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Jaargang XXII  

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
afdeling Nijmegen en omstreken 

1989 is bepaald geen rustig jaar geweest; zowel in 
archeologisch als in bestuurlijk/organisatorisch o p  
zicht. 
Wat het eerste betreft, spreken de vele bijdragen in 
dit jawemlag een duidelijke taal. Er zijn bovendien 
een paar belangrijke neolithische ontdekkingen gedaan. 
Natuurlijk kun je zulke dingen in zo'n archeolcgisch 
rijk gebied verwachten, maar toch moet men er wel een 
oog voor hebben ontwikkeld om het te zien. 
In dit verband kan ook genoemd worden de succesrijke 
opgraving van het IPP (Universiteit van Amsterdam) op 
de Maaskemp te Gennep die kon plaatsvinden dankzij de 
ontdekking van deze vindplaats en de benadrukking van 
het belang ervan door ons bestuurslid de heer Hawie 
Verscharen (zie jaarverslag 1986). 
Naast assistentie uit onze afdeling konden tijdens de 
vakantiemaanden zelfs drie opgravingskampen van de 
landelijke AWN-organisatie worden gehouden. 
Ook bij de heer J.K. Haalebos achter het Canisiuscolle- 
ge zijn dit jaar weer vele leden op zaterdagen in touw 
geweest. 
Op de ledenvergadering vond een belangrijke gebeurtenis 
plaats; we namen afscheid van de vice-voorzitter, de 
heer Wim de Mul. Na 10 jaar bestuur vond hij het tijd 
om te stoppen. De afdeling heeft in al die tijd in 
ruime mate kunnen profiteren van zijn kennis en in- 
zicht, en het bestuur van zijn grote collegialiteit. 
Intern in het bestuur werd in zijn plaats de heer 



Gerard van Alphen gekozen. 
Als nieuw lid van het bestuur kon de heer Ben Teubner 
worden verwelkomd, waarbij de stevige relatie met de 
Stichting Stadsarcheologie Nijmegen weer werd beves- 
t igd. 
Minder prettig voor de afdeling was het ontruimen van 
de 'zolder', onze werkruimte aan de Steenstraat. De 
heer F. Paes, eigenaar van het pand, had een andere 
bestemming voor de ruimte gevonden. Wij danken hierbij 
de heer Paes nogmaals voor de ruimte die hij ons gedu- 
rende 7 jaren ter beschikking heeft gesteld. Af en toe 
zullen wij met enige weemoed terugdenken aan de zeer 
bijzondere en vooral veilige ambiance daarboven in een 
van de oudste Nijmeegse huizen. 
Gelukkig kon de Gemeente Nijmegen een reddende hand 
bieden door voor 2 jaar een schmllokaal ter beschik- 
king te stellen. Op woensda~avonden kunt U vanaf 20.00 
uur terecht in de school aan de Rivierstraat 81, ingang 
Biezenstraat. 
Verder is het bestuur nogal betrokken geweest bij de 
komende statutenwijziging van de landelijke AW-organi- 
satie; deze werd langzamerhand noodzakelijk, mede ook 
i.v.m. de nieuwe Monumentenwet. 
Dan vond dit jaar ook de benoeming plaats van de eerste 
stadsarcheoloog van Nijmegen. Velen van ons hebben 
intens meegeleefd met de sollicitatieverwikkelingen 
waarin ook een aantal van onze leden betrokken was. 
Uiteindelijk werd de heer Jan Thijssen gekozen; ook 
vanaf deze plaats een hartelijke gelukwens met de 
benoeming en veel succes bij de arbeid. 

Wim Tuyn, voorzitter. 



VERSLAG VAN DE SECRETARIS 

Antoinette van mijn 

Ook in dit jaarverslag heeft onze voorzitter weer een 
bestuursmutatie te melden en ook dit jaar &treft het 
de secretaris. Na het produceren van slechts 3 convoca- 
ten en 2 jaarverslagen leg ik mijn functie neer i.v.m. 
een verhuizing naar Apeldoorn. Ik hoop voor de afdeling 
en bovenal het bestuur dat de nieuwe secretaris wat 
langer zal "zitten". 
Het ledental is gestegen van 137 naar 147. Het bestuur 
vergaderde meermalen. Bestuursleden waren vertegenwoox- 
digd op de afgevaardigdenvergadering te Amersfart. De 
regionale vergadering werd dit jam wederom in Nijmegen 
gehouden. 
De volgende activiteiten vonden plaats: 
- 4 februari 
excursie naar Tongeren met rondleiding en bezoek aan 
het Gallo-Romeins Museum. 
- 6 maart 
de geplande lezing van dr. Roebrceks werd op het laat- 
ste moment overgenomen door dhr. Corbeij. 
- 3 april 
ledenvergadering en voordrachten van Jac Theuws en 
Ronnie' Meijers over aardewerk- en metaalrestauratie. 
- 8 mei 
mej. dr. J. Hollestelle sprak over de geschiedenis van 
de steenbakkerij. 
- 2 oktober 
schervenavond, met een aantal voordrachtjes over uit- 
eenlopende onderwerpen. 
- 8 november 
lezing van dr. W. Roehroeks over de opgravingen in de 
Belvéd&regroeve te Maastricht. 
- 18 december 
lezing van drs. R.M. van Dierendonck over het afval van 
een legioen. 
Alle activiteiten werden g& bezocht. 
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VERSLAG VAN aE PENNI- 

C.G. Neijenhuis 

Financieel overzicht 1989 

Batig saldo 1988 
Excursie 
Retributie hoofdbestuur 
Verkc~p jaarverslagen 
Donaties 
AWN-boek ' Opgraven ' 
Rente giro 

Bcursie 
Lezingen en representatie 
Materiaal 
Venekering werkruimte 
Lasten werkruimte 
Drukwerk 
Porto 
Diversen 
Saldo 



Retributie hoofdbestuur 
Verkoop jaarverslagen 
Verkoop 'Opgraven' 
Donaties 
Rente 

UITGAVEN 

Portokosten 
Drukwerk 
Lezingen en representatie 
Materiaal 
Verzekerïng werkruimte 
Lasten werkruimte 
Diversen 



