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Voorwoord 

Overzien we 1994, dan kunnen we constateren dat het veldwerk tamelijk druk 
beoefend werd. 
Oorzaken hiervan waren, naast het mooie weer van dit jaar, ongetwijfeld ook de 
inspirerende sfeer op het Kops Plateau. Hier kon men zich aan de Bronstijd wijden, 
maar vooral aan de vele, zeer vroege Romeinse aflalkuilen en andere sporen van de 
Romeinse bezetting. Deze werden in de bekende quadrantmethode opgegraven en 
verschaffen een aantal van onze leden een zeer leerzaam verblijf. 
Ten opzichte van vorige jaren dus een verschuiving van de hulp aan de professionele 
opgravingen van de Stadsarcheoloog aan de Weurtseweg (Ulpia Noviomagus) en de 
universiteit achter het Canisius College (Canabae 10de legioen), naar de R.O.B. op 
het Kops Plateau. Een verschuiving die tot stand kwam door de speciale faciliteiten 
voor de AWN en het bijzondere karakter van deze plek. 
Maar niet alleen de assistentie in Nijmegen, ook het onderzoek elders, veelal i.s.m. 
de betreffende provinciaal archeoloog, mag er zijn: getuige de vele verslagen in dit 
geschrift. 
Wat u hierin niet zal vinden is de kilometers aardgaspijp in het komkleigebied tussen 
Bernrnel en Angeren. Dit leverde, naast een blik op het fraaie landschap, slechts wat 
granaatscherven uit W.O.11 op. 
Maar niet alleen het veldwerk, ook de Woensdagavonden in de werkruimte op 

Jozef Israelsstr. 93 vertonen een stijgende belangstelling, erger nog, we dreigen er 
zelfs uit te groeien. . 
Verder kan ik het niet nalaten nog te herinneren aan de excursie naar Halteren en 
Munster, een topper in onze reisgeschiedenis ! 
Om wat van onze verworven kennis door te geven aan de jeugd (en de leer- 
krachten!) stond uw voorzitter een paar ochtenden voor de klas op de bassisschool 
in Beuningen. Bepaald geen onmogelijke opgave door de plaatselijk zeer rijke 
geschiedenis. 
Tenslotte werden ook dit jaar weer de lezingen voor de afdeling in provinciaal 
museum G.M. Kam gehouden. Een woord van dank hiervoor aan de direkteur, 
Mevr. A.M. Gerhartl-Witteveen en haar medewerkers, speciaal de heren Van de 
Berg en Van Sprang die voor de heerlijke koffie zorgden. 

Voorzitter Wim Tuijn. 
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Bestuur 

Het bestuur was vanaf 13 april 1994 (jaarvergadering) als volgt samengesteld: 
Voorzitter : dhr. W. Tuijn 
Vice voorzitter : dhr. G. van Alphen 
Secretaris : mevr. C. Bruins 
Penningmeester : dhr. W. Oteman 
Bestuursleden : dhr. B. Teubner 

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

Dhr. W. Otemann en Mevr. C. Bruins werden tijdens de jaarvergadering in het 
bestuur gekozen. 
De heer H. de Wit treedt af als secretaris en de heer C. Neijenhuis als 
penningmeester, nogmaals hartelijk dank voor de inzet van de afgelopen jaren. 
Op de jaarvergadering werd het verslag van de penningmeester over het jaar 1994 
door de kascommissie in orde verklaard en daarna goedgekeurd door de 
ledenvergadering. De kascommissie, bestaande uit de heren J. Bruins en R. Looij, 
werden bedankt voor de bewezen diensten. De vergadering ging akkoord met de 
voorgestelde nieuwe kascommissie voor 1994, bestaande uit de heren J. Bruins en 
A. Hendriks. 
Het bestuur vergaderde diverse malen, bestuurslid mej. P. van der Voort heeft 
besloten af te treden..De afgevaardigdendag vond plaats op 5 november I994 te 
Amersfoort. De bestuursleden Cisca Bruins en Wim Tuijn vertegenwoordigden het 
bestuur het bestuur op deze vergadering, waarin een zeer belangrijk agendapunt was 
hef "onverzekerd" zijn van niet AWN-ers, er wordt daarom met kiem geadviseerd 
dat alleen AWN leden deel mogen nemen aan graafaktiviteiten. 

