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J A A R V E R S L A G  
Jaargang XXIV 

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
afdeling Nijmegen en omstreken 

VOORWOORD 

Tussen de vele aktiviteiten in dit jaar was 
het werk aan twee Merovingische grafvelden 
toch wel opmerkelijk te noemen. deze zaken 
komen eigenlijk sporadisch voor. 
De eerste aktie was een vooronderzoek, op 
verzoek van de ROB, naar de belangrijkheid 
(grootte) van het grafveld in Wijchen. Dit 
werd gevolgd door- een succesrijke opgraving 
van de Rijksdienst. 
De andere aktie was de zeer waarschijnlijke 
ontdekking van een grafveld in Gendt. 
Var1 beide vindt u elders in dit jaarverslag 
een presentatie, evenals van de opgraving van 
een gedeelte van een Romeins grafveld in de 
binnenstad van Cuijk, dat naast een fors 
karwei toch ook een zeer eervolle opdracht 
was. Er gebeurde echter meer in u i .  Op 
zaterdag 33 juli werd met veel ceremonieel 
het museum Ceuclum geopend. Tezamen met ande- 
ren hebben onze Cui jkse leden een fors aan- 
deel geleverd in de real iser-ing hiervan! 
Speciaal de i-uimtelijke invulling van de oude 
gothische kerktoren, waarin het museum is 
gevestigd, is bijzonder goed geslaagd. 
Anders verging het onze werkruimte in de 
school in het Waterkwartier te Nijmegen. We 
wisten dat we er na 2 jnar uit weg moesten 
(slooppand) en we zijn de Gemeente Nijmegen 
natuurlijk zeer dankbaar voor die 2 jaar 
gratis onderkomen, maai- t.och is het riaar t,e 
nioeten constateren dat er geen andere plaats 
in Nijmegen beschikbaar is, althans riiet in 
gesubsidieerde vorm, zowel bi j de gemeente 
al s bi j particul ieren. We z u l  len hierdoor1 
toch wel sterk in onze nlugel i jkheden worden 
beperkt. We vragen dar1 o o k  Hnn i e d e i - e e r i ,  d i e  
een werkruimte voor het goed funktioneren van 
de afdeling rioodzakelijk vindt, te speuren 



naer mogelijkheden: ongeveer 30 a 40 m2 op- 
pervl ak is voldoende. 
Verder was di t jaar natuurlijk belangrijk 
doordat we een nieuw afdelingsreglement op de 
ledenvergadering hebben aangenomen. Het re- 
glement is nu geheel aan de nieuwe statuten 
van de AWN aangepast. 
Tot slot gaat onze grote dank uit naar de 
direkteur v8n het Provinciaal Museum G.M. 
Kem, Mevr. A.M. Gerhartl-Witteveen, die ook 
dit jaar weer gastvrijheid verleende aan onze 
afdeling voor de lezingen-avonden. Het bij- 
eenkorneri in zo'n geweldige ambiance is een 
stimulans voor de afdeling. 

Wim Tuijn, voorzitter. 



JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

H. de Wit 

Bes tuur : 
Het bestuur was in 
steld: 
voorzitter: dhr. 
vice voorzitter:dhr. 
penningmeester: dhr. 
secretaris: dhr. 
bestuursleden: dhr. 

dhr. 
mej. 

1991 als volgt samenge- 

W. Tui jn 
G. van Alphen 
C. Neijenhuis 
H. de Wit 
L. Teubner 
H. Verscharen 
P. van der Voort 

Tijdens de jaarvergadering op 27 maart werd 
het verslag van de penningmeester over het 
jaar 1990 door de kascommissie in orde bevon- 
den en door de vergadering goedgekeurd. 
Eveneens werd tijdens deze jaarvergadering 
het door het bestuur voorgestelde huishoude- 
lijk reglement van de afdeling goedgekeurd. 

Het bestuur vergaderde in de verslagperiode 
drie maal. De belangrijkste aandachtspunten 
op deze vergaderingen waren het opstellen van 
het lezingen- en excursieprogramma, de vast- 
stelling van het huishoudelijk reglement, het 
voorbereiden van het jaarverslag van de afde- 
ling en het zoeken van een andere werkruimte 
in verband met sloop van het pand, waarin de 
werkruimte van de afdeling was ondergebracht. 
Met name dit laatste kostte en kost het be- 
stuur veel hoofdbrekens. De gemeente Nijmegen 
en allerlei particuliere instellingen zijn 
hiervoor benaderd, maar tot nu toe (april 
1992) zonder resultaat . Uiteraard hl. i jf t het 
bestuur intensief pogingen ondernemen om 
alsnog een riieuwe werkruimte te vinderi. Ben 
Teubner, een van de bestuursleden, heeft 
tijdelijk een ruimte bij hem in huis aangebo- 
den, zodat de noodzakelijke werkzaamheden 
kunnen voortgaan. 

Namens het bestuur hebben Gerard van Alphen 
en Ben Teubner deelgenomen aan de afgevaar- 
digdenvergadering op 16  nov. te Haarlem. Hier 



is onder andere besproken hoe de afdelingen 
meer zouden kunnen bi jdrrigen aan de inhoud 
van Westerheem. 

Wim Tuijn woonde a l s  bestuurslid een vergade- 
ring bi j van het bestuur van de Gelderse 
Archeologische Stichting. Ook maakte hij in 
1991 weer deel uit van de groep specialisten 
binnen de AWN (dwarsverband), welke zich 
bezighoudt met de Steentijd. 
Het bestuur heeft actief medewerking verleend 
aan de act ivi tei ten van he t 40- jarige jubi- 
leum van de AWN. Enkele leden van de afdeling 
hebben als getrainde tentbouwers meegeholpen 
bij de voorbereiding var1 de festiviteiten op 
kasteel De Doornenburg, anderen vertegenwoor- 
di gdnn als experts en toegewi jde 'reclamema- 
kers' de afdeling bij de presentatie van de 
afdeljngsactivi teiten op de jubileumdag 26 
oktober 3 991. Tn het jubileumnummer van Wes- 
terheem w a s  orize afdeling present met het 
artikel van Martin Koolen over "Gassels aar- 
dewerk". 

Ledenadministratie: -- 
Per saldo is het ledental dui.deli jk toegeno- 
men: var1 148 naar 160 leden  e er 1 febr. 
1992). Het aantal donateurs van de afdeling 
is gelijkgebleven n.l. ll. 

Lezingen : 
Op 20 febr, 1991 gaf drs. R. Hoek een over- 
zicht van de stand van zaken betreffende de 
opgraving achter het Canisius College. Aan 
deze opgraving wordt actief deelgenomen door 
een aantal AWN-leden. Zijn lezing spitste 
zich toe op een boeiende analyse van het 
gevonden botma-teriaal. Opvallend veel leden 
gaven hierbij 'ncte de pr8esence'(plm. 50). 

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 27 
maarat, werd door de heer W. de Mul. een inlei- 
ding gehouden over de tentoonstell.ing "Wegge- 
gooid en teruggevonden" in het Museum Kam, 
welke handel de over ~ifvalpiltvonds ten uit. de 
14e - 1 9 e  eeuw ui t. Deven ter, Kessel en Ni jme- 
gen. 



Drs. N. Arts hi.eld op 24 april een lezing 
over de huidige kerinis hetreffet- ide he i .  nog 
betrekkelijk duistere ti jdperk vati het Meso- 
lithicum. 

Op maandag 23 september vond d e  jaar1 i jks 
terugkerende Scherveriavond p1aat.s .  Vei-schil- 
lende leden lieten weer enkele opvallende 
vondsten zien en gaven hierbi j errige toelich- 
ting. Met name de werkgroep uit Cuijk gaf bij 
monde ven Jantien Koeling een verslag vhn de 
vele boeiende werkzaamheden van deze groep 
met- als uitschieters de opening van het niu- 
seum Ceuclum en de voortgang van het -lande-. 
lijk bekend geworden- ondeïwateï-onderzoek 
naar de Romeinse brug bij Cuyk. 
Op deze schervenavond waren 35 leden aariwe- 
zig. 

Drs. J .  Thi jssen, stadsarcheol oog van Ni jme- 
gen, gaf op 1 6  oktober een overzicht van de 
gemeentelijke archeologische activiteiteri van 
de laatste twee jaar. Hij nam de aanwezigen 
mee op een boeiende tocht langs Docldendan1 , 
Grote Markt, Stiel t jess traat en Parkweg er1 
vertelde over de opgravjngsactiviteilen al- 
daar, de vondsten, de ondel-zoeksresultnten en 
de verdere onderzoeksvragen. 32 Pel-sonen 
woonden deze lezing bij. 