J.R.A.M. Thijssen 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, werden de 
belangrijkste activiteiten van de Stichting binnenshuis 
uitgevoerd. De inventarisatie van woeg-Romeinse vond- 
sten uit de Nijmeegse binnenstad werd voortgezet en kan 
in 1990 worden afgerond. 
Daarnaast is door de nocdgedwongen verhuizing van het 
vondstdepot naar een gemeentelijke schuilkelder een 
goede start gemaakt met een basisinventarisatie van het 
depotmateriaal. In het komende jaar zullen deze werk- 
zaamheden een hoge prioriteit krijgen. 
Een belangrijke gebeurtenis voor de Stichting vormde de 
aanstelling van een archeoloog door de Gemeente Nijme- 
gen. Daarmee is een van de wrigste wensen van de 
Stichting met betrekking tot de positie van de archeo- 
logie binnen het gemeentelijk beleid in vervulling 
gegaan. 
In nauwe samenwerking met en onder toezicht van de 
gemeentelijk archeoloog werden enkele kleine onderzoe- 
ken uitgevoerd. Zo werd in de buurt van het verdwenen 
Huis Doddendaal een 16de/l7de-eeuwse vuilnisbelt aange- 
sneden. lDaarbij kwamen ook vondsten te voorschijn, die 
teruggaan tot de tweede helft van de 13de eeuw en die 
daarmee aan de basis staan van de ontwikkeling van de 
bewoning in dit gebied. Bovendien werd in een kelder 
aan de Grote Markt een beerput onderzocht met 17de. 
l&le en vroeg 19de-eeuwse vondstcomplexen. 
De werkruimte van de Stichting werd ook dit jaar goed 
bezocht. Een kleine l650 mensen kregen er toelichting 
van de medewerkers, voornamelijk op de zondagen tussen 
13.00 en 17.00 uur. 



CUIJKSF, ARCHEDLXX;ISCHE WERKGROEP, VERSLAG 1989 

Jantinus Koeling 

In 1989 waren er nogal wat activiteiten. Daarvan wordt 
hier in het kort  verslag gedaan. 
Ons eerste onderzoek was in de Grotestraat nr. 68. Na 
de afbraak van het oude VVV-kantoor mochten we in eigen 
tempo naar beneden graven, vanaf het maaiveld tot aan 
de IJzertijd, ca. 2 meter lager (een afzonderlijk 
verslag hiervan volgt). Gedurende de maand november 
hebben we in de Openbare Bibliotheek een expositie 
gehouden van vondsten en documentatie. 
Door de ROB werden twee grafvelden onderzocht waarbij 
we ook wat assistentie hebben verleend. Over de resul- 
taten hield drs. Wilfried Hessing op 20 november een 
lezing waawoor veel belangstelling was. De avond was 
belegd in samenwerkirq tussen AWN en de Foto Archief 
Dienst Cuijk. 
Op 14 maart werd medewerking verleend aan een historie- 
avond met een korte dialezing over de opgraving(en) van 
de Romeinse kelder (zie jaarverslag 1987 en 1988). 
Op het industrieterrein aan de Hork werd bij wegaanleg 
een aantal sporen gevonden uit de vroege Bronstijd 
(aardewerkfragmenten van de Hilversum-cultuwr) en 
resten uit de IJzerti jd. 
Henri Elbers deed een vondst van topklasse, namelijk 
een bronzen Romeinse steelpan met een zeer fraai ver- 
sierd gegoten handvat. Het voorwerp kwam uit een riool- 
sleuf bij de Lage Weidjes. 
ûp 11 juni heeft de werkgroep meegedaan met e e ~  stand 
in de openluchtaianifestatie genoemd 'Cuijks-keigoed' 
(geen artefact! ) . 
Contacten zijn gelegd met de Brandweer Ihikers Vereni- 
ging Cuijk. Enkele duikers zijn zeer geïnteresseerd 
naar resten van Romeinse brug(gen) in de Maas bij 
Cuijk. C b  de kansen voor een hernieuwde speurtocht zo 
goed mogelijk te benutten is er overleg geweest met 
prof. J.E. Bogaers en met drs. Boudewijn Goudswaard van 
de Dienst Archeologie Onderwater van WVC en ROB. In dit 
project hopen we als landrotten/amateurs ook ons drup 



peltje bij te àragen. 
Op een akkerterrein bij Gassel is door Ton v.d. Zanden 
een bijzondere maalsteen gevonden, waarover hij bericht 
in dit jaarverslag. 
Een bouwput bij de Maartenshof heeft nog een aantal 
Romeinse zaken opgeleverd, die nog nader uitgezocht 
moeten worden. 
Eind december 1989 telde de werkgroep acht leden. We 
zijn verrijkt met een zeer goed uitgeruste werkzolder, 
beschikbaar gesteld door Cees Wijnhoven. 
In oktober werd door Anùre Reuling, Henri Elbers en 
Inge Hagens een educatieve middag voor de schooljeugd 
verzorgd in samenwerking met de Openbare Bibliotheek. 
Er was een speurtocht met scherven. een uitleg en een 
kleine tentoonstelling. Daarbij werd met allerlei 
spullen oud en recent, fraai en gewoon. een eenvoudig 
beeld gegeven van 'sporen van vroeger'. 

MIDDEN-WLITHISCHE VO- UIT VEN-ZEIB-IDE 

Eind 1989 is een rioolwaterleiding aangelegd van de in 
aanbouw zijnde zuiveringsinstallatie in Gennep naar het 
dorp Ven-Zelderheide. I n  Ven-Zelderheide ligt de lei- 
ding voor een gedeelte onder een grindweg. Voor de 
tijdelijke opslag van grind en bouwpuin, afkomstig uit 
de weg, is op een aangrenzende akker een depotruimte 
ingericht. Hiervoor is een vlak aangelegd van ca. 180 m 
lang en 10 m frreed, waarbij de bovengrond tot een 
diepte van 60 cm is verwijderd. Door een gelukkig 
toeval is de. aanleg opgemerkt door dhr. J. de Jong uit 
Molenhoek. Hij verzamelde tijdens deze werkzaamheden 
een aantal scherven in een zandopduiking. 
Nadat het depot weer ontruimd was, is op deze plaats 
een vlak geschaafd en verdiept van 60 cm tot 80 cm 



