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JAARVERSLAG 
Jaargang XíE 

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
afdeling Nijmegen en omstreken 

Ten geleide 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich voornamelijk door twee 
zaken en wel door de grote aktiviteit van de werkgroep 
Middeleeuws Nijmegen en de opgraving van een gedeelte 
van een ijzertijd nederzetting in de gemeente Gemep. 
De vondsten in de benedenstad van Nijmegen resulteerden 
mede in de tentoonstelling "De vroege middeleeuwen in en 
rond Nijmegen archeologisch bezien". Deze werd van half 
oktober tot eind november gehouden in de kelders van de 
Commanderie van Sint Jan en haakte in op de grote ten- 
toonstelling Valkhof'', die ter gelegenheid van de 
750 jaar stadsrechten van Nijmegen ook in dit museum te 
bezichtigen was. Het aantal van l2000 bezoekers mag een 
groot sukses worden genoemd w m t  velen hiervan zuilen 
aeker in de kelders gedoken zijn.  
Onze tentoonstelling werd gedegen voorbereid (een jaar 
lang !) door een kommissie bestaande uit: mevr.W,M.L,A, 
Jansen-Borremans en de heren A.M,Linssen, W.A.M. de Mul, 
M,E,P.Ritzer, J,R.A,M,Thijssen, W,N,Tuyn en H.verscharen. 
Uiteraard in nauw overleg met de heer G,Th,N,Lemmens, 
direkteur van het museum. Voor de geboden ruimte en de 
financiële steun en niet in de laatste plaats voor de 
vele deskundige bijdragen en adviezen zijn wij de heer 
Lemmens dan ook zeer dankbaar, 
Grotere lof voor de kommissie was bijna niet mogelijk 
toen hij op de avond v66r de opening opmerkte dat het 
een floede tentoonstelling was geworden, 



Een aparte poster, met daarop afgebeeld het voor het hart 
van de M.E. zo karakteristieke Pbngsdorf aardewerk en een 
gra t i s  informatieblad, kompleteerden de zaak, 
Daar0111 een bijzondes woord van darilr aan a l len  die  aan het 
welslagen van deze expositie hebben meegewerkt, n i e t  i n  
het minst ook aan albe bmikleengevers 8 

Reeds werden verdere afspraken gemaakt voor volgende ex- 
posities in de Conmmderie van St, Jan, w s a a r b i j  de nadruk 
zal worden gelegd op het voaidstmte~iaal uit het oude 
stadsgedeelte, dat door de werkgroep ~ddeleeuws Nijmegen 
met grote hoeveelheden PS geborgen, 
&n woord van dank aan Btabkleke Werken van de gemeente 
Hijmegen voor de medewerking, verleend bij de diverse 
reddizagsogesatiee, BS hier  zeker op z i jn  plaats. 
Het belmg van deze werkgroep in deze k m  moeilijk worden 
onderschat, daar ze op dit ogenblik de enige bron vormt 
t e r  ondersteuning van de overwegingen van de Middeleeuw- 
se afdelhg der Nijmeegse h i s to r i c i  ! 

De opgravingen b Gemep i n  het terrein van de nieuwe 
snelweg, imf de &oor de heer H.Verscharen ontdekte, onder- 
gestoven IJzsrtjjd nederzetting, vormde een ander hoogte- 
punt, Dank zij de goede samenwerking met de R.O,B,, i n  
d i t  geval met de heer dr,J,H,P,Bloemers, provinciale ar- 
cheoloog van Limùwg, konden w i j  tijdens de opgravings- 
campagne van de Rijksdienst ook een put afwerken. N a  
enige zaterdagen met veel enthousiasme met een grote 
groep bezig geweest te  zijn, moest de put toch nog voor- 
tijdig worden dichtgeschoven, hetgeen een niet geringe 
teleurstel l ing opleverde, 

Ook d i t  jaar genoten w i j  weer gastvrijheid in het R i j k s -  
museum G,M.Km, Hoewel het ruimtegebrek daar steeds dj- 
pender wordt, heeft  he t  toch voordelen i n  d i t  Mekka der 
archeologie bijeen t e  komen, Hiervoor onze d& aan de 
heer drs,A,V,M.Hubrecht en met hem ook aan de heer J, 
van Rarmelen voor z i j n  uitstekende assistentie.  

Verder hebben w i j  nog steeds geen geschikte werkruimte 
kunnen vinden, Wie kan ons daar aan helpen ? 
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Verslag van de sekretaris 

D i t  vers1agSa.a.r werd gekenmerkt door vraagtekens. 
Vraagtekens bij de aktivitelten van enkele zeer enthou- 
siaste leden in  de beneden~tad; waamm worden z i j  niet 
gesteund door een zo broodnodige stadsarcheoloog ? 
Vraagtekens rond de leden van het bestuur : hoe krijgen 
we een eigen werkruimte en vraagtekens achter enkels ar- 
tikelen in d i t  jaarvesslag, 

Om het eerste v eken weg -&e werken, hebben w i j  0x1s 
met enkele verenbgbgen ingezet; tot op heden zondes 
re2sazlt-t. 
H s t  tweede vraagteken, werkruimte, bezorgt de Sleden van 
het bestuur grijze h.ren, 
Wet Patste ,  m g t e k e n s  achter enkele artfkelen in dit 
jaarverslag, w o d t  beantwoosd a l s  U de betreffende arti- 
kelen leest,  

Minder v m e e k e n s  werden er geplaatst achter andere ak- 
t iviteiten van leden en bestuur, 
Bat bestuur i s  er  trots op dat de tentoonstelling lp de 
vroege middeleeuwen in en rond nijmegen archeologisch 
bezien m zeer geslaagd genoemdl kan worden, U leest  hier- 
over elders in d i t  nummer, 

Regelmatig vergaderde het bestuur om uiteenlopende zaken 
te bespreken, 

Het ledental steeg van 102 naar 109 Beden aan het einde 
van het Qaar, versterkt met een 15-tal donateurs. 

Het bestuur organiseerde de volgende bijeenkomsten; 

7 februari werd in Rijksmuseum G,M,Kana een bezing gehou- 
den door dr.J.H,F,Bloemers met als t i t e l  n &gels drop; 
een poging tot  ontleding van het Romanisatie-proces in 
Nederland ", 
Na de uiteenzetting over nederzettings-archeologie en dle 
hierin verwerkte resultaten van de uitgebreide opgravin- 
gen in  Nijmegen en Rijswijk (Z.H.), werd de tentoonstel- 
ling bezichtigd die was gewijd aan de opgraving in Rijs- 
wijk, 



27 maart hield de heer J.R.Flulder, van de Sticht* voor 
Bodemkartering, in museum Kam een lezing met als onder- 
werp: Reconstructie van de oude rivierlopen van de Rijn 
in de Over Betuwe, in het bijzonder uit de Romeinse tijd 
op basis van veldbade&undig onderzoek, 
Hierbij werd de bodemkundige interpretatie vergeleken 
met de archeologische vondsten. 
Deze avond werden ook de twee delen van de zojuist in de 
4e eeuwse gracht bij het VaPichof ontdekte, fraai gebeeld- 
houwde Romeinse zuil in het museum bewonderd. 

