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Jaargang XXI 

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
afdeling Nijmegen en omstreken 

Natuurlijk stonä 1988 in het teken van de feestelijke 
herdenking van het 20-jarig bestaan van onze afdeliq. 
We kunnen, dacht ik. terugzien op een zeer geslaagd 
symposium, gecombineeni met een tentoonstelling over 
hetzelfde thema: Culturele overgargen van prehistorie 
tot de late Middeleeuwen in het oostelijk rivierenge- 
bied. De organisatie, vooral van de tentoonstelling, 
was een heel karwei, maar we hadden het onszelf ook 
bepaald niet gemakkelijk gemaakt. 
Van allen die aan het welslagen van het geheel hebben 
meegewerkt, zou ik graag twee personen willen noemen 
vanwege hun bijzondere inzet, n1 . Anton Janssen, als 
voorzitter van de Symposium coinmissie en Jan Thijssen, 
die door zijn grote kennis op een breed archeologisch 
terrein, een enorme stimulans voor ons is geweest. 
Last but not least moeten we ook de gemeente Wijchen 
danken, omdat deze het symposium mogelijk heeft gemaakt 
door een groot aandeel in de financiële ondersteuning. 
Daarnaast genoten wij ook enige subsidie van het Anjer- 
fonds Gelderland. Een uitgebreid verslag van de hand 
van Annelies Koster vindt u elders in dit jaarover- 
zicht. 
Op de ledenvergadering van dit jaar vond een belangrij- 
ke bestuurswisseling plaats: secretaris Frans Flecken 
moest na 2 jaar (3 jaar bestuurslid) om zwaarwegende 
persoonlijke omstandigheden afhaken. We zullen zijn 
inspirerende optreden in het bestuur zeer missen. 
Gelukkig kon een waardig opvolgster worden gekaen: 



Antoinette van mijn, vakzuster in de archeologie 
(afstudeer-onderwerp: versierde en onversierde terra 
eigillata) en enthousiast AWN-lid. 
Verder heeft zich in de loop van dit jaar in Cuijk een 
plaatselijke werkgroep geformeerd; een gelukkige ont- 
wikkeling, als er 6th stad is die dit verdient dan is 
het Cuijk wel (zie verder ouk het verslag van J. Koe- 
l ing) . 
nissen de veldactiviteiten dit jaar zit een heel h- 
langrijke nl. de ontdekking van een lste-eeuw inheems- 
Romeins grafveld in Cuijk. -erlijk was echter dat bij 
de ontdekking in de wegcunetten op de Heeswijhe kampen 
de zaak ontaardde in een ordinaire pottenstekerij, 
waaraan ook AWN-ers zich bezondigd hebben. Ncg eger 
werd het toen bij de nadien gestarte R.O.B. opgravingen 
bleek dat een gedeelte van het resterende grafveld 
reeds van zijn inhoud was ontdaan. Dit kan je toch 
niet maken? Dit is je reinste schatgraverscultuur op 
een wetenschappelijk zeer belargrijk object. 
Het bestuur overweegt op dit moment welke maatregelen 
genomen dienen te worden. 
Aldvs eindigde, enigszins in mineur, 

Wim T h p ,  voomitter. 

VERSLAG VAN DE -1s 

Antoinette van Duijn 

In ons jubileumjaar is het ledenaantal gestegen van 137 
naar 141. 
E n  van onze leden, de heer Fransen uit Wijchen, is in 
de loop van dit jaar overleden. 
Het bestuur vergaderde meermalen. Bestuursleden waren 
vertegenwoordigd op de afgevaardigdenvergadering t e  
Utrecht. De regionale vergadering werd dit jaar in 



Nijmegen gehouden. 
Hoogtepunt dit jaar was natuurlijk het zeer geslaagde 
symposiiim met de begeleidende gids. In zijn voorwoord 
noemt de voorzitter twee personen met name vanwege hun 
inzet voor het welslagen van het symposium. E ~ I I  derde 
naam, Wim dient in dit verband m k  vermeld te 
worden. 
Verder werden de volgende activiteiten gehouden: 
- 6 februari: een zeer geslaagde excursie naar tentmn- 
stellingen te Heerlen en Maastricht. 

- 28 maart: ledenvergadering en lezing van Rob Reijnen 
over "Romeinse munten en hun circulatie in onze stre- 
ken" . (ca. 40 personen) 

- 20 april: bezoek aan de tentoonstelling "Het Benen 
Tijdperk" in museum G.M. Kam. (ondanks de voetbalwed- 
strijd 15 perzsonen) 

- 4 juni: symposium "Tbssen Maas en Rijn" (zie verslag 
Annelies Koster) 

- 3 oktober: schervenavond nieuwe stijl, met een aantal 
vmrdrachtjes over uiteenlopende orderwerpen. (ca. 40 
personen) 

- 8 oktober: excursie naar de opgraving op het Kops 
Plateau o.l.v. Robert van Dierendonck. (25 personen) 

- 31 oktober: een zeer interessante lezing van Ton 
Derks over "Religie in de Romeinse Tijd". (30 perse  
nen) 

- 28 november: drukbezochte lezing van Laura Kmistra 
over "Akkerbouw in de Romeinse Tijd. (ca.35 personen) 

Suggesties vmr lezingen e.d. zijn van harte welkom bij 
het bestuur. 
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VERSLAG VAN DE PEIMJ1- 

C.G. Neijenhuis 

Batig saldo 1987 
Excursie 
3ymposium Wijchen 
Bijdrage Gem. Wijchen 
Bijdrage Anjerfonds 
Entree en verkoop gids 

Retributie hmfdbestuur 
Jaarvers 1 agen 
Verkoop Arch. Kroniek Gelderlaml 
Donateurs 
Rente 

 ie 
mposium 
Lezingen en representatie 
Materiaal 
Verzekering werkruimte 
Lasten werkruimte 
Drukwerk 
Porto 
Saldo 



3.RuA.M.  Thijssen 

Ook dit jaar werden de belangrijkste activiteiten van 
de Stichting niet in het veld, maar binnenshuis verwe- 
zenlijkt. De inventarisatie van een tweetal vondstgroe- 
pen vonnde de voornaamste taakstelling. In de eerste 
plaats gaat het daarbij cm een groot aantal vroeg- 
Romeinse vondsten, die de afgelopen jaren in de binnen- 
stad geborgen werden. Ze vormen de afspiegeling van de 
bewoning in de sterk geromaniseerde burgerlijke neder- 
zetting Batavodunm. Daarnaast werd weer veel energie 
gestoken in de verwerking van vondsten uit lûde-euwse 
beerputten. Uiteindelijk moet dit laatste project 
leiden tot een overzicht van de 18de-eeuwse keramiek in 
Nijmegen. Een belangrijk deel van het aardewerk is in 
deze periode uit het Rijnland afkomstig. Een eerste 
indnik van deze aardewerkgmep wertî op het internatio- 
nale symposium "Keramik vom Niederrhein" te Dusseldorf 
gepresenteerd. Bovendien werd in een aantal Duitse 
mwea aandacht besteed aan deze produkten. Het Hetjens- 
Eáuseum te Dusseldorf nam onder meer een selectie van 
Rijnlandse waar uit Nijmeegse beerputten in zijn ten- 
toonstelling op. 
Een wezenlijke impuls kregen de werkzaamheden ten 
gevolge van de viering van het eerste lustrum (het 
tweede, indien de Stichting als verlengstuk van de 

