig maken’ en dat doet de Romeinse tijd zeker. 
Denk maar aan de opgravingen in heel Europa met daaraan verbonden veel publiciteit voor 

geïnteresseerden (van alle niveaus), de 
verschijning van flink wat literatuur (zowel 
specialistisch als populair/onderhoudend) 
én de overgeleverde oude lectuur van 
geschiedschrijvers uit de eerste eeuwen van 
onze jaartelling, die vaak aansluit op vondsten 
bij de opgravingen.
Dat de Romeinen in ongeveer 500 jaar zo’n 
enorme organisatie in Europa, Midden- 
Oosten en Noord-Afrika hebben kunnen 
opzetten en langdurig weten te handhaven 
verwondert velen.

Eerste kazerne van de Romeinen
In mei 1995 beleefde ik mijn eerste opgraving 
aan de Museum Kamstraat in het oosten van 
Nijmegen. Een historische locatie, want het 
museum Kam was gebouwd door Gerard 
Marius Kam, een amateurarcheoloog die 
leefde van 1836 tot 1922 en vanaf 1897 in 
Nijmegen zeer veel Romeinse voorwerpen 
verzamelde en opkocht. Een aantal 
maanden voor zijn dood beleefde hij nog 
de opening van ‘zijn’ museum dat tot 1999 
HET museumvoor Romeinse archeologie in 
Nijmegen was tot de overgang naar het nieuw 
gebouwde mueum het Valkhof.

1 Dit artikel verscheen eerder in Archeologie Magazine, nr. 2 (2017), 46-47. Voor dit Jaarverslag zijn een 
paar kleine aanpassingen gedaan 

Afb. 1  Een graf uit de eerste eeuw na Chr. in het 
grafveld rondom Museum Kam, mei 1995

Afb. 2  Kaartje van de opgraving in 1995 in 
Nijmegen: achter het Canisius College, ter hoogte 
van Museum Kamstraat
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Vlak vóór dit museum Kam bevinden zich de 
Romeinse grachten van de eerste Romeinse 
kazerne uit 19 voor Chr.
De officiële benaming is AUGUSTEïSCHE 
CASTRA, genoemd naar keizer Augustus, die 
regeerde van 31 voor Chr. tot 14 na Chr. Deze 
castra bood ruimte aan twee 
legioenen van elk 5000-6000 soldaten, maar 
het is altijd onzeker geweest hoeveel soldaten 
er toen ooit waren gelegerd. In 16 voor Chr. 
werd deze castra al weer opgeheven. De 
Romeinen verlegden hun kazernes naar het 
oosten langs de rivier de Lippe. Nadien is in 
70 na Chr. de castra in het oosten verkleind 
tot een oppervlakte voor een legioen. De 
ruimte vanaf die Augusteïsche grachten tot 
de grachten van die verkleinde castra is 
nadien benut voor de canabae (het Romeinse 
kampdorp).
Rondom het museum Kam ligt ook een grafveld uit de eerste eeuw na Chr. Een mooiere 
locatie vlak voor het naar Gerard Kam genoemde museum is niet denkbaar!

De opgraving uit 1995 stond onder leiding van Jan Kees Haalebos.2

De resultaten waren zeer gevarieerd: van west naar oost een crematie grafveld uit vooral 
de eerste eeuw na Chr., resten van de canabae uit de laat eerste en tweede eeuw na 
Chr. en Augusteïsche grachten en contouren van houten soldatenbarakken (centuriae) uit 
de eerste eeuw voor Chr. Deze opgraving droeg bij aan een preciezere datering van de 
oprichtingsdatum van de castra (van de oorspronkelijk veronderstelde 12 voor Chr. naar 
19 voor Chr.). Voorts gaven de gevonden manschapsbarakken de gelegenheid tot nadere 
reconstructie van deze castra. De aangesneden wegen buiten de castra waren verder een 
welkome aanvulling op wat al bekend was over het wegennet in Nijmegen. 