Op 20 November tenslotte verzorgde dr. N. 
Roymans een lezing over de opgraving van een 
Bataafse cul tusplaats van Hei-cules Magus~rirus 
te Empel ('de tenipel van Empel'). Dit onder- 
werp trok extra veel belangstellenden n.l. 48 
personen. 

Excursie : 
Op zaterdag 8 juni 1991 ging de afdeling 'op 
excursie' naar het Eicha museum en grafheu- 
vels in Bergeijk en naar de prehistori.s(.:he 
nederzetting te Eindhoven. Orider de voortref- 
feli jke begeleiding van de t.ieer J .  Bieinaris, 
directeur/conservator* van het Eicha niuseurn, 
werd de overzichtelijke col lec tie vooi*wer8peri 
uit het stenen tijdperk tot en met de late 



Midcileleeuweri in he t m u s e u m  bezi c:ht:igci en werd 
o.a.een bezoek gebracht flan een gerestaureerd 
paolhransg~*afheuveI in Rergeijk. Na de goed 
verzorgde 1.unch ging het richting Eindhoven 
om daar he t openlucht-museum van een typi sch 
Kempische nederzetting uit de Ijzertijd te 
bezoekeri. Onder belei ding werden enkele hui - 
zen uitvoerig bekeken. Daarna kon ieder -a1 
wandelend huizen en werkplaatsen bezoekend en 
de amnwezige 'prehistorische' bewoners aan- 
sprekend- zich in de prehistorie wanen. IJit- 
gebreid heeft ieder zich tegoed gedaan aan de 
naar prehistorisch recept zelfgebakken panne- 
koeken, welke -zoals dat behoort- met zand en 
dergelijke gemagerd waren. Bij deze activi- 
teit heeft zi.ch onze voorzitter Wim Tui jn 
extra onderscheiden. 
Op weg naar huis spraken de deelnemers over 
een afwisselende, interessante, leuke en wel 
bestede dag. 

Werkavonden: 
Op de woensdagavonden waren er in onze 
wei-kruimte in de voormalige school aan de 
Rivierstraat 81 weer de wekelijkse werkavon- 
den. Als plaats voor contact en samenwerken 
aan vooral vondstverwerking bleek een derge- 
l i jke ruim te weer onmisbaar. Helaas richt ten 
op de laatste woensdagen van 1 9 9 1  de werk- 
zaamheden zich vooral op inpakken en oprui- 
men. Wegens sloop van het gebouw kwam per I 
januari 1992 een eiride aan ons verblijf a1- 
daar. Ondanks verwoede pogingen van het be- 
stuur om een andere werkruimte te krijgen, is 
dit -zoals hier-boven reeds gezegd- tot nu toe 
nog niet gerealiseerd. Tijdelijk heeft Ren 
Teubner de afdeling een ruimte in z i j r i  huis 
aangeboden. Op di t aanbod is het bestuur 
gaarne en m e t  dank ingegaan. Desondanks 
blijft het zoeken vari een permanente nieuwe 
werkruimte voor het. bestuur ui ter-aard een 
kwestie van de hoogste prioriteit. 



VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

C.G. Neijenhuic 

FINANCIEEL OVERZICHT 1991 

ONTVANGSTEN 

Batig saldo 31 dec. l990 
Retributie hoofdbestuur 
Verkoop jaarverslagen 
Donaties 
Excursie 
AWN-boek 'Opgraven' 
Rente giro 
Overname zolderbetimmering 

U I TGAVEN 

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



BEGROTING 1992 -- 

'T NKOMSTEN 

Retributie hoofdbestuur f 1,800,-- 
Verkoop jaarverslagen 100, -- 
Donaties 150, -- 
Rente 10, -- 
Excursie l .OOO,-- 

UITGAVEN 

Portokosten 
Drukwerk 
Lezingen en 
representatie 
Materiaal 
Lasten werkruimte 
Lustrum 
Excursie 



EEN INHEEMS-ROMEINSE WOONPLAATS TE WIJCHEN 

R . F .  Looij 

Tijdens het helpen van familie bij het graven 
van een kelder in een woonhuis aan de Es- 
doornstraat te Wijchen, stuitte S. van Steen- 
veldt op een aantal scherven van Romei.nse en 
Inheems-Romeinse herkomst. Van Steenveldt, 
een enthousiast amateur-archeoloog, volgde de 
juiste weg: hij tekende het profiel en verza- 
melde de vondsten zorgvuldig (afb. 1). 

geel - 
mand 

Afb. 1: Bodemprofiel Esdoornsti~aat Wijchen 

De Esdoornstraat ligt op de noordoever vat1 
het Wijchens meer, een voormalige Maasarm. 
Dit gebied is, zoals bekend, reeds geduraende 
lange tijd bewoond. De oudst bekende bewoning 
was die uit de Midden Steentijd. 

Het getekende bodemprofiel is ca 100 cm lang 
en 150 cm diep. Hiervan zijn de eerste 50 cm 
ve~*stoord. In het daaronder liggende bruine 
zand bevonden zich drie leemlaagjes, elk ca 1 
cm dik. Boven de bovenste leemlaag werden de 
Romeinse resten gevonden. Inheems materiaal 
werd gevonden in de gehele bruine zandlaag, 



boven en tussen de leemlaagjss. Deze laagjes 
zijn vermoedelijk ontstaan als gevolg van 
mensel-ijke aktiviteiten zoals huizenbouw. 
Leem werd gebruikt voor het dichten van 
vlechtwanden en het verstevigen van vloeren. 

Beschrijving van de vondsten: 

Romeins : 
1. Een randfragment van een terra-sigillata 

kom, type Drag.29 (afb. 2.1). Een nauwkeu- 
rige datering is mogelijk door na te gaan 
welke pottenbakker dit wandmotief gebruik- 
te. Knorr noemt in zijn boeken ( 1 9 1 9  en 
1952) een aantal pottenbakkers aan wie de 
versiering zou kunnen worden toegeschre- 
ven: Scotti.us, Namus, Maccari, Crestio en 
Bassus. Deze pottenbakkers waren allen 
aktief tijdens de periode Tiberius-Claudi- 
U S .  Met grote waarschijnlijkheid i s  de 
betreffende kom gemaakt ten tijde van 
Claudius ( 4 1 - 5 4  n.C.1. 

Afb. 2: 
Randstuk t.s. kom en fibula (sch. l . : l . )  

2. Een fragment van een draadfibula met ruit- 
vormige beugeldoorsnede. De spiraal. heeft 
vier windingen ( a f b .  2.2). Een exacte 
datering i moeilijk; vermoedelijk F J R -  
visch, kan echter ook vroeger zijn (Nero- 
Claudius). 



3. Randf ragment van een dol iuni (voori-aadva t ) 
(afb. 3.1). Het fragment heeft een 90 mm 
brede omgeslagen rand (doorsnede opening: 
280 mm). Het is gemaakt van het bekende 
speculaasachtig baksel, zwaar met scherf- 
brokjes gemagerd. Kleur van de kern is wit 
tot lichtgrijs; kleur van de buitenkarit is 
rossig, binnen lichtbruin. Een vergelijk- 
bare vorm wordt genoemd in Stuart (1962; 
1976), type 147, datering 10 V . C .  tot l00 
n . C . ,  en in Vermeulen (1932), type 105a, 
datering v66r 70 n.C. 

In heems-Romeins: 
1. Rand/wandfragment met S-profiel en golf 

rand. Ruwwandig met schuine strepen op 
buik (afb. 3.2); datering: late Ijzertijd 
tot 70 n.C. (zie Bogaers & Haalebos, 1975, 
blz. 155, en 1980, blz. 79). 

2. Tweeledig bakje, gepolijst oppervlak, 
reducerend gebakken (afb. 3.3). Typolo- 
gisch -goed passend in het eerste driekwart 
van de Ze eeuw (zie Stuart 1962, type 403, 
v66r 70 n.C.; Stuart 1976, groep A ,  blz. 
67, 40-100 n.c.; Haalebos 1990, blz. 175, 
no. 1 ,  40-70 n.c.). 