beneden het maaiveld. Zowel uit het leemhoudend zand 
als uit het daaronder liggende zand zijn scherven en 
fragmenten van vuursteen venameld. In het geschaafde 
vlak zijn grondsporen gezien, die bestaan uit smalle, 
korte standgreppels die verspringen. Het is niet duide- 
lijk wat deze betekenen en of ze in verband staan met 
de vondsten. 
Er zijn op verschillende plaatsen in de put kleine 
vlakjes geschaafd en verdiept. Hiemit blijkt dat de 
concentratie van vondsten zich uitstrekt over een 
afstand van ca. 20 m. Daarbuiten neemt de vondstdicht- 
heid snel af. 
Het hier aangetroffen aardewerk is gemaakt van een 
fijne klei. De scherven zijn over het algemeen dunwan- 
dig, glad afgewerkt en hard gebakken. De breukvlakken 
zijn vaak donkergrijs tot zwart. Als magering komen 
voor fijngebroken kwarts, organisch materiaal en pot- 
gruis. Veel scherven hebben te lijden gehad van erosie. 
Als versiering komen voor: gekerfde randen (afb. l), 
maanvormige indrukken (afb. 2). driehoeken opgevuld met 
groeflijnen (afb. 4 en 5) en nagelindrukken. De versie- 
ring op de wandscherf van afb. 3 bestaat uit twee rijen 
maanvormige indrukken, afgewisseld door twee rijen zeer 
fijne 'doppelstich' . Een aantal wandscherven heeft 
kleine knobbels en een randfragment heeft dubbelconi- 
sche gaten onder de rand. Een plat stukje aardewerk met 
op de ~itenrand een versiering van vingertopindrukken 
is waarschijnlijk een fragment van een bakplaat. Onder 
de weinige vuursteenvondsten bevinden zich een fragment 
van een sikkelmesje en een boortje. 
Voor de datering van dit vondstcomplex zijn goede 
aanknopingspunten te vinden in de midden-neolithische 
kulturen. Gekerfde randen zijn in het midden-neolithi- 
cum wijd verbreid, zowel in het noordelijke (i3ergschen- 
hoek, Swifterbant), als in het zuidelijke gebied (Rös- 
sen). In de Hazendonk-S fase en de Michelsbergkultuur 
komen gekerfde randen niet of nauwelijks meer voor. 
Hetzelfde geldt voor de verschraling met organisch 
materiaal, dat ook als een vroeg midden-neolithisch 
kenmerk beschouwd kan worden. Verschraling met gebroken 
kwarts en/of potgruis en de aanwezigheid van knobbels 
zijn daarentegen kenmerken die gedurende een langere 





periode voorkomen. Het gelwik van fijne klei, de veel 
voorkomende dunwandige scherven met een zorgvuldige 
afwerking van het oppervlak, de donkergrijze tot zwarte 
breukvlakken en de bandoren zijn vooral kenmerken die 
wijzen op de Rössenkultuur. 
Belangrijk voor de datering zijn de versieringen in de 
vorm van driehoeken (afb. 4 en 5) en de 'doppe1stich'- 
versiering in banden rondom de Mik van een kogelpot 
(afb. 3). Dergelijke versieringen zijn typisch voor de 
late RGssenkultuur (ook Bischheim genoemd), en komen in 
Hazendonk-l (Bergschenhoek, Sifterbant) niet vrn. De 
versiering zoals op afb. 2 aanwezig is, past echter 
Jseter in Hazendonk-l. 
ûp grond van deze overwegingen kan het vondstcomplex 
uit Ven-Zelderheide het beste geplaatst worden in de 
late Ribsenfase van het midden-neolithicum. Een date-- 
ring van ca. 4400 voor Chr. (gecalibreerd) is aanneme- 
lijk. Daarbij is het waarschijnlijk dat de nederzetting 
doorloopt tot in de Hazendonk-l fase (ca. 4200 voor 
Chr.). 

DE OOIGRAFS;', WEER EEN A R W m I S C H  MûNüMENT EXIT 

Wim niyl 

In het voorjaar ontdekten we plotseling dat de indus- 
trie-uitbreiding van Beuningen had toegeslagen; het 
.archeologisch monument de Ooigraaf was ongeveer in 
tweeën gesplitst door het graven van een nieuwe sloot. 
iater in het jaar volgde de aanleg van nieuwe wegen, 
zodat er weinig meer overbleef van het zeer bijzondere 
monument, zoals zal blijken. 
Veldverkenningen hadden reeds bepaalde indrukken ach- 
tergelaten over de bewoning van het terrein, waarin 
zich een kleine verhoging aftekende. 
Vlaardingen-keramiek als oudste kultuur, maar ook 



Afb. 1 Lange silex schrabbers van de Ooigraaf 

Afb. 2 Bladspitsen van de Ooigraaf 



silexvondsten die op een oudere datering wezen, zoals 
de lange vuurstenen schrabbers (afb. l), tezamen met de 
bladspitsen (afb. 2, no. 1 en 2) en het ontbreken van 
transversale pijlspitsen aan de Michelsbergkultuur 
deden denken (3500-2900 voor Chr.). Deze artefakten 
zijn gemaakt uit een bruingrijze silex met zwarte en 
lichtgrijze (witte) vlekken. Zelfs het geslepen bijl- 
tje, waarvan de snede is verpulverd en de top is ruw- 
geslagen, is in deze kultuur in te passen (afb. 3). De 
bijl heeft een ovale doorsnede, afgevlakte zijkanten en 
is van witgevlekte lichtgrijze vuursteen gemaakt. 

Afb. 3 Geslepen vuurstenen bijl met facetten 
Tek. J. Heijmans, schaal 1 : 1. 



b r  de nieuwe sloot werd deze midden-neolithische 
vindplaats op twee plaatsen aangesneden. 
Naast een derde bladspits (afb. 2, no. 3) en vele grote 
ronde schrabbers werd nu ook afwijkend aardewerk gevon- 
den. zoals van dunwandige bolle potten en twee fragmen- 
ten van schalen (afb. 4). E n  dikwandig, aan beide 
zijden roserood gebakken stuk met grijze kern en vox- 
zien van een knobbeloor en een dunwandig, reducerend 
gebakken randstuk met schuine krassen als versiering. 
Alles gemagerd met kiezelhrokjes. Ook fragmenten met 
een besmeerd oppervlak komen voor. Al met al een Mi- 
chelsbergachtig, in elk geval een pre-Vlaardingen 
karakter. 

Afb. 4 Pre-Vlaardingen keramiek uit Beuningen 

In de IJzertijd is he t  terrein àruk bewoond geweest. In 
het cunet van de sloot was dit op een paar plaatsen 
duidelijk te zien, waarbij zich op één plaats een 
concentratie bevond van secundair gebruikte fragmenten 
(z.g. hangertjes) van glazen La Thne armbanden. 
In een wat later diep uitgegraven wegcunet kon het  
vervolg van deze bewoning in de Romeinse tijd worden 
waargenomen. Op de meeste plaatsen waar dit materiaal 
te voorschijn kwam, was merkwaardig genoeg Romeins 
aardewerk uit de tweede helft van de lste eeuw te  
vinden. 