- Werkgroep Middeleeuws Nijmegen van de AH-afdeling 
Nijmegen wordt gezien). De tentoonstellingsruimte wed 
voor deze gelegenheid opnieuw ingericht, waarbij een 
maquette, die met steun van de Provincie Gelderland en 
het Anjerfonds gerealiseerd kon worden, een centrale 
plaats inneemt. Op de stadsplattegrond zijn de waarne- 
mingen door de Stichting sinds 1978 zichtbaar gemaakt. 
Bovendien werd de ontwikkeling van de nederzetting in 
een vitrine "nagebouwd". Daarbij stonden nieuwe in- 
zichten met betrekking tot het ontstaan van Nijmegen, 
als ook waarnemingen van de Stichting model. 20 unt- 
stonù een schematische doorsnede die met de Romeinse 
vondsten op de Waaikade begint en in de eigentijbe 



bovenstad eindigt. Het geheel kreeg de treffende titel 
"Nijmegen op de helling" mee en werd verder geïllus- 
treerd met meer en minder spectaculaire vondsten. De 
nieuwe inrichting had mede tot gevolg dat 1719 bezoe- 
kers de ruimte van de Stichting wisten te vinden. 
Het educatieve project "Met je vingers aan het verle- 
den" trok ook landelijk veel belangstelling en zal 
worden voortgezet. 
Aan veldwerk kan hier alleen het bergen van vondst- 
materiaal uit een gedeeltelijk gesloopte beerput aan de 
oostelijke Waalkade genoemd worden. De vondsten dateren 
uit de laat-lfide tot in de eerste helft van de 19de 
eeuw. 

~ L i O G I ~  WERKGROEP CUIJK VAN SZ#KT 

ûnze AWN-afdeling heeft in Cuijk en omgeving in de 
jaren 1987/88 een aardige winst aan nieuwe leden ge- 
boekt. Een feit waar we blij mee zijn. Daardoor is het 
ook mogelijk om plaatselijk met gezamenlijke activiteit 
naar buiten te treden. 
Sedert het najaar van 1987 zijn al enkele noodopgravi~ 
gen gedaan en contacten gelegd met de Foto Archief 
Dienst Cuijk, een stichting die zich de beoefening van 
de geschiedenis van de gemeente Cuijk c.a. ten doel 
stelt. In mei 1988 is in de Streeksch~uwbwg een kleine 
expositie gehouden van vondsten, foto's en andere 
gegevens die vorig jaar op drie plaatsen voor de dag 
zijn gekomen (zie jaarverslag 1987). In september 1983 
is tijdens het Open Huis (in de  schouw^) voor ver- 
enigingen, stichtingen en instellingen in Cuijk een 
stand ingericht. Daarin waren naast enkele vondsten, 
tekeningen en foto's m k  een prijsvraag (het raden van 
het gewicht van een Romeinse dakpan) en een kleine 
enquete opgenomen. 



De bedoeling is als werkgroep samen te werken in de 
Stichting Foto Archief Dienst onder de spelregels van 
de AWN en in nauw overleg met de ROB en de gemeente 
Cuijk. Tevens willen wij alle mogelijke steun verlenen 
bij de (her)opening van het Cuijkse Museum CEUUW, nu 
in de Gotische turen bij de Martinuskerk. 

'IwsSm MAAS EN RIJN 

Annelies Koster 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van onze afde- 
ling en het zilveren jubileum van het Oudheidkundig 
Museum Frans Bloemen te Wijchen werd up 4 juni in 
Wijchen een symposium geoipaniseerd met als thema 
"culturele overgangen van prehistorie tot late middel- 
eeuwen in het oostelijk rivierengebied." 
Na de ontvangst met koffie heette onze voorzitter de 
sprekers en de 110 deelnemem van harte welkom. De Iwr- 
gemeester van Wijchen, drs. J.V.M. Steegmans, wees in 
zijn openingswoord op de archeologische rijkdom van 
zijn gemeente. 
De eerste spreker, prof. dr. L.P. buwe Kmijmans, gaf 
in kort bestek een overzicht van de huidige kennis van 
de verschillen in levenswijze en materiële cultuur die 
tijdens het mes* en neolithicum tussen de verschillen- 
de regio's in Nederland hebben bestaan en de verande- 
ringen die daarin optraden. 
Vervolgens besprak dr. N. Roymans de culturele ontwik- 
kelingen in het oostelijk rivierengebied in de lste 
eeuw voor Chr. In zijn leziny belichtte hij drie aspec- 
ten (de sociaal-politieke organisatie, de circulatie en 
pmduktie van prestige-goederen en de nederzettings- 
stmctuur) van de vroegste Bataafse samenleving en wees 
hierbij op soortgelijke ontwikkelingen in Keltisch/- 
Westgermaanse samenlevingen. 
Na een uitstekend verzorgde lunch verdrongen de deelne- 



mem elkaar bij de opening en bezichtiging van de eqm- 
sitie "Tussen Maas en Rijn", die naar aanleiding van 
het symposium met vondsten van vele van onze leden in 
het Kasteel te Wijchen was ingericht duur de tentmn- 
stellingscommissie. Een korte inleiding op de gepresen- 
teerde thema's en voorweipen is in de gids van het sym- 
posium opgenomen, evenals samenvattingen van de vier 
lezingen. 
De veranderingen die zich in het rivierengebied van de 
3de tot de 6de eeuw na Chr. voltrokken als gevolg van 
de toenemende Frankische invallen en het instorten van 
de Romeinse rijksgrens, werden besproken door dr. 
W.J.H. Willems. 
De laatste lezing, verzorgd door drs. H. Sarfaty, was 
gewijd aan de opkomst van de steden - urbanisatie - in 
het rivierengebied tijdens de middeleeuwen. Behalve 
Nijmegen kwamen hier m k  Dévénter en ihrùrecht aan de 
orde. Alle drie dragen in hun oudste verschijningsvorm 
de duidelijke sporen van een agrarische nelerzetting en 
alle raakten binnen een korte tijd verstedelijkt. 
Aan het slot van de dag werd ons actieve Wijchense lid 
H. Jarissen in het zometje gezet. Als aanvulling op 
zijn collectie ontving hij een fraaie kopie van een 
glazen ia-Tgne armband. 
Het symposium en de tentoonstelling waren een hoogte- 
punt in ons verenígirigsjaar. @ deze plaats bedankt het 
bestuur nogmaals alle leden die zich hiervoor hebben 
ingezet. 

