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JAARVERSLAG 
Jaargang XXIII 

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
afdeling Nijmegen en omstreken 

VOORWOORD 

Overzien we de veldaktiviteiten van onze 
afdeling in 1990, dan valt in de eerste 
plaats op dat we stevig in de late M.E. en 
recentere tijden bezig zijn geweest. Een 
accentverschuiving of een tijdelijk ver- 
schijnsel? In elk geval heeft het onze ken- 
nis betreffende deze periode aanzienlijk 
vergroot en U zult begrijpen dat de kontakten 
met de Stichting Stadsarcheologie Nijmegen en 
met name met de stadsarcheoloog de heer J. 
Thijssen veelvuldig zijn geweest. 
In 1990 vond wederom een sekretaris-wisseling 
plaats; met Antoinette van Duijn begon het zo 
goed, met veel kennis van zaken en de reser- 
ve-sekretaris, Robert van Dierendonck, in de 
onmiddellijke nabijheid. Maar tegen verhui- 
zingen is geen sekretariaat bestand. Gelukkig 
kon, na enig verwoed zoeken, in de persoon 
van de heer H. de Wit, een goede opvolger 
gekozen worden. 
Verder werd dit jaar onze nieuwe werkruimte 
in de oude schoal aan de Biezenstraat (voor 
twee jaar! ) ingewijd. Er bleken nogal wat 
problemen met het gebouw te zijn. De verwar- 
ming was bepaald niet optimaal (gelukkig was 
het een zachte winter) en ook de verlichting 
viel af en toe uit. Zeer vervelend was dat 



tijdens de cursus "Inleiding in de archeolo- 
gische perioden" van februari tot april gege- 
ven door ondergetekende en de heer J .  Thi js- 
sen en waaraan een tiental leden heeft deel- 
genomen. Het gebouw gaat echter eind dit jaar 
tegen de grond, zodat eenieder die een goed 
idee heeft voor een nieuwe werkruimte (25 á 
40 m2), wordt uitgenodigd dit zo snel moge- 
lijk te melden. 
Ook hadden we dit jaar een nieuw onderdak 
voor onze avondbijeenkomsten. Na langdurige 
gastvrijheid .in het Psychologisch Laboratori- 
um van de Katholieke Universiteit genoten te 
hebben, zijn we nu wederom in het Provinciaal 
Museum G.M. Kam te gast; een toch voor onze 
activiteiten meer s£eervol gebouw. Onze grote 
dank hiervoor gaat uit naar de directeur 
Mevr. A.M. Gerhartl-Witteveen, met wie een 
regeling kon worden getroffen. 
Verder is er een intensief gesprek geweest in 
Nijmegen met de Gelderse Archeologische 
Stichting, onder leiding van Prof. Modderman, 
betreffende het bevorderen van wat meer in- 
tensieve contacten en samenwerking tussen de 
G.A.S. en de A.W.N. 
Tot slot zou ik nog willen wijzen op het 
ontstaan van twee landelijke werkgroepen 
(dwarsverbanden) binnen de A.W.N., t.w. de 
werkgroepen Steentijd en Aardewerk. Van de 
eerste ben ikzelf l i d .  De bi jeenkomsten vin- 
den plaats in Amersfoort en af en toe worden 
er excursies georganiseerd. Een ieder die 
belangstelling heeft, kan mij hierover bel- 
len. Het lijkt mij dat hieruit in de toekomst 
iets belangrijks kan groeien. 

Wim Tuijn, voorzitter. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

H. de Wit 

Bestuur: 
Het bestuur was vanaf 3 april 1990 (jaarver- 
gadering) als volgt samengesteld: 
voorzitter: dhr. W. Tuijn 
vice voorzitter: dhr. G. van Alphen 
penningmeester: dhr. C. Neijenhuis 
secretaris: dhr H. de Wit 
bestuursleden: dhr. L. Teubner, dhr. H. 

Verscharen, mej. P. van der 
Voor t 

Mej. P. van der Voort en dhr. H. de Wit wer- 
den tijdens de jaarvergadering in het bestuur 
gekozen. 

Op de jaarvergadering werd het verslag van de 
penningmeester over het jaar 1989 door de 
kascommissie in orde bevonden en door de 
vergadering goedgekeurd. 

In juli werd in het bestuur stilgestaan bij 
het 5e ! lustrum van het voorzitterschap 
van Wim Tuijn. Ook tijdens de bijeenkomst 
van de afdeling in september werd hieraan 
aandacht besteed. Het bestuur feliciteerde 
Wim met dit lustrum en bedankte hem voor de 
inzet, waarmee hij gedurende zoveel jaar de 
drijvende en inspirerende kracht van de afde- 
ling is. Het bestuur heeft deze felicitatie 
vergezeld doen gaan van een boekgeschenk voor 
hem en bloemen v'oor zijn vrouw en daarbi j de 
hoop uitgesproken, dat de afdeling nog vele 
jaren van zijn deskundigheid gebruik zal 
kunnen maken. 



Het bestuur vergaderde in de verslagperiode 
vier maal. De belangrijkste aandachtspunten 
op deze vergaderingen waren het opstellen van 
het le'zingen- en excursieprogramma, het be- 
spreken van het huishoudelijk reglement en 
het voorbereiden van het jaarverslag van de 
afdeling. 

Het bestuur was vertegenwoordigd op de af ge- 
vaardigdenvergadering op 10 nov. te Utrecht. 
Agendapunten waren: ledenverloop, dwarsver- 
banden en stichtingen binnen de AWN. 
Wim Tuijn maakt deel uit van de groep specia- 
listen binnen de AWN (dwarsverband), welke 
zich bezighoudt met de Steentijd. 

Het bestuur heeft de afdeling aangemeld als 
begunstiger van de Gelderse Archeologische 
Stichting (G.A.S.). Op deze manier wordt door 
de afdeling een samenwerkingsverband aange- 
gaan met de G.A.S. met het doel bij te dragen 
aan een verbetering van de "public relations" 
van de archeologie in de provincie, o.a. door 
middel van tentoonstellingen. 

Ledenadministratie: 
Per saldo is het ledental nagenoeg gelijk 
gebleven: van 147 naar 148 leden. 
Het aantal donateurs van de afdeling is ll. 

Lezin~en : 
Op 17 januari 1990 verzorgde drs. L. Swinkels 
-c.onservator van het Provinciaal Museum Kam- 
een inleiding op de tentoonstelling 'Schatka- 
mer van Gelderse Oudheden' in dit museum. 
Daarna werd deze tentoonstelling bezocht. 

Prof. dr. H. Heidinga hield op 6 maart een 
lezing over Gennep in de volksverhuizings- 
tijd. Hij presenteerde hier een eerste over- 



zicht van de vondsten van de recente opgra- 
ving op de Maaskamp te Gennep. 

Tijdens' de jaarvergadering op 3 april 1990 
werd door drs. R. Hulst, provinciaal archeo- 
loog, een overzicht gegeven van de grote ROB- 
opgraving op de Brieneshof te Elst. 

Op 14 mei 1990 vond een bespreking plaats van 
het boek 'Opgraven, technieken voor archeolo- 
gisch veldwerk' o.l.v. dhr. G. van Haaff, één 
van de auteurs van dit voortreffelijke in- 
structieboekje. Vooral de nieuwe Monumenten- 
wet vormde een onderwerp van discussie. 