Aan de rand van een waterput werden door A.  Stuart een 
drietal in elkaar gedrukte inheems-Romeinse potten 
gevonden (afb. 5). Ze zijn alle tamelijk ruwwandig 
afgewerkt en grijsbruin gebakken, de kern is zwart. De 
magering bestaat uit scherfgruis. k. i heeft een 
primitief golfrandje en vertoont aan de binnenzijde 
resten van een witte substantie (pijpaarde?). Potten 
nr. 2 en 3 hebben gladde randen en een versierd opper- 
vlak. De drie potten vertonen het bekende povere beeld 
van de pottenbakkunst van de inheemse bevolking in de 
lste eeuw na Chr. 

Afb. 5 Inheems-Romeins aardewerk uit Beuningen 
Tek. A.  Stuart, schaal 1 : 4 

&k vonden we fragmenten van een vreemde aardewerk- 
soort, die door P.W. van den Broeke in 'Getekend Zand' 
(Oss-Ussen) beschreven is als dunwandig, oranjerood 
aardewerk van onbekende herkomst. Het kenmerkt zich 
verder door plantaardige vemchraling iporeuse wand) en 



een vrij hard rood baksel met zwarte k e n .  
Door S. van Steenveldt werd een tweetal waterputten 
onderzocht. Diameter 90 en 120 cm. 

Alleen de grootste put 
leverde iets op: een 
fraaie kan met schenklip 
maar zonder oor, hetgeen 
ook z'n ondergang wel 
geweest zal zijn (afb. 
6). De datering is moei- 
lijk, maar in elk geval 
wij laat, vermoedelijk 
5de of 6de eeuw, type 
Böhner DS. 
Deze woegdniddeleeuwse 
bewoning (en eveneens 
laat-Romeinse) was reeds 
door oppervlakte-vondsten 
aanget wnd. 
Conclusie: dit terrein 
stond terecht op de 
Monumenten1 i jst en had 
een beter lot verdiend. 

Afb. 6 Merovingische kruik uit de waterput 
Tek. S. van Steenveldt, schaal 1 : 4 

Martien Koolen 

Ook in 1989 werd in Gassel weer een aanzienlijk terrein 
ontgrond t.b.v. zand- en grirdwinning (uitbeiding 
Kraayenbeqse Plassen). Een klein gedeelte van het 
terrein werd door de R.O.B. uitgekozen voor een uitge- 
breid onderzoek voordat de ontgrondingmachines hun 



verwoestend werk konden doen. 
Aanleiding voor dit onderzoek was een eerder hier 
aangetroffen klokbekergraf met gouden bijgiften (gevon- 
den door J. de Wit uit Grave!. Terwijl het onderzoek 
van de R.O.B. in volle gang was, werd het ernaast 
gelegen terrein met grote snelheid ontgrond. Deze 
ontgronding werd door mij nauwlettend in het oog gehou- 
den en al snel bleek dat ook dit gedeelte van het 
terrein vol zat met bodemspren uit verschillende 
perioden. Door de prettige samenwerking met de ontgron- 
dingmaatschappij konden door mij alle zichtbaar gewor- 
den sporen op tekening worden vastgelegd. 

Midden-neolithicum 
De vroegste vondst van dit terrein is een vuwstenen 
spits uit de 'Seine-ûise-Marnekultuur' (afb. 1). Het 
betreft hier echter 
een losse vondst. 
De S.O.M.-kultuur 
heeft zich vanuit 
haar kerngebied in 
het stroomgebied van 
de Franse rivieren 
Seine, Oise en Marne 
verbreid over Cen- 
traal-, West en Oost- 
Frankrijk, Oost- 
Zwitserland en het 
Belgische Maasgebied. 
Ook in het zuiden 
van Nederland zijn 
(slechts) enkele 
vondsten gedaan die 
toe te schrijven 
zijn aan deze kultuur 
(o.a. de grafkelder Afb. 1 Vuurstenen spits uit de 
van Stein). Seine-Crise-Marnekultuur 
De gevonden spits is tot n q  toe, voor zover mij b- 
kend, de meest noordelijke vondst uit deze kultuur. Het 
zou kunnen wijzen op levendige handel vanuit de vuur- 
steenmijnen van Rijckholt-St. Geertruid en Spiennes. 
De spits dateert tussen 2700 en 2200 voor Chr.. 



Midden-bronstijd 
De oudste huissporen die op het terrein werden aange- 
troffen zijn uit de midden-bronstijd. In totaal kon een 
60-tal (paal)!wilm worden ingetekern, variërend in 
doorsnede van 20 tot 200 cm. Reconstructie van een 
huisplattegrond was op deze basis echter niet mogelijk. 
ûmdat de sporen zich vrij hoog in de bodem bevonden, 
werden er tijdens de ontgronding een aantal weggegra- 
ven. waardoor wij dus een incompleet beeld hebben van 
deze bronstijd-nederzetting. 

Al het in de sporen 
.-.:----.-- . _ . ._ .. aangetroffen bronstijd- 

aardewerk is van grove 

2. 
makelij en verschraald 
met overwegend kwarts- 

1 1  ,, . :,:. gruis (dikte: 8-20 mm). 
Het zijn alle fragmenten 

. . .  1. 3. van ton- of emmervormige 
potten. Slechts een 
enkele keer wordt een 
versiering aargetroffen 
bestaande uit eenvoudige 

5. groeven of een rij vin- 

O 5 cm. 
gertopindnikken net onder 

- - d  de rand (nr. 1 en 5). 
Twee fragmenten vei-tonen 
een stafband waarvan één 
versierd is met nagel- 
indrukken (nr. 6 en 7). 
Het aardewerk behoort tot 
het Drakerntein-type en 
dateert tussen 1500 en 

Afb. 2 Midden-bronstijd 1000 voor Chr.. 
aardewerk uit Gassel 

Late brorstijd/vroeqe ijzertijd 
Op het terrein werden slechts twee (afva1)kuilen en een 
stortlaagje in een voormalige rivierarm of depressie 
aangetroffen die wijzen in de richting van activiteiten 
in de late bronstijd/vroege ijzertijd. 
Bij het aardewerk (afb. 3) bevinden zich fragmenten die 
wat betreft de vorm nog doen denken aan de late brons 



tijd, zoals nr. 1 met een zogenaamde Kegelhals. Op dit 
fragment vinden we ook nog de resten van een worstoor 
en indrukken boven op de rand. Nr. 3 is een nagenoeg 
complete Harptedt-pot waarvan het bovenste gedeelte 
gladwandig is afgewerkt, de schouder versierd is met 
een rij vingertopindnikken en het onderste gedeelte 
besmeten is. Ook nr. 7 kan tot het Harpstedt-type 

Afb. 3 Late bronstijd/vroege ijzertijd keramiek 



worden gerekend. Verder zijn twee spinklosjes (nr. 5 en 
6) afgebeeld. 
Het gezamelijk voorkomen van late bronstijd-vomen.en 
Harpstedt-potten wijst op een datering in de overgang 
late bronstijd/woege ijzertijd of zeker de allervroeg- 
ste fase van de ijzertijd. 