GRAS1IMJINEN IN EEN GRASKUIL 

Marc de Groot 

Op de ten oosten van de Maas liggende stuifzanàrug, ter 
hoogte van Heyen, weräen afgelopen zomer een aantal 
inteinessante waarnemingen gedaan door dhr. Verscharen 
uit Middelaar. Tijdens de bouw van een nieuwe boerderij 



met stallen op dit terrein w e r d  een vrijwel onafgebro- 
ken bewoning vanaf het laat-Neolithicum tot en met de 
Romeinse tijd, van het omliggende gebied nogmaals 
onderstreept. 
Toen later op het erf van deze boerderij een aantal 
graskuilen werden aangelegd, vond ik in een der gras- 
kuilsleuven een aantal, met kwartsgruis verschraalde 
aaneenpassende scherven. 
Het profiel van deze graskuilsleuf toonde ter plaatse 
een 30 cm dikke bovenlaag, waaronder zich een 20 cm 
dikke, bruingele laag bevond. Hierorider een ca. l0 cm 
dikke grijszwarte band, die zich over een lengte van 5 
meter van noord naar zuid laqzaam uitvloeiend voort- 
zette, met eronder een schone stuifzandlaag. In de 
grijszwarte laag bevond zich in een straal van ca. 30 
cm n q  het restant van de aardewerkconcentratie. De 
rest lag bovenop de graskuil. 
Het gebrgen schervenmateriaal kan worùen ingedeeld in 
twee groepen: wcinig verschraald met kwartsgruis en met 
rijen nagelindrukken versiede fragmenten enerzijds, en 
dikwandig, flink verschraald met slechts een enkele rij 
nagelindrukken anderzi j&. 
De eerste groep was vrijwel geheel reconstrueerbaar 
(zie afb.). 

Late bromtijd-pot 
uit Hei jen 



De fragmenten van de tweede groep waren gemiddeld geen 
lang leven beschoren gezien hun slechte staat van con- 
servering. De grotendeels verpulverde fragmenten wijzen 
sterk in de richting van iaren-achtige plompe potten. 
De gereconstrueerde pot op de afbeelding doet meer 
denken aan de vroege fase van de Urnenvelden-cultuur. 
Het voorkomen van typische midden-Bromtijd aardewerk- 
v m n  in combinatie met Urnenveld-achtige keramiek is 
door mij r e m  eerder aangetroffen in een aantal afval- 
kuilen op de Berendonck te Wijchen. 
Menging van twee tradities? 
De vondstgroep uit Heijen vormt op deze hypothese een 
welkome aanvulling. 

EEN ERûNZN BEELDJE UIT BBJNINGEN 

Op een akker in de gemeente Beuningen vond ik in het 
najaar van 1987 met de metaaldetector een 51 m hoog 
bronzen beeldje (zie afb. ) . 

Bronzen leeuw 
Schaal 1 : 1 

Het is gegoten in brom met weinig tin en heeft een 
mooie groen glanzenie patina. 



Een eerste probleem is de voorstelling: een hond of 
wolf misschien, maar meer waarschijnlijk is een leeuw, 
zij het van een merkwaardig soort. De primitieve v m  
kan ontstaan zijn, doordat de maker ervan nog nooit een 
leeuw gezien had. 
meede probleem is waawoor het gediend heeft. De 
platte kop (hij kan op zijn kop staan!), is een aanwij- 
zing dat er iets op genist heeft; men kan denken aan 
een kandelaarplaat, gesteund door b.v. drie leeuwen. 
b r ù e  probleem is de datering. Vanwege de primitieve 
voorstelling zou men b.v. kunnen denken aan de Kamlin- 
gische tijd. De vondstomstandigheden geven geen uit- 
sluitsel; de keramiek ter plaatse dateert uit de gehele 
Romeinse periode, de vroege en late middeleeuwen, dus 
tot ongeveer 1500. 
Wie over di t  beeldje iets meer weet te vertellen, wordt 
vriendelijk verzocht te reageren. 

In 1986 werden in een bouwput aan de M e  Kleefsebaan 
te Overwselt enige waarnemingen gedaan. Hierbij werden 
o.a. sporen aangetroffen, die duidden op een grafveld(- 
je) uit de Romeinse tijd. Ook konden enige scherven 
geborgen worden uit het Neolithicum en de vroege Brons- 
tijd. In 1988 is het ernaast gelegen terrein bebouwd en 
konden opnieuw waarnemingen worden gedaan. 

Enige weken var het uitscheppen van de bouwput werd 
van een groot deel van het terrein k 35 cm zand verwij- 
derd. Hierbij werden enkele verkleuringen zichtbaar. 
Marc de Groot wist de inhoud te bergen van een haard- 
plaats uit de vrmx~e Bronstijd. Jammergenoeg kwam het 
terrein daarna pas drie dagen v66r het uitdiepen van de 



bouwput onder onze aandacht. Onder grote tijdsdruk kon 
op de laatste dag toch nog een verder onderzoek plaats- 
vinden. Ondanks barre omstandigheden (de hele middag 
regen en de kraan als "zwaan3 van Damocles" boven onze 
hoofden) werden nog enkele kuilen vastgelegd, die alle 
ook aardewerk uit de &onstijd bevatten. 
Laat die avond konden door het schaven van een vlak 
nog de resten van twee Romeinse graven worden geborgen. 
De dag daarop. tijdens het uitscheppen van de bouwput. 
kwamen nog een flink aantal verkleuringen te voor- 
schijn. Helaas ontbrak in die situatie de gelegenheid 
de sporen goed vast te leggen. 

De vondsten 
Neolithicum: 
Verspreid over het terrein (uit het gele zand) en als 
bijmenging in de Bronstijd-kuilen werden opnieuw een 
aantal Vlaardinge~cherven gebargen. Ook laat-Neoli- 
thicum bleek aanwezig in de vorm van een klokbeker- 
scherf. 
Bronst i jd : 
Veel verkleuringen leverden wat scherfmateriaal op, dat 
te plaatsen is in de ikonstijd. In de haardkuil bevond 
zich een grote hoeveelheid zwartgeblakerde en kapot 
gebrande stenen. de bodem van een Bronstijd-pot en wat 
losse schenren.Eén van deze scherven (een Hilversum- 
scherf) maakt de dateririg in de vroege-Bronstijd a a m  
me1 ijk. 
Gezien het grote aantal verkleuringen die zich scherp 
aftekenden in het gele zand, en de vondsten hieruit 
gaat het hierbij waarschijnlijk om bewoningssporen uit 
deze periode. 
IJzertijd: 
De IJzertijd werd op dit terrein slechts vertegenwoor- 
digd door enkele onaanzienlijke fragmentjes aardewerk. 
Romeinse tijd: 
Naast wat verspreid aargetroffen scherven werden op één 
plaats wat aaneenpassende rand- en wandfragmenten 
aangetroffen van een ruwwandige kookpot (afb. l), die 
te zamen met enkele stukjes van een verbrande pijpaar- 
den kruik leidden tot de ontdekking van twee Romeinse 
graven. 



