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JAARVERSLAG 1992 Jaargang XXV 

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
afdeling Nijmegen en Omstreken 

Voorwoord 

Dit  jaar stond sterk in het teken van het inbrengen van onze 
archeologische verzameling in het officiële provinciale bodemdepot en 
het zoeken naar een nieuwe werkruimte. 
In verband met een totale wijziging in de expositie van het Museum 
Frans Bloemen in  Wijchen, achtte de leiding van het museum het 
noodzakelijk ons archeologisch depot dat zich tot dan toe op de zolder 
aldaar bevond, te verwijderen. Daar ook in ons regelement ( zie 
statuten AWN) staat dat het een goed streven is om archeologische 
verzamelingen in een officiëel depot te doen opnemen, besloot het 
bestuur hiertoe over te gaan. 
N u  is het geen eenvoudige zaak 170 grote ROB-dozen over te brengen. 
Bovendien ging door een misverstand de verhuizing eerst naar de- 
zolder van het gemeentehuis van Wijchen. Bekostigd door die 
gemeente, maar die eiste ook dat binnen een paar maanden de zaak 
weer werd ontruimd zonder verdere financiële hulp. Door vriendelijke 
assistentie van de provinciale archeoloog en veel zweetdruppeltjes 
gelukte het de hele zaak over te brengen naar het provinciale 
nooddepot, de kelder van het Canisius College. Hierna begon een nare 
geschiedenis, van lekkages en overstroming van de kelder, culminerend 
in een echte onderdompeling (75 cm water) van de gehele kollectie 
tijdens de vorstperiode van begin 1993: een komplete ramp. 
De schade herstelt zich slechts langzaam en er is veel werk te 
verzetten. 
Het  intensief zoeken naar een geschikte werkruimte, na het slopen van 
de school in het Waterkwartier, heeft niets opgeleverd. We staan nog 
steeds open voor bevrijdende suggesties in die richting. Gelukkig 
hebben we een voorlopig onderdak gevonden bij ons bestuurslid, de 
heer B. Teubner, die zo edelmoedig was een kamer in  zijn huis ter 
beschikking te stellen. Wel natuurlijk wat klein, maar met een 
bibliotheek binnen handbereik ! Verder was het bestuur op zaterdag 7 
maart aanwezig op het terrein van het Archeon te Alphen a/d Rijn om 
te helpen bij de start van de bouw van het Bronstijd-huis en hebben 



daarbij een bouwoffer gepleegd in één van de paalgaten. 
Het  verslag van de overige aktiviteiten kunt U weer elders in dit 
verslag viiden. Bijzondere aandacht hierbij vragen: het onderwater 
onderzoek naar de Romeinse Maasbrug bij Cuijk, het proefonderzoek 
in Romeins Elst, de vondsten in Gennep en de onderaardse gangen in 
Grave. 
Ook dit jaar hadden we voor onze lezingen weer een gastvrij 
onderkomen in het proviciaal Museum G.M. Kam en gaat natuurlijk 
onze hartelijke dank uit naar de direkteur Mevr. M.A. Gerhartl- 
Witteveen e i  haar medewerkers. 

Tot slot zou ik graag een woord van dank willen richten tot al diegene 
die geholpen hebben bij de verhuizing en de redding van ons 
archeologisch depot. 

Wim Tuijn. 



Jaarverslag van de secretaris. 

H. de Wit 

Bestuur: 
Het bestuur was in 1992 alsvolgt samengesteld: 
voorzitter : dhr. W. Tuijn 
vice voorzitter : dhr. G van Alphen 
secretaris : dhr. H de Wit 
penningmeester : dhr. C. Neijenhuis 
bestuursleden : dhr. L Teubner 

: dhr. H. Verscharen 
: mej. P. van der Voort 

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 6 mei 1992 werd het verslag 
van de penningmeester over het jaar 1991 door de kascommissie in orde 
bevonden en door de vergadering goedgekeurd. De kascommissie, 
bestaande uit de heren E Peas en G. Bothof, werd bedankt voor de 
bewezen diensten. De vergadering stemde in met de voorgestelde nieuwe 
kascommissie voor 1992, bestaande uit de heren R. Looy en G. Bothof. 
Het bestuur vergaderde in de verslagperiode drie maal. De belangrijkste 
aandachtspunten op deze vergaderingen waren het opstellen van het 
lezingen- en excursieprogramma, het voorbereiden van het jaarverslag 
van de afdeling en het maken van een start met de voorbereidingen van 
het 25-jarig jubileum van onze afdeling op 25 september 1993. 
Ook is in de bestuur uitvoerig en kritisch besproken de nota 'AWN 
naar het jaar 2000' van het AWN-hoofdbestuur. De bestuursleden 
Gerard van Alphen en Wim Tuijn hebben namens het bestuur 
deelgenomen aan de discussie over deze nota in de regiovergadering; de 
bestuursleden Henk de Wit en wederom Wim Tuijn hebben op 7 
november 1992 geparticipeerd aan de landelijke 
afgevaardigdenvergadering in Amersfoort, waarop de bespreking van 
deze nota een hoofdpunt was. De kritische meningen (o.a. van ons 
bestuur) over deze nota (geen duidelijke structuur, onvoldoende 
samenhangende visie van het hoofdbestuur op de diagnose en aanpak 
van de belangrijkste probleempunten) resulteerde in een toezegging van 
het hoofdbestuur om een nieuw discussiestuk te maken, waarin aan de 
bezwaren zou worden tegemoet gekomen. Hierin zou met name een 
visie worden gepresenteerd op de volgende probleemgebieden: de 



structuur van de AWN, de relatie afdelingen en AWN- hoofdbestuur, 
de ledenwerving c.q. binding van leden, het bestuurlijk functioneren 
en de financiën van de AWN. 
Tenslotte is het bestuur pogingen blijven ondernemen om een nieuwe 
werkruimte te vinden; helaas nog zonder resultaat. Gelukkig konden 
en kunnen we zolang terecht bij Ben Teubner,een van de 
bestuursleden, die tijdelijk een ruimte bij hem in huis als werkruimte 
ter beschikking heeft gesteld. 

Ledenadministratie: 
Na de noodzakelijke controle en opschoning van het bestand blijkt per 
31 december 1992 het aantal leden van onze afdeling 148 te zijn. Het 
aantal donateurs van de afdeling is 13. 

Lezingen: 
O p  woensdag 11 maart 1992 gaf dr. J.K. Haalebos, onder wiens leiding 
al enkele jaren opgravingen plaatsvinden op het terrein achter het 
Canisius College, een overzicht van de actuele ontwikkelingen 
betreffende deze opgraving in de vroege Romeinse legerplaats en het 
latere kampdorp, welke zich op dit terrein bevonden. Zoals steeds bij 
een 'Romeins onderwerp',was de opkomst ook bij deze lezing weer 
groot n.l. 46 personen. 

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 6 mei, werd door drs. R.S. 
Hulst, provinciaal archeoloog van Gelderland, een lezing gegeven over 
de eerste resultaten van de opgraving onder zijn leiding van het 
Merovingische grafveld van Wijchen. Deze interessante presentatie 
maakte duidelijk, hoe belangrijk deze opgraving voor de 
Merovingische archeologie van Nederland kan worden. De lezing werd 
bijgewoond door plm. 40 personen. 

Op woensdag 10 juni werd een bezoek georganiseerd aan de 
tentoonstelling over Romeins bronzen vaatwerk in het Provinciaal 
Museum Kam. Vooraf werd een boeiende inleiding op deze 
tentoonstelling gegeven door drs. L. Swinkels, wetenschappelij k 
medewerker van het museum. 

Op  dinsdag 8 september werd een bezoek gebracht aan Cuijk. Drs. B. 
Goudswaard, projectleider van het onderzoek naar de Romeinse 
Maasbrug, lichtte ter plekke de archeologische (onderwater) 



werkzaamheden betreffende deze brug toe en toonden enkele 
'zwaarwichtige' vondsten. Vervolgens gaf de heer Goudswaard in  een 
zaal van een Cuijks etablissement een presentat ie  van de 
belangwekkende resultaten van het onderzoek tot dan toe. Het bezoek 
aan Cuijk werd afgerond met een bezoek aan het museum Ceuclum, 
waarin vooral de Romeinse geschiedenis van Cuijk veel aandacht 
kreeg. Alom was er lof en bewondering voor de werkgroep Cuijk van 
onze afdeling, die zo'n belangrijke rol vervulde bij de totstandkoming 
en de inrichting van dit museum. 

O p  maandag 21 september werd een bezoek georganiseerd aan het 
Museum Frans Bloemen in Wijchen. Wim Tuijn hield daar een korte 
inleiding over de in mei 1992 in dit museum geopende tentoonstelling 
over wonen in Wijchen van de late Ijzertijd tot en met de 
Merovingische tij d. 