Romeinse tijd 
Een qrmt aantal sporen wijst op de aanwezigheid van 
een nederzetting in-de Romeinse periode. Opvallend was 
dat deze sporen dieper waren ingegraven en dus beter 
bewaard gebleven dan de sporen uit de midden-bronstijd, 
wat erop zou kunnen wi jz-en dat tussen deze twee perio- 
den het terrein te lijden heeft gehad van erosie (zoals 
zandverstuiving) . 
In totaal konden vier huisplattegronden, twee waterput- 
ten en een aantal (afva1)kuiTen worden ingetekend. 

Afb. 4 Inheems-Romeinse huisplattegronden 

De huisplattegronden (afb. 4) tekenden zich prachtig af 
in de gele zandige ondergrond. Vooral de wanden en de 
middenpalen waren zeer g& waar te nemen. Het in de 
paalkuilen en wandgreppels aangetroffen aardewerk is 
inheems-Romeins, wat de nederzetting een inheems-Ra- 
meins karakter geeft. In de middelste paalkuil van één 
der huizen (nr. 2) werd een kommetje van fijn Holdeurris 



aardewerk (datering: laatste kwart van de lste eeuw) 
aangetroffen dat mogelijk als bouwoffer beschouwd mag 
worden. 
In de onmiddellijke nabijheid van de huizen werd o& 
nog een stortplaats aangetroffen, vol met Romeins 
aardewerk. Deze enorme hoeveelheid moet op dit moment 
nog bekeken worden maar lijkt op het eerste gezicht ook 
materiaal uit het einde van de 2de en begin van de 3de 
eeuw te bevatten, wat wijst op een vrij lang bestaan 
van de nederzetting. 
De vondsten uit de hiernaast gelegen R.O.B.-opgraving 
tonen eenzelfde karakter, zodat we van 6én nedeczet- 
tingsgebied kunnen spreken. 
Uit de perioden nd de Romeinse tijd werden geen vond- 
sten gedaan, behoudens enkele afvalkuilen met zogenaamd 
'Gassels aardewerk', te dateren: eind 14de-begin 15ùe 
eeuw. Reeds eerder werd op dit terrein dit aardewerk 
aangetroffen (zie: M. Koolen, 'Gassels aardewerk', 
jaarverslag 1988). 

BRONSTIJD OP HET S M K E  VOD TE ANGEREN 

Robert Melchers 

Aan de Kamervoort te Angeren werd afgelopen jaar een 
kas uitgebreid. Ten behoeve van een aan te leggen 
secwidaire weg werd er langs de oostzijde van de kas 
ca. 30 cm afgegraven over een oppervlakte van 12 bij 
45 m. Een smal strookje waar AWleden uit Huissen 
gelegenheid kregen onderzoek te doen. De oude naam van 
dit terrein is het 'Smalle Vod'. 
1989 was niet het eerste jaar dat hier archeologische 
vondsten werden gedaan. Reeds in 1984 deed CuY' kijen- 
huis hier waarnemingen. Het perceel stond namelijk al 
lang bij de R.O.B. bekend als ijzertijd-nederzetting. 
gelegen op de noordelijke oeverwal van een Rijnarm uit 



de bronstijd. 
De vondsten concentreerden zich op ca. 60 cm beneden 
het maaiveld, ter hoogte van een loopvlak bestaande 
uit gririd met klei. 
Het meest opmerkelijke stuk uit de vondstencollectie 
betreft de helft van een strijdhamertje (afb. 1). Het 
is gemaakt van een fijn kristallijne graniet waarin 
zich brede banen zwarte glimmer en rose veldspaat 
aftekenen. Datering: laat-neolithische bekerkulturen of 
misschien ook urnenveldenkultuur. Het werd aangetroffen 
bij een stookplaats waaromheen zich stukken huttenleem 
bevonden. 
In de nabijheid van de stookplaats werden tevens de 
oudste fragmenten aardewerk gevonden. Deze dateren uit 

Afb. 1-6, schaal 1 : 2 behalve afb. 2, schaal 1 : 6 



de late bronstijd. Het oudste type heeft veel weg van 
aardewerk uit de Drakenstein- en iarenfase. Het baksel 
is ruwwanàig besmeten, vertoont krimpscheuren en is 
bruinoranje van kleur. Op de rand en de stafband zijn 
vingertopindrukken aangebracht (afb. 2).  
Naast bovengenoemd type komt ook gladwandig gepolijst 
aardewerk voor. Het geheel is zwart van kleur en zeer 
zorgvuldig afgewerkt. Een half potje gevuld met schel- 
pen van zoetwatermosselen is hiervan een voorbeeld en 
maakt tevens duidelijk dat door visvangst in een ge- 
deelte van de levensbehoefte werd voorzien (afb. 5). 
Tevens zijn enkele fragmenten van oorpotjes gevonden 
(afb. 3 en 4). Tenslotte blijkt uit een prachtige 
versierde terra sigillata-scherf - naast ander scher- 
venmateriaal - dat de bewoning tot in de Romeinse tijd 
is voortgezet (afb. 6). 
Lit: C. Neijenhuis, Jaarverslag AWN afd. Nijmegen e.o. 

1984, p. 14-15. 
K.J. Steehouwer en A.H.C. Waminga, Archeologie in 
de praktijk, 1985, p. 129-130. 

EEN BIJZOND= MAALSlmEN VAN DE KRAAYENEERGSE PLASSEN 

Ton van der Zanden 

In de gemeente Beers, aan de Kraayenbergse Plassen vond 
ik bij terreinverkenning op 6 februari 1989 een maal- 
steen van een harde natuursteen (zie afb.). Gezien een 
kleine, recente beschadiging is deze steen waarschijn- 
lijk bij het ploegen aan de oppervlakte gekomen. 
Het materiaal is donkerpaars met een fijne witte korre- 
lige structuur (kwartsiet?). De steen heeft aan de ene 
zijde een maalvlak van 23 x 15 cm; in de lengterichting 
is de holling ca. 2 cm en in de dwarsrichting ca. 0.5 
cm diep. Aan de andere zijde is een komvormige holte 
(vijzel?) met een diameter van ca. 8 cm en een diepte 



van ca. 2.5 cm. 
Wat betreft de zijde van het maalvlak toont de steen 
veel overeenkomst met die. welke is afgebeeld in 'ûnze 
voorhistorie' van H . J .  Popping (1952). pag. 60. nr. 1 
en wordt geàateerd: vroege en midden bronstijd. 