Afb. l, schaal 1 : 3 Afb. 2, schaal 1 : 3 
Graf 1 was grotendeels verploegd. In het onverploegde 
deel restte nog een handjevol crematie met ernaast ge- 
plaatst een bekertje van geverfde waar, type Stuart 2 
(afb. 2). Op grond van waarnemingen kunnen echter de 
scherven van de ruwwanäige kookpot en de fragmentjes 
van de verbrande pijpaanien kruik tot de oorspronkelij- 
ke grafinhoud gerekend wurden. 
Graf 2 bevatte naast een 
groot deel van gecalcineerd 
botmateriaal de resten van 
een pijpaarden kruik Stuart 
110B (afb. 3). B n  zijde 
van de hik, het hele oor 
en de helft van de lip be- 
vonden zich niet meer in 
het graf. &k dit graf is 
waarschijnlijk in later 
tijd verploegd. 
Voor een datering moet op 
grond van het aardewerk 
gedacht worden aan het 
midden van de 2de eeuw. 
Middeleeuwen: 
Op het terrein bleek ook 
duidelijk een middeleeuwse 
component aanwezig te zijn, 
waarbij de 13de eeuw zich A f b .  3, schaal 1 : 3 
opnieuw naùrukkelijk presen- 
teerde in de vorm van aardewerk en ijzerslakken; res- 
tanten van een ijzersmelterij die in de onmiddellijke 
omgeving gelegen moet hebben. 



Afgelopen jaar werd bij de Kraayenbergse Plassen te 
Gassel een klein terrein ontdaan van de bovengrond 
t.b.v. de aanleg van een zanddepot. Dit ging met een 
dergelijke snelheid en zo plotseling dat er nauwelijks 
waarnemingen konden worden verricht. Wel werden door J. 
de Wit uit Grave sporen waargenomen uit de Romeinse 
tijd, waaruit slechts enkele vondsten konden worden 
geborgen. Odc werden door De Wit enkele crematiegraven 
waargenomen, die door de graafmachine werden weggetrok- 
ken. Een nader onderzoek, door onderyetekcnde, in het 
stort rondom het zanddepot leverde een grote hoeveel- 
heid Romeins materiaal op en twee stukken aardewerk, 
afkomstig uit een IJzertijdgraf. 

Het maf (afb. l). 
Het aardewerk uit het weggegraven graf bestond uit een 
scherp geprofileerde kom met "omphalosbodem" fl), 

Afb. l: urn met deksel 



waarin crematieresten, en een vrij platte schaal met 
bolle bodem (2). 
De schaal heeft zeer waarschijnlijk dienst gedaan als 
deksel . 
Het scherp geprofileerde aardewerk met korte, naar 
buiten gebogen randjes, wijst op een dateririg van over- 
gang vroege- naar midden-IJzertijd. 
Dit wijst er tevens op dat het verloren gqane graf- 
veldje behoord zal hebben bij een, hier reeds eerder 
aangetroffen nederzetting uit dezelfde periode (zie: M. 
Koolen, "Vroege Bronstijd en IJzertijd te Gassel", in 
jaarverslag 1987). 

Tijdens het uitgraven van een greppel bij de Kraay- 
enbergse Plassen te Gassel werden door J. de Wit uit 
Grave de resten van een pottenbakkesoven aangetruffen, 
volgestort met duizenden fragmenten aardewerk. Een 
daarop volgend nader onùerzuek leverde m k  nog een 
waterput en een tweetal afvalkuilen op. Uit de twee 
afvalkuilen kwam veel wenafval te voorschijn. 
Naast honderden aardewerkfragmenten werden veel stukken 
bouwmateriaal aangetroffen (bakstenen en tegels). Deze 
fragmenten mioeten in de oven zijn gebruikt als onder- 
steuning voor het te bakken aardewerk. Het bouwmateri- 
aal moet zelf weer afkomstig zijn van de vele hier in 
de omgeving aangetroffen veldovens. 
Uit de waterput, die nog gedeeeltelijk in de grond 
aanwezig is (een houten ton), kwam mast een hoeveel- 
heid ovenafval een nagenoeg complete grape te voor- 
schijn van een type zoals reeds eerder te Gassel werd 
gevonden, 66k in een waterput (zie: J. de Wit, "Een 
laat-middeleeuwse waterput te Gassel", in jaarverslag 
1987) . 
Het terrein moet reeds i n  vroeger tijd ontdaan zijn 



van een laag bvengrond. Hieirl;lloor werden de afvalkuilen 
tijdens ploegwerkzaamheden aangesneden, wat resulteerde 
in het vinden van een groot aantal aardewerkfragmenten 
aan de huidige oppervlakte. 
Van de vondsten uit de afvalkuilen en de waterput wordt 
hier een overzicht gegeven; de grote hoeveelheid uit de 
oven moet nog doorgeworsteld worden. 

Het aardewerk (afb. 1 en 2) 
De aangetroffen fragmenten zijn alle van " r d  aarde- 
werk" en op de draaischijf vervaardigd. Sommige stukken 
zijn zo hard gebakken (opzettelijk ?) dat ze donker- 
grijs van kleur zijn en lijken op woeg steengoed. 
Vele (rand)vormen hebben hun evenbeeld in het grijs- 
blauwe aardewerk, Andeme-keramiek en steengoed uit de 
14de eeuw. Het aargetroffen aardewerk zou ik dan ook 
een voorlopige datering willen geven van eind 14de- 
begin 15de eeuw. 

Vormen 
Van het te Gassel geprduceerde aaroewerk volgt hier 
een korte beschrijving. 
1. Grapen op drie pootjes en met twee wurstoren, de 

buiten- en binnenzijden spaarzaam voorzien van l& 
g1 azuur. 

2. Deksels met een aangeknepen knop, geheel ongegla- 
zuurd. 

3. Kommen of schalen, rustend op standlobben, al of 
niet voorzien van een tweetal horizontale wurstoren 
en schenklip. De binnenzijde spaarzaam geglazuurd, 
de buitenzijde ongeglazuurd. 

4. Pannen met bolle bodem, voorzien van een schenklip 
en steel. k binnenzijde geheel geglazuurd, de bui- 
tenzijde ongeglazuurd. 