O p  maandag 26 oktober vond de jaarlijks terugkerende Schervenavond 
plaats. Verschillende leden lieten weer enkele opvallende vondsten 
zien en gaven hierbij ,enige toelichting. De heer C. Neijenhuis 
presenteerde een greppelvondst van 14e eeuws steengoed uit Elden, dat 
een indruk gaf van de eerste bewoning in Elden. De heer G. Bothof 
liet een groot aantal scherven zien van inheems Romeins aardewerk 
van het Kopsplateau. De Gennepse groep presenteerde vondsten uit 
het Laat-Neolithicum, de late Bronstijd en de Midden Ijzertijd uit 
een grind afgraving bij de Niers. De Heer J. de Jong toonde vol trots 
een prachtige laat-neolithische bijl, welke hij gevonden had op 'zijn' 
akker. De presentatie van de heer J. de Wit uit Grave betrof deze keer 
een uitgebreide bakoven- vondst in - stukken uit. de late IJzertijd, 
gevonden op een akker in Beers.De heer W. Tuijn gaf een 
diapresentatie over het Merovingische grafveld in Wijchen. Tenslotte 
lichtte de heer M. Koolen op boeiende wijze de laatste resultaten toe 
van het stadskernonderzoek in Grave. 

O p  woensdag 25 november presenteerde de Nijmeegse stadsarcheoloog 
drs. Jan Thijssen weer zijn 'jaarverslag' van de ontwikkelingen en 
resultaten van het gemeentelijk archeologisch onderzoek in Nijmegen. 
Opvallend waren deze keer: de opgraving bij het tempekomplex in 
Ulpia Noviomagus, welke vraagtekens zet bij de interpretaties van 
Daniëls, de opzienbarende vondst van het Romeinse badhuis op het 
Honigterrein en de opgraving van het zeer grote grafveld aan de 
Kruisweg op het Kops Plateau. Jan Thijssen lichtte de 
onderzoeksresultaten helder toe, waarbij het boeiend was te zien hoe 



Ulpia geleidelijk aan gestalte krijgt. De opkomst was weer groot; er 
waren 39 personen aanwezig. 

Excursie: 
O p  zaterdag 4 april 1992 was er een excursie naar het Rheinisches 
Landesmuseum in Bonn. In dit museum was te zien een interessante 
verzameling van prehistorische, Romeinse en Middeleeuwse 
voorwerpen uit een gebied dat aansluit bij het onze. Opmerkelijk 
waren in dit museum: de Neandertaler schedel, Cromagnonskeletten 
van 10.000 v. Chr., mooie Bandkeramiek, bronzen en gouden 
voorwerpen uit de Bronstijd, veel Keltische kunst en 
gebruiksvoorwerpen, een groot aantal Romeinse voorwerpen uit Bonn 
(Romeinse Iegioensstad) en uit Xanten, Keulen en Aken, en een 
schitterende Vroeg-Middeleeuwse verzameling. Ook de beroemde 
maquettes oogstten veel belangstelling. De excursiedeelnemers/ 
neemsters vonden het bezoek aan dit museum zeer leerzaam en 
interessant. 



FINANCIEEL OVERZICHT 1992 
AWN afd. Nijmegen en omstreken 

Ontvangsten 

Batig saldo 31-12-1991 3038.51 
Retributie hoofdbestuur i8 55. - - 
Verkoop jaarverslagen 69.50 
Donaties 270.- - 
Excursies 1050.- - 
Rente giro 8.44 
Restitutie borg Rivierstr. 175.- - 

totaal 

Uitgaven 

Portokosten 266.66 
Drukwerk 477.75 
Lezingen en 
representatie 487.85 
Materiaal 448.68 
 asten werkruimte 195 .O0 
Excursie 1084.02 
Diverse 114.60 
Saldo 31-12-92 3391.89 

- - - m - -  ------ 
totaal 6466.45 

Begroting 1993 

Inkomsten Uitgaven 

Retributie hoofdbestuur 1800.- - 
Verkoop j aarverslagen i 00. - - 
Donaties 290.- - 
Rente 10.-- 
Excursie 1000.- - 
Reservering gedeelte batig 
saldo voor jubileum 1250.- - 

totaal 

Portokosten 
Drukwerk 
Lezingen en. 
representatie 
Materiaal 
Lasten werkruimte 
25- jarig bestaan 
Excursie 

totaal 

namens het bestuur van afd. Nijmegen en omstreken, 
de pennia~meester 
C.G. Neijenhuis. 



Stichting Stadsarcheologie Nijmegen (SSN) 

Jaarverslag 1992 

In 1988 heeft de Gemeente Nijmegen de verantwoordelijkheid voor het 
eigen bodemarchief onderkent. Met de aanstelling van een archeoloog 
kon vanaf 1989 de uitvoering van het archeologisch beleid ook met 
oudheidkundig bodemonderzoek worden uitgebreid. Daarmee ontstond 
een situatie, dat de Stichting Stadsarcheologie geen nieuwe 
bodemvondsten kon verwerven en noodgedwongen het zwaartepunt van 
de werkzaamheden naar de verwerking van reeds verzamelde 
vondstcomplexen moest verleggen. 
De eerste resultaten van deze ontwikkeling leidden in 1991 tot de fraaie 
uitgave van "Tot de bodem uitgezochtt1, glas en ceramiek uit een 
beerput van de 'Hof van Batenburg' te Nijmegen, 1375 - 1850". 
Systematische inventairisaties die tot vergelijkbare publicaties leiden 
zullen ook de komende jaren worden uitgevoerd. Met name de 
verwerking van een beerput met vondsten uit de tweede helft van de 
18de en eerste helft van de 19de eeuw, eerder globaal gepubliceerd in: 
"Een burgerfamilie aan de Smidstraat 1760 - 1840" is zo ver gevorderd, 
dat tot de werving van fondsen voor een meer uitgebreide uitgave kan 
worden overgegaan. Daarnaast is ook aan het vondst materiaal van 
enkele andere beerputten gewerkt en in het nu gehanteerde 
inventarisatie-systeem ingepast. 
De belangrijkste inspanningen van de Stichting houden verband met de 
inrichting van de Stratemakerstoren (voor het beheer ervan is inmiddels 
een aparte stichting opgericht). Daarnaast kon de gemeentelijk 
archeoloog op de steun rekenen van leden van de Stichting bij diverse 
opgravingen. Assistentie werd verleend bij de onderzoeken: 
Rivierstraat, Waalbandijk en Maasplein in het gebied van de Romeinse 
stad Ulpia Noviomagus. Daarbij werd en met name op het terrein van 
Honig wel zeer spectaculaire vondsten gedaan in de vorm van restanten 
van het verwarmingssysteem van een badhuis. In het plangebied 
Kruisweg werd deelgenomen aan het onderzoek van een grafveld met 
crematiegraven uit de Iste eeuw. Vele aspecten van het archeologisch 
onderzoek zijn in overleg met de gemeentelijk archeoloog ten behoeve 
van educatie en voorlichting op video vastgelegd. Oud onderzoek, 
waaronder dat van de Piersonstraat, werd eveneens in samenwerking in 
de vitrines van het stadhuis gepresenteerd. Daarnaast was de Stichting 
op een aantal culturele manifestaties met voorlichtingsmateriaal 



aanwezig. 
Bijna 1000 personen brachten dit jaar een bezoek aan de werk- en 
expositieruimte. Een aantal groepen (AWN, KU, IPP en diverse 
scholen) maakten van de gelegenheid gebruik om op afspraak, buiten 
de vaste openstelling op zondagmiddag, de ruimte te bezoeken. 