Maalsteen/vijzel uit Gassel 
Tek. Henri Eibers, schaal ca. 1 : 3 

Wat de zijde met de komvormige holte betreft: in het 
artikel 'Handmolens' van O.E. Harserna in 'Molens in 
Drente' komen beschrijvingen en afbeeldingen voor van 
zogenaamde mortieren of vijzels. een type maalsteen van 
klein format en door Harserna als voorganger van maal- 



stenen van de Trechterbekercultuur beschouwd. 
Het curieuze in dit geval is de combinatie van maal- 
steen en vijzel. Terwijl de functie van maalsteen 
algemeen bekend is. blijft de vraag waawoor de vijzel 
heeft gediend en waarom twee in een? 
Ook in Heijen werd in 1988 een dergelijke combinatie 
van grofkorrelige zandsteen gevonden. 

BEWONINGSSPOREN AAN DE I-D= TE OSS I1 

G.H.J. van Alphen en H.J. Hiep 

In het jaarverslag van 1987 werd voor het eerst melding 
gemaakt van inheems-Romeinse en laat-middeleeuwse 
bewoningssporen in het gebied Ho&. Deze nieuwe 
woonwijk, gelegen aan de noordrand van de gemeente Oss 
(coörd.: 45E - 164.70 x 420.80). werd in de afgelopen 
drie jaren geleidelijk volgebouwd. Odc in de jaren 1988 
en 1989 konden weer verschillende bouwputten worden 
onderzocht. 

I Jzert i id 
Uit de vroege ijzertijd ( H e  eeuw voor Chr.) dateren 
enkele fragmenten van half-cilindrisch kustamwerk, 
de z.g. 'gootjes', die waarschijnlijk zijn gebruikt 
voor het transport van zeezout naar het binnenland 
[determinatie: P.W. van den Broeke). Een paalgat van 
een vierpalige spieker van 2 x 3 m, bevatte organisch 
gemagerd aardewerk uit de midden-ijzertijd. Enkele 
brokken hutteleem. gevonden in een midden-ijzertijd 
context, vormen eveneens een duidelijke aanwijzing voor 
bewoning. In een bouwput aan de Horzakstraat 18. plm. 
200 m oostelijk van de betreffende woonwijk, werd een 
kuil uit de (waarsch.) midden-ijzertijd aangetroffen. 
Hieruit mag wellicht worden afgeleid dat de bewoning in 
deze periode zich vanaf de Macharerwcheweg over een 



afstand van bijna 500 m in oostelijke richting heeft 
uitgestrekt. 
In de nabijheid van de spieker kon een nagenoeg oost- 
west georiënteerde palenreeks over een lengte van plm. 
5 m worden vastgesteld. Op grond van de vondsten is 
zowel een datering in de late ijzertijd als in de 
Romeinse tijd mogelijk. Een nabij gelegen stookplaats 
zou erop kunnen duiden dat het een deel van een huis 
betreft. De zware coristructie van de forse en dicht 
naast elkaar staande palen, vertoont echter geen enkele 
overeenkomst met de bekende huisplattegronden uit deze 
perioden. 
De woonsporen uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd 
lagen min of meer geconcentreerd in het centraal-zuide- 
lijke deel van het gebied. Een belangrijk deel van het 
handgevormd aardewerk is echter te fragmentarisch voor 
een nadere determinatie. De dateerbare vondsten ver- 
tegenwoordigen de gehele ijzertijd, zodat mag worden 
aangenomen dat het Horzak-gebied gedurende de gehele 
ijzertijd bewoning heeft gekend. 

Romeinse tijd 
Van twee bijeen gelegen inheemse waterputten. die 
waarschijnlijk beide op gelijke wijze waren beschoeid 
met een kram van ingeslagen paaltjes, kon slechts 6th 

waterput met zekerheid 
in de Romeinse tijd 
worden gedateerù. De 
bovenvulling bevatte 
onder meer een fragment 
van een beker van het 
type Niederbieber 33a, 
datering: IId-IIIA (afb. 
11 

3cm Afb. 1 Geverniste beker 
Niederbieber 3% 



o 5cm 

onderaanz ich t  
L A - u - d  

Afb. 2 Rronzen pan 

Afb. 3 Handgreep 

Een opmerkelijke vondst betrof een driedelige bronzen 
pannenset, bestaande uit een pan met een diameter van 
ca. 20 cm en een hoogte van 7 cm (afb. S) ,  waarin zich 
een complete wijnzeef (zeef en uitlekpan) bevond. De 
twee afgebroken, identieke handgrepen van zeef en 
uitlekpan werden apart aangetroffen (afb. 3). Een en 
ander is thans bij de R.O.B. in restauratie. T.z.t. zal 
hierover een verslag in Westerheem worden gepubliceerd. 

Middeleeuwen 
Vondsten uit de late middeleeuwen zijn verspreid over 
het gehele gebied aangetroffen, waarbij enkele concen- 
traties in het centraal-noordelijk gedeelte. Opvallend 
hierbij is het nagenoeg ontbreken van roodbakkend 
aardewerk. 
Bij graafwerkzaamheden t.b.v. een afrastering vond &ik 
van Berkom in een oude kuilvulling een bovengedeelte 
van een laat-middeleeuwse kan (afb. 4). Het fragment 



- behoort tot een grote 
bol bui k ige voorraadkan, 
met een oranjebruine 
ijzerengobe. De 8 cm hoge 
hals heeft een bovenwijd- 
te van 7.3 cm. Op de 
overgang van hals naar 
schouder is een drievou- 
dige radstempelversiering 
aangebracht. Vermode- 
lijke produktieplaats: 
Langerwehe, datering: 
XIIIB (determinatie: 
H.L. Janssen). 

Afb. 4 Voorraadkm 
Tek. R.R. Datema 

Enkele grote kuilen bevatten voornamelijk fragmenten 
van protosteengoed en steengoed, alsmede grijsbakkend 
en blauwgrijs kogelpotaardewerk. Verder bevatten de 
kuilen een hoeveelheid bouwpuin in de vorm van fragmen- 
ten baksteen, lei en langwerpige geglazuurde plavuizen. 
De aanwezigheid van steenbouw in de late of post-mid- 
deleeuwse periode mag derhalve niet worden uitgesloten. 