5. Kamer- of pispotten met één worstoor en een "ompha- 
losbodem". Buiten- en binnenzijde spaarzaam gegla- 
zuurd. 

6. Kannen, met worstoor. schenklip en aangeknepen 
standring. Cp een uitzondering na geheel ongegla- 
zuurd. 

7. Borden, op drie standlubben. Alle borden 
zijn aan de binnenzijde geheel geglazuwd en voor- 



Afb. l Gassels aardewerk 



zien van een gele slibversiering. De buitenzijde is 
steeds ongeglazc~urù en de onderkant "bijgesneden". 

8. Eìnmervormige potten. geheel ongeglazuurd. 
9. Voorraadpotten, met een kraagrand en geheel ongegla- 

zuurd. 
10. (afb. 2) Spitschotels. Deze spitschotels z i jn  aan 

de binnenzijde geheel geglazuurd. De buitenzijde is 
geheel ongeglazuurd en telkens "bijgesneden". Ze 
zijn alle voorzien van een (ophang)oog. een schenk- 
lip. een steel en een spits aangeknepen pootje. 

11. (afb. 2) Visnet-verzwaringen, geheel ongeglazuurd f 
en aan alle kanten "bijgesneden". 

O 8 16 cm. 
M 

Afb. 2 
Uit nader onderzoek moet nog blijken wat voor een 
verspreidingsgebied de hier vervaardigde praiukten 
gehad hebben. De grote hoeveelheid echter doet zeker 
denken aan een groot verspreidingsgebied. Na een nauw- 
keurig onderzoek kunt U zeker een volledig verslag 
verwachten van dit "Gassels aardewerk". 



Het Kempke, een perceel in de kuurtschap Flieren te 
Gendt, gelegen op een oeverwal, is bijna geheel door 
water oweven geweest. Dit is nog duidelijk zichtbaar 
in het l anùschap . 
Tijdens veldverkenningen in de jaren 85-86 was het 
mogelijk om een grote hoeveelheid aardewerkscherven te 
verzamelen. Verder onderzoek is voorlopig niet meer 
mogelijk omdat de eigenaar het perceel bestemd hceft 
tot weiland. Lie boringen die wij gedaan hebben, geven 
aan dat zich 60 cm onder het maaiveld een bewoningslaag 
bevindt. 
Met verwijzing narar het jaarverslag 1986: "Meer over de 
aude bewoning vali de Loohuf te Genùt", kunnen we nu het 
volgende opmerken: 
Op de Lmhof, een bekende woonplaats uit de IJzertijd 
en de Romeinse tijd, ontbreekt de merovingische periode 
(400-750). De bewoning begon in de vroege-IJzerijd en 
loopt door tot in de M e  eeuw na Cbr.  Pas in de Kam- 
lingische tijd komt men weer terug. 
Op het meer westelijk gelegen Kempke vangt de bewoning 
juist aan in de 5de eeuw, zodat het erop lijkt dat de 
bewoners van de b h o f  om voor o m  onùuidelijke redenen 
zijn verhuisd naar het Kempke. Ook de teweinhoogte 
(water!) kan geen rol hebben gespeeld; beide stukken 
land liggen ongeveer even hoog. 
De keramiekvondsten van het Kempke zijn zeer opmerke- 
lijk, niet alleen vanwege de samemtelling, maar ook 
door de diverse soorten. Zo is 57% vrueg-middeleeuws, 
8% Pingsdorf. en 35% laat-middeleeeuwse kogelpotten en 
Elmpter waar. 
Enige belangrijke fragmenten zijn afgebeeld (afb. 1). 
Me-eeuwse voorbeelden 
1. sikkelvormige rand uit Mayen. 
2.-3. Trier-randen (lit. 1, blz. 169, type 3). 
4. rand van een kom van het type Alzei 29. 



6de tot 9de-eeuws 
5. schouderfragment van een biconische pot, daterirg 

VIB . 
6. rand van een lampionvormige kookpot, VII-VIII. 
7. voorbeeld van Ubbergen-keramiek, k 700. 
8. rand van een schaaltje u i t  de 8ste eeuw. 
9.-10. randen van bolle kookpotten, type WIIIA (Dore- 

stad), steengoedachtig baksel u i t  Mayen, daterend 
uit de &te-9de eeuw. 

Ook werd materiaal gevonden van het type Zelzate ofte- 
wel Hunnenschans, een keramieksoort uit de &te-9de 
eeuw. die lijkt op roodgeschildede Pingsdorf, maar dan 
met raadjes-versiering. 
Naast deze keramiek werden nog een tweetal fragmenten 
van vroeg-middeleeuwse fibulae gevonden (afb. 2): 

1 2 

Afb. 2 



1. een bronzen beugelfibula uit de tweede helft van de 
M e  eeuw. 

2. een lmdtinnen schijffibula uit de Karolingische 
tijd. 

Zie odc R. S. Hulst, Archeologische Kroniek van Gelder- 
land 1985, 151, en idem 1986, 217, in: Bijdragen en 
Mededelingen van de Vereniging Gelre 1986 en 1987. 
Met reden een belangrijk archeologisch terrein. 
Veel dank verder aan J. mijssen en W. Tuyn voor de 
determinatie van de keramiek. 

Lit. 1: W.J.H. Willems, Romans and Batavians, in: br. 
ROB 31 (1981) . 

1 3 D E - w  UIT 055 EN BERGHEM 

G.H.J. van Alphen 

OhiS 
Bij graafwerkzaamheden in het zuidelijk deel van de 
Osse stadskern, werden door dhr. W. Hock een aantal 
gelijksoortige scherven van middeleeuws aardewerk 
aangetroffen. De vindplaats was gelegen op het voorma- 
lig terrein van de fa. de Reus, aan de Ridderstraat; 
coördinaten: 45E -164.600 x 43.9.54. De vondsten bevon- 
den zich op een diepte van 55 cm onder het maaiveld, 
vlak boven het dekzandniveau. Uit een deel van de 
schenen kon het bovengedeelte worden samen gesteld van 
een blauwgrijze kan, afkomstig uit het Nederrijnse 
gebied (afb. lb). De kan bezit een opmerkelijke steil- 
wandige hals; datering: XIIIc. 
Tot dezelfde groep behoort een randfragment van een 
groot model kogelpot, met een halswijdte van 19-20 cm 
(afb. la); datering: X1Id.k algemene dateririg (XIId- 
XIIIc), komt overeen met twee eerdere vondsten in dit 
gebied. nl. bij de uitbreiding van het cultureel cen- 
trum De Lievekamp en ter plaatse van de voormalige 
koekfabriek k Ster aan de Molenstraat. 