Op 8 okt. 1990 vond de traditionele Scherven- 
avond plaats. Er waren veel interessante bij- 
dragen van onze eigen leden, m.n.: de 'onder- 
water'-zoektocht naar de Romeinse brug bij 
Cuijk, een overzicht van de belangrijkste 
vondsten bij de dijkverzwaringswerkzaamheden 
bij Gendt, de opgraving van de boerderij ( 
14e-l6e eeuwse vondsten) in Woezik, een over- 
zicht van recente vondsten bij de opgraving 
op het terrein van het Canisius College. De 
bijeenkomst had een levendig karakter en werd 
door een groot aantal leden (36) bezocht. 

Dr. W. Willems, directeur van de ROB, hield 
op 21 nov. 1990 een interessante lezing over 
'de Romeinen op het Kops Plateau'. Op boeien- 
de wijze gaf hij een overzicht van de belang- 
rijkste bevindingen tot nu toe. Voor zijn 
lezing was zeer veel belangstelling; er waren 
61 aanwezigen. 

Excursie : 
Op zaterdag 3 nov. 1990 ging de afdeling 'op 
excursie' naar het museum Burg Linn in Kre- 
feld (Duitsland). 38 Deelnemers begaven zich 



's morgens vroeg per luxe touringcar op weg 
om zich vanaf ongeveer half elf tot 's mid- 
dags vier uur 'tegoed te doen' aan het be- 
zicht&gen van de vele boeiende vondsten uit 
het grote Romeinse en Frankische grafveld in 
Krefeld-Gellep. De rondleiding en de presen- 
tatie waren uitstekend. Velen maakten van de 
gelegenheid gebruik om ook nog een paar ande- 
re musea in de directe nabijheid te bezoeken. 
Al met al leverde deze dag een zeer geslaagde 
excursie op. 

Werkavonden: 

Op de woensdagavonden waren er in onze 
werkruimte in de voormalige schoal aan de 
Rivierstraat 81 (ingang Biezenstraat) weer de 
wekelijkse werkavonden. Ondanks enkele hin- 
dernissen (zie Voorwoord) werd hier toch weer 
enthousiast gewerkt aan vondstverwerking en 
werd er een korte cursus verzorgd door Jan 
Thi jssen en Wim Tui jn met als onderwerp 'In- 
leiding in de archeologische perioden'. 
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VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

G . G .  Neijenhuis 

FINANCIEEL OVERZICHT 1990 

ONTVANGSTEN 

Batig s a l d o  31 d e c .  1989 f 1 . 6 5 5 , 0 3  
Retributie hoofdbestuur 1.6'76,-- 
Verkoop jaarverslagen 
Donaties 
Excursie 
AWN-boek 'Opgraven' 
Rente giro 
Restitutie verzekering 

U I TGAVEN 

Portokosten 
Drukwerk 
Lezingen en 
representatie 
Materiaal 
Lasten werkruimte 
Excursie 
Diversen 
Saldo 31 dec. 1990 



BEGROTING 1991 

INKOMSTEN 

Retributie hoofdbestuur 
Verkoop jaarverslagen 
Donaties 
Rente 
Excursie 

UITGAVEN 

Portokosten 
Drukwerk 
Lezingen en 
representatie 
Materiaal 
Lasten werkruimte 
Diversen 
Excursie 
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DE "BERENDONCKBIJE", DE LAATSTE KRUIMEL ? 

Marc de Groot 

In het jaarverslag AWN afd. Nijmegen e.o. 
1982 dacht ik het laatste artikeltje aan het 
prehistorisch eldorado, de Berendonck, gewijd 
te hebben. In 1985 dacht ik wederom "that's 
it!". Toch werd ik opnieuw geconfronteerd met 
hetgeen archeologie zo boeiend maakt, name- 
lijk, het onverwachte. Wie schetst dan ook 
mijn verbazing dat ik in een plaatselijk 
etablissement de vondst van een bronzen hiel- 
bijl opmerkte, op een voor mij nogal onbekend 
terrein. De vondst bleek door de heer Brands 
uit Wychen met een metaaldector te zijn ge- 
daan in het recreatiegebied de Berendonck te 
Wychen. Het terrein is begin jaren 70 ont- 
zand. Over verdere vondstomstandigheden is 
niets bekend. De ca. 14 cm lange hielbijl is 

sterk gecorrodeerd 
en zowel het eindge- 
deelte van de hiel 
alsmede de snede 
ontbreken. De breuk- 
vlakken zijn niet 
recent. De bi j1 doet 
het meest denken a.an 
het "inheems-zuide- 
lijke type", door 
het ontbreken van 
een blad met de voor 
noordelijke streken 
zo kenmerkende rand- 
lijsten. Echter op 
deze bijl zijn de 
aanzet ten voor rand- 
lijsten nog flauw 
aanwezig. 
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Het betreft hier dus een type met zowel noor- 
delijke alsMRhein/ Maas" kenmerken.Dit stemt 
ook overeen met het verspreidingsgebied van 
deze bijltypen, waarvan het overgangsgebied 
zich in deze streken bevindt. 
Vermenging van bepaalde streekkenmerken kende 
men blijkbaar niet alleen in de aardewerkvor- 
men en versieringen. Vergelijkbare typen 
hielbijlen "zonder" randlijsten en zonder 
verdikking midden op het blad zijn voorname- 
lijk aangetroffen in het stroomgebied van de 
Maas en behoren tot de zg. "Nedermaastypen". 
Dit type bi j1 kondigt het begin aan van een 
inheemse bronsindustrie in de midden Brons- 
tijd, in het Maas/Rijn gebied (Buttler 1973). 
Als we dit verhaal projecteren op hetgeen 
reeds is aangetroffen op de Berendonck, dan 
kunnen we alleen maar concluderen: "dit ont- 
brak er nog maar aan!". Nederzettingssporen, 
uit juist de midden- en late fase van de 
Bronstijd zijn hier in ruime mate aangetrof- 
fen. Rijst mij tot slot de volgende vraag: 
moet de hedendaagse amateur zijn werkterrein 
verleggen van de akkers en bouwputten naar 
het plaatseIijk etablissement? Vult. U zelf 
maar in.. . . . . .Met dank aan de heer Brands 
voor de bereidwillige medewerking. 

Literatuur: 

Butler, Nederland in de Bronstijd, 1979. 

Butler, Einheimische Bronzbeil produktion im 
Niederrhein   aas gebied, Paleohistoria XV, p. 
319-343, 1973. 
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EEN ONVERWACHTE IJZERTIJD NEDERZETTING. 

A. Hendriks 

De dijkverzwaring die de gemoederen in Gendt 
zozeer bezighoudt, heeft in het afgelopen 
jaar archeologisch gezien heel wat verrassin- 
gen bezorgd. De verrassendste vondst was wel 
een gedeelte van een plattegrond van een 
ijzertijdwoning waarvan de paalgatverkleurin- 
gen te voorschijn kwamen bi j het verwijderen 
van de oude di jkvoet. De vindplaats is bin- 
nendijks gelegen, 'n paar honderd meter ten 
oosten van Hulhuizen, (onder Gendt) waarvan 
oude kaarten en geschriften al bewoning aan- 
geven in het begin van de 14e eeuw. In tegen- 
stelling tot Hulhuizen, a t  gelegen is op 
oude cultuurgrond, is deze bewoning gelegen 
op vóór Romeinse stroomafzettingen. Na tele- 
fonisch contact over de dreigende werkzaamhe- 
den van Rijkswaterstaat langs het gehele 
Gendtse dijklichaam, werd afgesproken met 
dhr. Hulst (prov. arch.) dat wij ons zouden 
beperken tot constateren, schaven, intekenen 
en grondverkleuringen onderzoeken. Ten tijde 
van de ontdekking (17-6-'90) was een zwarte 
bewoningslaag al nagenoeg verwijderd en rest- 
ten ons slechts de paalgaten en andere ver- 
kleuringen in een zeer harde (door de zon 
gedroogde) zavelige klei. Het restant van de 
bewoningslaag bevindt zich tussen 75 cm en 
100 cm beneden het maaiveld. Vermeldenswaard 
is verder, dat onder de oude bewoningslaag 
zich een opvallend rood/bruin ijzeroerhoudend 
zandpakket uitstyekt. Samen met enkele leden 
van de Historische Kringen Gendte en Huessen 
werd de keiharde bodem in het maanlandschap 
van de dijkverzwaring enigszins geschaafd. 
Bij het inmeten werd een naburig kassencom- 
plex als referentie genomen (zie afb. 1). 