3. Dunne, plat ovale slijpsteen van zacht, 
grijs, sterk micahoudend, gelaagd gesteen- 
te (afb. 4.2). 

4. Spiriklos, zandgemagerd, Inheems-Romeinse 
stijl (afb. 3.4). 

5. Een maalsteen (bovenligger) van bazaltlava 
(afb. 4.1). 

6. Brok verbrande lemen vloer. 

Ook hier heeft het toeval een handje geholpen 
bi j het aantreffen van een interessant vond- 
stenpakket en blijkt het gezegde "van je 
familie moet je het hebben" op te gaan. 



Afb. 3: 
Inheerns/Romeinse keramiek uit Wijchen 
(Sch. 1:2, behalve nr. 4 Sch. 1:1) 

I 
Afb. 4.1: M a ~ l s t e e n  (Sch. 1 . : 4 )  
Afb. 4.2: Slijpct-een (Sch.l:2) 



Literatuur: 
Rogaers, J.E. en J.K. Haalebos ( 1 9 7 5 ) .  Pro- 
ble'men rond het Kops Plateau, in: Oudheidkun- 
dige Mededelingen LVI. 
Bogaers, J.E. en J.K. Haalebos ( 1 9 8 0 ) .  Gpgra- 
vingen in de Romeinse legioencvestingen te 
Nijmegen 111, Canisius College, in: Oudheid- 
kundige Mededelingdn LXI. 
Haalebos. 3 .K. ( 1 9 9 0 ) .  Het graf'veld van Ni j- 
megen-Hetert. 
Knorr, R. ( 1 9 1 9 ) .  TGpfer und Fabriken ver3- 
sierter Terra-Sigillata des ersten Jahrhuri- 
derts. 
Knorr, R. ( 1 9 5 2 ) .  Terra-Sigillata-Gefässe des 
ersten Jahrhunderts mit Töpfernamen. 
Stuart, P. ( 1 9 6 2 ) .  Gewoon aardewerk uit de 
Romeinse legerplaats en bijbehorende grafvel- 
den te Nijmegen. 
Stuart, P. ( 1 9 7 6 ) .  Een Romeins gilafveld uit 
de eerste eeuw te Nijmegen. 
Vermeulen, ( 1 9 3 2 ) .  Een Romeins grafveld op de 
Hunnerberg te Nijmegen. 

AKTIVITEITEN VAN DE CUIJKSE ARCHEOLOGISCHE 
WERKGROEP. 

A .  van der Zanden 

Het jaar 1 9 9 1  begon voor de Cuijkse Aïcheulu- 
gische Werkgroep al vroeg, toen op 1 9  januari 
een bouwval op de hoek Smidstraat-School- 
straat werd verwijderd. Het perceel lag op 
een steenworp af c tand van de Ronieirise keldet* 
(zie Westerheem XXVTI-1-1978).Het is geen 
diepgravend onderzoek geworden omdat op loop- 
niveau al een mengelnioes van Romeinse, mid- 
deleeuwse en meer tleceri te aardewerkf rnngmeri t e n  
werd gevonden. De grondsporen welke z i  jri 
getekend lateri geen c j i ~ i d e 1 i  ,jke intei-pretn t. i e 
toe. Een vo<->rzicht ige concl usie zou kunrieri 
zijn dat hier* de noordwest,eli jke grBeris v a r )  



het Romeinse cast,ellum c.a. ligt. Het door de 
provinciaal archeoloog, de heer Verwers, 
toegezegde onderzoek medio 1992, iets meer 
zuidwestelijk aan de Schoolstraat, kan wel- 
licht meer uitsluitsel geven.vermeldenswaard 
is de vondst van een drietal grote stenen 
(lijnolie) kruiken, welke moeten hebben toe- 
behoord aan de grootvader van Henk de Wit, 
secretaris van onze afdeling, die daar meu- 
belmaker was. 
Vanaf het vroege voorjaar is er bijzonder 
veel tijd geinvesteerd in de opzet en inrich- 
ting van het Museum Ceuclum, dat op l3 juli 
werd geopend. Zie hiervoor de bijdrage van , 

Jantien Koeling. 
Van 25 juli tot 6 oktober heeft de C.A.W. een 
groot onderzoek mogen doen aan de Grotestraat 
90-92, waar ten behoeve van nieuwbouw een 
dubbele woning was gesloopt. Het terrein is 
gelegen in het centrum van Cuijk aan de west- 
kant van de vermoedelijke Romeinse heerbaan. 
Een gebied van ongeveer 400 m2 is onderzocht. 
Ondanks de ve1.e verstoringen door bebouwing 
en put- en afvalkuilingravingen zijn er 30 
Romeinse crematiegraven aan het licht geko- ' 

men. Deze varieerden van een kleine hoeveel- 
heid crematie met wat fragmenten aardewerk 
zonder duidelijke grondsporen tot goed afge- 
tekende graven met veel bijgiften.Een rede- 
lijk grote hoeveelheid aardewerk, een glazen 
ribkom en balsemarium, veel. spijkers, een 
aantal fibulae, een dubbele spiegel, een 
mesje en andere nog nader vast te stellen 
ijzeren voorwerpen zijn te voorschijn geko- 
men. Aan de determinatie, vondstverwerking en 
verslaglegging wordt nog gewerkt. Vanaf 1 
april zal in het Museum Ceuclum een expositie 
over het onderzoek Grotestraat 90-92 te zien 
zijn. Dan ook is het onderzoeksverslag be- 
schikbaar. Aan de t.~.-stempels en het type 
aardewerk kunnen we afleiden dat de graven 
dateren uit de tweede helft van de eerste 
eeuw en wellicht ook uit het midden van de 
tweede eeuw. 
Enkele vondsten uit graf 8. .Cui jk. project 
91.02 (zie afb.): 
- twee schaaltjes, zwart-grijze Belgische 



waar (terra nigra) m e t  twee platte oor- 
tjes. Dergelijke vormen zijn niet in t.n. 
'bekend. Om enigszins deze typen te beria- 
deren moeten we bi j de fi jrle Ni jrneegse 
waar zoeken (zie Holwerda, Holdkurns aar- 
dewerk, pl. X no. 14). Datering: laat Ze 
eeuw? Wie kent deze vorm in t . n . ?  

- Een bord zwai - t -gr i j ze  Belgisctie waar, aan 
de binnenzijde een radsternpel (zie Holwer- 
da, Belgische waar, type 90). 

Het zijn imitaties van bronzen vaatwerk. 

Terra nigra uit Cuijk (sch. 1 : 3 )  

Tot slot willen wij vei-melden dat dit onder- 
zoek mogelijk is gemaakt door de welwillende 
medewerking van de fam. Manders, eigenaar van 



het perceel, die ons alle tijd heeft ge.geven, 
een deel van de kosten van de graafmachine 
heeft betaald en zelfs daadwerkelijke inte- 
resse in dit stukje archeologie heeft gekre- 
gen. 

-0-0-0- 

DE ROMEINSE BRUG B I J  CUIJK/MIDDELAAR 

J .  Koeling 

In het afgelopen jaar is er behalve veel 
publiciteit ook weer heel wat vooronderzoek 
verricht voor het imposante project van de 
Romeinse brug bij Cuijk/Middelaar. Wat dit 
vooronderzoek betreft, hebben Martin Verrijt 
en Roe1 Hi lgers al s amf ibie-AWN-ers, tezamen 
met andere amateurduikers, diverse duikakties 
ondernomen om palen in kaart te brengen, 
resp. van een plaatje met volgnummer te voor- 
zien. Ook zijn een aantal palen voor dendro- 
chronologisch onderzoek geborgen. Verder zijn 
er op verzoek van drs. Boudewi jn Goudswaard, 
leider van het onderzoek, foto's en dia's 
gemaakt, werd tweemaal een lezing gehouden, 
dokumentatie verzameld en allerlei ander 
papierwerk verricht. 
In oktober werd geassisteerd bij het meeton- 
derzoek in de bodem door de Stichting 
R.A.A.P. Door mevrouw drs. K. Anderson zijn 
de elektrische weerstand en de elektro-magne- 
tische waarden gemeten van een flink stuk van 
de uiterwaard op de oostelijke Maasoever. 
De gegevens uit de vooronderzoeken zien er 
veelbelovend uit en de verwachtingen zijn 
hooggespannen. Behalve het onderzoek in de 
Maas, zal ook in de oostelijke uiterwaard een 
opgraving worden gedaan om te proberen ook 
de Middelaarse oprit te vinden. 
Ook wij hopen dat 1992 de climax wol-dt van 
deze meerjarenklus, die in 1964, 1969 en 
vanaf 1989 al veel mensen bezighoudt. 