Cees Brok 



WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK 
Ton van der Zanden 

Verslag van het onderzoek aan de Grotestraat 90-92 en een 
tentoonstelling hier over in het Museum Ceuclum. 
In 1991 hebben wij in de periode juli-oktober een (voor ons doen) 
groot onderzoek kunnen doen naar een Romeins grafveld in  Bet 
centrum van Cuijk. Zie AWN- jaarverslag 1991. 
Van dit onderzoek is in mei 1992 een verslag verschenen; in een oplage 
van 200 gedrukt en inmiddels uitverkocht. 
Het  onderzoeksverslag bestaat uit een inventarisatie van de 
grafbijgiften, getekend en gedetermineerd. Het  ging om dertig graven. 
Parallel daarmee is het verloop van het veldwerk beschreven, zodat men 
al lezende een indruk krijgt, hoe elk graf is blootgelegd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de aantekeningen die na elke onderzoeksdag 
werden genoteerd. 
Omdat zeker 90% van het vondstmateriaal in het derde kwart van de 
eerste eeuw thuis hoort, denken wij dit deel van het grafveld te kunnen 
plaatsen in de eerste fase van het castellum. 
Omdat het ons allereerst ging om het vastleggen van de gegevens voor 
mogelijke verdere analyse, worden er geen andere conclusies dan 
bovengenoemde tijdsbepaling genoteerd. Het  onderzoeksverslag begint 
met een beschrijving van het archeologische verleden van de 
Grotestraat, vanaf de eerste aantekeningen van C.R. Hermans uit 1865 - 
tot nu toe, tevens is beschreven wat er  per huis aan vondsten bekend is. 
Het  onderzoeksverslag heeft de titel 'Fidelis' meegekregen, een grafitto 
in een terra sigillata bord uit graf 91.02.05. 
Het boekwerkje is verschenen als catalogus bij de opening begin mei 
van de tentoonstelling over dit onderzoek in het Museum Ceuclum. Er 
was dermate veel en interessant vondstmateriaal beschikbaar, dat een 
presentatie naar diverse aspecten mogelijk was: een diversiteit aan 
begravingen kon worden getoond van het eenvoudigste brandgraf tot aan 
een reconstructie van het graf van de welgestelde dame: ook werd 
getoond, hoe het onderzoek is verlopen, wat voor bijgiften werden 
gevonden en hoe te typeren en te dateren. 
De tentoonstelling kreeg eveneens de titel 'Fidelis' met als ondertitel 
'dood en begrafenis in de Romeinse tijd'. 
De expositie heeft vanaf begin mei het gehele jaar gelopen. 
Behalve een duurzame bruikleen van een aantal voor het museum 
interessante stukken, is al he t overige materiaal overgegaan naar het 
provinciale depot in Den Bosch. 



Onderaardse gangen in de vestingstad Grave. 

Martien Koolen. 

In 1992 werd de gehele St. Elisabethstraat te Grave "opengelegd" voor 
de aanleg van nieuwe riolering en herbestrating. De gehele straat werd 
tot ongeveer 1.5 mtr diepte uitgegraven en op de plaats van de nieuwe 
riolering 3 tot 4 mtr diep. Al de werkzaamheden werden door mij en 
mijn collega J.de Wit op  de voet gevolgd. 
Eerste omgrachting van de stad. 
De huidige st. Elisabethstraat omgeeft het gehele zuidelijke gedeelte van 
de oude stadskern en moet aangelegd zijn, zo blijkt het onderzoek, op 
een oude omgrachting van de stad. In de diepst uitgegraven gedeelten 
werden restanten van deze omgrachting aangetroffen. 
De vulling van deze voormalige gracht bestond uit vondsten uit de 14e 
en 15e eeuw waaronder veel slachtafval, grijs aardewerk en vroeg 
steengoed. Di t  klopt aardig met de historische gegevens waarin wordt 
vermeld dat op het eind van de 13e eeuw (1285) onder de toenmalige 
Heer van Grave, Jan I van Cuyk, rondom de stad grachten, aarde wallen 
en pallisades van houten palen werden aangelegd. 
Vestingmuren. 
Rond het jaar 1550 werden de vestingwerken van Grave op de kwestbare 
plaatsen versterkt met stenen muren en verschijnen er ' ' s~nen  
stadspoorten. O p  de hoek St, Elisabethstraat-Brugstraat (fig. 1 - punt 
A) kwamen de restanten van zo'n stenen muur tevoorschijn. Ook werd 
er zo'n enorm tonggewelf aangetroffen met een binnendiameter van 5 
meter. Dit tonggewelf moet een restant zijn van een grote "duikerff 
ofwel gracht-overbrugging, behorende bij de Brugpoort (fig. 2). Helaas 
werd nu de gehele duiker verwijderd. 
Vestingwerken. 17e - 18e eeuw. 
Bij punt B (fig. 1) werden enkele schamele muur- en vloerresten 
opgegraven van een bakstenen bouwwerk, zeer waarschijnlijk de resten 
van een wachthuis/munitiedepot uit de 17e / 18e eeuw. 
Bij punt C (fig. 1) werd de stadsgracht uit de 17e eeuw aangesneden. 
Onderaardse gangen uit de 17e eeuw. 
In 1953 werd er  in de Graafsche Courant melding gemaakt van de 
ontdekking van een gang of riool onder de "Hampoort" te Grave. 
Dit gaf aanleiding bij Bart Schouwink tot het schrijven van het 
jeugdboekje "Het geheim van de oude poortf', waarin hij een tweetal 
jongens in zijn fantasie laat afdalen in de onderaardse gang en hen een 



schat laat vinden. (fig. 3). 
Na de jaren 50 raakte de gang in de vergetelheid totdat ze in de jaren 
80 tijdens grondwerkzaamheden opnieuw werd ontdekt en ik een van 
de weinige was die erin kon afdalen voor een onderzoek. Nu, tijdens 
de laatste werkzaamheden in 1992. werd er door de gemeente Grave 

fig. l 
. Oude stadskern. 
.............. ...... ,.:, j.. .... 17e eeuwse vestinggrachten. ..... ....s !r:: 

extra aandacht geschonken aan deze gang die onder de Hampoort 
doorloopt (punt D -fig. 1). 
In de opengebroken gang konden video opnames gemaakt worden en er 
brak een discussie los om de gang publiekelijk toegankelijk te maken. 
De gang is nog in zeer goede staat,de vloer is keurig geplaveid met 
kleine straatklinkertjes en is opvallend schoon. 
Bij ons verdere onderzoek in de St, Elisabetstraat werden nog eens 
twee onderaardsegangen ontdekt (fig. 1 -punt E en F). In tegenstelling 
tot die onder de Hampoort waren deze uitzonderlijk ruim. Ze waren 
binnenwerks ruim 5 rntr breed terwijl die onder de Hampoort een 
breedte heeft van !.5 mtr. Nader onderzoek naar het verloop van deze 
gangen kon helaas niet gedaan worden omdat ze geheel onder water 
stonden. 
Ondertussen is wel vast komen te staan dat een gedeelte van de oude 
vestingstad ondermijnd moet zijn met dergelijke onderaardse gangen. 



Een van deze gangen is in stippellijnen aangegeven op een 18e eeuwse 
plattegrond die te vinden is in Parijs. De gangen zullen wel meerdere 
functies hebben gehad: enerzijds om vanuit je eigen huis (kelder) naar 
buiten de stad te vluchten als de stad veroverd werd, anderzijds als 
schuilkelder tijdens hevige belegeringen. 
In latere tijden werden de gangen in gebruik genomen als riolering en 
werd en groot gedeelte van het gangenstelsel volgestort met puin. 
Hopelijk wordt binnenkort de gang onder de Hampoort, met en lengte 
van ongeveer 50 mtr, voor het publiek toegankelijk en mag ik U eens 
begroeten. 

fig. 2 
Grac htovegang 
(duiker) bij de 
oude poort. 

tek. M. Koolen, 
naar een oude 
gm- 

tek 3 De ontdekking van een 
onderaadse gang. 

IIl. uit het boekje "Ha geheim van 

de oude poort" 



Bewoningsgeschiedenis Gennep ontsloten door bouw 
winkelcentrum. 

Marc de Groot 

Medio mei 1992 werd een aanvang gemaakt met de bouw van een 
winkelcentrum aan de Zandstraat te Gennep. Ten behoeve van de bouw 
moesten een aantal panden worden gesloopt. Tijdens deze sloop 
activiteiten werd al snel duidelijk dat de bodem ter plaatse een schat 
aan archeologische informatie herbergde. 
Een poging om tot een noodonderzoek te komen stuitte op verzet van 
de projectontwikkelaar. 
Het  terrein ligt tegen de zuidhelling van een oost-west gerichte smalle 
stuifzandrug, de huidige Zandstraat. Binnen een paar dagen werd 
vervolgens een enorme bouwput gegraven. De grond werd afgevoerd om 

er in Afferden een plaatselijke depressie mee op te vullen en een 
geluidswal aan te leggen. 
Kelders en beerputten verdwenen als sneeuw voor de zon in de aan en 
af rijdende vrachtwagens. 
In deze dagen werd er op het terrein door een aantal lieden fanatiek aan 
narcheologisch winkelen " gedaan. Hierbij werd ondermeer uit een 
beerput een 17e eeuwse bronzen kandelaar gevist. 
Tezamen met H. Verscharen en S. Mooren is getracht om alsnog zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen. Doorzettingsvermogen en het 
opofferen van vele avonden en weekeinden, resulteerden erin dat ca. 80 
sporen konden worden ingemeten, getekend en gecoupeerd, en het 
vondstmateriaal spoorgewijs kon worden verzameld. Ook een aantal 
profielen werden over een grote lengte op schaal vastgelegd. 
Het zou hier te ver voeren om gedetailleerd van e.a. verslag te doen, 
derhalve zal ik me beperken tot een aantal "hot-itemsff. 
Allereerst kon op het noord-westelijke terreingedeelte een oppervlakte 
van ca. 100 m2 worden geschaafd en getekend. Hierbij werd ondermeer 
een aantal sporen ontdekt, waaruit veel, met grove kwarts verschraalde, 
onversierde scherven werden verzameld. Het "Laren-achtige" karakter 
van het materiaal maakt een datering in de Midden-Bronstijd hoogst 
aannemelijk. 
Van de periode tot aan de 12e/13e eeuw worden geen 
nederzettingsporen waargenomen. O p  het zuid-westelijke 
terreingedeelte word een ca. 1 mtr. brede muur ontdekt, waarvan het 