A f b .  1: Onderzoek Gendt (tek. G . J . A .  Janssen) 



KUIL A DOORSNEDE a-a 

KUIL B DOORSNEDE b- b 

4 WAIVLO 
7 4 \ " ~ ~ , \ \ , p 7 -  - --- -- - - - - - - 

*A\ .\*///A'.\\\\// -<Mz??x? 
AFGEGRAVEN MAAIVELD 

KUIL , C DOORSNEDE c - C 

0.0 q2 QS Q6 08 1,OH 
- - d  

Afb. 2 en 3: coupes van afvalkuilen 



De afvalkuilen zijn met een letter aangege- 
ven. Kuil D is waarschijnlijk een paalgat. De 
kuilen A ,  B en C zijn over de aangegeven lijn 
gecoupe'erd (zie afb. 2 en 3). 

Losse vondsten van het terrein 

Om uit te leggen waar de losse vondsten pre- 
cies vandaan komen, eerst even iets over de 
werkwijze van Rijkswaterstaat. 
De dijk wordt enorm verbreed, al naar gelang 
de situatie, ter plaatse vereist is, binnen- 
di jks dan wel buitendijks. In ons geval dus 
binnendijks, waartoe de oude dijkvoet, een 
strook grond van plm 20 mtr. breed, ongeveer 
1 mtr. diep wordt uitgegraven die grond wordt 
tijdelijk achter de zo ontstane brede gleuf 
opgeslagen. De gleuf wordt met fijn zand 
gevuld en aangetrild en glooiend op nieuwe 
dijkhoogte gebracht, waarna de oude cultuur- 
grond er weer overheen wordt geschoven en 
ingezaaid. Van deze toplaag komt verreweg het 
grootste deel van de losse vondsten. 
Deze losse vondsten waren geconcentreerd op 
het bewoningscomplex; daarbuiten namen ze 
snel in aantal af. Het gewicht van de scher- 
ven bedraagt 2 4 , 5  kg., waarvan 1,4 kg. Ro- 
meins en recenter materiaal. 

le eeuw n.C.: 15 Romeinse scherven 
5e eeuw : 1 randfragment (Trier) 
7-8e eeuw : 2 bodemfragmenten (Ubbergs en 

Karolingisch) 
10-13e eeuw : 3 fragmenten (Pingsdorf) 

Veruit in de meerderheid zijn de ijzertijd- 
f ragmenten, waarvan sommige wandscherven met 
kam-, rondjes-, lijn- en nagelindrukken zijn 
versierd. Ook Kalenderberg komt voor, met 
knobbeloortjes (afb. 4, nr. I). 



Afb. 4: Late ijzertijd en inheems-romeinse 
keramiek 
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Bij de randfragmenten zien we nagelindrukken 
bovenop en tegen de rand (afb. 4, nr. 2,3,4 
en 5). Ongeveer 50% van dit aardewerk is 
sterk verschraald met fijn en grof zand. 
Verdere vondsten van het terrein: 
- 2 platte driehoekige weefgewichten (afb. 5, nr 1) 
- huttenleem 
- 1 slingerkogel (afb. 5, nr 2) 
- fragmenten zoutvaten-aardewerk 
- fragmenten van bolle potten: plm jaar nul 
- veel fragmenten met slap S-profiel, enkele met 
scherp S-profiel: late ijzertijd 

- 2 fragm. dak~andprsfiel: le eeuw n.C. (afb. 4, nr 6) 
- 2 trechtervormige randen: midden-ijzertijd 
- 1 haakrand: 500-600 V.C. (afb. 4, nr 7) 
- 5 spinklosjes (afb. 5, nr 4) 
- 1 ijzeren pijlpunt (afb.5, nr 5) 
- 1 bronzen fibula-naald (afb. 5, nr 6) 
- 3 glazen La Tene armbandfragmenten (afb. 5, 

nr 3); 2 x  D-profiel, waarvan lx sec. ge- 
bruikt als hanger en lx 7-ribbig 

- 2 bronzen munten: 1 as van Claudius (imita- 
tie ? )  en 1 gehalveerde as van Augustus 
(imitatie ? )  met op keerzijde krokodil 

Het botmateriaal (4,5 kg.) bestaat uit: 
55% rund, 33% schaap/geit, 5'5% varken, 5% 
paard en 1,5% hond. 
Nogal wat materiaal van rund en schaap is van 
jonge dieren afkomstig (resp. 2- en l-jarig). 
Diverse botten vertonen vraatsporen. Opval- 
lend is het lage percentage varken. Dit 
blijkt echter typerend te zijn voor inheemse 
bewoning in ons gebied in de eerste eeuw na 
Chr.. Lauwerier ;publiceert in zijn proef- 
schrift over Heteren I en Ewijk I hetzelfde 
beeld van zo- weinig varkensvlees op tafel. 
Hebben de Bataven hun varkens aan de Romeinen 
verkocht? Want in Nijmegen zijn er juist zeer 
veel botten van aangetroffen. 



Afb. 5: Losse vondsten dijkverzwaring Gendt 



Vondsten uit afvalkuilen (en paalgaten). 

Beschouwt men de totale inhoud van de kuilen 
(B en D zijn waarschijnlijk paalgaten), dan 
valt op dat bijna 100% van de scherven sterk 
met zand gemagerd is. Dit kenmerk kan in onze 
omgeving dienen als sterke aanwijzing van 
inheems Romeinse produkties; in dit geval Ie 
eeuw n. Chr.. Daarnaast wijst in dezelfde 
richting de aanwezigheid van primitieve bolle 
potten met af en toe een dakrandprofiel. 
Overigens is het hier weer merkwaardig dat de 
bewoning aan het eind van de eerste eeuw 
blijkt te eindigen en pas in de vroege h4.E.  
weer aarzelend tevoor schijn komt. Iets der- 
geli jks hebben we ook gevonden aan de St. 
Hubertusweg, Ooypolder (Jaarversl. 1984, b1.z 
9) en op de Ooygraaf, Beuningen (Jaarversl. 
1989, b l z  11). 
Aannnemelijk is nog dat in N.W.-richting 
verdere bewoningssporen kunnen voorkomen, 
omdat zich daar in het landschap een duide- 
lijke verhoging aftekent. Ook onder de dijk 
kan men nog iets verwachten. 
Een paar dagen slechts was de nederzetting 
blootgesteld aan onze nieuwsgierige blikken, 
toen werd er een dikke laag zand overheen 
geschoven, zodat de paalsporen de eerste 500 
jaar dienst moeten doen als ondergrond voor 
een Gendtse dijkglooiing. 

Determinatie: 
aardewerk: W .  Tuijn; botmateriaal: J .  Thijs- 
sen; munten: R. ,Reijnen. 