17 april werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 
De voorzitter, de heer W.N.Tuyn, dankt de schrijvers van 
de artikelen in het zojuist uitgereikte jaarverslag 3.979. 
Ket jaarverslag w o r d t  met de 40 aanwezigen doorgenomen, 
De kaskontrôlekomissie, bij monde van de heer F.M.E.E. 
Paes, decharcheert de penningmeester en prijst hem om 
zijn goede overzicht, De heer J.R,Thijssen, tot nu toe 
verhinderd, moet de stukken nog tekenen. Voor het komen- 
de jaar treed de heer G.J.Bthof h de plaats van de 
heer Thidssen. 
Voor het volgen van de Kaderkursus zijn 4 personen be- 
reid gevonden, 
Hetgeen voor het bestuur al lang een groot probleem is, 
w o r d t  nu in  de ledenvergadering gebracht n.l. de behoef- 
te aan een eigen werkruimte, Wie weet voor ons een ge- 
schikte werkruimte ? 
De heer Th,R,Ja;nssen uit Huissen treedt af als bestuurs- 
lid. Door zijn afwezi&eid kan het boek, als dank voor 
~ i j n  inzet, niet overhandigd worden. In een voorafgaanae 
bestuursvergadering was de heer Janssen door de voorzit- 
ter reeds bedankt als belangrijk steunpunt in Huissan. 
Door drukke werkzaamheden blijft er weinig tijd voor ak- 
tlviteiten in Nijmegen; voor Euissen ligt dat gunstiges, 
aldus de heer Janssen, 
De heer W.A.M. de F4ul wordt met algemene stemmen a l s  
nieuw bestuurslid aangenomen, 
Na de ledenvergadering sprak de heer dr.J.K.Haalebas 
over Nijmegen-Hatert 1979, een Romeins grafveld opnieuw 
ontdekt, Reeds in het verleden werden door enkele Beden 
aanwijzingen gevonden van Romeinse bewening in Hatert. 
Echter werd toen niet gedacht aan een grote nederzetting 
met grafveld zoals nu blijkt uit de opgra.vingen, gehou- 
den door het O,G.A, van de K.V, te IJijmegen o,B,v, de 



heer Haalebss, waarbij enlirele leden assistentie verleen- 
den, 

Na een lange, geen hete zomer, begon het nieuwe seizoen 
op 25 september wees in museum Kam met een gebruikelijke 
schearmavond, Boor de 20 aanwezigen werd veel gevonden 
materfaal besproken en gedetemineed, EhkePe leden had- 
den kleine dia-~eries meegenomen welke met persoonlijke 
uitleg werden verduidelijkt, 

Imaiddels werd er door een groep leden hard gewerkt aan 
de totstmdkomfng van de tentoonstelling w De vroege 
middeleeuwen in en rond izfJmegen archeologisch bezien 'I, 
welke samen met de grote tentoonstelling Het Valkhof n 

werd gehouden vsn 11 oktober t/m 30 november in het Nij- 
meegs Museum w Coainma;nderie van St, Jan ". Een enorm suk- 
ses, 

Op 23 oktober werd, in aansluiting op de tentoonstelling 
een lezing gehouden in de Synagoge aasi de Mannenstraat 
door drs,A.Peddemors met als onderwerp: De Vikingen, 
Volgens de heer Peddemors dient het beeld vasi de wereld 
der Vikingen nodig gekorrigeerd te warden a i s  gevolg van 
de grote hoeveelheid nieuwe historische en archeologi- 
sche kennis, welke in de laatste jaren is verzameld, 
Na afloop werden de bovengenoemde tentoonstellingen =s- 
saal bezocht. 

20 november hield dm.W.J,H.Willems in het Psychologisch 
Lab, een lezing over ft Het Oostelijk rivierengebied in 
de Romeinse tijd, waarin opgenomen: Hoe een koe een haas 
vangt Een door 43 personen bezochte, moeilijk fin het 
kort samen te vatten boeiende lezing, waarna enige dis- 
kussie ontstond over soa, het " landvemvertje spelen af 
handelen om sociale e,a, oorzaken ", Uitspraak van onze 
voorzitter: " Dit is de meest hstrzaktieve lezing d i e  we 
gehad hebben n, 

O& werden door onze leden andere lezingen bezocht, o,a, 
georganiseerd door Numaga en het Yederlaxids Klassiek 
Verband, 



Tentoonstelling "De vroege M.E. in en rond Nijmegen , 
archeologisch bezien" 

Het doeh van deze tentoonsteibing, die van 11. oktober tot 
en met 30 november in de Commanderie van SSnt  J m  werdge- 
houden, was iets t e  Paten zien van de zeer duistere p e ~ i -  
ode, de vroege M.E.; ifa bijzonder de situatie van M i j -  
megen tussen de afgang van het Romeinse Ridk Mi de vier- 
de eeuw en het opnieuw ontwaken als stad in de twaalfde 
eeuw. 
Het %s zinnig om nogeens aan t e  hlen welke faeetten zoab 
zijn aangesneden. 
Ten eerste werd in natura getoond het verwerken vaai bo- 
demondsten tot een publikatie. Voor outsiders vaak on- 
zichtbaar, maar een "heilig moetenn in de archeologie; 
veelal moeizaam werk maar Loch ook voldoening scheppende 
arbeid, 
Vervolgens drie grote topografische kaasten met de 4de 
eeuws Romeinse woonplaatsen, de Merovingische- Karoling- 
ische kultuurresten en de in oorkonden en geschriften w- 
gehaalde plaatsen en kerken u i t  de Karolingische tijd en 
de periode daarna tot 1300. Dit b h e n  een straal van 15 
km rond Nijmegen, Opvallend was het relatief grote aantal. 
vindplaatsen uit de 4de eew in de Betuwe, het in het  ge- 
hele gebied konstant blijven van het aantal woonplaatsen 
n& die 4de eeuw en de pas in de Karolingische t i j d  optre- 
dende uitbreiding hiervan. 
Vervolgens werden een paar bodemprofielen met vondsten 
uit de benedenstad getornd, waarin ook het zeer schaarse 
Karolingische aardewerk voorkwam, harnaast werd via te- 
keningen en luchtfotots duidelijk gemaakt dat er al heel 
wat plaatsen in de stad verloren waren gegaan m nog iets 
van de vroege MOE, vestiging te weten te kwilrien komen, 
Gelukkig zijn er nog enkele terreinen ongeschonden, maar 
hier zal waarschijnlijk een stadsarcheofoog de enige 
juis te  benadering zijn om het optimaal te kunnen onder- 
zoeken, D i t  ondanks het uitstekende kurktioneren v- de 
werkgroep M.E, Nijmegen en het vele werk vaa de R,O.B,, 
dat echter sterk gericht is op de Romeinse bewoning. 
Ook werd gepoogd een ind& te geven van het wonen-zelf 



in de Middeleeuwen; een moeilijke zaak ! 
Gelukkig stond de heer Hulst (R. O.B. ) bereidwillig een 
tweetal recent ontdekte woning-plattegronden uit Beuning- 
en af; voor de rest moest men de gegevens van verre ha- 
len, zoals uit Dorestad (zie afb. 1). 

afb. 1 

Verder werden wat spullen betreffende M.E. nijverheid ge- 
toond, zoals een aantal benen spatels (leerbewerking ?), 
ijzersmeltkoeken, misbaksels uit Merovingische pottenbak- 
kersovens (Cui jk en ~bbergen) , Karolingische spinklos jes 
en gouden en zilveren Merovingische munt jea (sceatta 's) 
uit Escharen. 
Een speciale studie werd gemaakt van de keramiek over de 
jaren 300 - 1200 ; een nogal fvmoeili jke periodefT. 
Het werd gepresenteerd aan de hand van kompleet vaatwerk 
(zie afb. 2). Dit was alleen mogelijk dankzij een keur 
van bniikleengevers, tew. de Commanderie van St. Jan, 
Rijksxuseum G.M,Kam, R.O.B., Rijksmuseum voor Oudheden 
Leiden, Oudheidkundig Museum Frans Bloemen Wijchen en de 
heer R.J.van Beuningen Rodenatein, 
Tevens werd een tweetal wetenschappelijke technieken ge- 
presenteerd, die op dit moment veel invloed op de arche- 
oloog uitoefenen. 
Op de eerste plaats de bodenkmde, aanwezig m e t ,  de bo- 



demkaart van de &er Betuwe en, op grond van geologische 
en bodemkundige kennis, een rekonstruktie van de loop van 
de Drusus-gracht (de heren Nulder en Harbera - ~tiboka). 
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afb. 2 