De foto van de soldatenbarakken is vanuit de hoogte genomen op een typische ‘Jan Kees 
Haalebos – manier’: hij had connecties met de Nijmeegse brandweer en die wilde best met 
een rijdbare hoogteladder (een zogenaamde Magirusladder) naar de opgravingssite komen. 
De wagen werd ‘vastgezet’ op de zanderige grond, de ladder werd maximaal uitgeschoven 

2 Jan Kees Haalebos was hoogleraar Provinciaal Romeinse Archeologie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Van hem leerde ik veel in de periode dat ik vaak met hem mocht mee-opgraven. Jan Kees 
Haalebos overleed zeer onverwacht in maart 2001. Ik draag met groot respect deze eerste opgraving 
aan hem op.

Afb. 3  Contouren van soldatenbarakken in 
de Augusteïsche castra uit circa 19 voor Chr. 
Links de centuriowoning (voor de commandant van 
80 soldaten) van 9 x 9 m. De soldatenbarakken 
waren circa 18 m2 voor acht soldaten plus een 
kleine wapenkamer
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naar een flathoogte van zeven verdiepingen en in het bakje gingen wij omhoog - erg hoog! 
Voor alle zekerheid ging een brandweerman mee om mij gerust te stellen, in bedwang te 
houden en van het uitzicht over Nijmegen en de soldatenbarakken te laten ‘genieten’. Dat 
een tweede positie van de wagen bedoeld was om de augusteïsche grachten te fotograferen 
en door de aanwezige bomen de ladder scheef omhoog moest tot het niveau van ‘net niet 
omkieperen’ (een brandweerman hield beneden de meters in de gaten) deed mij niet veel 
meer. Ik had na de eerste stijging de rillingen bedwongen. 

Ik viel bij mijn eerste opgraving met mijn neus in de boter gezien de vele sporen en vondsten 
en dus was ik voor altijd gegrepen door deze periode uit de vaderlandse geschiedenis.

Literatuur van deze opgraving:
 - Jan Kees Haalebos 1998: Centuriae onder Centuriae Hof. Opgravingen achter het 

hoofdgebouw van het voormalig Canisiuscollege te Nijmegen 1995-1997, Libelli 
Noviomagi 5 

Aanbevolen onderhoudende literatuur
 - Enckevort, H. van, J.K. Haalebos & J. Thijssen, 2000: Nijmegen - Legerplaats en stad in 

het achterland van de Romeinse limes, Amsterdam
 - Heijden, P. van der, 2008: Romeins Nijmegen - Luxe en ondergang van Rome aan de 

Waal, Nijmegen
 - Tuuk, L. van der, 2016: De Romeinen - Langs de Limes in de Lage Landen, Utrecht

Afb. 4 + 5  Grafgiften uit een crematiegraf van een vrouw uit circa 50 na Chr., opgegraven in de Museum 
Kamstraat in 1996. Rechts een glazen make-up flesje in de vorm van een vogeltje



44

BESTUUR AWN-AFDELING 16 NIJMEGEN EN OMSTREKEN

Voorzitter:
 J. Jansen (John)
 Steegstraat 14, 5439 NL Linden, tel (06) 13328096
 j.jansen919@upcmail.nl

Vice-voorziter:
 M.E.T.U. de Groot (Miriam),
 Appelhof 9, 6681 NL Bemmel, tel (0481) 466692
 miriamdegroot5@gmail.com

Secretaris: 
 L.H.W. ten Hag (Leo),
 Lorkenstraat 14, 6523 DR Nijmegen, tel (06) 30363100
 lhwtenhag@planet.nl.