HET CUIJKSE MUSEUM CEUCLUM 

J. Koeling 

Een ingrijpende zaak, een museum in de oude 
Gothische toren van Cuijk onderbrengen. Op 13 
juli was de feestelijke opening met veel 
bezoek en veel waardering. Aan de presentatie 
van de Cui jkse historisckie collectie blijven 
we werken. We hebben de ervaring opgedaan dat 
met een kleine groep niet alles ineens kan 
lukken. Het stichtingsbestuur (11 per-sonen, 
van wie 5 AWN-ers) is blij met het bereikte 
resultaat maar nog niet tevreden. 
De presentatie is op vier nivo's in de toren 
ondergebracht. Op het maaiveld bevindt zioh 
de prehistorische periode. Op de galerij 
erboven is vier eeuwen Romeinse aanwezigheid$ 
in beeld (en vitrine) gebracht. Via de toren- 
trap bereikt u de verdieping met Middeleeuwse 
zaken en twee originele houten gevangeniscel- 
len (18e-19e eeuw). Op de galerij hierboven 
wordt aandacht besteed aan de Nieuwe Tijd. 
Een bij dit jaarverslag gevoegde folder geeft 
aanvullende informatie. 
In 1991 hebben bijna 1400 bezoekers de weg 
gevonden naar de museumtoren, be t-eikbaar 
vanaf de Maasstraat op het historische adres 
Castellum nr. 1. 

VONDSTEN UIT MOLENHOEK 

S. Mooren 

In april 1991 werd in Molenhoek begonnen met 
de bouw van een tennishal. De bouwput had een 
grootte van ongeveer 30.0 x 84.5 meter. De 
bovengrond werd tot 0.85 mtr. beneden het 
maaiveld weggegraven. In totaal werden i r i  
deze bouwput Z 1  kuilen en 5 vondstconcentra. 
ties ontdekt en opgegraven. 
De 0ud.st.e vondsten ciaterera ui t het Laat,-Neo- 



lithicum. h e t  gaat om een vondstconcentratie 
van 5 m 2 .  Hierin bevonden zich 73 scherven 
van potbekeraardewerk en 1 klokbekerscherf 
(zie afb. l ) .  

Afb 1 :  
Potbekerrandscherf en klokbekerwandscherf 
(Sch. 1 : 1 )  

Een viertal kuilen dateren uit de Midden- 
Bronstijd. Het aardewerk is dikwandig en grof 
verschraald met gebroken kwarts, zand en 
potgruis. Een van de wandscherven heeft een 
stafband en is versierd met touwindrukken 
(zie afb. 2). 

. ' 

Afb. 2: 
Wandscherf uit Midden-Bronstijd (Sch. 1 : 1 )  

Een andere wandscherf heeft een stafband maar 
geen versiering. Naast een grote hoeveelheid 
gebroken stenen werden er ook nog enkele 
vuurstenen afslagen en een afslagkrabber 



gevonden. 
De meeste vondsten dateren uit de Late-Brons- 
ti3d/Vroege-Ijzertijd. De grootste kuil be- 
vatte 141 aardewerkscherven, een bijna com- 
pleet twee-orig potje (zie afb. 3) en de 
helft van een andere twee-orige pot (zie afb. 
4 )  
Daarnaast werden er nog een spinklosje, een 
stuk bazaltlava en 4 gebroken stenen in de 
kuil aangetroffen. Van de scherven hebben er 
11 een besmeten, 36 een gepolijste en 94 een 
glad oppervlak. Ook de twee potjes z i  jn glad 
afgewerkt. Van de gepolijste aardewerkscher- 
ven zijn er 8 met kamstreekversiering. De 
beide potjes kunnen zowel in de Late 
Bronstijd, als in de Vroege Ijzertijd geda- 
teerd worden. 
In de laatste kuil, die opgegraven werd, 
bevonden zich 4 schedels en de botten van 
meerdere personen. De schedels en botten 
lagen slo.rdig, zonder verband, in de kuil. Er 
werden geen dateerbare vondsten gedaan. De 
toestand van de botten maakt echter duide- 
lijk, dat het massagraf hoogstens enkele 
eeuwen oud is. Waarschijnlijk is het een vtin 
de vele massagraven, die na de veldslag op de 
Mookerheide zijn aangelegd. 

Literatuur: 
Schuyf, J. en G.J. Verwers, (1976). Urnenvel- 
den te Stein, prov. Limburg. In: Analecta 
Praehistoria Leidensia IX. 



Afb. 3: Oorpotje uit Molenhoek 

Afb. 4: Oorpot uit Molenhoek 

-0-0-0- 



TWEE LAAT-MIDDELEEUWSE TUTTPOTTEN UIT BERGHEM 

G . H . J .  van Alphen 

Bij waarnemingen tijdens bouwaktiviteiten aan 
de Waterstraat in het buurtschap Duui-enseind 
te Berghem, heeft W. Megens (werskgroep Oss) 
opnieuw laat-middeleeuws aardewerk aangetrof- 
fen. Bi j de aanleg van de bouwput t .  b. v. he t 
perceel Waterstraat 4 A ,  werd een oude sloot 
uitgegraven, waarin zich op een diepte van 
1.50 meter onder het maaiveld, -twaalfde en 
dertiende eeuwse aardewerkscherveri bevonden. 
De zwarte humeuze ondervul1.ing van de grey 
bevatte ondermeer: 
- De bodem en een aantal aarieen passende 

wandscherven van een Pingsdorf tuitpot, 
waarmee een compleet potprofiel kon worden 
samengesteld (afb. 1 ) .  De pot, waarvan de 
tuit en één bandoor ontbreekt, heef-t een 
hoogte van 22 centimeter en bezit een 
aangeknepen standring. Op de schouder zijn 
enkele eenvoudige versieringsmotieven aan- 
gebracht. Datering: I-XIIa. 

O , , , , n ?cm 

Tek. R . O . B .  

Afb. 1 : Pingsdor- f tu i t p c ~ t ,  



- Verder nog vier vercc:hillende randfragmen- 
ten die elk een afzonderlijk randprofiel 
vertegenwoordigen (afb. 2). De losse rand- 
f ragmenten zijn afkomstig van grote hand- 
gevormde kogel.potten. Datering: X 1  I I ,  
waarschijnlijk X 1 1 1  A .  Bovendien bleek het 
mogelijk om met het vierde rand-wandfrag- 
ment, waaraan nog een deel van de tuit 
aanwezig was, het bovengedeelte van een 
handgevormde blauwgrijze Elmpter kogelpot 
te reconstrueren. De halswijdte bedraagt 
bijna 15 centimeter. Hals en rand zijn 
"nagedraaid", waarbij vlak onder de hals 
een drietal aaneengesloten draaigroeven 
zijn aangebracht. Datering: X11 B - XIII, 
mogelijk doorlopend tot in XIVa. 

Tek. R.O.B. 

Afb. 2: Randfragmenten van kogelpotten 

De vindplaats is op nauwelijks 20 meter af- 
stand gelegen van de plaats waar in 1988 
eveneens dei-tiende eeuws aardewerk te voor- 
schijn kwam. Zie: Dertiende eeuwse aardewerk- - 

vondsten uit Oss en Berghem, jaarverslag 
1988, blz. 21-23. 
Het ligt in de bedoeling van de grondeigenaar 
tezijnertijd een aangrenzende oude schuur te 
slopen, zodat hier in de nabije toekomst 
wellicht nog meer vondsten te verwachten 
zijn. 

Datering: H.L. Janssen, 's-Hertogenbosch 
-0-o-o- 



DE STRATEMAKERSTOREN TE N l' JMEGEN 

W .  de Mul  

1 9 9 1  I s  voor de S t i c h t i n g  S ta ( i s~ t r~cheo1ogie  
eeri bewogen jaai- gewees t . De piibl. i k a  t i e var1 
tiet boek "Tot de bodem uitgezockit." vergde  
v e e l  e n e r g i e  en t i j d .  Daarnaast  w e r d  e r g  veel 
aandacht  geschonken aan h e t  maken eri deels 
rea1i.sei-en vnri p l a n n e r i  m . b . t .  de Straternn- 
k e r s t o r e n :  h i e r  z a l  de S t i c h t i n g  i n  1992 
immers haar  i n t r e k  nemen. 