Ledenadministratie: 
Per 3 1 dec. 1994 telde de afdeling 
145 leden 6 jeugdleden 14 donateurs 



Lezingen s 

Het lezingen programma was in het afgelopen jaar afiyisselend. Het bezoekersaantal 
verschilde nogal van 30 tot 50 personen. 

Woensdag 9 maart gaf drs J. Thijssen, stadsarcheoloog van Nijmegen, een lezing 
over de recent afgesloten opgravingsprojecten Maasplein (Ulpia Noviomagus) en 
Gerard Noodtstraat (Oppidum Batavorum). Met prachtige. "lucht" dia's, van de 
tempel van het Maasplein. 

Woensdag 13 april tijdens de jaarvergadering werd door drs T. Hazenberg uit 
Leiden een lezing gegeven over het Merovingisch grafveld van Wijchen. 

Woensdag 11 mei gaven dr J.K. Haalebos en drs H. v. Enckevort een gezamenlijke 
lezing over de Romeinse veroveringsakties in N.W. Duitsland en de Nederlanden , 
dit ter voorbereiding van de excursie naar Haltern en Munster. 

Woensda~ 2 november gaf drs L. J. F. Swinkels een boeiende rondgang langs de 
romeinse inscripties die museum Kam rijk is, tevens was er de mogelijkheid de 
tentoonstelling - Geschiedenis uit zand en grind - te bezoeken. 

Woensdag 7 december gaf dhr. R.C. Lauwerier een lezing over Romeinse 
conserven en Middeleeuwse drietanden. 

Excursie: 

Op Zaterdag 10 sevtember was er een excursie naar het nieuw romeins museum in 
Halteren en naar het Westfaals museum voor Archeologie in Munster, waar een 
tentoonstelling was ingericht over de beroemde Varusslag. Helaas heb ik zelf niet 
aan deze excursiedag kunnen deelnemen, maar de enthousiaste verhalen naar afloop 
heb ik begrepen dat het een geslaagde dag is geweest. 

Schervenavond. 

Woensda~ 5 oktober vond de jaarlijkse druk bezochte schervenavond plaats. Zoals 
steeds was het ook deze keer een boeiende bijeenkomst, er waren weer bijzondere 
vondsten te bewonderen met interessante toelichtingen. 



Dhr. Teubner liet dia's zien van o.a. de Romeinse weg en de Bronstijd 
grafmonumenten (steencirkels) op de Kopse Hof 
Dhr. v. Enckevort liet vroeg Romeins aardewerk van de Kopse Hof zien, 
opmerkelijk is het fijne aardewerk. 
De onderwaterclub o.l.v. dhr. v.d. Besselaar heeft stroomafwaarts van de romeinse 
brug te Cuijk, laat Romeins aardewerk aangetroffen. 
Dia's over Paleolithische stukken uit de grindkuilen van Mil1 / Langenboom 1 
Nistelrode met o.a. 2 prachtige Paleolithische schrapers en een steen met 
mensachtige figuurtjes. 
Dhr. Haalebos liet opmerkelijk aardewerk zien met LXG, een nieuw pottenbakkers 
fenomeen?? 
In de kruiwagen van dhr. de Wit wordt aangetroffen, potbekers uit Wijchen- vroege 
kogelpotten - late Bronstijd- late IJzertijd - steengoed. 
Dhr. Wessels heeft 18e eeuws Genneps aardewerk meegenomen. 
Dhr. Koeling vertoont de dia's van de grandioze excursie Haltern en Munster. 