"fundament" ter plaatse bestaat uit een enorme hoeveelheid 
gebrandschilderd glas. gezien het formaat stenen kan de muur 
gedateerd worden als 16e eeuws. Het  glas is nog in bewerking. Ook 
omtrent de functie van de muur kan nog geen uitspraak worden 
gedaan in dit stadium. 
Het  merendeel van de sporen bevatte materiaal vanaf de 13e tot de 19e 
eeuw. Uit  een afvalkuil met vroeg steengoed en blauw- grijsaardewerk 
.werd ondermeer een groot deel van een blauw-grijze schenkkan met 
grof aangeknepen voet aangetroffen (afb. 1) dat. : 13e eeuw. 
In de noord- oosthoek van de bouwput werd een aantal vloerniveau's 
waargenomen. Uit  een kuiltje in een der vloeren kon een vroege 
steengoed kan Brunsem-Schinveld worden geborgen (afb. 2) dat. : 
13d- 14a. 

afb. 1 schaal 1:4 afb. 2 schaal 1-4 



Een 14e eeuwse afvalkuil leverde ondermeer een bronzen gespje op  
(afb. 3). 
De 17e en 18e eeuwse vondsten uit de kelders en beerputten waren 
talrijk. Zoals een steelgrape (afb. 4) die werd aangetroffen onder een 
keldervloertje die een mooie datering geeft voor de kelder: 17A (J. 
Thijssen 1990 p.81-116). 
Met een totale inventarisatie van het materiaal van dit terrein moet nog 
een aanvang worden genomen. 
Met de bouw van dit winkelcentrum is een schat aan informatie 
verloren gegaan, wrang temeer door een procedure fout tijdens de 
b ouwvergunningaanvraag. 

lit. J. Thijssen e.a. 1990 "tot de bodem uitgezocht" 

afb. 3 14e eeuws gespje 
schaal 1:I 

afb. 4 schaal 1:4 



Onderwaterarcheologie oostelijk rivierengebied. 
J. van den Besselaar 

Een van de doelstellingen van het Romeinse Maasbrugprojekt was het 
opzetten en instrueren van een groep lokale vrijwilligers die als lokaal/ 
regionaal speerpunt voor de archeologie onderwater kunnen 
functioneren. Uit de vrijwilligers van het projekt is een vaste ploeg 
ontstaan die in de regio verder wil gaan met archeologie onderwater. 
De op te richten groep wil zeer nauw gaan samenwerken met de AWN. 
De wil als speerpunt functioneren voor de Afdeling Archeologie 
Onderwater (AAO/ROB). Daarnaast onderzoeken naar eigen 
bevindingen en initiatieven van de A A 0  wil de groep graag gebruik 
maken van de kennis van AWN-leden uit de regio over "zaken" die 
zich op, onder of in het water bevinden. 
Het gebied wat de groep wil bestrijken is het oostelijk rivierengebied. 
Een en ander is nog niet geheel uitgekristalliseerd o.a. de 
organisatievorm. Hierover zal medio 1993 uitsluitsel worden gegeven. 

Een 19e eeuwse pottenbakkerij te Gennep. 
J.R. Mooren 

In augustus 1992 werd in Gennep een onbewoonbaar verklaarde woning 
met aangebouwde schuur gesloopt. Deze woning stond op de hoek 
Haspel-Genneperhuisweg. Uit archiefonderzoek (Sprenkels- 
Liebrand) is geblekefl dat in dit 18e eeuwse pand een pottenbakkerij 
gevestigd was. Tussen 1783 en 1900 oefende de familie Sevens daar het 
pottenbakkersambacht uit. 
De sloop van de fundamenten duurde slechts enkele uren. Er was geen 
gelegenheid voor goed archeologisch onderzoek. In het schuurgedeelte 
bevond zich een plek met rood verbrand zand, waarschijnlijk heeft daar 
de w e n  gestaan. In de losgewoelde grond werd zeer veel aardewerk 
gevonden. Afgaande op deze vondsten maakte de pottenbakkerij 
hoofdzakelijk gebruiksaardewerk. Opvallend is de vondst van twee 
fragmenten van reliefmallen. 

Lit. Genneps aardewerk, een 18e eeuwse pottenbakkerij archeologisch 
onderzocht. A. Mars 1991 Gennep. 



Een Middeleeuws bronzen beslagstuk uit Wijchen. 

W. Tuijn. 

Tijdens de aanleg van een nieuw pad in de kloostertuin op de 
Tienakker in Wijchen, vond de heer D. Jansen uit Wijchen met zijn 
metaaldetector dit bronzen beslagstuk, zie afbeelding op ware grootte. 
Helaas ontbraken begeleidende vondsten van daterend aardewerk. 
De vondst opzich is echter belangrijk genoeg om te publiceren. Ze zijn 
bovendien vrij zeldzaam. Ooit publiceerden we een dergelijk stuk van 
de Aam te Elst (zie jaarverslag 1986 en Hulst 1986 in de Arch. kroniek 
van Gelderland). Het  zouden beslagstukken zijn op houten kisten, 
hoewel ik het schuin naar achteren gebogen onderstuk met nagelgaatjes 
niet erg vertrouw. 
Het  Wijchense stuk is van gegoten brons en als gewoonlijk 
opengewerkt. Er bevinden zich 3 nagelogen aan de bovenzijde en één 
nagelgat in het gebogen onderstuk. De voorstelling op het stuk is nogal 
bijzonder: een vizierhelm (of een hertenkop?) met een 4 takkig gewei 
erop. 
Deze stukken worden gewoonlijk gedateerd in de Karolingische tijd, 
met name in de 9e en 10e eeuw. 



Middeleeuwse bewoning in Wijchen -centrum 
W. Tuijn. 

Na het opgraven van het grote Merovingische grafveld door de R.O.B. 
in het centrum van Wijchen, op de plaats waar een parkeergarage en 
winkelcentrum moest verschijnen, werd in de zomer van dit jaar de 
bouwput hiervoor uitgegraven (zie afb. 1). Diepte 2 à 3 meter, 
afhankelijk van de plaats van het naar het noord-oosten aflopende 
terrein. Een inmens karwei dat met drie graafmachines tegelijk werd 
uitgevoerd. 

afb. l Bouwput parkeergarage in Wijchen -centrum. 

- concentraties van vln. laat middeleeuwse bewoning. 

- vonsten Klokbeker- kultuur. 



Dit was ook de reden dat voor archeologisch onderzoek door D. 
Jansen uit Wijchen weinig tijd over was, een echte haastklus! De 
aannemer Giesbers zal gedacht hebben, er is toch al uitgebreid 
opgegraven? In afb. 1 is aangegeven waar zich op 1 tot 1,s mtr. diepte 
in het stuifzand laat Middeleeuwse bewoningsresten bevonden, te 
herkennen aan grondverkleuringen met daarin aardewerk fragmenten. 
In de ZW-hoek van de bouwput op ongeveer 1 mtr diepte bevond zich 
ook een concentratie scherven uit de klokbeker-cultuur (zie j.v. 1991, 
blz 29, l e  proefsleuf).In afb. 2 is aangegeven wat zichtbaar werd op de 
bodem van de bouwput. 
Een wel zeer groot aantal waterputten, nl. 24 stuks en één beerput 
moesten in hoog tempo worden doorzocht. Hieronder volgt de 
beschrijving van de inhoud van de div. putten. 

A. Waterputten. 
De putten staken nog 1 ?i 1.5 mtr in  de bodem van de bouwput en 
waren gemaakt van uitgeholde boomstammen t.w. ZO stuks uit twee 
st amhelften. 
3 stuks uit verscheidene stukken boomstam. 
i stuks uit 5 dikke, gebogen planken met ronde gaatjes met een 
diameter van 3 cm. 
De diameter van de putten bedroeg gemiddeld 90 cm (van 70 tot l20 
cm). 
Daar de inhoud van de verschillende putten bij elkaar gevoegd was, 
ontstond er een groot probleem bij de beschrijving. Gelukkig was een 
aantal putinhouden alsnog te reconstrueren. 
1. tenminste één put met Karolingische keramiek, Baddorf type 
W2A en W3A. datering:8B-9e eeuw. 
2. één put met een compleet Paffrath kogelpotje (zie afb. 3). De kleur 
buiten is donkergrijs en van binnen en in de kern lichtgrijs. In de 
wand was een gaatje gestoten. Datering: rond 1200. 
3. één put met een grijze, gedeeltelijk grijsbruine Pingsdorf tuitpot 
met bandvormig oortje en paarse verfspetters op de wand. de rand is 
sikkelvormig afgewerkt (zie afb. 4). Datering :12e eeuw. 
4. één put met Pingsdorf scherven en een groot gedeelte van een witte 
Andenne kan, gedeeltelijk bedekt met gele loodglazuur en hier en daar 
groene kopervlekken. datering: 12e eeuw. 
5. één put met veel grijsblauwe Elmpter waar, schoenfragmenten en 
Romeins bouwpuin W.O. tubuli. Datering: 13e eeuw. 
B Beerput (zie afb. 2.A) 
De beerput was uit baksteen gemetseld en had een diameter van 
ongeveer 1.50 rntr en liep nog tot 50 cm onder de bodem (ter plaatse 
3m. onder het maaiveld) van de bouwput door. 



afb. 2 Bodem van bouwput parkeergarage in Wijchen-centrum. 

lzzz4 - huidige bebouwingen. 