Literatuur: 
Alphen. G.H.J. van en R.R. Datema, Ekwoningssporen aan 
de Homak te Oss. Jaarverslag AWN, afd. Nijmegen e.o.. 
1987. 
Boesterd. M.H.P. den, ?he bronze vessels. 1956. 
Boesterd, M.H.P. den. Roman bronze vessels from rivers, 
&r. ROB 17, 1967. 
Broeke. P.W. van den. Oss-üssen: het handgemaakte 
aardewerk. in: Getekend Zand, 1987, 101-119. 
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HET LAATSTE STUKJE BRIENENSHOF 

Ad Hendriks en Wim Tuyn 

Na het beëindigen in september van de grote R.0.B.- 
opgraving (o.l.v. de heer Hulst) op het archeologische 
monument de Brienenshof werd nog een laatste stukje 
terrein, gelegen tussen de Rijksweg-zuid en de huidige 
boerderij de Ekienenshof ontgrond t.b.v. een waterpar- 
tij in het nieuwe bouwplan. 
Voordat dit karwei begon, mocht de Historische Vereni- 
ging Marithaime van de gemeente Elst het terrein 
archeologisch onderzoeken! Vanwege de grote haast van 
de aannemer en het ontbreken van archeologisch ge- 
schoolde manschappen in Elst werd de hulp ingeroepen 
van onze afdeling. Door bemiddeling van de heer F. 
Colpaert (Marithaime) werd met de graafmachine, die ook 
voor de R.O.B. werkte, in een drietal lange proefsleu- 
ven de taaie kleigrond verwijderd tot op het gele 
lemige zand. Vele donkere sporen werden zichtbaar; een 
grote boomput, diameter 1.00 m (insteek 2.50 m) uit de 
llde-12de eeuw kon met de machine worden gecoupeerd en 
daarna ingemeten. 
Vmral de sleuf parallel aan de Rijkswegzuid vertmnde 
veel voornamelijk laat-middeleeuwse greppelsporen en 
afvalkuiltjes. 
De sleuf schuin daarop naar het oosten liet meer varia- 
tie zien o.a. een scherp geprofileerde Romeinse greppel 
die doorloopt in de aangrenzende R.0.B.-put en een 
brede middeleeuwse greppel met veel houtskool en kera- 
miekfragmenten van de Romeinse tijd tot en met de late 
middeleeuwen. Onder dit pakket bevond zich een verras- 
sing: een in elkaar gednikt boumputje (diameter 30 h 40 
cm!) met een 5de-eeuwse vulling. 
Ten eerste een rand van Trierer waar type Alzei 33 van 
rossig aardewerk met een grijze kern, gedateerd VA 
(afb. l 1). Dan twee fragmenten inheemse waar; het 
randstuk is van een wijdmondige pot (diameter van de 
rand 32 cm), reducerend gebakken en gemagerd met fijn 
zand, potgruis en brokjes tufsteen (afb. 1, 2). Het 
bodemstuk (afb. 1. 3) is ook zwart en gemagerd met grof 



zand en scherfgruis. Dit type met sterk holle bodem 
komt ook voor in het rijengrafveld van Wageningen, 
gedateerd laat IV tot begin V en in het belgische Donk, 
datering IV-V. Aangenomen wordt dat ook dit een aanwij- 
zing is van in die tijd binnenvallende Germanen (zie 
ook jaarverslag 1987). 

Lr' 
Afb. l Sde-eeuwse keramiek 

van de Ek-ienenshof 
Op de rest van het terrein werden ook de nog aanwezige 
fundamenten van de oude Brienenshof blootgelegd; bouw- 
datum volgens de heer Colpaert 1760. Erbinnen bevond 
zich een zeer diepe, vrij recente waterput gevuld met 
bouwpuin. Tijdens de ontgronding werden door de kraan- 
machinist ncg- twee tonputten ontdekt en ui t elkaar 

getrokken op zoek naar vondsten; 
helaas kwamen slechts enkele 17de en 
18de-eeuwse scherven te voorschijn. 6 i Nog net op tijd konden echter twee 
duigen met een kuipersmerk (afb. 2, 
A en B) van &n van de eikenhouten 
tonnen door oplettende AWN-ers 

n worden gered. 
B Wat de letters betreft zou het heel 

goed kunnen betekenen: &mo mmini 
1761. Het uitzoeken wie de kuiper is 
geweest laten we graag over aan de 
historici. 



OVERWAAL, L;ENT - EEN GEMISTE KANS ? 

Wim Tuyn 

Reeds in 1987 werd bekend dat in de grote vooy-tuin van 
de kliniek Overwaal aan de Pastoor Laakstraat in Lent 
nieuwbouw gepleegd zou worden. Veldonderzoek in die 
tuin leverde toen reeds een interessant beeld op: 
keramiek van de late ijzertijd tot en met de late 
middeleeuwen. 
Met de bouw werd echter pas in het voorjaar van 1989 
begonnen en daar de bouwput ondiep zou worden uitgegra- 
ven en verwacht werd dat de bewoningssporen zich tame- 
lijk diep zouden bevinden, werd door de heer Hulst 
besloten geen opgraving te doen. Dat de bouwput toch 
nog een 50 a 70 cm diep werd, kon een aantal van onze 
attente Betuwse leden constateren waarbij, zonder dat 
er sprake was van duidelijke bodemsporen, een hoeveel- 
heid aardewerk werd geborgen van een opmerkelijke 
diversiteit: vanaf de lste eeuw na Chr. tot en met de 
late middeleeuwen. Een vroeg-middeleeuwse greep uit 
deze kollektie ziet U in afb. 1. 

Afb. l Vroegtmiddeleeuwse keramiek 

Nr. 1 is een imitatie terra sigillata-bakje met rad- 
stempelversiering, oxyderenà gebakken, gevolgd door een 
reducerende behandeling zodat een donkerbruine opper- 
vlakte kleur is ontstaan. De klei is gemagerd met zand 
en sterk gevuld met fijne micaqlimmers. 



Datering: 6de eeuw volgens Redknop, Medieval pottery 
production at Mayen, 1988. 
W. 2 is van een gladwandige, gelige keramiek met 
grijze kern uit de Badorf-traditie: 8ste eeuw. 
Nr. 3 is een ruwwandige, donkergrijze hard gebakken en 
met grof zand gemagerde keramiek, welke langdurig in 
gebruik is geweest: 4de-7de eeuw. 