En dan ... 'last but not leastf: 

Op zaterdar 14 mei 1994 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 
de AWN gehouden in het Archeon te Alphen aan den Rijn. Tijdens deze 
vergadering werd aan onze voorzitter Wim Tuijn de AWN-legpenning 
toegekend en uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor onze afdeling en 
de AWN in het algemeen. Met grote vreugde én trots maken we in dit 
jaarverslag hiervan melding. Ook op deze plaats willen we Wim nogmaals 
van harte feliciteren met deze eervolle onderscheiding. In het verslag van 
de algemene ledenvergadering, zoals gepubliceerd in Westerheem nr. 3 van 
1994, staat te lezen: "Winnaar werd, met glans, Wim Tuijn, sinds jaar en dag 
dé man achter de afdeling Nijmegen. Zijn dankwoord was even aardig en 
bescheiden als hijzelf". Wij sluiten ons hierbij van harte aan en hopen dat 
zijn inzet, deskundigheid en enthousiasme nog lange tijd voor onze afdeling 
beschikbaar zullen blijven. 



FrnANCIEEL OVERZICHT f 994 r n N  Am. i 6  M m G m  E.O. 

Ontvangst en 

Batig saldo 3 1 - 12- 1993 
Retributie H. bestuur 
Verkoop jaarverslagen ect . 
Donaties 
Excursie 
Rente giro 
Kruispost plus 

Uit gaven 

Lezingedrepresentatie 53 0,70 
Materiaal 381,85 
Drukwerk 593,40 
Porto kosten 455,60 
Excursie 1.3 90,OO 
Diversen 237,W L/ $ 
Werkruimte 250,OO 
Saldo 3 1 - 12-94 2.033,47 

Batig saldo 3 1 - 12-93 plusrek. 1.536,29 Overboeking op giro 1 .O3 6,29 
Rente plusrek. 55,24 
Saldo plusrek. 3 1 - 12-94 555,24 

Inkomsten 

Begroting 1995 

Uitgaven 

Retributie H. bestuur 2.200,OO 
Verkoop jaarverslagen 100,OO 
Donaties 250,OO 
Rente giro 5,OO 
Excursie 1 . 000,OO 
Rente plusrek. 25,OO 

Drukwerk 500,OO 
Lezingedrepresentatie 560,OO 
Mat eriaal 3 50,OO 
Werkruimte 250,OO 
Excursie 1.300,OO 
Porto kosten 400,OO 
Diversen 220,OO 

namens het bestuur van afd. Nijmegen e.o. 
de penningmeester W. J.M. Oteman 



HUOGENHOF: TEEN VROEG Sm= DEN. 

J.P.M. de Jong 

Ofschoon de naam Hoogenhof op zich het vermoeden wekt archeologisch interes- 
sant te zijn, blijkt er weinig historische achtergrond in te zitten. Het schijnt zelfs dat 
deze naam recent bedacht is voor de nieuwste uitbreiding van Malden tussen Rijks- 
weg en Maas-Waalkanaal. 
Toch gaf het uitgeschepte en grotendeels platgereden wegcunet nog wel wat 
aanwijzingen die betrekking hebben op een vroeger gebruik van dit gebied. 
In het gebied tegen de huidige kern van Malden bevindt zich een esdek van zestig 
tot zeventig centimeter dik. Waar deze akkerlaag in het cunet geheel was wegge- 
graven, konden enkele greppels en kuilen worden waargenomen. Het spaarzaam 
aangetroffen aardewerk heeft vermoedelijk met ontginningen uit de dertiende tot 
veertiende eeuw te maken. Er werden fragmenten van vroeg steengoed en Siegbrug 
steengoed aangetroffen en scherven van een grijs gebakken kom. (afb. 1) 
Ook werden er op een 
klein, goed leesbaar 
vlak enkele paalsporen 
aangetroffen. Dit vlak 
was aangelegd op 
vijfentachtig cm onder 
het huidige maaiveld, 
zo'n tien cm in de 
schone laag. Op één Afb. 1 Kom van grijs aardewerk van rond 1400 
van de verkleuringen schaal 1 :4 tek. W. Tuijn 
lagen enkele stukjes 
crematie.Deze crematie werd omringd door een zwarte ring. Het bleek hierbij te 
gaan om een crematiegraf met urn, waarbij de urn door de kraan in het vlak was 
gecoupeerd. De onderste twintig centimeter van deze pot, gevuld met verbrande 
botresten bleek echter nog aanwezig. Deze kon na inmeten en tekenen geborgen 
worden. De overige grondsporen werden ook ingemeten en gecoupeerd. Tijdens een 
kort bezoek van dhr Hulst (provinciaal archeoloog) werd nog een aanvullend vlakje 
aangelegd, zodat de grafstructuur compleet kon worden vastgelegd. (afb. 2) 
Een schavende verkenning van het wegcunet, aansluitend op dit graf over een 
oppervlakte van ongeveer vijf bij tien meter, leverde nog wel een aantal paalsporen 
op, maar er kon geen duidelijke onderlinge samenhang worden vastgesteld. Geen 
van de aangetroffen verkleuringen leverde nog aardewerk op, zodat de in het graf 
aangetroffen onderkant van de urn voor datering moest zorgen. 