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

Lid: 
 H.W.F.M. Brink (Harry),
 Rooijsestraat 26a, 6621 AM Dreumel, tel (06) 46136321 
 h-brink@hotmail.com 

Lid:
 F.B.J. Peters (Frans),
 Albert Schweitzerlaan 72, 6525 JV Nijmegen, tel (024) 3555970 
 fbjpeters@glazenkamp.net 

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 
Leefomgevingskwaliteit/Archeologie Nijmegen, Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen. Zie 
onze website voor een routebeschrijving. De werkruimte is op woensdagavond telefonisch 
bereikbaar: tel. (024) 3293079.



45

Amateur-archeologie in Nijmegen en omgeving
De AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling 16 Nijmegen en omstreken, 
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 
professionele archeologen. Daarnaast organiseren wij een aantal keren per jaar gratis 
toegankelijke lezingen in wijkcentrum De Ark van Oost te Nijmegen. De schervenavond in 
september, waarop leden hun vondsten tonen aan (professionele) deskundigen en overige 
geïnteresseerden, is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Daarnaast organiseren wij ieder 
jaar, tegen kostprijs, een excursie naar een archeologische bezienswaardigheid of museum in 
binnen- of buitenland. Samen met afdeling 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland) organiseren 
wij jaarlijks een Basiscursus Archeologie.

Wij hebben een grote werkruimte waar u wekelijks al uw archeologische vondsten, 
onderzoeken, analyses en vragen kunt neerleggen. Daarbij kunt u gebruik maken van onze 
bibliotheek met veel naslagwerken en van onze voorbeeldcollectie scherven. Vaak leidt dit 
tot publicatie in het jaarverslag van de afdeling of in Westerheem, het tijdschrift voor de 
Nederlandse 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 
opgravingen en u wordt door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van al onze 
activiteiten. U kunt zich als lid aanmelden via de website van de AWN (www.awn-archeologie.
nl). u wordt dan automatisch lid van afdeling 16.

Heeft u geen belangstelling in actieve deelname aan opgravingen of in toezending van 
Archeologie in Nederland en het AWN Magazine, 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 IBAN NL58 INGB 0003110639 (vergeet niet uw adres en 
e-mailadres op te geven!).
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VERANTWOORDING OMSLAG
Op het omslag twee voorwerpen die zijn ‘hervonden’ door leden van de projectengroep op 
woensdagavond, in het kader van het project ‘Valkhof’. Een grote en een kleine vondst, en 
beide bijzonder. Beschrijving met dank aan J.A. den Braven, foto’s Aad Hendriks.

Links een kapiteel uit de buitenste castellumgracht (project Ke1) met een gewicht van 55,92 
kg, gevonden in de donkere (bovenste) grachtvulling rond 31,20 m +NAP. Vermoedelijk 
vroeg-Romeins, maar op basis van context is nog niet met zekerheid uit te sluiten dat het een 
Karolingische kapiteel betreft. De blokken van de godenpijler zijn bij de opgraving van de ROB 
in ieder geval ca. 1,5 m dieper in de gracht aangetroffen. Deze blokken zijn wél vrijwel zeker 
in de 4e eeuw in de gracht terechtgekomen. 

Rechts het onderste blad van een ivoren diptiek-zakzonnewijzer met cirkelvormige uitdieping 
voor het kompas. Datering: 16e eeuw. In 1998 gevonden bij archeologische begeleiding van 
het afgraven van de oude stadswal direct ten oosten van Museum Het Valkhof (project Ke6). 
Vgl. Zilverschoon, J., 2014: Archeologische noviteiten uit Museum Het Valkhof: Twee ivoren 
zakzonnewijzers uit Nijmegen, Jaarboek Numaga 61, p. 147-151.

COLOFON
Dit jaarverslag is een uitgave van AWN Afdeling 16 Nijmegen en omstreken. 
Het jaarverslag 2017 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. 
Contact over deze uitgave via de secretaris.
Uitgegeven te Nijmegen, 17 april 2018
Eindredactie  Leo ten Hag
Opmaak en druk Grafische Werkplaats ROC Nijmegen
Productiebegeleiding Pauline de Weijer

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