Tekeningen: W.Oteman, G. Janssen. 

Literatuur: 
Getekend zand - 10 jaar archeologisch onder- 
zoek in Oss-Ussen. 
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Een Romeins grafveld - Stuart 
Gewoon aardewerk - Stuart 
Gendt a/d Waal - J. Wolters 
Gefasstypen der Römische Keramik im Rheinland 
- Gosen 
Animals in Roman times in the Dutch Eastern 
river area - Lauwerier 

EEN UITZONDERLIJKE IJZERTIJD-VONDST UIT 
HERPEN 

G.H.J. van Alphen 

In de zomer van 1989 werden door de heer R. 
Zonnenberg bi j het omploegen van een perceel 
grasland een aantal Ijzertijdscherven opge- 
raapt. De interesse van de vinder leidde 
onlangs tot een melding -via het Jan Cunen- 
centrum te Oss. 
De vindplaats is gelegen in Herpen (gemeente 
Ravenstein), tussen de Wooijstraat en de 
Putwielen en wordt gekenmerkt door een duide- 
lijk waarneembare verhoging in het  terrein. 
Deze verhoging, "De Heiligen Berg" genaamd, 
maakt deel uit van een groter gebied, dat in 
de volksmond "Het Heiligenland" wordt ge- 
noemd. Behoudens enkele kleine oppervlakkige 
egalisaties die in de loop der jaren door de 
eigenaar zijn uitgevoerd, heeft de Heiligen 
Berg ( thans wei'l-and) zi jn oorspronkelijke 
hoogte behouden. Ook bij de werkzaamheden van 
de Ruilverkaveling van het Land van Raven- 
stein in de vijftiger jaren, is dit gebied 
onaangetast gebleven. 
In de directe omgeving van deze vindplaats 



werden bij ontgrondingswerkzaamheden in 1975, 
ook bewoningssporen uit het Neolithicum e n  de 
Bronstijd ontdekt. 

De betreffende oppervlaktevondsten, bestaande 
uit een aantal Ijzertijd-scherven, zijn thans 

(jan. '91) nog in onderzoek bij de R . O . B . .  De 

twee fragmenten (afb. 1 en 2) zijn globaal in 

de midden-Ijzertijd te dateren. 

A f b .  1 en 2: Ijaertijd potfragmenten (tek. 

R.O.B.) 

Het scherp geknikte rand-wandfragment (afb. 
1 )  is bepalend voor een nagenoeg compleet 



potprofiel. 
Een uitzonderlijke vondst betreft een frag- 
ment van vermoedelijk een drinknapje of olie- 
lampje, dat op grond van materiaal en karak- 
ter eveneens in de Ijzertijd kan worden geda- 
teerd (afb. 3). 

Afb. 3: Drinknapje of olielampje? 

In de rechter-onderhoek van het bovenaanzicht 
is nog juist de aanzet zichtbaar van de derde 
binnenhoek, van waaruit een min of meer 
rechthoekig napje van 5 x 5 cm valt te recon- 
strueren. Door het ontbreken van sinterings- 
verschijnselen in het baksel, kan het gebruik 
als smeltkroes worden uitgesloten. Voor zover 
thans kan worderr nagegaan, zijn hiervan nog 
geen parallellen bekend, zodat deze vondst 
(voorlopig) een UNICUM m a g  worden genoemd. 
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DE AWN I N  DE CANABAE 

Rein Looy 

Ook in het afgelopen jaar waren er voor de 
liefhebber van het edele veldwerk in R.omeins 

Nijmegen voldoende mogelijkheden om de rug te 

krommen. De opgravingen van de Universiteit 

in de canabae behorende bij de Romeinse legi- 
oensvestigingen op de Hunerberg, verschaften 
veel werk en genoegen aan de oprechte a m a -  

teurarcheoloog. 
Het noordwestelijke en het westelijke deel 

van het opgravingsterrein werden grondig 

onderzocht. De AWN-leden waren vooral 's- 

zaterdags actief. Gelaarsd verschenen er een 
aantal kwieke heren en een enkele dame, die - 
na het afhalen van het instrumentarium schop 

en troffel- enthousiast afvalkuilen begonnen 

te ontleden. Uit de vondsten bleek dat de 

meeste kuilen uit de Flavische tijd (69 - 96 
na Chr.) stammen. Over de kwantiteit en vaak 

ook over de kwaliteit van de vondsten viel 
niet te klagen. Veel scherven van o .a. kook- 
potten, amforen, Holdeurns aardewerk en Terra 
Sigilata kwamen te voorschijn. De Terra Sigi- 
lata was vaak versierd met opdruk van planten 

en dieren, terw'i j1 in een aantal gevallen de 
stempel van de maker goed zichtbaar was. 

Als bijzondere vondst mag genoemd worden een 

stuk Holdeurns aardewerk, vermoedelijk een 
scliouder van een kruik. Dit op zich is niet 
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zo bijzonder, ware het niet dat dr. Jan-Kees 
Haalebos, de leider van de opgraving, zich 
herinnerde een dergelijk stuk aardewerk in 
Museum Kam gezien te hebben. Het betrof hier 
een stuk dat in der tijd gevonden was door 

Holwerda, die er in 1944 over publiceerde. 

Bij verificatie bleken belde stukken aan 

elkaar te passen. 

Veel glasscherven kwamen na 2000 jaar weer in 
het daglicht,. onder meer een groot stuk van 

een zogenaamde circusbeker met de namen van 
wagenmenners erop. 

De metaalwaren werden vooral vertegenwoordigd 
door grote aantallen spijkers. Met de metaal- 

detector werden regelmatig munten opgespoord, 

waaronder Quinarii, Sestertii en Asses. 

Hoogtepunten waren het vinden van een gouden 

munt van Nero en een van Vespasianus. Onder 
het hoofd diversen kunnen genoemd worden 

fibulae, ringen, armbanden, harnasdelen en 

loden gewichten. 

Tastbare vondsten uit de afvalkuilen zijn 
voor het dateren essentieel. Minstens zo 

interessant echter waren de sporen van bebou- 
wing die bloot gelegd werden. Op het vlak 
verschenen de contouren van een houten gebouw 
van ca 22 x 25 mtr, onderverdeeld i n  een 
aantal kleine kamers en een binnenhof. Het 
was gebouwd over ;de greppels van een oudere 

weg. De functie van het gebouw is (nog) niet 
bekend. Opgravingen in de komende jareri zul- 
len waarschijnlijk duidelijkheid brengen. 

Het is nu winter, de troffels zitten nog in 



het vet. Begin april echter kunnen de ver- 

slapte rugspieren weer volop in training 
komen en zal ook de AWN haar bijdrage leveren 
aan de 'oude' wetenschap. 

CUIJKSE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP 

Verslag 1990 

De activiteiten van onze werkgroep hebben 

zich in 1990 voor een groot deel gericht op 
zaken die meer in het organisatorische vlak 
liggen, zoals: 
l. Het museum Ceuclum. 

Alle leden van de werkgroep zijn actief 

geweest bij het voorbereiden en verzorgen 
van vier presentaties in Cuijk ter gele- 

genheid van officiële gebeurtenissen bij 
bedrijven. Verder is er in diverse sub- 
groepen veel werk verzet ter voorbereiding 

van de oprichting van het museum. Nu zijn 
we zover dat op 4 december de Stichting 

Museum Ceuclum officieel is opgericht. 
Bovendien is door samenbundeling var1 

krachten het, plan tot verbouw van de Goti- 
sche toren gereed gekomen. De genieenteraad 
heeft het krediet verleend (ruim twee 
ton).De planning is er op gericht dat de 
opening aan het begin van het zomerseizoen 



kan plaatsvinden. 