Aanvankelijk leek het te gaan om een begraving uit de vroege ijzertijd 
(urneveldencultuur), maar op grond van vorm, magering en afi7verking van het 
aardewerk bleek het te gaan om een pot die te dateren is in de Midden-Bronstijd. De 
grondsporen om de urn kunnen verklaard worden als paalsporen van een vierkante 
constructie boven het graf in de vorm van een dodenhuisje, hetgeen goed past bij 
elders aangetroffen sporen van bijzettingen uit deze periode. De in Malden ge- 
vonden constructie lijkt te bestaan uit vier forse, diep ingegraven hoekpalen, elk 
ondersteund door twee ondiepere bijpalen. Op drie zijden kon er ook nog een flinke 
tussenpaal worden vastgelegd, op de vierde zijde, iets buiten de lijn, twee kleinere 
paalsporen. Mogelijk een ingangspartij? Ook is het denkbeeldig dat zich boven het 
graf een grafheuvel heeft bevonden, die bij de latere ontginningen geëgaliseerd is. 
Mogelijk houdt deze bijzetting verband met de enige jaren geleden aangetroffen 
Midden-Bronstijd sporen op het terrein van het huidige winkelcentrum, op zo'n 
tweehonded meter van de huidige vindplaats. 

afb. 2 Plattegrond van dodenhuisje uit midden Bronstijd met centrale urn bijzetting . . - .  . . 



ARCEEOLOGISCH ONDERZOEK TN HET HETE STO'lF. 

Wim Tuijn 

Ondanks de te warm uitgevallen zomer van dit jaar gaan bouwaktiviteiten natuurlijk 
gewoon door. Vooral in Wijchen moet je dan op je hoede zijn i.v.m. de grote 
concentratie aan bodemvondsten aldaar. Zo werd bekend gemaakt dat op de hoek 
Esdoornstraat-Valendrieseweg een oude boerderij gesloopt zou worden en daarna 
enige nieuwbouw gepland was.Het terrein ligt op de oude rivierduinen van de 
Wijchense Maas. Na consultatie van de heer H. Jansen, waarbij opgemerkt werd dat 
er mogelijk een gedeelte van een 4de eeuws Romeins grafveld zou worden 
aangesneden, droeg de heer Hulst (prov. arch. van Gelderland) ons op de 
grondwerkzaamheden te begeleiden. 
We maakten een paar goede afspraken met het bouwbedrijf, de firma Jansen-Bolk te 
Wijchen. Deze berichtte dat de bouwputten op 20 juli zouden worden uitgegraven. 
s'Morgens om half acht arriveerden enige van ons op de plek waar een grote 
stofwolk, vanwege het kurkdroge zand, de graafmachine aan het oog onttrok; hij 
was reeds begonnen. Maar al wat te voorschijn kwam, geen 4e eeuwse graven. Wel 
grote, recente afvalkuilen (20e eeuws) en in het Westelijk deel wat ijzeroer 
afzettingen (nat gedeelte). 
Gelukkig kwam ook de heer Jansen nog kijken. Op zijn aanwijzingen werd er aan de 
Oostzijde van het terrein, vlak naast de gesloopte boerderij nog wat geschaafd en 
konden zowaar enige verspreide Bronstijd-IJzertijd scherven worden verzameld. Er 
was dus toch sprake van oude bewoning, zij het een prehistorische. 
De scherven kunnen in twee delen worden gescheiden t.w. 
1. een tiental m a n d i g e ,  dike, met kiezelbrokjes en grof zand gemagerde 