&mem 
Door dhr. W. Megens (werkgroep Oss) werd bij de aanleg 
van een zandbak in de boomgaard achter perceel 4 A  aan 
de Waterstraat een middeleeuwse (afval-?)kuil ontdekt. 
Codinaten: 45E - 169.050 x 420.980. De kuil, die 
slechts voor een deel kon worden onderzocht, had een 
diepte van minimaal 115 cm onder het maaiveld. Onder de 
kuil bevond zich een sterke oervorming met grove oer- 
concreties. De zware humeuze kuilvulling bevatte enkele 
middeleeuwse scherven van uiteenlopende makely, zoals: 
- een randgedeelte van een handgevormde blauwgrijze 
kogelpot, met een halswijdte van 17 cm (afb. PC). Het 
brelikvlak is daarentegen enigszins rossig van kleur, 
met plaatselijk een grijze kerm. 
Datering: XIIIA. 

- een wandfragmertt (geel) van een gedraaide kan of kom, 
waarschijnlijk afkomstig uit een der Limburgse pro- 
duktiecentra. 
Datering: XIIIA. 

- een wanùscherf-je van een proto-steengoed kan, met een 
roodbruine ijzer-engobe. 
Datering: XLIIB. 

Verder bevatte de kuil nog enige niet nader te determi- 
neren aardewerkfragmenten. 
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EEN m I N G  UIT DE EgkXJS- EN 1-IJD IN HEIJEN 

H. Verscharen 

In het voorjaar van 1988 zijn in Heijen (gem. Gennep) 
in een grote bouwput voor een nieuwe boerderij neder- 
zettingssporen gevonden uit de vroege Bronstijd en de 
IJzertijd. 
Dat deze akker (thuiserf) archeologisch gezien interes- 
sant is, blijkt uit de veldverkenningen die hier vanaf 
1983 zijn uitgevoerd. Hierbij zijn grote hoeveelheden 
IJzertijdaardewerk verzameld. Ehkele klokbekerscherven 
en wat vuursteen geven het vermoeden dat op het perceel 
ook sporen uit het Neolithicum aanwezig zijn. 
Toen de bouwput (afmeting ca. 43 x 25 m en ruim 1 m 
diep) werd ontdekt, was de vloer voor de gierkelder al 
gestort. In de zuidoostelijke profielwand waren enkele 
rode en zwarte verkleuringen zichtbaar. Twee plekken 
bevatten veel vuistdikke, zwartgeblakerde rolstenen, 
veel scherven en houtskool. Ook kwamen enkele grote 
fragmenten van maalsteen te voorschijn. Deze maalstenen 
waren gemaakt van natuursteen. De beide plekken moeten 
haardplaatsen geweest zijn en zijn te dateren in de 
vroege/midden IJzertijd. 
In de westhoek van de bouwput werd een restant van een 
kuil uitgegraven met scherven van een cylinderhalsurn, 



dateren3 uit de late &onstijd. 
In de n d o e k  van de bouwput werd een complete vei-- 
rassing aargetroffen. Hier had men een laag uit de 
vroege Bronstijd aangesneden. Deze grijszwarte laag (11 
tot 14 cm dik) tekerde zich prachtig af doordat hij aan 
de onderzijde grensde aan roodgrijs gekleurd stuifzand 
en aan de bovenzijde was afgedekt door een dik pakket 
geel stuifiand. Uit deze laag zijn veel kokjes g e i r e  
ken steen verzameld. Daarnaast kwamen vrij veel frag- 
menten vuursteen en wat aardewerkscherven voor. Het 
aardewerk is dikwanäig en rijkelijk verschraald met 
gebroken kwartshtmkjes. De gevonden randen hebben een 
versiering bven op de rand. Deze nederzettingslaag is 
daarmee een klassiek voorbeeld van de Hilversumkultuur. 
Een IJzertijdniveau onthrak op deze plaats. Bodemnion- 
stem van deze laag zijn genomen door Prof. D. Theunis 
sen van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 

H. Verscharen 

Op een kaakliggend terrein, gelegen in de binnenstad 
van Gemp.  heeft de R.O.B. in 1988 een opgraving 
uitgevoerd. Dit was een laatste kans. omdat op het 
terrein in het najaar de bouw van een groot aantal 
woningen zou starten. 
Naast de archeologische bedreiging zijn nog een aantal 
redenen te noemen om juist in Gemep opgravingen uit te 
voeren. 
In 1597 is in Gemep het volledige archief vernietigd 
door een catastrofale stadsbrand. Alleen opgraven kan 
dan nog licht werpen op de ontwikkeling van de middel- 
eeuwse stad. 
Uit archieven is bekend dat in Gennep en de regio in de 
periode 1650 - 1900 meer dan honderd pottenbakkers 
werkzaam zijn geweest. Over hun produkten is echter 



vrijwel niets bekend. Opgravingen kunnen hierover 
belangrijke informatie verschaffen. 
Het stadskemonderzoek krijgt een extra toegevoegde 
waarde door de (geplande) opgraving van een vroeg- 
middeleeuwse nederzetting in de nabijheid van Gennep. 
De opgraving heeft ruim vier maarden geduurd en heeft 
veel informatie opgeleverd. Het aidste gevonden huis is 
een houten woonstalhuis dat uit de l2de eeuw dateert. 
De stadsmuur die in de eerste helft van de 1- eeuw 
moet zijn gebouwd, is teruggevonden. 
Belangrijk was de ontdekking van een pottenbakkerscom- 
plex uit het begin van de 18de eeuw. Het complex be- 
stond uit woonhuis, atelier, droogruimte en oven. Het 
opgraven van de oven vergde veel tijd. De afmeting van 
de volledig uitgekoken oven is ca. 8 x 8 m. ;Aan het 
prepareren van de verschillende opgravirigsvlakken van 
de oven hebben verschillende AWN-leden vrije dagen en 
weekenden gespendeerd. Mede door deze hulp kon de 
opgraving van de oven worden afgerond, ondanks de 
tijdsdruk ontstaan door geldgebrek. 
Er is een grote hoeveelheid pottenbakkersafval opgegra- 
ven. Het aardewerk was van een roodbakkende klei met 
loodglazuur en soms met slib versierd o.a. in lijn- en 
stippelpatronen. Het aardewerk bestond overwegend uit 
gebruiksgoed zoals voarraadpotten, kommen, schalen, 
borden en stoofjes. Daarnaast heeft deze pottenbakker 
ook tegels en dakpannen gemaakt. 
Het is de bedoeling dat het streekmuseum Gemep in de 
nabije toekomst een vaste expasitie inricht over deze 
pottenbakkersprcdukten. 