2. Het onderzoek in de Maas. 
Zoals in het jaarverslag 1989 is vermeld, 
is een onderzoek naar resten van Romeinse 

bruggen bij Cuijk gaande. Mede door ver- 

kenningen van amateur-duikers o.l.v. drs. 
Boudewijn Goudswaard van de afdeling Ar- 
cheologie Onderwater van de ROB i s  inte- 

ressante aanvullende informatie verzameld. 

De ROB he,eft inmiddels besloten de uitge- 
breide verkenning op te nemen in het meer- 
jarenpro ject Oostel- i jk rivierengebied en 
Maasdal. Voor de realisering wordt een 

duikersgroep gevormd, waarin ook enkele 

AWN-ers; allen zullen een korte opleiding 
krijgen in het inmeten en registreren van 

waarnemingen onder water. Ook de archeolo- 
gie in het algemeen zal in de instructie 
worden opgenomen. De land-ANW-ers zullen 

behulpzaam zijn bij de vondstbehandeling, 

verkenning van omliggende terreinen en 

verzamelen van relevante documentatie. Het 
streveri is er op gericht om vanuit deze 

activiteit een permanente duikersgroep van 

amateur-archeologen te vormen, die samen- 

werkt met de ROB en de land-AWN. Op deze 
wijze kan ook het onderwater-onderzoek van 
de itOB breder worden opgezet. Ti- jdens de 
in 1990 uitgevberde veibkenningen zijn con- 
centraties van palen en steenblokken vast- 

gesteld. Inmiddels zijn ook enkele paal- 
schoenen gevonden. Enkele houtmonsters 

hebben (nog wat onzekere) aanwijzingen 



opgeleverd voor datering in de vierde 

eeuw. Door middel van side-scan-sonar- 

opnamen, uitgevoerd door Rijkcwaterstraat 

is meer inzicht verkregen in de samenhang 
van de waarnemingen. 
Noodoparaving in de Maasstraat. 
Tijdens bouwactiviteiten is er in de bouw- 
put noodonderzoek uitgevoerd. Met medewer- 
king van de graafmachinist was het moge- 

lijk de ,inhoud van een beerpi-at uit; de l8e 
eeuw grotendeels te redden. Van dit onder- 
zoek is een afzonderlijk verslag opge- 
steld, waarnaar wij hierbij verwijzen. 

Namens de werkgroep, 
Jantinus Koeling 

HET KASTEEL GROESBEEK 

Huub Borst Pauwels 

In het voorjaar van 1990 werd er op een per- 

ceel aan de Hoflaan te Groesbeek gestart met 

de grondwerkzaamheden ter voorbereiding van 

de nieuwbouw voor de Groesbeekse Tehuizen. 

Het feit dat men op deze locatie fundamenten 
zou kunnen aantreffen van het uit historische 
bronnen bekende kasteel van d e  "Heren van 

Groesbeek", was voor enkele leden van de 
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Heemkunde-kring Groesbeek een aanleiding om 

het perceel nauwlettend in de gaten te hou- 
den. Tijdens een inspectie van het terrein in 

maart werden door de heer J .  Kuijpers inder- 
daad fundamenten aangetroffen van het kas- 

teel. In overleg met de provinciaal. archeo- 
loog van Gelderland werd vervolgens door 

enkele leden van de Heemkunde-kring met as- 

sistentie van locale vrijwilligers een opgra- 

ving verricht. In de zomervakantie is daarbij 
ook nog enige assistentie verleend door enke- 
le A.W.N-ers. Tijdens de opgravingscampagne 
werd een niet onaanzienlijk deel van de fun- 
damenten van het kasteel blootgelegd (zie 

tekening). 

A in de tekening laat de contouren zien van 
twee zware vierkante torens, alsmede twee 

binnenvertrekken van het kasteel. 

Behoudens de restanten van het kasteel, wer- 

den ook nog andere bewoningssporen aangetrof- 

fen op het perceel. Onder de fundamenten van 

het ten behoeve van de nieuwbouw gesloopte 

Rentmeestershuis (C in de tekening) werden 

namelijk fundamenten aangetroffen van een 

tufstenen gebouw (B in de tekening). Voorals- 

nog is dit bouwwerk te dateren in de Ile- of 
eerste helft van de 12e eeuw. Een nader te 

volgen bestudering van profielen in combina- 
tie met vondsten-moet een wat exactere date- 

ring gaan geven. Naai- het zich laat aanzien 

zijn de fundamenten te licht om deze aan een 
zogenaamde woontoren toe te kunnen schrijven. 



Kasteel Groesbeek (Tek.: J. Kuijpers) 
.. , 

Ettelijke paalstompen en paalgaten rond de 

fundamenten doen vermoeden dat het tufstenen C 

gebouw gecombineerd is geweest met houtbouw. 

Getuige het scherfmateriaal dat in een laag 
vlak boven de fundamenten is aangetrof f en, 

moet het bouwwerk reeds vóór de 13e eeuw 
alweer zijn afgebroken. 

Tijdens de opgraving bleek dat door de voch- 
tige omstandigheden een veelheid aan orga- 
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nisch materiaal uitstekend bewaard was geble- 
ven. Op uitnodiging van het opgravingsteam 
werden daarom ook de geo/biologen de heer en 
mevrouw Teunissen uit Malden bereid gevonden 
om enkele grondmonsters te nemen voor stuifL 
meelonderzoek. Het ligt in de bedoeling om op 
een later tijdstip nader terug te komen op de 
resultaten van dit stuifmeelonderzoek. 
Onder de vele vondsten die tijdens de opgra- 
ving geborgen zijn, m a g  een vondst niet onge- 
noemd blijven, namelijk de bovenkant van een 
melkkrukje. Dit voorwerp is onlangs, evenals 
enkele andere houten voorwerpen, prachtig 
geconserveerd door het R.O.B.. 

HET ADELLIJK GOED 'DE WAEDE' OF 'DE POLL' 

C. Neijenhuis 

De sectie archeologie van de Historische 
Kring Huissen, tevens werkgroep van de AWN 
afd. Nijmegen e.o., werd afgelopen jaar in de 
gelegenheid gesteld onderzoek te doen naar de 
restanten van het voormalige adellijk huis de 
Waede of de Poll.. 
Dit adellijk goed dat was gelegen op de grens 
van Huissen en Angeren bestond uit een om- 
gracht huis met enkele bijgebouwen en uitge- 
strekte landerijen (afb. 1). 



PA PEN SE - S TRAA 7 

Afb. 1: Situering van de Poll, begin 19e 
eeuw. De pijl geeft het ontdekte 
muurwerk aan, het cirkeltje de put. 

De oudste vermelding stamt uit l347 als het 

als erfgoed wordt overgedragen. Vermoedelijk 

is het dan reeds bebouwd. . D e  Heren van Wit- 

tenhorst, bewoners tussen 1 5 7 9  en 1 6 2 9 ,  heb- 
ben het adellijke huis "erbaut". Deze bouwfa- 
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Se moet in de negentiende eeuw grotendeels 

zijn gesloopt. 
Hoewel er veel historische gegevens zijn over 

het huis en de bewoners, zijn er toch een 

aantal vragen onbeantwoord. We hadden gehoopt 
met dit onderzoek o.a. te kunnen vaststellen 

of de historie van dit goed verder teruggaat 
dan 1347, of er nog resten van het huis aan- 
wezig waren en of het 'grote' onbebouwde, 

omgrachte perceel altijd zonder bebouwing is 

geweest. Heiaas bleek door de grilligheid van 
de eigenaar aanvankelijke toezeggingen weinig 
inhoud te hebben. In de periode dat onze 

aanwezigheid geduld werd, konden we toch 

enkele leuke resultaten boeken. Een inventa- 
risatie in en rondom de aanwezige bebouwing 

(een negentiende eeuwse boerderij) leverde 

diverse bouwfragmenten op, die toe te schrij- 
ven zijn aan het voormalige adellijke huis: 

o.a. zandstenen raamstijlen, hardstenen dor- 

pels en zelfs grensstenen van basaltlava. 