wandfkagmenten. Datering: Waarschijnlijk Late Bronstijd met duidelijke Midden 
Bronstijd kenmerken 

2. 10 gladwandige wandfkagm. van schraghalspotten. 
1 gladwandig bodemfragrn. met omvalus. 
1 gladwandig bodemfragrn. met vlakke onderzijde. 
2 ruwwandige randfiagm. met vingertop indrukken op de rand: Harpstedtpot. 
1 ruwwandig wandfiagm. met vingertop indrukken. 
Datering : Vroege IJzerti-id (750-500) v. C.) 

De vondsten vertegenwoordigen dus globaal de gehele urnenveldkultuur of 
moderner gezegd de Nederrijnse Grafheuvel Kultuur (NGK). Uit deze kultuur 
waren in Wijchen en omgeving vele grafielden aanwezig. Museum Frans Bloemen 
dankt er zijn bestaan aan en een straat zijn naam: de 'Urnenveldweg. 
Overigens blijkt dus dat de fijne archeologische neus van de heer Jansen nog in 
prima konditie verkeert. 



P . . . . . .  

WERKGROEP ONDERWA~RARCHEOLOGIE 
OOSTELIJK WERENGEBIED (WOOR) . 

Eind 1994 is opgericht, als werkgroep binnen de AWN de Onderwater Werkgroep 
Archeologie, OWA. De OWA is voorlopig landelijk georganiseerd; ik zit zelf in het 
bestuur hiervan, drs. B. Goudswaard is voorzitter. De WOOR sluit zich aan bij de 
AWNfOWA. Ook niet-duikers kunnen zich aansluiten bij deze AWN werkgroep, 
b.v. mensen die graag tekenen, historisch of archief- onderzoek willen doen. 
Aanmelding bij ondergetekende. 

Op 23 oktober 1994 werd door de WOOR een verkenning uitgevoerd naar een 
vermoedelijk scheepswrak in de Waal, km-raai 884,400, in Lent. De locatie ligt 100 
meter boven (oostelijk) de spoorbrug van Nijmegen. Eerder dit jaar was daar in 
opdracht van Rijkswaterstaat een "oneffenheidje" in de rivierbodem 
venvijderd.Uiteindelijk bleek het te gaan over 75 kubieke meter wrakhout. Op een 
houten hijsblok na is alles vernietigd. (geen beste beurt voor de RWS) De Waal is 
een zeer lastige rivier om in te duiken, sterke stroming, slecht zicht en veel 
scheepvaart. Desondanks werd door de WOOR op en nabij de vindplaats een 
kookpot dekplanken, huidplanken, een spantgedeelte en ander hout en vermoedelijk 
een anker (nog in situ) geborgen. Volgens de AA0 (Afd. Archeologie Onderwater 
van de ROB) kan het een wrak zijn uit de 16de eeuw. Het onderzoek is nog niet 
afgerond, in afwachting van goede duikomstandigheden willen we nog meerdere 
verkenningen verrichten. Met mensen die mogelijk meer weten van dit wrak en de 
vindplaats treden wij gaarne in contact. 

Verdere activiteiten van de WOOR in 1994. 