- oever van de oude waterloop. 
I I 

- waterputten - .  
A - beerput. v// - drassig gebied van oude waterloop. 



De bakstenen hadden het formaat 27 x 13 x 6 à 7 cm, volgens de tabel 
van Nijmegen van Clevis 1987 mag men ze dateren in 14-15 A ! 
De vulling van de put leverde het volgende op ; 
1. Een steengoed tuitpot zonder oor en met grijsbruine zoutglazuur en 
ijzer engobe. fabricage in Raeren (?). datering: 15 bc (Clevis 1989). 
2. Een steengoed drinkbekertje voor de helft met roodbruine 
zoutglazuur bedekt, uit Siegburg. Zie afb. 5. datering 15 bc (Clevis 
1989). 
3. Een rood gebakken grape, spaarzaam bedekt met loodglazuur en één 
worstoor. Zie afb. 6. datering: 14d-15a (Clevis 1989). 
4. Resten van drie groene glazen bekers met hoog opgestoken bodem. 
Eén exemplaar heeft dikke, vanaf de bodem naar links draaiende 
ribbels. Zie afb. 7. 
Een tweede exemplaar had dunne, naar rechts draaiende ribbels en een 
hoogte van 9 cm. 
Het  derde exemplaar had een gekruist ribbelpatroon en eenzelfde 
diameter als het eerste exemplaar. Datering: 14d-15A (Thijssen 1991). 
Uit  deze gegevens kan men konkluderen dat de beerput uit de eerste 
helft van de 15e eeuw dateert. Verder zijn er nog schoenleer stukken 
geborgen en een tweetal haarvlechten. Voor zaden analyse is een 
beermonster genomen. De Heer R. de Man, assistent archeobotanie van 
de R.O.B. heeft het volgende resultaat genoteerd. 
De soorten samenstelling is normaal voor die tijd, er zitten ook geen 
spectaculaire soorten bij. 
De gegeten granen, gerst, gierst en boekweit lijken het meest van de 
wintergraanakkers te komen getuige de vele zaden van de volgende 
(onkruid) planten: bolderik, korensla, korenbloem en schapezuring. De 

afb. 3 Paffrath kogelpotje 
uit waterput 



afb. 4 Pingsdorf tuitpot uit waterput. 

afb. 5 Steengoed drinkbekertje . 

uit beerput. . 



eerste drie zijn voor de huidige tijd erg zeldzaam geworden. Wat verder 
opvalt is dat naast de granen vrij veel fruit gegeten is! Dit kan 
gekweekt zijn zoals appel, peer, pruim en kers of in het wild 
verzameld zoals braam, framboos en bosbes of aangevoerd uit het 
zuiden zoals druif en vijg. Ook maanzaad was aanwezig: voor de olie 
of als lekkernij. Verder zijn enkele zaden gevonden - van zomergraan 
akkers, verstoorde plaatsen en natte bodems. 
De beerput is een vreemde eend in de bijt tussen al die waterputten, 
alleen al vanwege de datering. Men kan zich ook afvragen waar het 
huis gebleven is dat bij deze put behoorde en omdat daar een zekere 
welstand aanwezig was moet het geen eenvoudig hutje zijn geweest. 
Tot de M.E. bewoning behoren natuurlijk de waterputten. Het grote 
aantal toont aan dat de bewoning nogal intensief, maar vooral continu 
is geweest. de inhoud van de putten en van de hoger liggende 
bewoningslaag dateert de nederzetting van ongeveer 800 tot in de 14e 
eeuw. 
Legt men afb. 1 en 2 over elkaar dan ziet men de waterputten zich 
rond de bewoningsplekken groeperen, zeer waarschijnlijk stonden daar 
dus ook de M.E. woningen. 

afb. 6 grape uit beerput. 

afb. 7 Groen glazen drink- 
beker uit beerput, 
schaal 1:2 

Lit. H. Clevis, Nijmegen, Investigations into the Lower Town between 1300 
and 1500. In Ber. R.O.B. 1987, blz 294. 
H. Clevis, Weggegooid en teruggevonden (Deventer) 1989 blz.78,95 en 87. 
J. Thijssen, Tot de bodem uitgezocht (Nijmegen) 1991,blz 128. 



1 i Romeinse Maasbrug MiddelaadCuijk 

( J. van den Besselaar 

In 1992 heeft het onderzoek plaatsgevonden naar de resten van de 
Romeinse brug nabij kilometerraai 162.150 in de rivier de Maas. 
Aan de opgraving onder verantwoording van de afdeling Archeologie 
Onderwater (AAO), een afdeling van de ROB, werd door drie AWN- 
leden (Nijmegen) deelgenomen te weten: Roeland Hilgers, Martin 
Verrijt en Joost van den Besselaar. Verder namen onder leiding van drs. 
B. Goudswaard nog een vijftiental duikers uit de regio deel. 
Het  doel van het onderzoek was o.a. het verkrijgen van inzicht in de 
brugconstructie en het bergenherwijderen van de vondsten in de 
stroombedding van de rivier. De doels tellingen werden ruim gehaald 
ondanks het feit dat bijna tweemaal zoveel gevonden werd als het 
vooronderzoek aangaf. De "vaste" ploeg onderzocht twee pijlergebieden 
onder de Middelaarse oever (2000 en 3000) de vrijwilligers namen 
gebied 4000 voor hun rekening. Na het aanleggen van het 
orientatiesysteem, schoonmaken, inventariseren, meten, meten en nog 
eens meten, reparaties, overnieuw meten, werd op het eind van het 
seizoen in een gezamelijke actie de vondsten in het stroombed 
geborgen. 
gedurende de daarop volgende maanden werden de palen en stenen 
gemeten, getekend en bemonsterd. De eerste absolute dateringen zijn 
binnen, alle uit de vierde eeuw. Gedane vondsten: palen en stenen en 
enkele kleine artefacten; let wel er  is bijna niet in de rivier bodem 
gegraven of gezocht. Bijzondere vondsten: zuilstukken, een drietal 
hakbijltjes, drinkbeker en kookpot. 
Naast bovengenoemde activiteiten werden vele lezingen en 
rondleidingen verzorgd o.a. aan de AWN, genootschappen, bedrijven en 
duikverenigingen. 
Verdere gegevens zullen uitgebreid aan bod komen bij de tentoonstelling 
over deze bijzondere brug. Gepoogd wordt om in 1993 nog 6 maanden 
aan het onderzoek vast te kunnen knopen. 



Situatie castellum en Yaasbrug-resten 
te Cuijk. 