Een ondiepe proefsleuf, gemaakt door een 

buldozer, leverde alleen puinfragmenten op 

(bakstenen, lei en halfronde dakpannen sok 

wel paters en nonnen genoemd). 
Meer geluk hadden we bij de aanleg ven een 

nieuwe oprit; één van onze leden kon hier 
muurwerk intekenen dat zonder twijfel afkom- 

stig moet zijn van het omgrachte huis (afb. 

2). Dit grofgemetselde muurwerk bevatte ste- 

nen van de formaten 2 7 x 1 3 ~ 6  cm en 2 5 x 1 1 ~ 5  cm. 
Merkwaardig is dat dit tot 100 cm dikke muur- 
werk door een voeg verdeeld werd in twee 
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delen van respectievelijk plm. 30 en 70 cm 

breedte. 

Afb. 2: Muurwerk van de Poll 

Op de plaats van de oude doorgang was eer1 

hardstenen dorpel ingemetseld. 
Behalve dit muurwerk werd ook een oude put 

gelokaliseerd. Deze put was opgebouwd uit 

stenen van het formaat 2 7 x 1 3 ~ 6  cm. Van deze 
put kon helaas alleen de bovenlaag onderzocht 
worden. 

Scherven van steengoed en blauwgrijs aarde- 

werk in de bovenlaag van de put en tussen de 
fundering van het muurwerk geven voor beide 
een datering in de vijftiende eeuw. 
De t w e e  s teenf ormaten in het muurwerk zr->uderl 

kunnen duiden opxen nog oudere bouwaktiviteit 
ter plaatse. Een met puinresten vervui l c l e  

laag op plm. 1.80 m bevestigt d i t .  
De grachten die vaag waarneembaar waren, zijn 
deels volgestort met puin, zo is aan de hand 
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van grondboringen vastgesteld. 

Gedetailleerde informatie over dit onderzoek 

zal gepubliceerd worden in Mededelingen van 

de Historische Kring Huissen. 

Literatuur: 

Belonje, J .  , Het adellijk Gesees de Po1 bi j 

Huissen, Jaarboek van het Centraal Bureau 

voor de Genealogie, d l .  XII. 

R.A.G., Huisarchief die Waede of de Poll 

onder Huissen. 

R. A . G .  , Archief van de Doornenburg, inv. nr. 
196. 

Kadastrale kaart, sectie F 1832. 

EEN VOORNAME BOERDERIJ IN DE l 6 e  EEUW TE 
WOEZ IK 

Wim Tuijn 

Bi j het boi .~wri  jp ;maken van. d e  nieuwbouwwijk 

de Saltshoi te Wychen, bleek een terre-in aan 

de westkant van het dorpje Woezik, genaamd 

"het Zand", oude fundamenten te bevatten. 



Afb. 1 :  Situatietekening versterkte boerderij 
te Woezik (gemeente Wychen).(Tek. 

V.F. Brans) 
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Bij de sloop van de afgebrande schuur van de 
familie Gelissen-van der Aa ter plaatse, 
bleek deze al ergens bovenop gebouwd te zijn. 
Toen de wegcunetten van de nieuwboisrw in juli 

l 

vorderden, was de heer Henk Jansen met zijn 

beide zoons Dennis en Torn uit Wychen er snel 
bi j om te ontdekken dat er wel erg veel oud 
muurwerk aanwezig was. Tezamen met een groep- 

je Wychense leden werd gestart met het ont- 

bloten van de vrij diepliggende muren en werd 
de gemeente Wychen gewaarschuwd dat er iets 

belangrijks gevonden was. 
De gemeente reageerde direct mef een afzet- 

ting en meldde de vondst bi j de R.O.B. Deze 
vroeg de afdeling Nijmegen het project op 

zich te nemen. Vooral in vakantietijd bete- 
kende dit een niet gering karwei, maar dank 
zij de geweldige manpower van de Wychense 

groep werd de omvang van het gebouw langzaam 
zichtbaar en konden veel vondsten worden 

verzameld. 

Hoewel de plaatselijke krant "De Wegwijs" 
schreef dat er een oude burcht was ontdekt, 

bleek dat het een versterkte boerderij was, 

d.w.z. een grote boerderij (afb. 2 A) met een 
gracht erachter, en ervoor aan de zuidwest- 

zijde een stevig woonhuis op zware fundamen- 

ten en een waterpartij daaromheen (afb. 2 B). 
Het woonhuis moet. in een latere fase tegen de 
oorspronkelijke boerderij zijn aangebouwd of 
beter gezegd, zijn geplakt; de zware muren 

eindigden 'koud' tegen het oudere gebouw. 



A f b .  2 :  Opgravingsplattegrond met j 1 
versterking en achterhuis j 
uit d e  l 6 e  eeuw.  I i 

- - - - vermoedelijke muur m mergelstenen 
roodbakken steen 

T e k . :  V . F .  Brans 
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Het baksteenformaat van het woonhuis was 

25xl1/12x6,5 cm. Er was gebouwd op hard lemig 
zand met daarop eerst een vlijlaag van mer- 

gelblokken: afmetingen 2 0 x 2 0 ~ 3 5  cm. Een me- 

thode die ook in Nijmegen is gebruikt en wel 
in de 15e - l6e eeuw. 

Een deel van gebouw A lijkt geheel van mer- 

gelblokken te zijn gebouwd. De rest van dit 

gebouw is opgebouwd uit een enkele laag bak- 
steen met l.eern ertussen. E r  binnen bevonden 

zich een aparte kamer en een gemetselde beer- 
put. 

Onder de naastgelegen schuur, die ook ge- 

sloopt gaat worden, zou zich weleens een 

vervolg op het hier ontdekte gebouw kunnen 
bevinden (zie afb. 1). Door tijdsdruk kon het 
binnenste van de gebouwen niet verder worden 

onderzocht. 

De verwerking van de lawine aan vondsten in 

onze werkruimte heeft echter een forse hoa- 
veelheid tijd gekost. In dit verband mag de 

heer G. Bothof niet onvermeld blijven; zonder 
zijn grote inzet hadden we hier niet zo'n 

volledig overzicht gehad. 

De vondsten: 
a. Binnen de gebouwen. 

Een klein roodbakkend 
zalfpotje, van binnen met 

loodzuur bedekt (afb. 3). 
In de beerput: resten van 
tenminste 3 luxe drinkgla- 
zen waaronder een Berke- 

meijer-glas (XVI R); geen 
Afb. 3: Sch. 1:2 
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keramiek of glazen f lessen, wel veel pit- 
ten van pruimen, zure kersen,druiven en 
bramen en daarnaast eierschalen, mossel- 
schelpen en skeletdelen van katten en een 

spitsmuis. 

b. In de waterpartij rond het woonhuis. 
Naast een weinig keramiek, enkele haard 

stenen en stukken daarvan; afb. 4 geeft 

een voorbeeld hiervan: met stokpaardjes 

spelende b kinderen. Deze is in de l6e eeuw 

in Luik gefabriceerd. 