Gedurende het gehele jaar verkenningen bovenstrooms en benedenstrooms 
van de Romeinse Maasbrug te Cuijk. Hier worden zeer veel losse vondsten 
gedaan. 

Verkeiining in het zandgat van Maren-Kessel naar Romeinse 
bouwfragmenten. Niets aangetroffen; het gehele vondstgebied is bedekt 
met een dikke sliblaag. 

Een orienterend duikbezoek aan het verdronken stadje Bommenede in 
Zeeland, om evt. te assisteren bij een verder onderzoek. 



Het zoeken en bergen van een Mammoetschedel in de Groene Heuvels te 
Bergharen. Naast het bergen nog ondersteunende duikactiviteit en 
uitgevoerd voor het wetenschappelijk onderzoek naar de schedel en de 
omgeving. De schedel wordt medio 1995 tentoongesteld in het 
natuurmuseum te Nijmegen. 

WOOR, namens deze 
J.van den Besselaar 
Zoetendaalstraat 1 0 
5443 AM Haps 
tel. 08850-14925 



RO1VTEI[NSE GRAVEN AAN DE MUSSENBERGSEWEG TE WIJCHEN 

Ben Teubner. 

Bij werkzaamheden aan de Mussenbergseweg-Einsteinstraat, waarbij een deel van 
de Mussenbergseweg een aantal meters verlegd moest worden, werd in maart 1994 
door Simon van Steenveldt op een diepte van 60 cm, in een voormalig aspergeveld, 
de inhoud van een Romeins graf gevonden. Helaas waren alle potten uit dit graf al 
eerder door de aspergetelers ontkopt. De inhoud van dit graf bestond uit: 

1. Een onderkant van een zwaar met grofzand gemagerde kruik, vol 
crematieresten. De kruik blijkt secundair verbrand. 

2. Fragmenten van een pijpaarden kruik met 2-ledig oor en kleine voet, ook 
secundair verbrand. 

3.  Fragmenten van een bakje van oranje geverfde waar, type Vanvinckenroyen 21b; 
Datering IIB-begin 111. 
Dit bakje is eveneens secundair verbrand. 
Op zo'n 50 cm. afstand van de crematie, werden de bijgaven van dit graf 
aangetroffen. Deze bestonden uit: 

4. Een pijpaarde kruik, zonder hals, type Gose 384, Niederbieber 62a; Datering 
IIIA. (afb 1.1) 

5 .  Een zwartbruine matglanzende buikige beker van geverfde waar, met een 
rossige kern ,drie radstempelzones en een licht gewelfde voet, type 
Vanvinckenroyen 7b, Gose 198; Datering eind 11-IIIA. De rand van de beker 
ontbreekt (afb. 1.2) 

In december van hetzelfde jaar werd 200 m. zuidelijker door Laurens Flokstra in een 
wegcunet, op l m. diepte in schoon zand, nog een Romeins graf aangetroffen. Dit 
graf bestond uit de onderkant van een rossigbakkende kruik met brede voet, gevuld 
met crematie. De kruik is secundair verbrand. 

Tijdens het schrijven van dit artikel kwam het bericht binnen, dat er wederom een 
Romeins graf aan de Mussenbergseweg was gevonden. Tijdens de verbouwing van 
hun boerderij vond de heer Van Sambeek na het slopen van de oude houten vloer op 
een diepte van ongeveer 50 cm in het schone zand, een pikzwarte verkleuring met 
daarin de resten van een brandgraf Hdaas was er van de crematieresten nauwelijks 
meer iets over. Gelukkig heeft de heer Van Sambeek de grafiesten netjes verzameld 
en bij het archeologisch museum Frans Bloemen laten afgeven. 



afb. l 
Midden-Romeins graf van 
de Mussenbergseweg te wijchen 
schaal l :Z 

Ben Teubner 



Het graf bestond uit twee stuks ceramiek, te weten: 

1. Een pijpaarde kruikhals met 4-ribbig oor, Stuart type 102, in: "Gewoon 
aardewerk" plaat 3 nr. 65. Datering: IA. (afb. 2.1) 