Ten tweede werd de pollenanalyse (stuifmeel) uitgelegd 
aan de hand van een paar prachtige tekeningen, waarbij 
in een boom- en kruidenpollendiagram de bevolkingsdruk: 
op het plantendek van de Bronstijd tot en met de MeEO 
zichtbaar werd gemaakt (dr.~.~eunissen - afdeling 
biogeologie van de K.U. ). 
Vooral de ontvolkingsfase van de laat Romeinse - vroeg 
MeEO periode sprong er duidelijk uit, 
Het geheel werd nog aangevuld met een geestige collage 
over het archeologisch bedrijf (de heer De Nul) en 
met een aantal afbeeldingen uit het dagelijks leven van 
toen, vastgelegd in het MOE. psalter van Utrecht. 



Het Graafse Museum is weer open 

Sinds 16 december 1977 bezit de stad Grave een eigen m- 
seum, Dit is te danken aan de Stichting "Graeft Voortw 
die dit museum in beheer heeft, 
De naam "Graeft Voort" is aan een oud schilderij uit 1630 
ontleend waarop sich het wapen van Grave bevindt met daar- 
voor ' een gravende man, 
Het museum bevindt zich in het oude stadhuis op de mrkt, 
Voorlopig herbergt het museum alleen nog msar de zog, 
"Koolen kollektien, bestaande uit geologische en archeo- 
logische vondsten uit Grave en wijde omgeving. De ver- 
wachting is dat eind 1981 een groter en uitgebreider m- 
seum kan worden geopend. 
In de nacht vaa h5 juni 1979 werd de helft van het museum 
door vandalisme vernield. Nu na l$ jaar is het museum de 
klap weer geheel te boven. Het gehele interieur is ver- 
nieuwd en vele nieuwe a.rcheologi8che vondsten zijn ten- 
toongesteld, Voor iedere gernteresseerde uit het Land van 
Maas en Waal of uit Oost Noord-Brabant is hier veel ver- 
gelijkingsmateriaal te vinden. 
Het msewn herbergt een keur aan materiaal, soda: - Een mooie verzameling gesteente en foessielen, waarvan 

de oudste eofn 600 miljoen jaar oud zijn. - Een verzameling vondsten uit het Mesolithicum, Neoli- 
thicum en Bronstijd, waaronder vondsten uit een vuur- 
steenwerkplaatsje, gevonden te Groot Linden en een 
fraaie cilinderhal~urn uit Wijchen, - Een groot aantal vondsten uit de IJzertijd waaronder 
Laufelder urnen, spinklosjes, maalstenen, glazen siera- 
den en vele andere soorten aardewerk, - Een grate kollektie uit de Romeinse tijd waaronder pup- 
aarden kruikjes, gietijzeren olielampje, fraai geverfde 
jachtbeker, munten, fibulae, glaswerk enz. Natuurlijk 
ook de grote bronzen plaat met inscriptie (zie jaarver- 
slag 1979) en een enorm grote nokpan. - De overige vitrines zijn gevuld met allerlei vondsten 
uit de vroege- en late Middeleeuwen. 

Het museum is geopend; elke tweede weekeinde van de maand 
en wel zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 



Verslag Werkgroep Middeleeuws Niimegen 

De oprichting van de werkgroep volgde v r i j  snel na het 
begin van een nieuwe golf van sloopwerkzaamheden M de 
Nijmeegse benedenstad nu biJna twee jaar geleden, Boos 
het verwijderen van funderingen en kelders ten behoeve 
van nieuwbouw was de beàreiglng van het daar aanwezige 
bodemarchief ~odanig dat zonder intensieve begeleiding 
veel azcheskogisch belangrijke gegevens verloren zouden 
gaan, Dank zij de inzet van alle leden ( A W N - ~ ~  en stu- 
denten archeologie en middeleeuwse geschiedenis) kon een 
groot aantal waarnemingen worden g e d m  bij het door sla- 
pers uitgevoerde grondwerk, 
In het onlangs verschenen overzicht van de vroegste ge- 
schiedenis van de middeleeuwse stad Mijmegen door P, 
Leupen (1) konden de meeste ter zake doende vondsten van 
de werkgroep worden opgenomen. Ehkele vondsten werden al 
in 1979 gedaan, de meeste echter pas dit jaar bij het 
bouwrijp maken van grote terreinen Pangs de Nomenstraat 
en de westzijde van de Grotestraat, Bovendien vormden de 
vondsten en werkzaamheden van de werkgroep een belangrij 
onderdeel van de door de AWN afdeling Nijmegen e,o. ge- 
organiseerde tentoonstelling "De vroege Middeleeuwen in 
en rond Nijmegen archeologisch bezienfq, die gelijktijdig 
met de Valkhof-expositie h de Conmmderie van St. Jan 
te zien was. Hierbij werd vooral uitgegaan van vondsten 
die in 1979 waren gedaan, aangevuld met enkele interes- 
sante nieuwe vondsten, 
De leden van de werkgroep willen de resultaten van hun 
werkzaamheden door middel van afzonderlijke verslagen in 
de openbaarheid brengen, Damtoe is een begin gemaakt 
met de bewerking van de vondsten en waarnemingen uit het 
beginjaar van de werkgroep, Een uitgebreide studie van 
de vondsten in 1980 is daardoor niet mogelijk. Wel kan 
hier nu een overzicht worden gegeven van de waarnemingen 
in dit jaar, 

Bij grondwerk langs het noordwestelijk deel van de Non- 
nenetraat werden los in verwerkte grond menselijke ske- 
letresten gezien, Deze waarneming leidde tot een ver- 
scherpte aandacht bij de voortzetting van de sloopwerk- 



zaamheden aan de noordzijde van de Nomenplaats, d i e  uit- 
eindelijk resulteerde in de ontdekking van de klooster- 
kerk met enkele grafzerken ter plaatse, Behalve vrij veel 
vondsten u i t  de 30e - Ij@ eeuw (fragmenten van kogelpot- 
ten, Pingsdorf-, Paffrath-, Andeme-aardewerk en vroeg- 
steengoed) werden een kuiltje met uitsluitend ijzertijd- 
keramiek en de restanten van een brandgraf u i t  de Romein- 
se t i jd  aangetroffen, 
Langs -de zuidwestelijke zijde van de N~menst~aat  werden 
enkele beerputten met fraaie vondsten (16@ - lee eeuw) 
ontdekt, Hieruit eijn een tuitpot in  afb, 3 en. een ver- 
giet in afb, 4 afgebeeld, 

-- 1 

afb. 3 

vondsten uit de beerput (17e eeuw). 