De middeleeuwse sloop van een Romeins gebouw te Elst. 
W. Tuijn 

In september werd de ROB door de heer J. van de Horst, koster van de 
Ned. Hervormde kerk te Elst, geattendeerd op de aanstaande sloop van 
een oud pand (no 51) aan de dorpsstraat aldaar. Dit  was vlak naast het 
Amro bankgebouw bij welks gebouw in 1970 reeds zoveel Romeins 
muurwerk tevoorschijn was gekomen. Men kan het verslag van deze 
nogal ruw behandelde vondst nalezen in het artikel: "Een Romeins 
gebouw aan de Dorpstraat te Elst (O.B.)" van Prof. dr J.E. Bogaers in 
Numaga 1970, blz 102. Men kan uit het verslag opmaken dat ook onder 
pand no  51 zich een deel van het Romeinse gebouw moet bevinden. 
Gelukkig bleek alleen een oude schuur achter het pand te zijn gesloopt 
en was er een plan om daar een aanbouw aan set pand te maken. 
fundering -hiervoor zou, evenals bij de bank, met puls- palen 
geschieden. de Rijksdienst in Amersfoort vroeg ons daar eens te gaan 
kijken. Na toestemming van de architect, de heer D-Koper hebben we 
het terrein achter de woning met de grondboor bekeken. 
Het bleek dat over een groot oppervlak op een diepte van 100-120 cm 
zich Romeins puin en mortel bevond. Na overleg met de heer R.S. 
Hulst en toestemming van de aannemer de heer Grimm werd besloten 
een proefsleuf te maken (zie tekening). 
Een van onze betuwse leden wist een graafmachine te organiseren, zodat 
op  snelle wijze een 6,5 m lange, 1.70 m brede en l m  diepe sleuf werd 
getrokken. O p  zaterdag 31 oktober werd deze door een tiental van onze 
leden onderzocht met het volgende resultaat. Na 45 cm verstoorde 
grond, werd eerst een 65 cm dikke donkergrijze kleilaag zichtbaar 
welke gemengd was met aardewerk uit de Romeinse tijd, vroeg M.E., 
late M.E. t/m de 17e eeuw. Hieronder bevond zich plaatselijk op een 
diepte van 110 cm onder het maaiveld (9.33-9.56 m + N.A.P.) een 12 cm 
dikke laag Romeins puin van muurafbraak (zie tek.) vnl. bestaande uit 
mortel-,tufsteen-en kwartsietbrokken. Rondom deze puinbaan en er 
tussen bevonden zich veel Romeinse bouwfragmenten zoals tegulae, 
imbrex, ronde hypocaust tegels en tubuli. echter geen 
muurschilderingen. 
Rondom de puinbaan liep deze ook veel aardewerk bevattende laag 
dieper door, soms 40 d 50 cm. De ondergrond bestond uit sterk zandige 
geelbruine oeverwalklei met fosfaatvlekken. Het  zeer gemengde aanbod 
aan aardewerk uit de bouwpuin voerende laag bestond uit: 
1. relatief weinig Romeins, datering Flavisch tot in 2A en wat laat 
romeinse scherven W.O. pseudo terra sigiIlata scherf uit de eerste helft 
van de 5e eeuw. 



Z. veel laat middeleeuwse keramiek, zoals Pingsdorf, Paffrath, Andenne 
en inheemse kogelpot, datering: 1Ze eeuw. Daarnaast een weinig 
steengoed, dat. 13e-14e eeuw. De gevonden botten van rund, varken en 
schaap/geit zijn door het gemengde karakter van de laag niet te 
dateren. er  werden geen inheems Romeinse scherven gevonden. 
Voorzichtig zou men het volgende kunnen opmerken. De eerste 
aktiviteit in de sleuf is van de Romeinen in de Flavische tijd tot in de 
Ze eeuw en zou te maken kunnen hebben met het ontstaan van het 
gebouw onder de bank (zoals Bogaers ook al concludeerde). Dan is er 
ook bewoning in de 5e eeuw ! Het lijkt er verder op dat met name in 
de 12e eeuw men begonnen is met de sloop van dit gebouw, getuige het 
vele aardewerk uit die tijd, gemengd met bouwfragmenten uit de 
Romeinse tijd. 

pand no. 51 \/ '1 .. 
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1 Een Romeinse afvalkuil aan de Ubbergseveldweg. 

I B. Teubner 

Tijdens de aanleg van de nieuwe riolering aan de Ubbergseveldweg 
kwamen allerlei, overigens te verwachten, Romeinse sporen 
tevoorschijn. Omdat de opgravingsploeg o.l.v. de heer Haalebos toch 
achter het voormalige Canisius college aktief was, was het dan ook niet 
meer dan logisch dat zij de rioleringswerkzaamheden zouden 
begeleiden. Daarnaast waren leden van de AWN weer in staat gesteld op 
de zaterdagen een steentje (lees schepje) bij te dragen. O p  zaterdag 10 
oktober werd aan ons verzocht om van de in de rioolsleuf tevoorschijn 
gekomen Romeinse weg een duidelijk profiel te maken. Dus gingen Rein 
Looy en ik meteen aan de slag. Tijdens het afsteken van het profiel van 
de Romeinse weg, in de westkant van de sleuf, ontdekte ik een 
verkleuring in de oosterlijke wand. Nieuwsgierig als ik was, kon ik het 
natuurlijk niet laten om ook hier, een profiel te steken. 
Al gauw werd de verkleuring groter en groter. Het bleek al snel dat we 
hier met een afvalkuil te maken hadden. Ook verderop in deze wand 
zaten hier en daar nog van dit soort verkleuringen. Wij dachten de heer 
Haalebos hiermee een plezier gedaan te hebben, maar dat was niet het 
geval. Wat bleek, de maandag erop zou de sleuf al dicht geschoven 
worden, het was al laat in de middag, de ploeg was op dat moment te 
klein en het tekenwerk langs de Museum Kamstraat en van de Romeinse 
weg had een hogere prioriteit. Omdat de gevonden sporen niet echt 
schokkend leken en niet direct bedreigd, heb ik ze voor de zekerheid 
maar weer toegedekt. 
Desondanks vond ik het toch wel jammer en ik besloot, overigens na 
overleg met de heer Haalebos, om zondags nog wat waarnemingen te 
verrichten. Tot mijn grote verbazing ontdekte ik toen dat de halve buurt 
in de rioolsleuf bezig was, inclusief een mij onbekende detectorpiloot, 
welke naar ik later vernam verscheidene toch wel interessante munten 
vond en deze terplekke van de hand deed. Van goede waarnemingen 
doen kwam niet veel meer terecht. Mij restte alleen nog het onderzoek 
van een van de nog toegedekte afvalkuilen. Na een halve dag ploeteren, 
de zaak zakte steeds weer in, kon slechts de helft van de kuil worden 
geborgen en moest ik de rest onder het trottoir laten zitten. 
De afvalkuil lag precies tegenover de tuiningang van de huizen op nr. 

15 en 17 op ongeveer 5m. van de tuinmuur, deels onder de straat en 
deels onder het trottoir. Staande in de rioolsleuf schatte ik de bodem 
van de afvalkuil op ongeveer Zm. 



Beschrijving van de inhoud van de afvalkuil:: Romeins materiaal 

I. Versierde terra -sigillata: 
Twee scherven van één en dezelfde kom,type Drag. 37. Afgebeeld staat 
een Venus, (afb. ï.),Oswald type 317; Datering Flavisch, 80-90 n.C. 
(Oswald 1936/ 1937). 
2. Onversierde terra -sigillata: 
Twee scherven van twee verschillende borden, Gose type 118; Datering 
Claudius-Vespasianus. (Gose 1976). Tien rand/wand-fragmenten type 
Drag. 27; Datering Claudius tot IIa. Zeven bodem- fragmenten 
waarvan één met stempel en grafitto. (afb.2) Zes bordranden type Drag. 
18, Gose type 128; Datering Claudius tot IIa. Twee fragmenten van 
kommetje Drag. 35, Gose type 38-39; Datering Flavisch, 70-10 n.C. 
3. Geverfde waar: 
Negentien wandfragmenten, waaronder schubbenbeker en vijf 
randfragmenten Stuart type lB, grijs tot rood; Datering 60-100 n.C. 
(Stuart 1963). 
4. Fijn Holdeurns: 
Negen fragmenten, W.O. drie fragmenten type Drag.27 en drie 
fragmenten type Holwerda type 175-177; Datering Flavisch, na 70 
n.C. (Holwerda 1944). 
5. Gebronsd aardewerk: 
Zes fragmenten Stuart type 301; Datering 40-105 n.C.; Datering in 
Haalebos 1990 luidt 60-120 n.C. 
6. Terra-nigra: 
Twintig fragmenten van parelurn type Holwerda 28; Datering 60-140 
n.C. (Holwerda 1941). Tien rand- en bodemfragmenten van minimaal 
3 borden type Holwerda 81, Hofheim type 99; Datering 60-120 n.C. 
(Holwerda 194 1). 
7. Gladwandig aardewerk: 
Zes kruikhalzen van pijpaarde en gelig/rossig aardewerk type Stuart 
106B, 107, 108 en 109B; Datering type 106B: 83-121 n.c., de anderen: 
70-105 n.C. Verder één hals van een kruikamfoor type Stuart 132A; 
Datering 70-105 n.C. Acht stuks 3-delige oren van diverse kruiken en 
&dn 2-detig oor van een kruikamfoor; Datering Flavisch. Vele wand- 
en Bodemfragmenten van kruiken; Datering; Flavisch. 
8a. ~ u w w a i d i ~  aardewerk: 
Rand-en wandfragmenten van minimaal twee grijs/bruine kookpotten 
met hartvormig profiel type Stuart 203; Datering Id-Va n.C. Rand- 
en wandfragmenten van minimaal drie grijze kookpotten met 
horizontale randen, type Stuart 210A; Datering OIIc n.C. Rand- 