In  de zonier van 1987 kwam t o t  verbaz ing  van 
velen orider* erihele g e s l o o p t e  huizen a a n  d e  
Waalkade-00s t  t e  Nijmegen een b i  jzondere ves- 
t i n g t o r e n  t de 16e eeuw t e  voo~*sch i  jri. 
Irigewi jderi wis ten  wel i swaar  van h e t  bes  t a a n  
van deze t o r e n  a f :  h i j  was a l  e e r d e r  t o t  
rijksmonument v e r k l a a r d  en d e  ondereardse  
weeingang wei-d voor d i  ve r se  doe le  inden ge- 
bru i k t  door de toenmal i g e  e igenaa r  . V(:,rli* de  
s l o o p  var1 b e t r e f f e n d e  llcrizeri wis t  echtei* 
niemand lioe de tepren ei-. p r e c i e s  u i t  zag: nari 
de Waalzi jde wei*d i r i  h e t  vei-leden een d e e l  
van (Ie toi-enmuur g e s l o o p t ,  waarna de C o r m e i i  

geheel  i n  de .beboiiwirig werd opgenonleri: aar] 
Va lkhof  z i  jde b l e e f  de t o r e n  e e u w e i i l ~ r ~ g  g e v t l l  d 
nie L z a n d ,  nangebt*acii l. oni d e  I.or8eti a l s  veindc?- 
digirigswet-k op1 imaal t e  kunrisri ltrteri furic:t i - 
otiergen . M e  t nenie de Va l htiof'zi jde l evei*tle eeii 
ver-iatissend b e e l d  u p .  Eeri b e e l d  da t i r11rt i d(l+2 l s 
a1 oni behetid zal ~j jii : de hoef i jzei-vr)t~irii g e  
iriurlr vnri k l o o s t e ~ ~ r ~ i ~ ~ p ~ ~ e r ~  e n  nieifigelblohket~ 
vouinz i er1 ver1 d i velBse iiiei-h l e k e r i s  . 
D e  S t icl i t  i n g  S ~ a d s a t x ~ ~ k e c ) l r , g i i  N i  jrriiegen l.leef t 
variaf' de iieieori I.clekkirig V H I I  d e  t ~ t - e r ~  bel tirig- 
s i , e l l i n g  getoorid voor* d i t  histol-isc:ti 1 , u i i w -  
werk, gelegen o p  eeii pinnc:kitige plek ~ ~ 1 1  de 
v o e t  van de  V a l  ktiof.  Toer1 k) I eeh d n  t nri(terle 
p1 nririeii om u j t een1 clpeiide 1-ederien geer1 door- 
gtirig korideri virideri, w i s  t d e  t?rithoii~ia!i t e  
groep v r i  jwil l ige i8s  v a n  geiioeiride St i c :h t i r ig  de 
Genieerite N i  jmegeri t.tb a l sriog toe te  bewegeri d e  
toiberi cïnii heti Lel- be:;c:iii hkirig 1.e s t e l  l  e r i  . 



De St.ich ting Stadsa~-cheologj e Ni jmegen zal 
het inmiddels alom bekende rondeel een musea- 
Ze funktie geven. Inhoudelijk omvat het in- 
richtingsplan een vijftal elementen: 
1. de resten van een oudere en kleinere toren 

uit de 14e eeuw;. 
2. de vestingtoren uit de 16e eeuw;. 
3 .  de plaats van de toren in de omwalling van 

de stad: gelegen nabij een belangrijke 
rivierovergang;. 

4. de stadsomwalling in het algemeen; 
5. het archeologisch atelier van de Stich- 

ting. 
Bi j wijze van proef werd "De Stratemahersto- 
ren" tijdens de Monumentendag en het daarop 
volgend weekend opengesteld voor het publiek: 
4200 enthousiaste bezoekers bezochten toen 
het historisch bouwwerk en waren een extra 
stimulans voor de leden van de Stichting om 
met de plannen door te gaan. 
Met enig optimisme hoopt de Stichting dat "De 
Stratemakerstoren" medio 1992 definitief kan 
worden opengesteld voor het publiek, maar 
voor die tijd zullen nog stapels papier en 
bergen grorid en puin moeten worden verzet en 
tal van ideeeri worden uitgewerkt . . .  

NIEUWE VONDSTEN V A N  DE MOOKERHEIDE 

J.P.M. de Jong 

Al in 1 9 7 3  werd door A . M .  Wouters op de 'Moo- 
kerheide.' een concentratie vuursteen ontdekt 
die behoor-t tot de in ons land vrij zeldzaam 
voorkomende 'Ahrensburg-cultuur' in het Jong 
Paleolithicum (10.000 - 9.000 V . C .  ) . Enige 
jaren later ( 1 9 8 3 )  werd op geringe afstand 
een tweede concentratie ontdekt door W. Tuyn 
(zie jaarverslag 1986). Na die tijd zijn er 
op deze vindplaatsen nog sporadisch enkele 
stukjes vuur-steen geborgen. 
Pas dit jaar werd dilideli jk dat er nog een 
derde concentratie aan kon worden toegevoegd. 



Deze bevindt zich op ongeveer zestig meter 
van de eerder genoemde vindplaatsen. Over een 
kleine oppervlakte verspreid werden naast 
kernen, klingen en afslagen een vijftal dui- 
delijke werktuigen geborgen. Het betreft een 
tweetal mes-achtige klingen (nrs. 1 en 2), 
een klingschrabber (nr.3), een hol geretou- 
cheerde gebroken kling (nr. 4) en een steel- 
spits (nr. 5). 
Mesje 1 vertoont duidelijke sporen van inten- 
sief gebruik. De smalle kant is licht afge- 
knot en toont twee tegenover elkaar liggende 
ondiepe kerven die mogelijk zijn bedoeld voor 
bevestiging van een riempje. De klingschrab- 
ber (nr. 3) is een combinatie-werktuig. De 
kopkant is geretoucheerd tot schrabber. Een 
van de zijden toont ook nog de mogelijkheid 
hol te schrapen. Aan de zijkant van het 
klingfragment (nr. 4) is eenzijdig kerfretou- 
che aangebracht. De steelspits, die voor deze 
cultuur als gids-artefact gezien mag worden, 
vertoont een zeer duidelijke steel en een in 
verhouding kort blad. Het is niet helemaal 
duidelijk of er aan de bovenzijde iets is 
afgebroken. 
De over-ige artefacten die zijn afgebeeld, 
zijn aanvullingen op de berichtgeving van 
1986; het betreft tussen 1986 en 1992 verza- 
melde werktuigen van de hierboven aangehaalde 
reeds bekende concentraties. Het zijn een 
R.A.-steker (Retouche-~fslag)(nr. 6 een 
kern (nr. 7), een A-spits (Zonhovenspits) 
(nr. 8) en een zeer steil geretoucheerd (90 
gr.) klingschrabbertje (nr. 9). De Zonhoven- 
spits sluit goed aan op het Vroeg-Mesolithi- 
cum. 



Ahrensburg-werktuigen vari de Mookerheide 
(tek. J .  Bruins) 



EEN MEROVINGISCH G R A F (  V E L D ?  ) I N GENDT 

Op zondagavond 17 november- werd ik benaderd 
door. een inwonei- van Gendt, die mi j heel 
enthousiast vertelde, dat hij die mi.ddag bi j 
grondwerkzaamheden stukjes van een menselijke 
schedel had gevonden. Daarna had hij maar 
bes1o.ten om verder te graven. hij vertelde 
dat hi j toen precies in de lengterichting van 
het graf het nog in prima staat verkerende 
skelet, een sabel en een mesje eruit had 
gegraven. Hij had daarna de politie gebeld, 
want hij vermoedde dat hij een soldaat uit de 
2e Wereldoorlog had opgegraven. De po1 j. tie 
had hem toen naar mij toegestuurd omdat die 
al ga.uw gezien had dat het om iets van oudere 
datum ging. Ik ben toen direkt naar hem toe- 
gegaan en heb de vondsten in zijn schuur 
bekeken. Ik heb het zwaard, een Lang-Sax 
(geen sabel), het mesje en een stukje kaak 
m e t  daarin drie tanden mee naar huis genomen. 
Mijn eerste indruk was direkt dat het hier om 
een Merovingisch graf  handelde, maar- toen ik 
het simpele mesje riogrnaals zag, begori ik te 
twijfelen. Ik heb toen de heer. W. Tui jn ge- 
bel.d, die mijn twijfel gelukkig k o n  wegnemen. 
De heer Tui jn heeft de. ROB hi.ervan i.n k e n t i i s  
gesteld. Een paar dager1  later heeft de heer 
van Klaveren van de ROB hei, inmidde1.s lege 
graf  bezocht en heeft hij d e  vondsten bake-  
ken. Omdat het toen hevig regetide is ~ f g e -  
sproken om enkele dagen 1.a tel- t .erl ig t.e komen 
en het graf dan in t,e tekeneri e n  de u i . t g e g i . e -  
ven grond nogma.als na te pluizen op botresten 
en eventuele bijgaven. 
Na eerst de gedeeltelijk in elkear gestot-te 
wanden en bodem weer schoongemaakt te hebben 
en vlak geschaafd te hebben, ontdekten we dat. 
er in d e  wanden htlaks op het graf op 33 c m .  
onder het mnaiveld ook botmateri.na1 zat. We 
hebben hiervan enkele stukjes apart geborgen. 
We ver*moeden nu dat er een graf haaks op het 
andere ligt ( d ~ t  op 55 cm. onder het maaiveld 
lag). Een bo-tonderzoek door de ROB zal dit 