Een van deze putten leverde maar liefst een honderdvijf- 
12 



tigtal reconstrueerbare voorwerpen op die globaal te da- 
teren zijn tussen 1580 en 1850, De bewerking van het 
vondstmateriaal is in volle gang en zal resulteren in een 
expositie in de Commanderie van St. Jan vanaf 12 april 
l981 tot medio mei, %er gelegenheid waarvan ook een be- 
scheiden catalogus beschikbaar zal komen. 
Waarnemingen in de helling van de Commanderie verschaften 
een duidelijk beeld van het oorspronkelijk reliëf en de 
bewoning ter plaatse, Vondsten in de Nonnenstraat zelf en 
aan de noordzijde, ten oosten van de Synagoge, vulden dit 
goed aan. 
Aan de oostzijde van de Smidstraat -Kamemarkt kwamen 
weinig vondsten te voorschijn, Vermeldenswaard zijn enke- 
le 15/16e eeuwse vondsten, waaronder glas uit een afval- 
kuil. 
De oostzijde van de Korenmarkt leverde enkele beerputten 
(17~ - Ise eeuw) en grote afvalkuilen (14~ - lge eeuw)op. 
Bovendien werdeq hier menselijke skeletresten aangetrof- 
fen, mogelijk afkomstig van het kerkhof van de St. Jan. 
Deze kerk stond op de plaats van de latere Korenmarkt en 
werd in 1650 gesloopt (2). 
De belanmijkste vondsten werden echter gedaan op het 
terrein tussen Papengas, Grotestraat en Nonnenstraat. 
Hier konden enkele kleine noodopgravingen worden uitge- 
voerd, De leden van de werkgroep vonden daarbij de lemen 
vloeren van een aantal achtereenvolgens verbrande en weer 
herbouwde houten huizen. Tussen de leemplaten werden gro- 
te hoeveelheden aardewerk en bot aangetroffen, Onder de 
scherven bevinden aich fragmenten van z.g. Badorf-aarde- 
werk. Een begin van de bewoning in de 10e eeuw is daarom 
waarschijnlijk. 
Als bijzondere vondsten van dit terrein kunnen we hier 
enkele fragmenten van "hoogversierd" Vlaams-aardewerk 
noemen, In 1979 werden ook al scherven van deze voor Nij- 
megen zeldzame vondstgroep verzameld, toen langs de Korte 
Brouwerstraat. 
In het overzicht zijn enkele kleinere waarnemingen niet 
opgenomen, Bovendien is nergens melding gemaalkt van de 
vrijwel overal aanwezige latere bebouwing in baksteen, 
Wel moet hierbij worden aangetekend dat voor het eerst 
ook geglazuurde dakpannen (nomen) zijn aangetroffen en 
wel bij de Nomenpiaats, Ze dateren uit de 1 4 ~  of 15e eeuw. 
1) Spiegel Historiael, 1 5 ~  jrg, nr. 12, 1980 
2) Gorissen,F. Stede-atlas v.Ni jmegen, Arnhem 1956 ,p. 117 * * *  13 



Een laat - Merovingische pottenbakkersoven ? 

Rioleringswerkzaamheden in de Rijksstraatweg te Ubbergcn 
nabij het monumentale "WaalheuvelW, vormden een welkome 
uitdaghg voor de nog kersverse amateur archeoloog. He- 
laas..... een speurtocht langs sleuven en zandhopen le- 
verde slechts enkele fragmenten steengoed op en een 
blauwgri j ze, vermoedelijk 16e eeuwse wandscherf. Een her- 
nieuwde tocht te zamen met J,Thijssen, bracht min of meer 
bij toeval toch nog een verrassend resultaat: in de tuin 
van het tegenover Waalheuvel gelegen ttkoetshuisw was men 
bezig geweest met graafwerkzaamheden die verband hielden 
met de aanleg van een - reeds voor een groot deel gere- 
aliseerd - parkeerterrein. Op het nog niet met geel zand 
bedekte deel en tegen het gedeeltelijk gecoupeerde talud 
van de Rijksstraatweg lagen tientallen fragmenten van 
Pingsdarf-aardewerk en kogelpotten. 
Relaas w a s  een voortgezet onderzoek op dat moment nauwe- 
lijks mogelijk vanwege de snel oprukkende produkten van 
de moderne ceramische industrie, We hielden echter de 
werkzaamheden in en om het koetshuis nauwlettend in het 
oog en wie 9ichetst onze verbazing toen bij riolerings- 
werkzaamheden op het terrein de eerste Merovingische en 
ook Karolingische scherven naar baven kwamen, Gelukkig 
waren we er nu redelijk op tijd bij, zodat we in overleg 
met de eigenaar en de aannemer in staat waren nauwkeuri- 
ger onderzoek te verrichten: een proefsleuf leverde hon- 
derden voornamelijk axyderend gebakken bodem-, wand- en 
randfragmenten op van overwegend Merovingisch aardewerk. 
Deze aardewerkfragmenten bevonden zich in een bodemlaag 
met zeer veel asresten. Al gauw bleken tussen de vondsten 
sterk gesinterde leemfragmenten aanwezig met houtindruk- 
ken, Bovendien werden we geconfronteerd met tientallen 
misbaksels, waaronder zeer fraaie met radstempelversfe- 
ring, De overtuiging vatte steeds meer post dat we moge- 
lijk te maken hadden met ovenaftral en dat we ons zeer 
waarschijnlijk bevonden in de directe nabijheid van een 
Merovingische pottenbakkersoven ! 
Een leuke t"bijkomsti&eidn vormde het feit dat elders in 
de rioleringssleuf een vijftiental fragmentarisch aanwe- 
zige kogelpotten werd gevonden waaronder ook enkele mis- 
baksels, Langdurige ovenactiviteiten in Ubbergen ? 
14 



Inmiddels is de bewerking van het materiaal begonnen en 
zullen we mogelijk tot een beter beeld komen van de situ- 
atie aldaar. Een toekomstige opgraving zal echter de 
overtuigende bewijzen moeten leveren. 

Merovingisch ijzerwerk in  Cuiik 

i Tiddens het bouwrijp maken van een gedeelte van het in- 
dustrieterrein Tilet Rietn werd een groot oppervlak ont- 
daan van ca. 60 - 80 cm. bwengrond. De daardoor ontstane 
vlakte bood een goede gelegenheid voor schaafwerk. 
Op een oppervlak van ca. 100 m* waren donkere plekken 
zichtbaar, Ik inhoud varn deze afvalkuilen bleek te be- 
staan uit veel ijzerslakken en dunne staafjes ijzer, 
Aardewerkscherven dateerden deze verschijnselen in de 
6e - 7e eeuw. 
De situatie in de bovenliggende grondlagen was ter plaat- 
se niet meer na te gaan, 
In de onmiddellijke nabijheid was een oude rivierloop 
zichtbaar, Deze werd door de aannemer geheel uitgegra.ven, 
In de hierbij aangesneden grondlagen kwam nogal eens 
moerasijzererts te voorschijn, 
Drs,W.J,H.Verwers, provinciale azcheoloog, stelde zich op 
de hoogte van de vondsten en de terrein-situatie, 
Van de ijzerslakken en de aardewerkresten is een hoeveel- 
heid naar de R.O.B. te Amersfoort verzonden, 
Reeds eerder waren vroeg Middeleeuwse sporen gevonden bij 

I de bouw van een slachterij en een magazijn, 
Al deze sporen liggen aan weerszijde van de oude weg die 
van Cuijk naar het zuid-westen liep, in de richting van 
het naburige dorp Haps, 



Nog een Romeinse villa in Middelaar ? 