afb. 4 sch. 1:4 

afb. 3 sch. 1:4 afb. 2 sch. 1:1 



wand- en bodemfragmenten van minimaal 12 grijze kookpotten met 
ronde en afgeplatte randen, type Stuart 201A en 201B; Datering I-IIIB 
n.C. Rand- wand- en bodemfragmenten van minimaal twee kleine 
grijswitte bekers, (afb.3), type Stuart 204A, Hofheim type 81-85; 
Datering 40-80 n.C. (Haalebos 1990). Een grijs halsfragment van 
ingeknepen tuit, niet rakend !, type Stuart 214A; Datering 40-70 n.C. 
Fragmenten van twee grijze deksels; Datering I-IIIB. 
8 b. Ruwwandig Holdeurns: 
Randen van minimaal één kruik, een wrijfschaal met horizontale rand, 
een bolle kookpot en twee kommetjes met horizontale rand.; Datering 
70-105 n.C. 
9. Dikwandig aardewerk: 
Randfragmenten van minimaal één wrijfschaal; Datering Flavisch. Vele 
fragmenten van amforen; Datering Flavisch. 
10. Eén wandfragment van rose aardewerk met witte door as verglaasde 
engobe. 
11. Bouwmaterialen: 
Drie fragmenten Hutteleem. Diverse fragmenten van imbrices; datering 
Flavisch. 
12. Vier fragmenten blauwgroen glas, waarvan één fragment gesmolten. 
13. Zeer veel spijkers en ijzerslakken. 
14. Botten: 
Enkele runderkiezen, één kies van schaap of geit, één hoornpit van een 
schaap en nog diverse fragmenten van botten. 
Inheems-Romeins materiaal: 
1. Rand- en wandfragmenten van zwarte pot met kamversiering, 
(afb.4), Datering 0-100 n.C. (van den Broeke 1987). 
2. Een rand van zwarte pot, versierd met schuine streepjes aan de 
buitenzijde van de lip; Datering 0-100 n.C. (Bogaers, Haalebos 1975). 
3. Een gedraaide rand gelijkend op die van een kleine dolium. Van de 
oxyderend gebakken pot is de bovenkant van de rand en de binnenzijde 
gesmoord. 
Conclusie: 
Ondanks de mogelijke aanwezigheid van een vroege component bij het 
Inheems-Romeinse materiaal, kunnen we toch wel aannemen dat we 
hier te maken hebben met een Romeinse afvalkuil uit de Flavische 
periode, welke rond 80 n.C. in gebruik zal zijn geweest. 
Rest mij nog dank aan de heer W. Tuyn voor zijn hulp bij het 
determineren en de heer J. Bruins voor meehelpen bij het tekenen. 
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Een laat La Tène fibula uit de Huissense stadskern. 

C.G. Neijenhuis 

In de zomer van 1992 werd in de middeleeuwse stadskern van Huissen 
een gedeelte van het voormalige Elisabethsklooster gesloopt om plaats 
te maken voor een uitbreiding van het gemeentehuis. In de kraters 
waar zojuist de funderingen waren verwijderd, konden snel enkele 
profielen worden gestoken en enige sck rven  worden verzameld. 
Onder een totaal verstoorde bovenlaag van +/- 120 cm dik werd een 
ophogingslaag van +/- 1 mtr aangetroffen, waarin ijzertijd-, 
Romeinse, merovingische, karolingische en middeleeuwse scherven 
werden aangetroffen. 
Reden voor deze ophoging is waarschijnlijk dat de terreingesteldheid 
van de lokatie waar de middeleeuwse stad gesticht werd, verre van 
ideaal was. Er moeten nog diverse restbeddingen aanwezig zijn geweest 
en men heeft bovendien veel overlast gehad van kwelwater. 
Ook onder het ophogingspakket bevond zich nog een ondiepe geul van 
+/- 70 cm (zie profiel, afb. 1). vermoedelijk is deze geul tegelijk met 
de ophoging gedicht. Enkele 14e eeuwse steengoedscherven onder in 
het ophogingspakket, geven aan dat dit mogelijk ten tijde van de 
verstedelijking heeft plaatsgevonden. 
Een opmerkelijke vondst uit de vulling van deze geul is een geknikte 
fibula (zie afb. 2.). De fibula heeft een geknikte beugel. O p  de knik is 
een beugelschijf aangegeven door middel van drie ribbels. De bovenste 
helft van de beugel is voorzien van een opstaande rib. De veer bestaat 
uit vier windingen. Uniek is, dat de hoge spandraad vrij langs de 
veerrol loopt en niet - zoals in de Romeinse tijd gebruikelijk was - is 
bevestigd aan een veerhaak. De naaldhouder van de fibula is, zoals bij 
veel La Tène fibulae, opengewerkt. De fibula heeft een zgn. 
moeraspatina, wat erop duidt dat hij in en nat miilieu heeft gelegen. 
Het  ophogingspakket is, afgaande op de samenstelling van vondsten 
hierin, zeer waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van het 
Dominicanenklooster, een voormalig burchtterrein dat 150 mtr 
oostelijk van de nu onderzochte bouwput ligt. Deze omgeving, waar 
zich ook het voorstedeli j k Huissen bevond, kent een onafgebroken 
bewoning vanaf de ijzertijd. 

Met dank aan de Heer J.K. Haalebos voor de beschrijving van de 
fibula. 
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Een standvoetbeker aan de Niers. 

J. van Hassel. 

O p  het landgoed Zelder, gelegen aan de Niers vlakbij Gennep, werd 
afgelopen jaar het gebouwencomplex uitgebreid. Omdat op dit terrein al 
vaker vondsten gedaan zijn werd ik van de uitbreiding op de hoogte 
gesteld door de bedrijfsleider. 
Het  terrein was ondertussen al enigszins van de bovengrond ontdaan en 
zag er hopeloos uit. Omdat van sporen niets meer te herkennen was 
werd de grond vlakgeschoven zodat een enigszins werkbaar terrein 
ontstond. Van bodemsporen was dus geen sprake meer maar in  het 
profiel aan de rand van de put was een grijze verkleuring zichtbaar. De 
verkleuring gaf verder aan dat de bouwput zich bevond aan de rand van 
een lage zandheuvel. Het  hoger gelegen gedeelte is in het verleden 
opgegraven. 
De vondsten. 
Het merendeel van de scherven blijkt afkomstig te zijn van een 
standvoetbeker; uit de eerste bekerkultuur dus van het laat 
Neolithicum. 
De nummers 1, 2 en 3 van de afb. tonen de versieringen van de beker: 
visgraatversiering, afgewisseld met vertikaal ingestoken, wigvormige 
patroontjes, gescheiden door onversierde zones. De zones zijn afgezet 
met rondlopende, ondiepe groeven. Het  aardewerk is verschraald met 
grof gebroken kwarts en de wanden zijn glad afgewerkt. Wanddikte is 5 
tot 8 mm. Ook zijn onversierde scherven van de onderzijde van de pot 
gevonden, echter geen bodemfragmenten. 
Typologisch hoort de pot waarschijnlijk in de late fase van de 
ontwikkeling van de standvoetbekers thuis (type Ie); gezien ook de 
vermoedelijke relatie met de onversierde zones van de maritime 
klokbekers. Bovendien past hierin ook een aantal fragmenten van 
potbekers tussen de scherven (zie afb. 4) met andere, grovere 
versieringen en een wanddikte van 10 mm. 
Qua ouderdom van deze vondst moet men denken aan ongeveer 2400 
V.C. in zonnejaren. Verder behoort deze standvoetbeker tot de weinge 
vondsten uit het zuiden van ons land van deze typisch noordelijke 
kultuur. 

lit.: Glockenbechersymposion, Oberried 1974. 





De persleiding Siebengewald/Afferden 

Marc de Groot. 

In het voorjaar werd Siebengewald aangesloten op de 
waterzuiveringscentrale in de Maaskemp te Gennep. 
Hiervoor diende een rioolpersleiding te worden aangelegd waarin het 
vuilwater via een tussenstation naar de waterzuiveringscentrale wordt 
gepompt. Door het traject Siebengwald/Afferden werd een 15 mtr brede 
strook van de bovengrond ontdaan en in het centrum verdiept, alwaar 
de persleiding werd aangebracht. Daar het traject ondermeer de Kleine 
Horst, Bleijenbeek en de Afferdense Hei zou doorsnijden konden 
interessante waarnemingen worden verwacht. 
De sleuf doorsneed allereerst een zandrug op de Kleine Horst te 
Siebengewald. Hier werd in een ca. 30 cm dik bruidgrijs pakket onder 
de bouwvoor een tiental met kwarsgruis verschaalde dikwandige 
scherven, alsmede een aantal vuursteensplinters aangetroffen. Gezien 
het schaarse aantal dikwandige fragmenten en het ontbreken van randen 
lijkt een globale datering in de Bronstijd aannemelijk. 
Voorts doorsneed de sleuf ter hoogte van Kasteel Bleijenbeek, de venige 
vulling van de vroeger veel bredere Eckeltse Beek. Deze oude Maastak 
moet ten tijde van de gloriedagen van het kasteel een veel bredere loop 
hebben gekend, die vooral een strategische betekenis had. Op een 
vogelvluchtkaart van dit gebied uit 1583 staat het kasteel afgebeeld 
omgeven dood hoge omgrachte wallen. In de sleuf van de persleiding 
werd een 6 mtr brede gracht op een tweetal plaatsen waargenomen. Het 
vermoeden van een gedegen vesting met wallen en een dubbel 
grachtensysteem werd hiermee ook archeologisch bevestigd. 
Ter hoogte van het Gening te Afferden (L) sneed de sleuf de Rijksweg 
Nijmegen/Venlo. Deze weg bevind zich hier precies op de stuifzandrug 
die de maas aan de oostzijde volgt. Aan de oostzijde van de Rijksweg 
werd behoudens "strooigoed" geen duidelijke bewoningsactiviteit 
waargenomen. 
De door graskuilsleuven sterk verstoorde westzijde van de weg 
vertoonde aanvankelijk eenzelfde beeld. Een groepje bij elkaar liggende 
scherven markeerde de plaats van een ronde grijdbruine verkleuring 
met een diam. van 75 cm en (nog) een diepte van 35 cm. Hieruit werd 
een flink aantal met kwartsgruis verschraalde, gladwandig afgewerkte 
aardewerkfragmenten geborgen. Tot de inhoud behoorde voorts nog een 
flink aantal gebroken stukken steen waarvan sommige met maalvlakken 
en een 12-tal vuursteenfragmenten, waaronder een schrabber. 