moeten uitwijzen. 
Na ~ l l e  gegeveris genoteerd te hebben, is de 
vrijgekomen grond intensief doorzocht zelfs 
rnet een metaaldetector. Di t leverde alleen 
een flinke partij kleine botjes op. We hebben 
toen het graf maar dichtgegooid in afwachting 
van de onderzoeksresultaten. Later is nog 
eens met de metaaldetector het hele terrein 
afgezocht; dit leverde echter niets op. Toch 
is de kans groot dat zich op het terrein nog 
meer graven bevinden, omdat een Merovingisch 
graf zelden alleen voorkomt. 

HET MEROVINGISCHE GRAFVELD VAN WIJCHEN 

W. Tuijn 

Sinds 1981 was bekend dat zich aan de Oost- 
zijde van de markt in Wijchen een Merovin- 
gisch grafveld bevond (zie ook ons Jaarver- 
slag 1981, blz. 10). Enige potten en wapens 
werden door bouwvakarbeiders in de uitbrei- 
ding van Zaal Sterrenbos verzameld. 
Dtiar binnenkort uitgebreide bouwaktiviteiten 
in het centrum van Wijchen plaats zullen 
vinden, heeft de gemeente Wijchen de ROB 
gewaarschuwd om iets te ondernemen, nu de 
mogelijkheden rrog gunstig zijn. De heer R. S. 
Hulst, leider van het projekt, wilde echter 
eerst iets weten over de grootte en de be- 
langrijkheid van het grafveld. De vraag was 
of onze afdeling d.m.v. een paar proefsleuven 
een vooronderzoek kon ui tvoeren. Tezamen me t 
de heer Giesbers (bouwaannenier-) en de heren 
Daalderup en Vinke van de Gemeente Wi jcheì-i, 
zijn toen een tweetal plaatsen uitgezocht 
voor r>r~oeîsleuven. Me t natuur1 i jk zo strate- 
gisch mogelijke ligging; niet aleen ~rcheolo- 
gisch, m a a r n  ook qua kabelligging! 
Z a t e r d t t g  27 april werd de eerste sleuf geo- 
pend rne  t e e r 1  gi.tlafnitic1ii rie v e n  het Wijchense 
Wegenbouwbed r n i  j f B. V. , d& t boverid i e r i  e e r 1  

riitichir~i s l Ii~d ges l i iu  isd niet.  gi80 te fee1 i t i g  v c ~ o t .  



dergel ijk onderzoek. 
D e  sleuf had een breedte van 2 , s  m en een 
lengte van 9 n i e t e i -  op een afstand van 25 m 
ten Oosten van het Marktplein. 

Na grote recente 
afvalkuilen in de 
eerste 150 cm van de 
s t u i f  z a n d h e u v e l ,  
werd op 230 cm diep- 
te een onduidelijk 
woonnivo aangetrof- 
fen met één Brons- 
ti jd-scherf, een 
klein stukje beker- 
keramiek en een si- 
lexkling. Echter pp 
een diepte van 270 
tot 300 cm werd de 
oostelijke helft van 
de sleuf verstoord 
door een pakket 
sterk humeus zand 
met een concentratie 
Vlaardingen keramiek 
er in van de bekende 
samenct-elling: dik, 
aan beide zijden 
gladwandig materi- 
aal, gemagerd m e t  
kiezel brok j e s  e n 

Poging tot reconstructie doorboringen van d e  
van Vlaardingenpot rand (zie afb.). 
(R. Looij / W. ~ u i j n )  Hierna werd gestopt 

vanwege gevaar1 i jke 
instortingen. Maar 
geen grafveld dus! 

De tweede sleuf werd de volgende zaterdag een 
25 m oostel i. jker, in de perzik- en Aarbeien- 
aanplant van de heer Driessen getrokken (hij 
bleef echter vrierideli jk). De sleuf lag nu op 
een 30-35 m v a n  Zaal Sterrenbos, hetgeen een 
b e t e r e  prognose gaf. 
Ook l i iel* w e e r  de gebruikel i jke recents afval 
in de bovenlaag maar van 100 tot 160 c m  diep 
ook duidelijke 13e eeuwse bewoningsresten. 
Vlak hieronder werden de lijnen van de bekis- 
ting van een Merovingisch graf zichtbaar. Met 



veel geduld werden 7 kleine groene en 2 rode 
kraaltjes gevonden, riaast een aantal spijker- 
tjes en een nies je in een ijzeren schede. In 
het oxide van de ijzervondsten warer1 hier1 en 
daar nog weefselresten te zien. 

l Hoewel toe11 niet geheel blootgelegd, doet het 
geheel denken aan een vrouwengraf. Ook was 
het graf waarschijnlijk aangelegd dwars door 
een ouder crematiegraf heen: verspreid, veel 
verbrande botjes en een concentratie hiervan 
in één der hoeken met veel houtskool, gesmol- 
ten bronzen voorwerpen en een tiental gesmol- 
ten Merovingische kralen. 
Naar aanleiding van deze vondsten die de aan- 
wezigheid van een grafveld aantoonden is in 
augustus eer1 opgraving van de R.O. B. gestart 
die tot november voortduurde en waarbij een 
300 graven zijn onderzocht. 
Sommige hiervan hadden een tamelijk kostbare 
inhoud. Ook is gebleken dat een goede aan- 
sluiting met de Romeinse tijd aanwezig is met 
name in de 5e eeuw. Het is tot in de 7e eeuw 

1 in gebruik geweest; dit alles betekent dat 
l dit grafveld een van de belangrijkste in zijn 

soort in Nederland is geworden. 

PREHISTORISCH "GOUD" VAN DE BREM TE H E I J E N .  

Marc de Groot 

Onder het slaken van een aantal kreten, die 
ik U zal besparen, wierp een delver van het 
alom bekende wit te goud uit het Noord-Lirn- 
burgse, m j . 3  enige tijd geleden een stuk na- 
tuursteen voor de voeten. 
Wat voor de asperge-steker een teleurstelling 
was, bleek voor niij aanleiding om dit terrein 
eens nader te bekijken. Het stuk natuursteen 
bleek nanieli jk een nogal f o r s  uitgevallen 
vuurstenen steelschrabber (afb. 1 ) .  
Genoemd aspergeveld bevindt zich op een stei- 
le stuifzandhelling op de Brem te Heijen. 
Gedurende een aan-tal bezoeken werd een tìantal. 



aardewerk en vuursteenfragmenten verzameld en 
werden aardewerkfragmenten, waaronder 3 ran- 
den gevonden (afb. 2). Het merendeel van deze 
fragmenten is met kwarts, scherfgruis en zand 
gemagerd en gladwandig afgewerkt. Eén frag- 
ment is versierd met nagelindrukken in vis- 
graatmotief (potbeker). 
Voorts werden 47 stukken vuursteen verzameld, 
waaronder 5 kernstukken; 3  daarvan zijn Se- 
cundair gebruikt als klopsteen. Verder 7 
geretoucheerde stukken. alle schrabbers (bv. 
afb. 3 1 ,  waarvan 3 steelschrabberc. Een klop- 
steen van fijn kwartsiet sluit dit rijtje van 
artefacten voorlopig af (afb. 4 ) .  