EEN WATERPUï UIT iE VROEIWMI~ IJZEZRISD TE 

M. Koolen en H. Eibers. 

ûp het terrein van de Kraaijenbergse Plassen werden in 
december 1988 resten van een waterput ontdekt. Het 



bovenste gedeelte van de put was reeds weggeschept, 
slechts de onderste resten van de put waren nog aanwe- 
zig. Het was daardoor niet mogelijk profielen in te 
tekenen. Het onderste gedeelte van de put was opgebouwd 
uit houten palen met daartussen vlechtwerk. 
De randfragmenten die verzameld zijn, zowel uit de 
insteek als uit de inhoud van de put. zijn in zeven 
groepen onder te brengen: 
1 . Schr'agrandf ragmenten 
2. Harpstedtrandfragmenten met nagelii-dirukken op de 

rand 
3. randfragmenten van ton- of emmervormige potten, 

waarvan sommige met nagelindrukken op de rand 
4. randfragmenten van potten met korte naar lxiiten 

gebogen ranùlip 
5 .  randfragmenten van schalen met een naar binnen 

verdikte rand 
6. randfragmenten van potten met een flauw Svormig 

pmfiel, waarvan sommige met nagelindnikken op de 
rand 

7. kleine vormen 



Onder het overige materiaal bevonden zich enige frag- 
menten met Kalenderberg- en kamversiering. Alle schou- 
derwandfragmenten waren bwen de schouder gladwandig 
afgewerkt en beneden de schouder besmeten. 
De gedetermineerde scherven zijn voornamelijk in de 
midden-IJzertijd te dateren. Ook komen scherven uit de 
vroege-IJzertijd voor, o.a. de Schr'tigrandfragmenten. 

-0-01)- 



RObaEINSE FESEN IN HIET CEMXW VAN CUIJK 

In juni 1988 werd een bouwput gegraven vmr de bouw van 
zogenaamde aanleunwoningen nabij het nieuwe bejaarden- 
huis Maartenshof, ongeveer 100 m ten noorden van het 
castellum-terrein. Uit deze bouwput werden verscheidene 
Romeinse scherven verzameld. In de westel i jke wand was 
een grindlaag zichtbaar van ongeveer 40 cm waarin Ro- 
meins materiaal waas te zien. Mogelijk hebben we hier 
te maken met een Romeinse weg. doch dit was niet met 
zekerheid vast te stellen. 
In de noordwesthoek van de bouwput werd, gedeeltelijk 
in de wand, een afvalkuil ontdekt. Onder het materiaal 
uit deze afvalkuil bevond zich opmerkelijk veel terra 
sigillata en geverfd aardewerk. Door de stempels en de 
aardewerktypes is de kuil in de 2de eeuw t e  dateren. De 
terra sigillata-scherven beharen voor het grootste deel 
tot borden type Dragendorff 31, het geverfde aardewerk 
bestaat voornamelijk uit bekers met een kamiesrand. 
type Stuart 2. volgende stempels zijn gedetermi- 
neerd: . 



1. [G] ATVSVALIS F ; bord Dragendorf f 31, Gatus (en?) 
Valis, Oost-Gallië, ca. 140-175 na Chr .  

2. N(AS)SO FM: ; bord Dragendorff 31, Nasso, Lavoye (en 
Sinzig), 100-190 na Chr. 

3. CATVL FE ; bord Dragendorff 31, Catullus, rnieinza- 
ben,  140-175 na C h r .  

4. SATVWIMVS F ; wandscherf kom Dragendorff 37, Satur- 
ninus, Oust-Gallië, ca. 120-190 na Chr. 

5. [SECIVRVS ; stempel op wrijfschaalrand. Dit onvolle- 
dige stempel is tot nu toe alleen bekend uit Maas- 
tricht (1930). Waarschijnlijk afkomstig uit Bavay. 

Met dank aan professor J.E. Bogaers var de determina- 
tie van de verschillende stempels. 

Marc de Groot 

Ekgin 1987 werden i n  het centrwh var1 Wijchen aan de 
Kromme Elleboogstraat een aantal historische panden 
gesloopt, ten behoeve van de bouw van een supermarkt. 
Het terrein ligt op de noordat helling van een 
stuifduin, waarop zich het marktplein bevindt. Een 
lokatie, die gezien zijn ligging en archeologisch rijke 
ongeving.zeker interessant moest zijn. 
In 1987 was men ook reeds van plan het terrein bouwrijp 
te maken, ware het niet dat vanuit een eveneens op de 
slopemlijst voorkmend fabriekje, nogal wat kwalijke 
bijprcdukten, eenvoudigweg in de bodem waren gelousd. 
Voordat met de bouw kon worden begonnen, zou het 
terrein tot ca. 6 m diep schoongemaakt moeten worden. 
In de zomer van 1988 werd een begin gemaakt met bven- 
genoemde werkzaamheden. Tijdens de eerste graafwerk- 
zaamhecìen bleek al snel dat intensieve bebouwing van 
het terrein si& de 17de eeuw duidelijk zijn sporen 
had achtergelaten. De gestoorde bovenlaag varieerde ook 
mede hierdoor van O tot ca. 60 cm. Hieronder bevond 



zich een kmingrijs pakket, dat of niet aanwezig was of 
ca. 60 cm dik was. Op een diepte variërend van 80 tot 
150 cm beneden het maaiveld begon het schone zand. In 
bovengenoemde profielbeschrijvirg moet ook het hellende 
karakter worden meegenomen. 
In de hingrijze laag werd over het gehele terrein en 
grote hoeveelheid aardewerkscherven aangetroffen. 
Zeker de helft van deze scherven kan als Romeins worden 
betiteld. Het betreft: kurkurn, pijpaarde kruikfragmen- 
ten, Belgische waar, geverfde waar en terra sigillata. 
Deze vondstgroep beslaat de periode van de lste t/m 4de 
eeuw. Hiertoe behoren ook een aantal Romeinse munten, 
die werden "opgepiept", o.a. een follis van Constanti- 
rms I (306-337) . 
Een zeer opmerkelijke vondst deed de heer Kersten uit 
Wijchen met zijn "pieper". Het gaat hier namelijk om 
het handvat van een h m e n  schaal, eindigend in een 
ramskop (afb. 1). Hij is waarschijnlijk van Italische 
makelij uit het einde van de lste eeuw na Chr. (Lit. 
l). 

A f b .  1 Schaal l : 2 

Nog opmerkelijker zijn de vondstomstandigheden, name- 
lijk tussen de fundmentresten van een van de gesloopte 
panben. 
Enkele fraaie laat-Romeinse terra nigra-randfragmenten 
en enkele Mayen- en Trier-randen vertegenwoordigen de 



overgang naar de merovingische periode. Zeer opvallend 
is de afwezigheid van bodemspcren uit de Romeinse tijd. 
Re andere helft van de vondsten uit het bewoningspakket 
beslaat hoofdzakelijk de middeleeuwse periode, waarvan 
de Karolingische het minst sterk is vertegenwoordigd. 
De hoofdmoot wordt gevormd door fragmenten Pingsdorf, 
rode Wijchense kogelpot, Paffrath, Andenne, 13/14de- 
eeuws blauw-grijs, vroeg steengoed en Elmpter waar. 
Uit deze periode zijn een aantal sporen waargenomen en 
vastgelegd, doch te weinig om hierin een structuur te 
herkennen. Behoudens paalsporen en kuilen werden ook 
twee boomstamputten ontdekt door de "Jansens" uit 
Wijchen. 
Op het moment van ontdekken waren zij reeds aangesneden 
dooir graafmachines. De putten bestonüen beide uit twee 
teqen elkaar geplaatste, halve uitgeholde boomstammen, 
en waren zeker 4,5 meter diep ingegraven tot op een 
grindlaag. De vulling van een der putten bestond, 
behoudeiis uit aardewerkfragmenten, ook nog uit fragmen- 
ten leem met vlechtwerkresten, stukken van maalstenen 
en slachtafval. Beide putten geven een aardige indnik 
van de verscheidenheid van het aardewerk in de 12de en 
13de eeuw. 