In het dorp Middelaar (gemeente Mook en ~iddelaar) zijn 
in de zomer van 1980 aanwijzingen gevonden van een tweede 
v i l l a  u i t  de Romeinse t i jd ,  
Zoals bekend, heeft dr.W.C,Braat i n  het begin van de d e r  
t iger  jaren in het  'buurtschap Plasmolen een v i l l a  opge- 
graven, die  in gebruik is geweest van ca, 125 t o t  ca, 250. 
Van deze villa stonden nog muurreisten overeind t o t  in het 
midden van de lge eeuw. De boeren u i t  de omgeving hebben 
van de kalkrijke bouwresten echter dankbaar gebruik weten 
te  maken, De ruTne, inclusief kelder, is later dan ook 
geheel gesloopt, waarna de mergelblokken werden vergruisd 
en als kalkmeststof over de akkers zijn verspreid. 
De aanwijzingen voor de v i l l a  (op nog geen 1,s km. af- 
stand van de Plasmolense v i l l a )  kwamen aan het l i c h t  bij 
de verkenning van een bouwput voor een s t a l ,  gelegen op 
het erf  van een boerderij aan de Witteweg te Niddelaar. 
De bouwput ligt op de hel l ing van een rivierduin, waar 
bovenop een 112 cm, dik pakket bruin-zwaste grond, Op een 
diepte van 109 cm, kwam bazaltlava voor, terwijl op 49 cm. 
laat-Middeleeuws aardewerk is gevonden, De helling loopt 

, in zuid-westelijke en zuid-oostelijke richting af waarbij 
tevens de dikte van het bruin-zwarte pakket afneemt. 1 Naast enkele aardewerkfragmenten uit de Bronstijd (~il- 
versum-aardewerk) , aanzienlijk wat IJzerti jdaardewerk en 
enkele scherven inheems Romeins, va l t  vooral het Romeinse 
aardewerk en bouwpuin i n  aantal  op. Het Romeinse aardewerk 
bestaat u i t  een bodemfragment Terra s l g l l l a t a  en wandfrag- 
menten van geverniste waar en vaui dolia, Verder komen ran- 
den en wanden van gladwandige pijpaarde en ruwwandig aar- 
dewerk voor. 
In afb. 5 is nr, l een rand van een pijpaarden kruik met Y 

1 
trechtervormige opening en waarbij de ooraanzet nog zicht- 



baar is. De rand lijkt het meest op het type Niederbiebesf 
62 en is te dateren: eind 2e tot midden 4e eeuw, 
Xr. 2 is een ruwwandig randfragment van een schaal, met 
enkele rillen op de buitenzijde van de rand en een dikke 
naar binnen gebogen pandlip. Het breukvlak is gelaagd en 
doet aan Urmitzer waar denken. Type Niederbieber 104. Da- 
tering eind 2e tot 4e eeuw. 
Tenslotte is nr. 3 een Nagenachtig, hardgebakken rand- 
fragment van een kookpot met dekselgeul van het type 
Alzei 27, te dateren in de of 4e eeuw. 
Het Romeinse bouwpuin bestaat naast enkele dikke ronde 
tegels vooral uit stukken van dakpannen, vorsten en vies- 
kante tegels, Daarbij is ook tufsteen gevonden. 
Ook is er een m t ,  een follis, van Constantinus I p o n -  
den. De munt, afkomstig van het muntatelier in Trier, is 
geslagen in 326. 
De vondsten uit de Romeinse pesfode malken het zeer waar- 
schijnlijk dat er in Middelaar nog een Romeinse villa 
heeft gestaan die mogelijk tot in de 4e eeuw in gebruik 
is geweest, 
Ten slotte mijn dank aan de heer C,J,Groenen te Middelaar 
voor zijn toestemming om op zijn erf te mogen zoeken en 
aan de heer W.J.A. de Jong te Nijmegen voor de detennina- 
tie van de rnunt. 

Literatuur: 

Janssen,J.J.G., 1950, Xond de Mokerheide. (~emeentehuis) 

O e l ~ , F e , 1 9 1 4 ,  Die Keramik des KastelLs Niederbieber. 

~nverzagt,~.,l916, Die Keramik des Kastells Alzei, 

Akties in Miliingen aan de Rijn 

Dank zij de oplettendheid van de bouwkundige opzichter 
der gemeente, de heer J, van Hal, konden in mei van dit 
jaar enige vondsten uit de vroege Nddeleeuwen worden 
opgetekend. In een bouwput op de  als" (N.B. .'! S) kwam 
een 4-tai waterputten te voorschijn, vervaardigd van 
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uitgeholde booms tammen, 
In de nabijheid hiervan werd een groot aantal scherven 
van een prachtige, op de schouder met golfli 'nen ver- 
sierde, oranje rode pot gevonden (zie  afb. 63. 

Datering 7e - 8e eeuw, dus Merovingische- begin Karolin- 
g ischet i jd .  De zeer weinige inhoud van de waterput wees 
ook i n  deze richting. 

In maart werd een zaterdag besteed aan onderzoek van de 
bouwputten op de Paverskamp; zelfs  grondboringen i n  d i t  
bouwterrein leverden n ie ts  op, hoewel een zeer jeugdige 
(5 j, ! ) hier een prachtig stuk van een kobaltblauwe 
glazen La  The-armband (~aev .  3a) w i s t  te  vinden in de 
storthopen, 
De strook, oostelijk langs de Zeelandsestraat leverde 
door boringen weer Karolingische keramiek op; duidelijk 
een zuidelijke voortzetting van de bewoning u i t  de Mem- 
vingische-Karolingische t i jd ,  welke reeds door ons in 
1970 werd ontdekt en door de ROB deels werd opgegraven. 



De achtste Romeinse vindplaats te Huissen 

Grondverzet tot een diepte van 0.80 - 1.00 meter bij een 
tuinderij aan de Loostraat in Huissen, bracht een hoe- 
veelheid scherven naar boven, welke echter door onbekend- 
heid met de herkomst als puin naas elders w e r d  afgevoerd. 
Maar, zoals het vaak gaat, het werd toch nog een geluk 
bij een ongeluk. 
Toen bekend werd wat er gebeurd was, werd ter plaatse 
een oppervlakte onderzoek ingesteld, waarbij gelukkiger- 
wijze nog wat materiaal kon worden gevonden wat op het 
terrein was achtergebleven, 
Resultaat : dakpanpuin en aardewerkscherven van Romeinse 
makelij, Onder de aamiewerkscherven bevonden zich enkele 
determineerbare stukken t.w. een randfragment van een 
terra sigillata schaal, fabrikaat La Madeleine (medede- 
ling van drs.~.~.~.~illems),zie afb. 7a en een hals van 
een Romeins kruikje, zie afb. 7b, beide le kwart 2e eeuw. 
Verder nog een bodemstuk van een niet te determineren 
mwandige pot, 

afb. 7 
Deze vindplaats kan worden toegevoegd aan de 7 welke in 
kissen reeds bekend waren; respectievelijk 2 in de 
Uiterwaarden (van Huissen naar het Looveer gaande), 
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2 bij het DomFnicanerklaoster, 1 aan de Burchtgracht 
(s traat) ,  1 aan de Duisterestraat en 1 op een verder van 
Huissen gelegen punt aan de Loostraat. 
Deze achtste vindplaats i s  dus gelegen tussen de twee 
l a a t s t  genoemden, 
ûver de vindplaats aan de Loostraat macht ik U reeds uit- 
voerig berichten in het Jaarverslag van 1978. 
ûver die aan de k i s t e r e s t r a a t  (het verlengde van de Loo- 
straat naar Huissen gaande) is door mij nog maar weinig 
geschreven. Het aldaar gevonden Romeinse materiaal bevond 
zich in de omringende laag van een grafveld u i t  de Nero- 
vingische periode welke aldaar door mij in  1964 werd aan- 
getroffen. Ter completering van het geheel heb i k  aan d i t  
ar t ike l  ook enkele afbeeldingen van dit materiaal toege- 
voegù (zie afb. 84: 

afb. 8 

Afb. 8 a: Kruikje van witte pijpaarde met standvoetje. 
Oor overlangs voorzien van een ondiepe groef, De 



hoogte is ca. 23 cm. Datering: 2e he l f t  eerste eeuw. 
b: Gladwandige BruWheurige bolle beker m e t  s.tandvoetJe, 

De bovenrand is scherp geprofi1eex-d. De buitenwand is 
voorzien van een roodbruine hoaibzsntde en een deels 
vert icale  en sehuk gekmde BeschiBdering. Op halve 
hoogte bevinden sich in de buikwand twee horizontaal 
lopende r i l len .  Hoogte ca. 10 cm. Datering ze helf t  
eerste eeuw, 

c: Ruwwandige grijskleurige pot  met zanderig oppervlak. 
De horizontaal liggende potraaed heeft  een afgeplat 
profiel. Onder de randgaad bevinden zich s ier r i l len .  
Hoogte ca. 18 cm. Datering: Ee tot en met 2" eeuw. 