Neolithicum van De Brem te Heijen 



Uit het karakter van de vondsten blijkt dui- 
delijk dat we hier te doen hebben met een 
door asperge-bouw sterk verstoorde laat-Neo- 

1 litische bewoning, met name die van de Vlaar- 
dingen cultuur. 
Dat ook aspergevelden dienen te worden opge- 
nomen in het rijtje van archeologisch sterk 
bedreigde terreinen (als het al niet te laat 
is) bleek uit het profiel van een ter plaatse 
aangelegde riool-controleput medio 1991. Dit 
profiel tooride dat van de cultuurlaag weinig 
meer over was dan een bonte schakering van 
wortels van het "witte goud", waartussen zich 

I de- afvalresten af tekenden van onze huidige 
consumptie-maatschappij. 

1 EEN VROEG INHEEMS-ROMEINS AFVALPUTJE TE GENDT 

W. Otemann 

Tijdens grondwerkzaamheden in mei 1990 ten 
behoeve van de dijkverzwaring in Hulhuizen 
(zie ook Jaarverslag 1990 van de afdeling) 
ontdekten we op circa 65 cm onder het maai- 
veld in een groot uitgegraven vlak een donke- 
re verkleuring met een diameter van 190 cm. 
Na deze getekend en gefotografeerd te hebben, 
zijn we begonnen met couperen, en al gauw 
bleek, dat het een afvalkuil was met een 
diepte van 45 cm onder het uitgegraven vlak. 
Het aardewerk dat hieruit te voorschijn kwam, 
kunnen we dateren van O - 75 n.C. en bestaat 
voor 82 X uit Inheems-Romeins materiaal, de 
rest uit Romeinse import, t.w.: 



- een hals van een kruik van r.0ssi.g materi- 
aal, Stuart 1976, type 103-104, dat. tot 
25 n . C . ;  
een hals van een pi jpaarden kruik, Gose 
type 363 - 364, dat. Claudius-Vespasia- 
nuc; 

- een vierde1 ig oor van een pi jpaarden 
kruik, dat. 40 - 60 n.C.; 

- een aantal fragmenten van een terra-ni.gra 
beker (afb. 1 ,  nr. l), Holwerda 1941 type 
27, als nr. 338, maar dan zonder versie- 
ring, dat. voor 70 n.c.. 

De klei van alle 
I n h e e m s - R o m e i n s e  
scherven bevat veel 
i jzerbollet jes en is 
stevig gemagerd met 
zand. Het oppervlak 
van de keramiek is 
meestal glad of iets 
ruw afgewerkt. Het 
baksel is meestal 
gesmoord. De belang- 
rijkste vormen uit 
dit materiaal volgen 
hieronder. 
Zo is er een tweele- 
dig kommetje (afb. 
1,nr. 2 ) ;  zie Haa- 
lebos 1990, type 
9010, dat. 40 - 70 
r1.C.. 
Enkele profielen en 
schamele versierin- 
gen van potten zijn 
in afb. 2 te zien. 

Afb. 1: Eruit springen nr. 
Romeinse en Inheemse 1, een scherp gepro- 
keramiek uit Gendt 
(Sch. 1:4) 



fileerd pot je en nr. 6 een pot met een zware 
ribbel op de schoudet-. Deze laatste komt ook 
voor i r i  Romeinse l egioensves t ingeri te Ni jrne- 
gen (zie Rogaers eri Haalebos 1 9 8 0 ,  blz. 7 9 .  
no. 5). 

Afb. 2: Inheems-Romeinse keramiek uit Gendt 
(sch. 1 : 2) 

Verder kwamen er uit de afvalput nog enkele 
botfragmenten van geit/schaap en een fragment 
van een glazen armband, cobalt blauw met gele 
zigzag. 



Op het ui tgegraven vlak zi .  jn met de metaalde- 
tector nog de volgende vondsten gedaan: 
- een ogen-fibula (open ogen), d a t , .  10 - 40 

n.C. ; 
- een draadf ibula met ronde doorsnede van de 

beugel, dat. le - Ze eeuw; 
- een verzilverde bronzen afdekplaat van een 

inktpot met inlegwerk, dat. le eeuw; 
- een verzilverde bronzen niet; 
- een bronzen ring, diameter inwendig 17 mm, 

uitwendig 23 mm, hoogte 4 mm. 

L , i  teratuur: 
Haalebos, J.K. (1990). Het grafveld van Ni j- 
megen-Hatert. 
Holwerda (1943). De Belgische waar. 
Stuart, P. (1976). Een Romeins grafveld. 
Bogaers, J.E. en J.K. Haalebos (1980). Opgra- 
vingen in de Romeinse legioensvestingen. 

EEN ROMEINSE AFVALKUIL OP DE OOYGRAAF 

B. Teubner 

Sinds het vorige verslag over de Ooygraaf te 
Beuningen (zie ons Jaarverslag van 1989), is 
het industrieterrein "de S c h o e n a c k e r t *  vet-dei- 
ui. tgebrei d .  Ti jdens deze ui tl~reidirig heeft 
één van onze leden, de heer A .  Stuert, in een 
bouwput een ongeveer 50 cm diepe a f v a l k u i l  
waargenomen en onderzocht. Deze afvalkuil W R S  

goed de termineerbaar dooi- het Romeinse niate- 



riaal en bevatte een interessante inheemse 
component. 
Romeinse vondsten: 
1 .  Een terra-sigi llata-scherf D r a g .  29b met 

twee medaillons. Eén ervan stelt een hert 
met konijnen voor en de ander een gevl eu- 
geld dier cq. .griffioen, welke eveneens 
van konijnen voorzien is. De afbeeldingen 
worden afgewisseld met palmetten (afb. 1 ) .  
Volgens Knorr lijkt de stijl van de figu- 
ren op die van de pottenbakker Passenus 
(Knorr, 1913 en 1952). 

Afb. 1: Flavische t.s. uit Beuningen (sch. 
1 : 1 , 5 ) ,  tek. J .  Bruins 



2. Een randfragment van grijze terra nigra, 
Holwerda type 55c of 27; datering 60 - 90 
n. C. (Holwerda, 1941). 

3. Een randfragment van een grijze terra 
nigra kom met verdikte rand, zoals in de 
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 
over 1977/1978 blz. 48; datering IB. 

4. Een randfragment van een bolle pot met 
naar binnen gebogen rand, wat stijl be- 
treft lijkend op kurkui-n, Gose type 355. 
Het materiaal is bruin van kleur, hardge- 
bakken en is grof gemagerd (Gose, 1976). 

5. Een tweeledig oorfragment van donkergrijs 
aardewerk, waarschijnlijk van een kan, 
Gose type 508 (Gose,1976). 

6. Een randfragment van een ruwwandig potje 
van bruin aardewerk, Stuart 1976 type 201 
(Stuart, 1976). 

7 .  Enige wandscherven van twee olie-amforen, 
type Dressel 20. 

8. Een wandscherf van een dolium, le eeuw n. 
C.. 

9. Een fragment tegula, dikte 25 mm. 
1O.Enige wandscherven van pijpaarden kruiken. 
11.Twee slijpstenen van fijn grijs kwartsiet. 
12.Een kleine loden spinklos met een diameter 

van 1,7 - 2,0 cm. 

Inheems materiaal: 
l .  Randfr~grnenten van twee tweeledige komme- 

tjes uit de le eeuw n. C. (afb. 2, nr. 1 
en 2) (Haalebos, 1990; Stuart, 1976). 

2. Schouderfragment van versierd kommetje 
(afb. 2, nr. 3). 



Afb. 2: 
Inheems-Romeinse keramiek (sch. 1 : 2) 

tek. B .  Teubner 

3. Randfragmenten van Vroeg-Romeinse voor- 

// 
raadpotten, 
gesmoord en 
gladwandis 
afgewerkt 
(afb. 3 ,  nr. 1 
en 2) (Bogaers 

6 & Haalebos, 

Afb. 3 :  1 9 8 0 ) .  
Inheems-Romeinse keramiex , 

( S c h .  1:4) Tek. B .  Teubner ' 

4. Een randfragment van een bolle gladwandige 
pot met twee rillen in de hals, lijkend op 
Friese streepband keramiek uit de le eeuw 
n. C. (afb. 4, n r . 1 ) .  

5. Een randfragment van een wijdmondige kook- 
pot uit de le eeuw n. C. ( ~ f b .  4 ,  n r .  2 ) -  
(Sanden van der & van de Broeke, 1 9 8 7 ) .  