2. De helfl van een 2-ledig. bakje van inheems-Romeins aardewerk .Het 
handgevormde bakje is bruinzwart en gepolijst; Het is zoals in de ijzertijd-traditie 
gebruikelijk was, met scherf&uis gemagerd. Een zelfde b a e  kennen we uit 
"grafveld O" te Nijmegen, welke afgebeeld staat in Stuart: "Een Romeins 
grafielfl, fig. 56 nr. 8 groep A. Datering: Ia .(afb. 2.2) . 

afb. 2 Vroeg-Romeins graf van de Mussenbergseweg te Wijchen sch. 1 :Z Ben Teubner 



Conclusie: 

Gelet op de hoeveelheid vondsten, kunnen we gerust spreken over een nieuw 
Romeins grafireld in de gemeente Wijchen. Kijkend naar die vondsten kunnen we in 
ieder geval stellen dat dit grafveld vanaf de l e  kwart van de l e  eeuw tot zeker begin 
3e eeuw en mogelijk zelfs langer in gebruik is geweest. Verder kunnen we 
concluderen dat het eerst genoemde graf i.v.m. de bijgaven tot de rijkere graven 
gerekend mag worden. Dat geldt ook voor het laatst vermelde graf, omdat iemand 
hier al in de vroege l e  eeuw in staat was aan Romeins import-aardewerk te komen, 
tenzij we hier te maken hebben met een Romeinse militair. 

Gose, E, Gefasstypen der Römischen Keramik im Rheinland Köln 1976. 
Stuart, P, Gm~oori aardewerk uit de Romeinse legerplauts en de bijbehorende 
grqfielden te Nijmegen. 1 977. 
Stuart, P, Een Romeins gaf ie ld  uit de eerste eeznv te Nijmegen. 1977. 
Vanvinckenroyen, W, Gallo-Romeins aardewerk van Tongeren. Tongeren 1967. 



Peter Vissers 

In de zomer van 1994 hebben groepjes AWN-leden, steeds in wisselende 
samenstelling, geassisteerd bij de opgravingen op het Kops Plateau. Twee 
konstanten waren er te ontdekken: onze, niet geheel vuurvaste, voorzitter Wim 
Tuijn, altijd aanwezig, en de verschrikkelijke hitte. Een aantal' dagen werd tot niet 
later dan een uur of half 2 's middags gewerkt. In de putten liep de temperatuur dan 
vlot op tot boven de 35" Celsius. Verschillende professioneel betrokkenen hielden 
zich dan al op in de schaduw van de keten, het hoofd schuddend over zoveel AWN- 
fanatisme: "die sien nzooi gak, urn hier mee de schzirp te stoan, in de fekcnzsie." Onze 
voorzitter raakte zo verhit door de luchtfoto's die er gemaakt werden, dat hij er even 
bij moest gaan liggen: heat stroke. Zijn uitbeelding van deze klacht was zo fel 
realistisch, dat een volleerd akteur op een EHBO-examen het hem niet verbeterd 
zou hebben. 

Eerste scherf 
Mijn eerste ervaring met graafwerk. Put L039 melden mijn aantekeningen 
trouwhartig. Pal naast een steencirkel vind ik mijn eerste scherf bronstijd. Volgens 
Wim Tuijn is dit een goeie plek. Inderdaad. Scherven uit de ijzertijd, terra sigillata 
uit Arezzo, een glasscherf en stukjes Pompeijaans rood, "nee geen Pompeijaans 
bloot", veel ijzer, l punt, misschien de achterkant van een pilum, terra nigra, geverfd 
aardewerk. Hier is kwistig gestrooid, maar wat kun je er nou uit opmaken? 