Put I 
- gele Pingsdorf pot met 
rode slibversiering en 
aangeknepen standring 
(afb. 2) 

- fragmenten Pingsdorf 
tui tpot 

- Paifrath scherven 
- rode Wijchense kogelpot 
- blauw-grijze kogelpot 
met dekselgeul en vinger 
del len 

- grijs/zwarte kogelpotten 
- Elmpter waar 
Verder een houten deksel 
van een ton (diam. 36 cm). 
Datering: XIIHIIIA 

Afb. 2, Pingsdorfpot 



Put I1 
- compleet Andenne-potje met lensvormige bodem, grijs- 
bruin baksel met op rand en buik een paar kleine 
vlekjes loodglazuur (afb. 3). 

- klassieke Andenne-rand met geglazuurd oor 
- Andenne-kruik (afb. 41, beige pot met een paar verf 
vegen op de schouder 

- fragmenten van een rose Andeme-kruik met rode verf 
strepen op de schouder (Lit. 2) 

- Pingsùorf rand met donkere slib 
Datering: XIIIA 

Afb .  3, Ardeme-pot je Afb. 4, Andenne-kruik 

De "pieper" bracht uit deze periode voorts nog een zil- 
veren penning van bisschop Heribert van Utrecht (1139- 
1150) en een bronzen dolkpuntbeschermer aan het licht. 
Recapitulerend valt op dat prehistorisch materiaal, op 
een enkele scherf na, geheel ontbreekt. Verder is 
opmerkelijk de grote rijkdom aan Romeins materiaal, 
waar geen enkel bodemspr tegenover staat. kgelijk 
moeten we de uplossing zoeken in de bijgebouwen van het 
villa-complex, die in de onmiddellijke nabijheid aanwe- 
zig moeten zijn geweest. De functie van het terrein in 
de Romeinse tijd zal wellicht moeten worden gezocht in 
de sfeer van een storthelling. Voor de meruvingische 
tijd geldt dit kennelijk ook. 



Pas vanaf de 12de eeuw kunnen we spreken van een vrij 
intensieve bewoning, die tot de dag van vandaag voort- 
duurt. 
Bodemverontreiniging gevaarlijk? Welnee ..... 
Bodemverontreiniging van toen is toch de archeologie 
van nu, of.....!? 

Literatuur: 
1. Den Ebesterù, The brome vessels, plate IV, no. 68. 

1956. 
2. Borremans/Warginaire. La ceramique d'Anäenne, 1966. 

v E m E R E ~ 1 N O v A N ~ V O M ) E m S I V A N m  
I I IN" VAN CUIJK 

C. Wijnhoven 

Een eerste verslag van J. Koeling van het recente 
onderzoek op het terrein tussen de Grotestraat en de 
Schoolstraat in Cuijk (afb. 1) staat in het Jaarverslag 
1987, p. 22 (zie ook M. Koolen/J. Koeling in Westerheem 
1978, nr. 1). 
Na het ROB-onderzoek heb ik een gedeelte van de nog 
1.5 m hoge keldermuur, naar voorbeeld van de muur op de 
Waalkade in Nijmegen, uitgeprepareerd en geborgen. Hij 
staat nu. uiteraard v m i e n  van een stevige verpak- 
king, te wachten op een plaatsje in een mogelijk toe- 
komstig museum in Cuijk. De rest van het door ons 
onderzochte terrein vertoonde een opmerkelijke rijkdom 
aan vondsten; ongeveer 25 kisten keramiek werden gebor- 
gen 
De diepte van het belangrijkste vondstenpakket, waaron- 
der afvalkuilen, reikte van 60 tot 200 cm vanaf het 
maaiveld. De vermoedelijke waterput werd tot op 400 cm 
uitgediept. De vondsten dateren van ongeveer 50 tot 150 
na Chr. Het pakket werd afgesloten door een 2040 cm 
dikke branùlaag met dakpangruis en hutteleem, echter 
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zonder scherven. 

Afb. 1, Situatie van de Romeinse kelder in Cuijk 
I\\\\. AWN~nderzoek 
xXx>S)O Xe-eeuws gedeelte 

In de zuidoostelijke hoek van het terrein bevond zich 
boven deze brrandlaag, op een diepte van 50-100 cm een 
3de-eeuwse vondstconcentratie, waarin o.a. een smrt  
fundering van gestapelde dakpannen van 60 cm breedte en 
30 cm hoogte met stempels van het Nedergermaame lt'ger 
( V M M G W  INF). 
Het geheel was niet ver- 
ontreinigd met recenter 
materiaal, dus een oor- 
spronkelijk ter plaatse 
gedeponeerd pakket. 
Opmerkelijk is dat de 
onderste grote vondst- 
concentratie geen Nijmeegs- 
Holdeurnse dakpannen 
bevatte, maar meer op 
praiukties uit het Maas- 
aebied lijkt te steunen, 
getuige o.a. de bijzondere Afb. 2 
dakpanstempels (zie afb. 2). Romeins dakpanstempel 
Ook terra nigra-keramiek, versierd met halve cirkels 



(passer versiering) was hier weer aanwezig (zie afb. 
3) 

Afb. 3, schaal 1 : 2 

De herkomst van dit materiaal is nog stee& een raad- 
sel; Cuijk zelf misschien getuige de relatief vele 
vondsten? 
Vóomichtig zou men aan een volgende bewoningsgeschie- 
denis ktmen denken: 
periode I: 50-100 na Chr. houtbouw en pannedak 

11: 100-180 na Chr. steenbouw en kelder 
111: 3de eeuw militaire activiteit 

van het Nederyermaan- 
se leger 

Inmiddels is reeds veel van het aardewerk getekend en 
heb ik een aantal potten compleet kunnen reconstrueren. 
Hierbij bevindt zich een enorm dolium (voorraadvat), 
een waar museumstuk! 
Jammer is dat J. de Wit, die tijdelijk geholpen heeft 
bij het onderzoek, niet de gelegenheid geeft zijn 
vondsten, waarbij o.a. een Wonzen schoteltje, te laten 
verwerken of zelfs maar aan mij te laten zien. 
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