Afb. 4: Haardsteen uit Woezik (foto Ben 
Teubner ) 



Vervolgens veel fragmentjes van gebrand- 

schilderd glas, waaronder het naamplaatje 
van de schenkster met jaartal: . . . . .  Weduwe 
1561. Jammer dat haar voornaam, d.w,z. de 
achternaam van haar man, oiitbreekt, maar 

de rest is boffen. De heer G. Lernmens van 
de Commanderie ontcijferde de moeilijke 

gothische letters en was van mening dat de 
stijl typisch renaissance is, met veel 

lijsten en ornamenten. 

Ook werden nogal wat leervondsten gedaan. 

Deze zijn naar de ROB gestuurd ter conser- 
vering. 

Uit de vulling van het omliggende 

waterbed is door de heer Teunissen ook een 
pollenmonster genomen. Nadere uitwerking 

moet nog plaatsvinden. 
c. In de gracht achter de boerderij. 

De gracht (diepe sloot) was kennelijk als 

afvalplaats gebruikt voor botten en gebro- 

ken keuken- en tafelgerei, We kunnen de 

volgende groepen in keramiek onderschei- 

den : 
1. Steengoed. 

Een relatief grote hoeveelheid zeer 

fraai steengoed met zoutglazuur, het 
meest kannen en kruiken. 

Een goed voorbeeld hiervan is afb. 5, 
datering X V I  B, produktie v. Raeren, 

bruingrijs oppervlak en lintoor. 

Dan een aantal kruiken met steile hal- 

zen (bierpullen), waarvan sommige met 
unieke appliques (opgestempeld), zie 
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afb. 6. Alleen het 

leeuwtje met het 

jaar 1566 was be- 

kend. Verder een 

aantal kruiken met 

i j z e r - e n g o b e  e n 
zoutglazuur uit 
Siegburg en Langewe- 

he en een kan met 

kobaltblauwe relief- 

versiering uit Wes- 

terwald (laat XVI). 
Grijs aardewerk. 

Eveneens een forse 

hoevee lheid scher- 

Afb. 5: Steengoed kan v e n ~  waarvan de 

(Sch. 1:2) meeste af komst ig van 
voorraadpotten. 

Verder een paar kannen en één kom. De 
bodems zijn alle voorzien van een aan- 

geknepen standring. 

3. Rood aardewerk. 
Duidelijk de meest voorkomende soort in 
de vorm van grapen, steelpannetjes, 

kommetjes, pispotten, kannen en borden 

met standlobben, in lzet algemeen voor- 
zien van weinig loodglazuur. 



Afb. 6 :  Steengoed met appliques 

(Tek.: B .  Teubner) 
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Afb. 7 is een gra- 

pe, welke typerend 

i s voor de 16e  
eeuw. Zoals die 
zijn er vele gevon- 

den. Deze is toe- 

vallig totaal be- 
dekt met een groen- 

bruin loodglazuur 
en is vermoedelijk 

twee-orig geweest. 
Ook in de l6e eeuw 

Afb. 7: Grape (Sch. 1:4) plaatsbaar zijn de 

papkommen en bor- 

den, bedekt met 
witte slib en gele en groene (door ko- 
perkorrels) loodglazuur. In deze ~.ate- 

gorie valt ook een bordfragment uit 

Wanfried; in de witte slib-versieringen 

zijn afbeeldingen gekrast, zodat de 
rode bakkleur te voorschijn komt. 

4. Wit aardewerk. 
Het witbakkende materiaal is sterk in 

de minderheid, maar vertegenwoordigd 

zijn enkele fraaie stukken uit het 

Maasland, zoals het bord van afb. 8, 
versierd met rode  slib en bedekt met 

geel loodglazvur; datering X V I  B. 
Daarnaast nog een paar grapen met een 

paarse engobe, welke ook in de 16e eeuw 
passen. 
Er zi jn geen pi jpekoppen gevonden, z o -  
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d a t  de  17e eeuw nog niet aangebroken 

blijkt . 

Afb. 8 :  Maaslands bord met rode slib 
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Konklusie. 
Aan de hand van de vondsten kan men niet 
anders dan konkluderen, dat de bewoning kort 

geduurd heeft; globaal d& 2e helft van de l6e 

eeuw. In elk geval is het versterkte woonhuis 

dan gebouwd (glas-datum 1561) en moet het aan 

het eind van die eeuw weer zijn afgebroken. 

Wellicht tengevolge van de 80-jarige oorlog, 
tegelijk met het kasteel van Wychen, om de 

Spanjaarden geen gelegenheid te geven zich te 

verschansen: Wie daar gewoond heeft weten we 
nog niet, maar in elk geval was het een voor- 
name hereboer, getuige het vele fraaie steen- 

goed-materiaal. Welke historicus duikt daar 

eens in? 

Een kleine 100 meter oostelijk van onze boer- 
deri j werd later een M.E. afvalkuil ontdekt. 
Datering van het aardewerk uit deze kuil: XIV 
d - XV A ;  dus ongeveer 150 jaar ouder dan de 
boerderij. Dit nodigt uit om eens een ver- 

gelijking te maken tussen het aardewerk. De 
volgende punten vallen daarbij in het oog: 

1. Het rode aardewerk komt in zeer neringe 

hoeveelheid voor in de afvalkuil en is 

"spaarzaam geglazuurd". 
2. Wit aardewerk ontbreekt geheel. 
3. Ongeveer 58% van de inhoud is steengoed, 

de andere helft is grijs aardewerk. 
4. Tussen het kteengoed bevinden zich nog 

late Jacobakannen. 
5. Het grijze baksel van beide vindplaatsen 

heeft bodems met aangeknepen standring. 
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Het grijze materiaal uit de kuil bestaat 

hoofdzakelijk uit kommen met verschillende 
randtypen, zie afb. 9, nr. l t/m 4, diame- 
ters van 27 tot 32 cm. 

Afb. 9: Grijze kommen. Sch. 1:2 

Uit de gracht kwam één kom, afb. 9 ,  nr. 5 ,  
diameter 32 cm. Het verschil in stijl is 

treffend! 



Afb. 10: Grijs aardewerk plm. 2400. 
Sch.  1:4 

De rest uit de gracht bestond hoofdzake- 

lijk uit potten en kannen: uit de kuil 
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kwamen slechts 3 grote voorraadpotten. 
Deze 2 typen zijn afgebeeld in afb. 10, 
nr. l heeft een lichtgrijze kern en is 
hard gebakken, nr. 2 heeft een olijfgroene 
kern en is gesinterd gebakken. Het randty- 
pe hiervan lijkt op een Elmpt-produktie. 
Ter verduidelijking: a ,  b ,  c en d zijn een 
kwart eeuwen, A en B halve eeuwen. 

Tot slot een, woord van dank aan J. Thijssen 
voor de steun bij de determinatie van het 
materiaal. 

EEN ZEVENTIENDE-EEUWSE FLESZEGEL UIT OSS 

G.H.J. van Alphen 

Bij het verzamelen van oppervlaktevondsten in 
het uitbreidingsplan Schalkskamp in de ge- 

meente O s s ,  werd een bijzondere glasvondst 

gedaan. Blijkens de determinatie van Prof. 
dr. H.E. Henkes (Geervliet) betreft het een 

fragment van een zeventiende-eeuwse flesze- 

gel. De complete.voorstel1ing van de zegel 

bestaat uit een wapenschild met een zittende 
hond, waarboven een gepluimde vizierhelm, met 
aan weerszijden de lettercombinaties: EL en 
VH (afb. 1). 