Gezien het karakter van het aardewerk en de trechtervormige en 
cilindrische randprofielen (zie afb.) lijkt deze vondstgroep goed te 
passen in het Maasneolithicum (Vlaardingenkultuur). 

afb. Maas-Neolithicum uit Afferden. 



Middeleeuws hergebruik van stenen bijl ? 

W. Tuijn 

Tijdens het blootleggen van de fundamenten van het middeleeuwse 
kasteel van Groesbeek (zie jaarverslag 1990) door leden van de 
Heemkundekring Groesbeek werd tussen het puin in  een van de 
vertrekken van het kasteel een neolithische stenen bijl gevonden. Een 
opmerkelijke vondst tussen de laatmiddeleeuwse scherven ! 
De bijl is gemaakt van een roodachtig bruine kwartsiet, is gepikkeld en 
gedeeltelijk gepolijst. De  snede is geheel verdwenen door ernstige 
beschadiging. O p  de top bevindt zich een schuin geplaatst, plat vlakje. 
O p  dit vlakje en ook op  de rest van de top bevinden zich duidelijke 
klop- beschadigingen. 
Dit  zou kunnen wijzen op gebruik als hamer of als wig in de 
prehistorie, maar ook als stamper in de keuken van het kasteel, in  het 
desbetreffende vertrek stond ook het waterreservoir, waardoor de laatste 
veronderstelling nog zo gek niet is. 
De  huidige lengte van de bijl is 16,5 cm en behoort tot de duntoppige 
stenen bijlen met ronde doorsnede (Fels-Rund-beile). 
K.H.Brandt neemt aan dat uit dit type alle overige bijlvormen zich 
hebben ontwikkeld, dus kunnen ze als vroeg Neolithisch worden 
beschouwd (4500-3500 v. Chr.). Met name kunnen de Rössen en 
Michelsberg-kultuur voor de verspreiding hebben gezorgd. echte harde 
dateringen ontbreken echter. D. Hoof maakt geen onderscheid tussen 
ronde en ovale doorsnede van stenen bijlen, maar plaatst ze ook vroeg 
en wel tot in de Trechterbekerkultuur (midden Neolithicum). 

Bijzonder is overigens dat in ditzelfde jaarverslag nog zulk een vroege 
bijl uit Groesbeek wordt beschreven, maar dan uit vuursteen 
vervaardigd. Men zou zelfs voorzichtig kunnen denken aan vroeg 
Neolithische bewoning op de Groesbeekse löss, zoals voor Ven- 
Zelderheide in de buurt van Gennep reeds is aangetoond (zie jaarverslag 
1989). 



Stenen bijl uit het kasteel van groesbeek schaal 1:2 



Opgeraapt, weggegooid en toch gered. 

J.P.M. de Jong. 

In oktober afgelopen jaar mocht ik voor de tweede maal een voorwerp 
ontdekken dat niet alleen over het hoofd is gezien, maar -door een ander 
is opgeraapt en vervolgens als ongewenst is weggegooid. 

In het eerste geval is dat wel te begrijpen, van een leek kan niet 
verwacht worden dat hij het verschil herkent tussen een paleolithische 
vuistbijl en de vele andere stenen die de Molenhoekse tuinier in de weg 
zitten bij het spitten in zijn tuintje. 
Molenhoek licht op de glooiing van de stuwwal. In de afspoelingslagen 
kunnen flinke hoeveelheden keien en kiezels aan de oppervlakte komen. 
Er zijn hier lagen te vinden die meer stenen dan zand bevatten. Zo nu 
en dan valt er voor de oplettende amateur wel eens een paleolithisch 
werktuig tussen deze stenenrijkdom op te rapen. Al eerder heeft dit 
enkele leuke stukken opgeleverd, onder andere een paar duidelijke 
levallois-afslagen en een schaaf. De gevonden werktuigen gaan terug tot 
zo'n 150.000 jaar geleden. Nu is ook de wijk waarin ik woon voorzien 
van een redelijke mate van grote en kleine kiezels. De tuinier van een 
paar huizen verder wilde blijkbaar zijn voortuin graag stenen-vrij 
maken. Hij mikte alle aan de oppervlakte opduikende stenen over het 
hekje op het daarvoor gelegen en met sintels verharde parkeerterrein. 
Daarbij herkende hij blijkbaar niet de daar later door een oplettende 
voorbijganger gevonden vuistbijl (afb. 1). Hij had ze wel opgeraapt, 
maar gewoon weer weggegooid. Het betreft een klein exemplaar (6 cm 
hoog) dat gemaakt is van bruine vuursteen van relatief slechte kwaliteit 
en is ruw bekapt. Een klein stukje cortex (oorspronkelijk buitenzijde 
v.d. vuursteenknol) is nog aanwezig. Het werktuig had ook als mes 
gebruikt kunnen zijn. Van een tweede bijl (afb.2) is het wat moeilijker 
voor te stellen, dat deze niet herkend wordt. Het is namelijk een keiirig 
gepolijst exemplaar. Dit  soort bijlen wordt vaak onmiddellijk als 
zodanig herkend en meegenomen om vervolgens, ten onrecht, als 
"vuistbijl" te worden bewaard. Daarom moeten er bijzondere 
omstandigheden geweest zijn die er toe geleid hebben dat dit exemplaar 
door de eerste "vindern als ongewenst aan de kant is gemikt. 
Machines waarmee aardappelen gerooid worden zijn niet echt goed in 
staat om verschil te maken tussen aardappelen en stenen. Bij aardappel- 
overslagbedrijven komen er daarom nogal wat opgepikte stenen en soms 
ook een enkele bijl tevoorschijn. Op een akker in de gemeente 



Groesbeek werden aardappels geoogst en boven op de rooier stond een 
man ijverig ongerechtigheden tussen de aardappels te verwijderen. Daar 
waar het werk gedaan was, herkende men her en der de produkten van 
zijn ijver. Er lagen nogal forse kiezels boven op de gerooide banen. Het 
was een groot veld, waarop ze al de hele dag bezig waren. Ik kan me 
voorstellen dat de lange werkdag en het eentonige werk van het stenen 
verwijderen een soort automatisme maakt. Daarbij kan zelfs een 
opvallend gepolijste bijl als ongewenste steen achteloos worden 
weggemikt. Maar toen ik in het halfdonker naar de boer toe wilde 
stappen om een praatje te maken was een vluchtige blik in het 
voorbijgaan voldoende om de daar boven op de grond liggende "steen" 
te herkennen. Het betreft hier een 15 cm lange en 7 cm brede 
gepolijste bijl van lichtgrijs gelaagde vuursteen. De bijl heeft duidelijke 

afb. 1 kleine vuistbijl uit Molenhoek schaal 1:l 

facetten aan de snijkant en op de beide zijkanten. O p  enkele dieper 
liggende kapsporen van het in de ruwe vorm kappen van de bijl na, B 
dit exemplaar volledig gepolijst. De vuursteen is afkomstig uit Belgic, 
waarschijnlijk uit de streek rondom Voeren. Dit soort bijlen 5 
waarschijnlijk in produktie al vanaf 4400 v. Chr. (ia zonnejaren) in h a  



vroeg Neolithicum tot ongeveer 3800 v. Chr. in het midden 
Neolithicum. Dus tijdens de Michelsberg kultuur en mogelijk nog 
vroeger (Rössen). De vorm van de bijl is een type ontwikkeld vanuit 
N.Frankrijk en Belgie en wordt door D. Hoof ingedeeld bij de 
spiiznackige flint oval Beile (SI) oftewel despitstoppige silexbijlen met 
ovale doorsnede. 

afb. 2 gepolijste silexbijl uit Groesbeek schaal 1:2 
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