Ekemplaaz c is gaaf u i t  de grond gekomen, de exenaplaren 
a en b z i jn  u i t  scherven samengesteld. 

Boxmeer varia 

D.Rei jnen 

Steentijd. 

In ûverloon werden door de heer T.Hemem en m i j  4 Meso- 
l i thische vindplaatsen ontdekt. De vindplaatsen liggen 
rondom een terrein dat in het verre verleden een p o t  
ven was. De mensen u i t  het Mesolithicum waren jagers, 
d i e  zich graag ophielden rondom vennen en op de hogere 
gebieden langs beken. De vondsten bestaan u i t  t a l r i jke  
spitsen, schrabbers, enkele stekers, mesjes, driehoeken 
en vierhoeken. Ek werd ook veel Wommersom kwartsiet ge- 
vonden. D i t  l aa t s t e  wordt alleen gedolven in het plaats- 
je Wommersom b i j  Tienen i n  Belgig en is  toen dest i jds  
(ca. 6000 v.Chr. ) verhandeld. 

Bronstijd. 

Aan de Heerstraat in Boxmeer werd op een terrein,  waar- 
van 40 cm. was verwijderd voor de aanleg van een zand- 
depot, een aantal ronde donkergrijze plekken aangetrof- 
fen. N a  a l l e s  ingetekend t e  hebben werd er verder onder- 
zoek gedaan door de heer J.Kaeling en mij. E r  waren 2 
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grote ronde bijna zwarte plekken met een doorsnede van 
100 cm. Deze bevatten veel scherven en gebarste en ge- 
blakerde stenen (brandkuilen). %n scherf was versierd 
met een zaagtandpatroon (zie afb. 9), terwi j1 enkele 
randscherven waren versierd met v h g e r t o p i n d ~ e n  juist 
onder de rand. 

Ook werden enkele scherven aangetraffen met stafbaasden 
versierd met n a , g e l h M e n .  Het aardewerk is sterk ver- 
schraald m e t  kwartsgruis; dus globaal midden Bronstijd 
(1400 - 1000 V.C.) gedateerd. Ook werden enkele kerami- 
sche fragmenten met duidelijke overgangsvormen naar de 
late Bronstijd gevonden, benevens enkele stukken urnen- 
velden aardewerk zoals van een oorpotje, 
Een plattegrond van een huis kon nPet gerekonstrueerd 
worden, 

Bij de aanleg van Rijksweg 77 werd in een uitgegraven 
put in de wand een donkergrijze plek gevonden. Bij nader 
onderzoek kwamen een aantal scherven een klein napje en 
een mooi versierde spinklos (afb. 10) tevoorschijn. 
Het napje zou gebrulkt kunnen zijn voor het bevoohtigen 
van de vingers tijdens het wol spinnen, zoals ook in de 
late M,E. kleine steengoed potjes daarvoor z i j n  gebruikt, 
22 



Vreemd was de vondst van een aantal vuursteen afslagen, 
verspreid tussen de scherven, Datering: vroege IJzertUd, 
Relaas was een groot gedeelte door de gra,afmachine weg- 
geschept, 

Romeinse tijd, 

In Boxmeer werd b i j  het  uitgraven van een put t,b,v, de 
Rijksweg 77 een graf u i t  de Romeinse t i j d  aangesneden, 
B i j  nader onderzoek bleek het een crematie door middel 
van een kist op de brandstapel, getuige de vele verroeste 
spijkers, Er werd ook een v ie r t a l  onaangetaste spijkers 
gevonden alsmede enkele spi jkert jes  van schoenen, Het 
aardewerk was verbrand en gebroken, Veel t e r ra  s i g i l l a t a  
was i n  het graf bijgezet, W e l e  bodemfragmenten ver-- 
toonden onleesbare stempels. Datering: eind 2e - le h e l f t  
3" eeuw. 
Ehkele honderden meters van deze plaats werd een ronde 
donkere plek aangetroffen met een doorsnede van 280 cm.; 
de aanzet van een waterput. Over een lengte van ca. 50 
cm. was  de kant verstevigd met baksteen, keien, scherven 
en stukken dakpan. l2r werden veel scherven gevonden zo- 
al8 een groot fragment van een wrijfschaal, de hals van 
een kruik, vroege geverfde waar, alsmede 2 fibulae, Da- 
tering: 2e he l f t  le eeuw, 

Op de stort van een ander terrein aan de Heerstraat i n  
Boxmeer werd de van een graf teruggevonden, Er 
werd veel geverfde waar aangetroffen, fragmenten van 
schalen en ook rood geverfd aaràewerk, daarnaast een 
fragment van een riemgesp en een gedeelte van een f i -  
bula, 

Een honderd meter van deze vindplaats werd ook veel Ro- 
meins aardewerk gevonden, Op ékn plaats werden fragmen- 
ten v a  dakpannen, bazaltlava, een gedeelte van een fi- 
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bula en veel fragmenten van bodems gevonden. 
Verder vond i k  er een plek waar veel keien b i j  elkaar 
lagen. 

Schaven en couperen in de IJzertiid van Heiien 

H, M,Ve rscharen 

Ten zuiden van he t  dorp Hei jen (gemeente Gennep) z i jn  
door Rijkswaterstaat in de loop van 1979 grondwerkzaam- 
heden uitgevoerd voor de aanleg van Rijksweg 77. Hierbij 
z i jn  o.a. perskaden opgeworpen voor het  aanleggen van 
zanddepots. B i j  he t  afzoeken van deze terreinen werden 
in november 1979 aanzienlijke aantallen IJzertijdscher- 
ven aangetroffen, In het zuidelijk gelegen depot werden 
bovendien enkele grote, rood-bruin gekleurde, leemhou- 
dende plekken waargenomen (gedeelteli jk gebakken leem). 
Daarna is door enkele leden een oriënterend onderzoek 
uitgevoerd, dat bestond u i t  het  steken van een profiel  
en het schaven van enkele kleine vlakjes op een plaats  
w a a r  de graafmachine de meeste bovengrond had weggehaald 
voor de aanleg van de perskaden. Om een indruk van de 
grootte der nederzetting t e  krijgen, z i jn  tenelat te  bo- 
ringen uitgevoerd, 
De  vondst is  eind november 1979 gemeld aan de R,O,B,, 
w a a r n a  in december een verkenning is uitgevoerd door de 
heer J.H;F,Bloemers, provinciale archeoloog van Limburg. 
In dezelfde maand w e r d  in het  zuidelijk gelegen depot 
een proefonderzoek gedaan, waaman de resultaten Lot een 
opgra,ving hebben geleid in de eerste dr ie  maanden van 
1980, Omdat het ondemoekingsgebied voldoendegroot was 
en de opgraving zich niet over al te  lange t i j d  kon ui t -  
strekken, is de AWN na overleg met de R.O.B. op 16 fe- 
bruari gestar t  met het opgraven van he t  noordelijk gele- 
gen depot, De opgraving was echter van zeer korte duur, 
w a n t  Rijkswaterstaat zou een week l a t e r  beginnen met het 
opspuiten van zand. Aïs al ternat ief  heeft de ReO.Be toen 
in dezelfde week in het zuidelijk depot ( w a a r  de  R.O.B.- 
opgraving plaats vond) een extra put (die later nog is 
uitgebreid) gemaakt voor de werklus t ige  AWN-leden. 