Afb. 4. Inheems-Romeinse keramiek, tek. W .  
Tui jn 

Opvallend is. dat a1 het Inheems-Romeinse 
aardewerk reducerend gebakken i.s, gladwandig 
is en met zand gemagerd is. 

Conc1usi.e: 
Het betreft hier een Inheems-Romeinse afval.- 
kuil ui t de Flavischn t.i jd (60 - 90 n .  C. ) .  



welke duidelijk de eerdere bevindingen beves- 
tigt, die in het wegcunet van de Ooygraaf 
gedaan zijn (zie Jaarverslag 1989, blz. 14 
e.v.). Opvallend is de zandmagering voor de 
Inheems-Romeinse keramiek, wat bij zuiver 
Ijzertijd-materiaal niet wordt toegepast. 
Hier treffen we meestal scherfgruismageri.ng 
aan. Opmerkelijk is verder een vorm welke 
niet gedetermineerd kon worden (afb. 2, nr. 
3 ) .  

Literatuur: 
Bogaers, J.E. en J.K. Haaleboc (1980). Opgra- 
vingen in de Romeinse legioensvestingen te 
Nijmegen, 3 (Canisius College, Hoge Veld, 
1975 - 19771, OML 61, blz. 80. 
Gose, E. (1976). Gefasstypen der RGmischen 
Keramik in Rheinland. 
Haalebos, J.K. (1990). Het grafveld van Nij- 
megen-Hatert, blz. 175. 
Holwerda, J.H. (1941). De Belgische waar in 
Ni jmegen. 
Knorr, R. (1913). Die Terra-Sigillata-Gefhe 
von Aislingen. 
Knorr, R. (1952). Terra-Sigillata-Gefässe des 
ersten Jahrhunderts mit Topfernamen. 
Sanden, W . A . B .  van der en P.W. van de Broeke 
(1987). Getekend zand : Tien jaar archeolo- 
gisch onderzoek in Oss-Ussen, blz. 110. 
Stuart, P. (1976). Een Romeins grafveld uit 
de eerste eeuw te Nijmegen; onversierde t e r r a  
sigillata en gewoon aardewerk, blz. 144. 



VI,JF  WATER.PTJTTEN ONDER EEN DANSVLOER 
TE A N G E R E N  

R. Melchers 

Afgelopen zomet- werd 'aan de Molenstramt te 
Angeren danszaal de Pippel af gebroken. Op 
zaterdag 7 september kregen enkele AWN-leden 
de gelegenheid tot onderzoek op deze plaats. 
Ten behoeve van woningbouw werd namelijk ruim 
2 meter grond afgegraven totdat op schoon, 
(oeverwa1)zand werd gestoten. 
Eerst werd een gemetselde put (afb. 1 ,  nr. 1) 
aangetroffen, die met behulp van teer water- 
dicht was gemaakt. Naast deze stenen put 
bleek later een houten tonput te zitten (afb. 
1 ,  nr. 2). Deze bestond uit twee op elkaar 
gezette eikenhouten tonnen, waarvan de duigen 
waren samengebonden met twijgen. Dit wilgen- 
hout was op de duigen vastgezet met ijzeren 
klinknagels. In de nabijheid van deze twee 
putten werden nog meer sporen gevonden van 
houten tonputten, doch deze waren nog slechts 
zichtbaar in de vorm van donkere cirkels in 
het zand van de bodem van de bouwput (afb. 1 ,  
nrs. 3 , 4  en 5). 

Vondsten in en om deze putten: 
- Put 1 bleek slechts een metalen pijp voor 

een pomp te bevatten. 
- Put 2 (diameter 6 0  cm. ) had duigen van een 

meter lang en werd uitgegraven tot de actu- 
ele waterstand. Het vondstenpakket van deze 
put bevatte: Paffrath keramiek, een Pings- 
dorf wandfragment uit de 12e eeuw (afb. 2, 
nr. l ) ,  kogelpot-randfrazment uit de 13e 
eeuw (afb. 2, nr. Z), een steengoed wand- 



INSTECK TVNDELIINGS put 

A f b .  1 :  de Pippel te Angeren 

fragment van een Schnelle, 1 6 e  eeuw (afb. 
2 ,  nr. 3), leisteen, glaswerk, pijp- en 
botmateriaal. 

- Put 3 (diameter 40 cm. ) werd tri.tgegi-fiveri 
tot 30 cm.  diep. Vanwege de gi*ondwaterstand 
konden geen vondsten worden geborgen. 

- Put 4 (diameter 45 c m . )  werd uitgegraveri 
tot 15 cm. diep. Van deze put werd (alleen) 



het eikenhouten deksel gevonden (afb. 3). 
- Put 5 (diameter l00 c m . )  werd uitgegraven 

-tot 25 c m .  Op deze diepte bleek de put op 
te houden. Naast een kogelpotscherf en 
vroeg - steengoed konden een tegeltje en 
volksaardewerk worden verzameld. 

Afb. 2: Inhoud put 2 uit Angeren 

Losse vondsten, gedaan op het stort, in de 
wand van de funderingsput en om de putten: 
- fragment van een benen glis 
- ronde, roodbakkende "spinklos", gemaakt van 

Romeinse dakpan (afb. 4 )  
- kopei1en knoopje met lus je 
- helft van een m e 1  kkannet je vRn bruin steen- 

goed, geglazuurd aan beide zijden, 19e 
eeuws. 



.Afb.  3: putdeksel put; 4 uit Angerlen 

Afb. 4: "Spinklos" uit Angeren (Sch. 1 : l )  



Enige fundering van vroegere bebouwing werd 
niet meer teruggevonden. Deze moet al v66r 
1928, het bouw jaar van de danszaal z j  jn ver- 
dwenen. Volgens monde1 inge ovei-levering werd 
hier ca 1875 een tabaksschuur gesloopt. Op de 
kadastrale legger van 1832 zien we op deze 
plaats reeds behuizing. Als we de locatie van 
deze behuizing gaan vergelijken met die van 
de putten, kunneri we het volgende conclude- 
ren: put 5 heeft aan de zijgevel gelegen en 
de putten 1 t / m  4 aan de voorgevel van deze 
bebouwirig. 
De houten put ten zullen misschien oorspronke- 
lijk, evenals put 1 ,  eer1 s tenen bovenbouw 
gekend hebben. Deze stenen bovenbouw is dan 
gelijktijdig met de fundering van de vroegere 
bebouwing verdwenen. Aangezien in Angeren nog 
nooit eerder een dergelijk aantal waterputten 
bi j elkaar is aangetrof fen, kunnen we gerust 
spreken van een unieke vondst. 

Literatuur: 
Magendans, J.R. en J.A. Waasdorp (1986). 
Putten uit het verleden, 's-Gravenhage, blz. 
12-15. 

-0-0-0- 



INHOUD 

Voorwoord 
W. Tui jn 

Jaarverslag van de secretaris 
H. de Wit 

Verslag van de penningmeester 
C. Neijenhuis 

Een Inheems-Romeinse woonplaats te Wijchen 9 
R.F. Looij 

Aktiviteiten van de Cuijkse Archeolo- 
gische Werkgroep 
A .  van der Zanden 

De Romeinse brug bij Cuijk/Middelaar 
J .  Koeling 

Het Cuijkse museum Ceuclum 
J. Koeling 

Vondsten uit Molenhoek 
S. Mooren 

Twee Laat-Middeleeuwse tuitpotten 
uit Berghem 
G.H.J. van Alphen 

De Stratemakerstoren te Nijmegen 
W. de Mul 

Nieuwe vondsten van de Mookerheide 
J.P.M. de Jong 



Een Merovingisch graf(veld?) in Gendt 
W .  Otemann 

Het Merovingische grafveld van Wijchen 
W .  Tui jn 

Prehistorisch "goud" van de Brem te 
Hei jen 
M. de Groot 

Een Vroeg Inheems-Romeins afvalputje 
te Gendt 
W. Otemann 

Een Romeinse afvalkuil op de Ooygraaf 
B. Teubner 

Vijf waterputten onder een dansvloer 
te Angeren 
R. Melchers 




	S25C-208020116160.pdf
	S25C-208020115400.pdf
	S25C-208020115420.pdf
	S25C-208020115440.pdf
	S25C-208020115460.pdf
	S25C-208020115480.pdf
	S25C-208020115500.pdf
	S25C-208020115520.pdf
	S25C-208020115540.pdf