B===- 

Afb. 2 Vroeg-middeleeuws ijzer (schaal l : 2) 
en glas (schaal 1 : 1) uit Lent 



Hiernaast werd gevonden een fragment van een olijf- 
groene glazen spinschijf, versierd met witte guirlan- 
des. Deze spinglazen zijn ook bekend uit KrefeldGellep 
en uit het grafveld van menen (Br. ROB 1973); beide 
keren uit de óde eeuw (afb. 2, nr. 5). 
Dan nog enige bijzondere metaalvondsten, gedaan met de 
onmisbare metaaldetector van de heer W. ûteman. Ten 
eerste een tweetal ijzeren messen (afb. 2, nr. 1 en S) 
waarvan w. 1 een helaas onleesbare inscriptie draagt. 
Datering: vroege middeleeuwen. Ten tweede een z.g. 
vuurslag van ijzer, welke weer volgers Krefeld-Gellep 
en Rhenen dateert uit de 6de-7de eeuw (afb. 2, nr. 3). 
Het ijzeren pennetje (afb. 2, nr. 4) is waarschijnlijk 
een schrijfstift uit de vroege middeleeuwen. 
Door Hans van Wetten werd ook nog een Utrechtse zilve- 
ren penning van bisschop Wirchard, 1098-1112, opge- 
piept! Al met al een aantal bijzondere zaken die meer 
doen vermoeden, te meer daar de afstand tot de belang- 
rijke woeg-middeleeuwse vondsten aan de Schmlstraat- 
Steltsestraat in 1983 niet zo groot is. 

EEN lBANDLAAG OF DE ERANûLAAG VAN GENNEP 

Marc de Groot 

In augustus van het afgelopen jaar werden aan een 
zijstraat van de Maasstraat, de Doelen, een aantal 
bouwputten aangelegd. Het terrein bevindt zich ca. 
100 m oostelijk van het opgravingsterrein aan de Klms- 
terstraat, waar vorig jaar veel resten van de Genneper 
pottenbakkernindustrie uit de 17de en 18de eeuw werden 
ontdekt. Op de Kleefse kadasterkaarten van 1731/32 
staat reeds bebouwing op dit terrein aangegeven. Een 
reden te meer de bouwputten wat nader te bekijken. 
In de noordoost hoek van de bouwput bleken zich resten 
van een of meer brandlagen, steenbouw en een of meer- 



dere lemen vloeren te bevinden. Onder een recent op- 
hogingspakket van ca. 55 cm volgde een hingele zand 
laag tot op 75 cm diepte, deze werd op een enkele 
plaats doorsneden door een vloer van bakstenen van een 
18de-eeuws formaat. Hieronder tekende zich een tweede 
vloer af, 3 cm dik van aangetrapte leem vervaardigd. 
Deze was nog slechts op een klein aantal plaatsen 
waarneembaar. Er-onder volgde een ca. 10 cm dikke brand- 
laag bestaande uit fragmenten puin, aardewerk, venster- 
glas en brokken houtskool. Deze laag rustte op een 
tweede lemen vloer van ca. 6 cm dikte, waaronder zich 
een schone zandlaag bevond van 4 cm overgaand in een 
grijsbruine laag met resten houtskool en puin. Hieruit 
werd 14de-eeuws steengoed geborgen. Op 1.35 m volgde 
een geelbruine zandlaag . . .  
De onderste lemem vloer werd aan de noordzijde begrensd 
door een muur van naast elkaar gestapelde mergelblokken 
(25~10x6 cm) en aan de zuidzijde door een eensteense 
bakstenen muur.- In oostelijke- richting verdween de 
vloer in het profiel van de bouwput, terwijl in het 
westen geen duidelijke begrenzing kon worden waargeno- 
men door recente verstoringen. De vloer kon over een 
breedte van 3.5 m worden gevolgd. In totaal kon een 
vloeroppervlak van ca. 15 m2 worden blootgelegd. In het 
onderste vloerniveau werd verder nog een bakstenen 
haardplaatsje (?) waargenomen van ca. 1 m2. De brand 
laag ter plaatse leverde veel verbrand aardewerk, glas 
en bronsresten op. Uit de bronsresten kunnen geen 
oorspronkelijke vormen meer worden herkend. Stille 
getuigen van een flinke brand!? 
De aardewerkfragmenten die in relatie met de deels nog 
aanwezige tweede lemen vloer werden aangetroffen, 
bleken bij reconstructie tot het aardewerk uit de dikke 
brandlaag te behoren, zodat van een vondstgruep kan 
worden gesproken. Hiermee zal meteen het oudste vloer- 
niveau gedateerd kunnen worden. 
Het aardewerk uit de brandlaag bestaat uit fragmenten 
laat steengoed, fragmenten van schotels met groene 
glazuur, van grapes van roodbakkend aardewerk met 
pam/blauwe glazuur, van potten met een band van 
vingertopafdrukken op de hals, en verder resten van 
Frechner visschotels, van slap geprofileerde "Limhuyse 
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kommen" en van z.g. "papkommen" (afb.) Datering: tweede 
helft 16de eeuw. Een aantal fragmenten van een Majoli- 
ca-bord beschilderd met een rosetvormige bloem in het 
midden geflankeerd door ranken ornamenten. past qua 
datering ook prima in deze groep. 

Papkom uit Gennep schaal 1 : 2 

Op de haardplaats achtergelaten aardewerk, Majolica en 
bronzen vaatwerk uit de tweede helft van de l6de eeuw.. 
Het behoeft niet veel fantasie om hier een relatie te 
ontdekken met de stadsbrand van 1597, die de hele stad 
inclusief het archief, up een enkel stenen huis na, 
verwoestte .... Of het hier een houten huis betrof, kan 
niet helemaal met zekerheid worden gezegd. Gezien de 
grote hoeveelheid houtskool uit de brandlaag mogen we 
dit wel aannemen. 
Op een plaats werd de lemen vloer doorsneden door een 
kuil met een diameter van 1 m en een diepte van ca. 50 
cm. Hieruit werd voornamelijk "GennepsU-volksaardewerk 
geborgen, bestaande uit fragmenten van visschotels, 
borden en voornaadpotten. Datering: eerste helft 18de 
eeuw. Uit het profiel van de kuil valt duidelijk af te 
lezen dat deze behoorde tot het bakstenen vloerniveau 
dat hier en daar nog aanwezig was. Deze vloer zal 
hebben behoord tot het pand dat reeds voorkomt op de 
Kleefse kadasterkaarten van 1731/1732. 

Met dank aan Jan Rijssen voor de hulp bij de determi- 
nat ie. 
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