Op zaterdagmorgen 23 februari waren e r  dan sok meer dan 
10 aanwezig om t e  beginnen met het afschaven van de 
grond, t o t  een niveau waarbig de grondsposen goed t e  on- 
derscheiden waren en waarbij tevens de vondsten werden 
verzameld. 'Boven het'geschuifel van de schoppen uit, 
klonken zo nu en dan kreten zoals qlQh, hier is een stuk- 
je ECHT &meaardewerk Pt, w a a r n a  dan een inleidend col- 
lege over de betreffende vondst volgde, De vele grond- 
sporen (paalsporen, kuilen) werden vervolgens nauwkeurfg 
ingemeten en op schaal ingetekend. 1JTda.t de hoogtemetin- 
gen v a  het ogg~avlngsvh& gereed waren, weml begonnen 
met het couperen van de grondsporen. Tenelotte werd de 
vertbkale doorsnede van het ~ o n d s p o o r  ingetekend en het 
resterende gedeelte uitgespi t  om de 
scherven nog t e  verzamelen, Op deze 
met p o o t  snthsusiaame drie  aa2lesldagen bezig geweesb, 
to tda t  op 3.5 mart het definitieve einde werd aangekon- 
digd, omdat m$ het opspuiten van zand zou worden begon- 
nen, 
De interpretat ie  van het grote aantak bodemsporen geeft 
voorlopig nog wat problemen, Er z i jn  asvee8 paalsporen 
bat het rangschikken t o t  gedeelten van Haps-huizen moge- 
lijk zou moeten ziJn, Omdat meerdere bouwfasen door el-  
kaar heen lopen, is een juis te  analyse nog a l  gecompni- 
seerd. Het is echter n i e t  uitgesloten dat na een grondi- 
ge studie van de gegevens, d i t  probleem nog opgelost kan 
worden, 
Van het vele aardewerk, dat afkomstig is  uit de apgra- 
ving, het s t o r t  en de perskaden, bestaat het merendeel 
u i t  besmeten scherven, Daarnaast komt ook gladwandig en 
gepolijst aardewerk voor, waarvan een gering gedeelte 
versierà is, De meest voorkomende soorten versiering zijn 
kamversiering, l i jnversiering, nagelindrukken, vinger- 
topindrukken (de laatste twee ook bovenop randen), ter- 
w i j l  ook Kalenderberg en ve rs ie rhg  met gepolijste stre- 
pen voorkomt, Ook is een gedeelte van het gevonden aar- 
dewerk verbrand; het is overwegend blauw-griJs van kleur 
en als het ware "opgeblazen", waardoor het gezwollen en 
poreus is geworden, 
B i j  de opgraving is o.a. Mame-aardewerk m e t  ingekraste 
zig-zag l i jnen  gevonden, Onder de verspreide vondsten 
komen naast potscherven ook stukken van weefgewichten, 
spinsteentjes, slingerkogels, brokken huttenleem, ba- 



saltlava en een fragment van een glazen armband (type 7b 
vlg. naevernick) voor. Bij de potscherven bevinden zich 
randen van ScW-mdurnen, een wandfragment met Kalen- 
derbergversiering, randen en wandfragmenten met scherp 
gehikt profiel en wandfragmenten met dubbele knobbel- 
so r t  jes. 
Op grond van deze vondsten is hst begin van de nederzet- 
ting te plaatsen in de vroege IJaertPjd, De nederzetting 
wordt b de late XJaertijd verlaten, wat wordt bevestigcl 
door de vondst van een Era n t  La, mne-glas, t emij l  er 
geen Romeins of bheerna Rome- materiaal. %e gevondenc 
V a n  de gelegenheid dbe de R,0,%1. de Am in Heijen heeft 
geboden, hebben vele  leden gebruik ~ ~ t ,  De deehe- 
mem hebben gezamenlijk mat veel enthousBansme gewerkt en 
men vond het jmer  dat de opgraving door tijdgebrek niet 
afgerond kon worden, Opgraven volgens "het boekje" blijkt 
veel tijd te kosten ,' De ervaring die is opgedaan, zal 
zeker van nut zijn bij het verdere veldwerk, 
In Weeiterheem zal t,z,t. een meer gedetailleerd artikel 
over de opgraving en de vondsten verschijnen, 

Twee voorraad potten uit Beuningen 

R,Mei jers 

In juni van het verslagjaar zocht Ik in de rioolsleuf van 
ket Beuning~e uitbreidingsplan Tinnegieter af naar sporen 
uit het verleden, Er waren al eerder vondsten gedaan uit 
Romeinse, vroege- en late Hiddeleeuwse tijden. Doos aan- 
houdende regen gebeld, stond ik Juist op het punt om 
huiswaarts te gaan, toen mijn oog getroffen werd doos wat 
bloempotkleurige scherfjes in de rand van een wegcu.net. 
Na een half uurtde werken met het tuinschopje in de vette 
klei had ik een flinke zak vol scherven bij elkaar, 
De pot (zie afb. l la)  was in elkaar gedrukt en in veel 
kleine fragmenten uit elkaar gevallen, Van een eventuele 
bhoud was geen spoor meer te bekennen, Wel kon nog ge- 
konstateerd worden dat de pot rechtop was ingegraven en 
hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel de grond h was ge- 
w-. Een bevestiging van dit feit vond ik, toen ik op 

26 



zoek naar begeleidende vondsten ongeveer drie nieter ten 
noorden van de vindplaats, een klui t  k l e i  omdraaide en 
daarbi j  recht Sn de hals &n een soortgeli jke pot keek 
(afb. l l b ) ,  

1 

afb. lb 

Deze pot was niet geheel met aarde gevuld en stond keu- 
rig rechtop. Na voorzichtig u i t  de taaie k l e i  uitgegra- 
ven t e  z i jn  kon h i j  dan ook, weliswaar gebarsten, maar 
i n  z i jn  geheel met inhoud en al  in een p las t i c  te i l t j e  
nee naar huis worden genomen. In de hoop i e t s  over het 
gebruik van de pot t e  weten t e  komen, spoelde ik  de in- 
houd door een fijnmazige zeef. Er bleef niets h de zeef 
achter, dus h i j  moet oftewel leeg9 oftewel met verganke- 
lijke inhoud gewld  de grond in  z i jn  gegaan. Rierbij 
moet opgemerkt worden dat botmateriaal in dezelfde grond 
goed bewaard is gebleven. 
De potten werden gelijmd en met gips gekompleteerd, w a t  
vooral b i j  pot a een tijdrovend karwei was. Beide z i j n  
ze van het model voorraadpot, omgekeerd peervormig en 
met drie uitgeknepen standlobben. Pot a s t a a t  op de l o b  
ben, pot b op de k i k .  De inhoud van pot a is 7 liter en 
van pot b 8 l i t e r ,  H e t  baksel van beide potten is iden- 
t iek;  oranje-rood met fijn zand verschraald en n i e t  ge- 
glazuurd. 
Potten als deze werden eind 14= begin 1 5 ~  eeuw gefabri- 
ceerd door diverse pottenbakkerijen, o.a. i n  Utrecht. 
Ze kwamen zowel in rood als i n  blauwgrijs aardewerk voor, 
geheel, gedeelteli jk of niet geglazuurd en staande op 
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drie ,  v i e r  of vijf  lobben, 
Mie rond l400 deze potten t e  Beunbgen in de p n d  ge- 
s top t  heeft en waarom, %a voor mij een raadsel, 