Het gevonden zegelfragment, dat oorspronke- 

lijk een diameter van bijna 5 cm moet hebben 
gehad, geeft alleen het bovengedeelte met de 

gepluimde helm en de beide lettercombinaties 

te zien. 

Dit wapen wordt toegeschreven aan de glas- 

meester Valentin Hoff van de glashut te Blom- 
nath bij Plön in het Noordduitce Holstein. De 

letters VH staan vermoedelijk voor de initia- 
len van deze glasmeester. Het zegel dateert 

waarschijnlijk uit de jaren tachtig van de 

zeventiende eeuw, echter zeker vóór 2 6 8 9 .  

Afb. 1: Fleszegel (tek. G.H. Stam) 



Van dit fleszegeltype zijn, met inbegrip van 
deze vondst, slechts zeven exemplaren bekend, 
waarbij kan worden opgemerkt dat alle overige 
(zes) fleszegels in het westen van het land 
zijn gevonden, nl.: drie in Delft, twee in 
Amsterdam en één in Wassenaar. 

Met vriendelijke dank aan Prof. dr. H.E. 
Henkes voor de determinatie en het beschik- 
baar stellen van deze informatie. 

Literatuur: 

Henkes, H.E., en G.H. Stam, 1990. GlaszegeIs 
uit Nederlandse bodem, Westerheem 39, 234 - 
252, f i g .  2.45. 

McNulty, R . H . ,  1972. Common beverage bottles: 
their production, use and forms in seven- 
teenth- and eighteenth-century Netherlandc. 
Part 11. Journal of Glass Studies 14, 141 - 

148, fig. 92. 

MERKWAARDIGE VONDSTEN IN HET EWIJKSE VELD 

A . J .  Janssen 

Reeds vele archeologische vondsten zijn er de 



afgelopen jaren gemeld van het gebied tussen 
de dorpen Beuningen en Ewi jk. Het is dus 
allang geen geheim meer dat daar in histori- 
sche en prehistorische tijden volop bewoning 
moet zijn geweest. Maar toch, dit jaar deden 
we er een wel heel merkwaardige ontdekking. 
Bij een veldverkenning op 13 juni 1990 werden 
op het in aanleg zijnde industriegebied de 
Schoenaker in een pas uitgegraven wegcunet 

aan de zuid~zijde van de Hoge Wierd menselijke 
botresten aangetroffen. In totaal werden er 

maar liefst 23 concentraties waargenomen, 
vermoedelijk de overblijfselen van evenzoveel 
individuen. Voorzover kon worden nagegaan, 
lagen die botresten nog in oorspronkelijk 
verband en in een min of meer oost-westelijke 
richting; de schedel doorgaans in westelijke 
richting. 
Opmerkelijk was de betrekkelijk geringe diep- 
te, zo'n 35 tot 40 cm beneden het maaiveld. 
Er werden geen sporen van aardewerk gevonden; 
ook geen resten van houtskool, houtrestanten 
of spijkers. Met de metaaldetector werden ter 
plekke de volgende metaalvondsten geborgen: 
- een bronzen omega fibula van een eenvoudig 

type 
- een gladde gouden vingerring van een gego- 

ten type zonder versieringen en zonder 
waarmerken 

Deze metaalvondsten werden geborgen door H. 
Jansen uit Wychen. V. Brans uit Nijmegen 
heeft de botresten en vooral de tanden en 
kiezen verzameld. 



Het is ons niet duidelijk hoe die menselijke 
resten hier terecht zijn gekomen. S i  jn het 

begravingen uit de Romeinse tijd, of slacht- 
offers van een lang vergeten oorlog? Of zijn 
het de aangespoelde lijken van een van de 
vele overstromingen dia dit land van Maas en 
Waal geteisterd hebben? Zijn het misschien de 
gevallenen van het emigranten-legertje dat in 

1794 door het Franse leger ergens in het land 
van Maas en Waal verslagen werd en die tot 

heden nooit zijn teruggevonden? 
Hoe het ook zij, misschien brengt een opgra- 
ving op deze plaats nog. eens duidelijkheid. 

EEN 18e EEUWSE BEERPUT I N  CUIJK 

A. Reuling 

Tijdens het uitgraven van een bouwput in de 
Maasstraat stelde de perceeleigenaar KSN, de 
leden van de Cuijkse Archeologische Werkgroep 
in de gelegenheid om waarnemingen te doen. 
Aangezien het bouwterrein hemelsbreed ca. 50 
meter van het door Bogaersl opgegraven cas- 

tellumterrein ve'rwijderd lag, leefde vooraf 

bij menigeen de hoop dat opnieuw fraaie res- 
ten uit de Romeinse periode van Cuijk zouden 
worden aangetroffen. Inderdaad werd het ge- 
bruikelijke bouwpuin en aardewerk aangetrof- 
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fen, echter niet in concentratieshie men 
voor het Cui jkse centrum onderhand gewoon is 
en helaas zonder enige aanwijsbare context. 
Verheugend was de vondst van een incomplete 

kogelpot en enige bodemfragmenten van 13e 
eeuws vroeg-steengoed, aangezien middeleeuws 

materiaal in Cui jk relatief zeer schaars is. 
Gezien de snelheid waarmee de laadschop de 

grond verwijderde, werd de hoop allengs klei- 
ner dat er -tijdens deze klus van 6én dag nog 
iets bijzonders zou worden aangetroffen. 

Tegen het middaguur echter werd een gemetsel- 
de koepel blootgelegd, die de top van een 

beerput bleek te zijn. Gebruikmakend van de 
lunchpauze van de bouwvakkers was er welge- 

teld l uur beschikbaar om de inhoud veilig te 
stellen3' Al snel bleek de put rijk gevuld met 
aardewerk en glas. Uiteindelijk werden scher- 
ven van ca. 90 stuks aardewerken gebruiks- 

voorwerpen geborgen, waarvan 46 stuks vrijwel 
compleet. Naast steengoed uit Westerwald werd 

faience, chinees porselein en europees porse- 
lein en met name uit Engeland afkomstige 

'creamware' aangetroffen. Voorts werden acht 
wijnflessen en enkele zeer fraaie wijnglazen 
geborgen. Bijna alle gevonden gebruiksvoor- 

werpen konden worden thuisgebracht in de 
periode 1750-18004. Als aardig vervolg van 
deze spoedklus 'mag niet onvermeld blijven 

dat, behalve de nodige gezellige restauratie- 

avonden, een deel van het materiaal tijdens 
de heropening van KSN in november zeer fraai 
geëxposeerd werd in het nieuwe pand. Als dank 



voor deze service ontving de Stichting Museum 
Ceuclum (waarover elders in dit jaarverslag) 
inmiddels een belangrijke donatie. 

1. Vgl. o . a .  J.E. Bogaers, Enige opmerkin- 
gen over het Nederlandse gedeelte van de 
limes Germania Inferior (Germania Secun- 
da),Berichten R.O.B. 17, 1967, p .  99-114. 

2. C.wijnhoven, Het romeinse materiaal van 
het terrein naast "de kelder" in Cuijk, 

ongepubliceerde studie, Beers 1988. 

3. Deze situatie zullen velen herkennen. Men 
kan in dergelijke gevallen binnen de door 
anderen gelimiteerde tijd rustig volgens 
de regelen der kunst doorgaan of, redden 
wat er te redden valt en dus "rooien". 

4. Met dank aan J. Thijssen die de determina- 
tie op zich nam. 
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