Ret dank aan JeThijssen voor zijn hulp bij het dateren, 
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* * *  
vlaardingen-kultuur op de Blankenburg te Beuningen 

in het voorjaar van h980 werd 3.n Beuningen een aainvafig 
gemaakt m e t  het Bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk 
Blankenburg ten noorden van de Koningstraat. 
Bij het leggen van het hoofdriool werd op een diepte van 
2 k 2,5 meter een oude opgevulde rivierbedding aangetrof- 
fen. In de vrilling vond S,van Steenveldt naast de schel- 
pen van een klein type riviermossel, enkele beenderresten 
(o.a. van bever en hert) en een paar fragmenten van aar- 
dewerk met f i jne kwa;rtsgruisverschralhge 
Vondsten en vondstomstandigheden vertonen een s t e ~ k e  ge- 
lijkenis met de vondsten van het  Ewijkse Veld 'in 19'78 
(z ie  jaarverslag 1978). Alles wijst er  op da t  ook Beu- 
ningen een NeoPithische bewoning heeft gekend. 

Een IJzert iid nederzettinkie op "de Poort" te ~ i j c h e n  

Maxc de Groot 

In Wijchen begon men in het voorjaar met de voorbereidin- 
gen voor de aanleg van de Stationslaan. Hiervoor moest 
aan "de Poortq1 een hele rij huizen en de klinkerweg "de 
Poorttt verdwijnen (z ie  afb. 12). 
28 



Daas het terrein de af- 
ronding volant van de, 
aan archeologische res- 
ten r i j k  zijnde, heu- 
velrug "de Holenbergft, 
was het wel t e  verwach- 
ten d a t  er sok h ie r  
weer i e t s  verloren 
dreig& -te gaan, 

-- -- W a t  e r  precies verloren 
S T A T , ~ ~ ~ ~ A A N  --=-IJZERTiJD- - _- - - - VONDSTEN drei@e t e  gaan w e d  

duidelijk toen t i jdens 
afb. 1 2  het sispen van de ws- 

nhgen de cao 20 cm* dikke bvenlaag van een -uoom%.fg 
m~estufnt3e veràween, Hieronder bevond zich een ca, 40 
cm, dikke roodbruine bewonhgslaag, daaronder het schone 
stuifzand, Door recente gz~aa&erkza&eden op het temein 
was het grootste deel van deze 'bewonhgs-kaag reeds ver- 
stoord en kon er maar op kleine schaal door D m y  Janaen 
en m i j  onderzoek woràen verricht. 
De roodbruine bewoaPn@laag werd  plaatsseli3k afgeschaafd 
althans w a t  nog h t a k t  was en bleek rijk te zijn aan 
schervenmateriaal u i t  de IJzeaitijd, Bi3 het dschaven t o t  
op het schone stuifzand werden vele paalgaten blootgelegd 
waaruit ook aardewerk werd geborgen. 
Randfragmenten van Schr8grandurnen en m e n  van. het Ilarp- 
stedter  type (zie afb. 13) tonen aan dat  de eerste bewo- 
ning plaats vond in de late fase van de vroege IJzert i jd ,  
Waarschijnlijk duurde deze bewoning t o t  en met het begin 
van de midden IJaerti jd.  Gladwandige imitatievormen van 
Marne-keramiek en een lemen slingerkogel ondersteunen de- 
ze hypothese. 
Behalve ki lo ' s  aardewerk weden uit de bwoningslwg ook 
enkele ijzerslakken, een dik bronzen ringetje (g 2cm) en 
een floot fragment van een, u i t  bronsdraad v e ~ ~ b @ e ,  
halsring gevonden (zie  afb. 14). Datering: vroeg La Tene, 
450 - 400 v,C. %ze vondsten. sluiten mooi. aan bij het ge- 
vonden aamiewesik, 
Verder w e r d  nog een fmgment van een blauwe, vi j f  ribbi- 
ge, glazen La T&ne armband gevonden; een toevalsvondst ? 
In ieder geval werd de late  TJzertijd niet gestemd door 
aardewerk vondsten, 
Verder werden er nog bewoningssporen u i t  de late EdLiddel- 
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eeuwen ontdekt waaronder: een afvalkuil 
met scherven van een Pingsdorf-tuitpot en 
kogelpotscherven, een halve maalsteen van 
bazaltlava (d im.  54 cm, dikte 3,5 cm) 
dat. ge eeuw, en een boomstamput waanrit 
lje en lqe eeuws blauwgrijs aardewerk 
werd geborgen. 
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Een 'rare kei' van de Berendonck te Wijchen 

Marc de Groot 

In februari 1980 vond de heer H.Jansen u i t  Wijchen op de 
zolder van een oude lege boerderij op de Berendonek een 
vreemde, ovaalronde, kei,  die aan de boven- en onderzijde 
van haha  doorboringen was voorzien, 
Het was m i j  bekend dat de zoon vsn de boer, die vroeger 
de boerderij bewoonde, tijdene graafwerkzaamkieden kn de 
zeventiger jaren op de Besendon&, i jver ig  groef naar 
prehistorische gebniiksvoorwerpen. Tijdens z i j n  gemoet  
vond hij het artefact. Niet wetende w a t  het was, is het 
op de zolder terecht gekomen. 
De hierboven vermelde vondst behoort t o t  de z.g. Geröll- 
kulen, V r i j  vertaaido rolsteenhamers, &n kan ze h 2 
typen onderrscheiden en w e l  geheel doorboord en met dellen 
die dus niet geheel doorboord zijn. Het exemplaar van de 
Berendonck behoort tot type TV ( ovaal-rond ) m e  t dellen en 
is vervaardigd uit t;Schtbruin hartsietische zandsteen 
(zie afb. 15). Op de top van de mlsteenhmer bevinden 
zich slagsporen (zie  ~ i j l t ~ e s ) .  De slagsporen op de , in 
de regel harde steensoorten van de rolsteenhamers, w i g -  
zen erop d a t  men e r  a,o, hard &erlaal. mee bewerte. ZOU 
men e r  vuursteen mee bewerkt hebben, dan kan je de rol- 
steenhamers zien als de hamers van de murs teenhdus t~d .e~  
De enige conatructie met een steel, die we ons b i j  de 
nie t  geheel doorboorde rolsteenhamer kunnen indenken, is 
de bevestiging in een gevorkte steel, waarbij de steen 
is ingeklemd en strak omwikkeld is met b.v, lederen rie- 
lìlene 

De Geröllkeylen met zandlopervormige doorboring of met 
dellen moeten t o t  het Mesolithicum of vroeg Neolithicum 
worden gerekend, Door de afwezigheic! van vroeg Neolithi- 
sche vondsten op de Berendonck en omstreken, moeten we 
het exemplaar t o t  het Mesolithicum rekenen, 

In onze omgeving is een dergelijke vondst bekend u i t  de 
Waal b i j  Nijmegen, in Groesbeek is  er ooit  ergens een ge- 
vonden (?) en i n  1921 moet e r  ook een in Nederasselt z i jn  
gevonden (T). De grootste concentratie in Nederland van 
Gerollkeulen bevindt zich i n  Oost-ûverijssel. Verder v e r  
spreid het zich naap het Noordwesten over de Veluwe. De 



vondst op de Berendonck benadrukt de Zuidelijke versprei- 
dm, 
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