Hebberig 
De kwadrantenmethode, een uitvinding van Van Giffen. Uitmeten en intekenen en 
steeds maar die zon op je kop. Schaal 1 :20, schaal 150, waar is het noorden? Wim 
Tuijn stopt een paar scheppen bagger in een doorzichtige plastic zak: "om te 
flotteren." Een terra nigra bord steekt treiterig uit het profiel. Wat kun je daar 
verschrikkelijk hebberig van worden: "dat moet er vandaag nog uit." Voorzichtig er 
omheen troffelen. Tegennatuurlijk. Een oude grafì-over, die bij je op kamers woont, 
fluistert je in dat bord zo uit de wand te sleuren. Dat bord is een kies die los zit. Je 
blijft eraan peuteren.. . 

Fibula 
Op een zaterdag zijn we bezig met een put die is aangesmeerd met een kleilaag van 
zo'n 4 cm. dik. Bovenaan lopen de randen uit in een dikke rol. Het is warm. 
Verderop zitten anderen ook een kuil leeg te maken. Het levert niet zoveel op. Wim 



Tuijn, woeste haren, verbrande kop, gaat eens kijken en raapt achteloos een fibula 
op. Ai, dat moet pijn doen bij de zandhappers verderop. Op de bodem van de 
hopeloze kleiput, in het laatste kwadrant vinden we de hals van een grote amfoor. 
Volledig uitgewrongen door de zon en de stugge klei naar huis. 

Augusteïsch 
Heel bijzonder is natuurlijk het Augusteïsch aardewerk; we vinden nogal wat 
snippers van dit "porselein van de oudheid". Soms zijn het flinke scherven en zijn ze 
versierd. In één geval passen de scherven zo mooi dat het bovenste deel van de 
beker helemaal tevoorschijn komt. Uit dezelfde kuil komt ook een gehalveerde munt 
uit Nemausus/Nîmes: boven de kop van de krokodil staat NE(M). En natuurlijk 
weer terra sigillata, terra nigra, stukken van amforen. 

Profiel 
Intussen is het augustus geworden. Met drie man beginnen we aan "een kuil met 
perspektiefl(Wim Tuijn). De eerste scherven die we vinden komen alle uit de 
bronstijd. Daarna wordt het een rommeltje. Al schavend komt een vreemd profiel 
tevoorschijn. We fotograferen het van alle zijden. Langzamerhand groeit de 
konklusie dat het hier moet gaan om een boomval. Een omvallende boom heeft de 
kuil opengetrokken. Daarna is deze volgespoeld. Scherven Romeins, ijzertijd en 
bronstijd liggen in alle lagen door elkaar. Passanten informeren of we de pot met 
goud al gevonden hebben. 

Lezen 
Ondanks de hitte, de vele kuilen-met-niks vond ik het prachtig. Hoezo? Wat moet 
een volwassen vent nou in een zandbak met een schepje? Zoeken en vinden is 
spannend. De colleges van Wim Tuijn waren prima. De sfeer ontspannen. Als je het 
materiaal in handen hebt gehad, is het dubbel zo leuk erover te lezen. Een beetje 
hstrerend soms: je wordt je er pijnlijk van bewust dat je maar heel, heel weinig 
weet: amforen met ontstoken lip, Belgische waar. .. Dat heeft ook voordelen, want je 
weet wat je in de winter kunt gaan lezen. Het AWN-verslag over 1994 bijvoorbeeld. 



l BROOD EN VLEES. 
I I 

Wim.Tuijn en Rob Loeffen 

De werkgroep Eten van de Vereniging voor Arch. Experimenten en Educatie (de 
VAEE) is dit jaar zeer aktief geweest. De nadruk lag op conservering van vlees en 
andere voedingsmiddelen en het bakken van brood in het verleden. 
Wat het brood betreft, dat was totaal iets anders dan de sponsachtige massa die we 
heden aanduiden als brood. Als experiment werd tarwe, gerst en spelt in handmolens 
van bazaltlava (late ijzertijd en Romeinsetijd) gemalen en met zuurdesem of gist en 
verschillende soorten kruiden tot deeg verwerkt. 
Gebakken werd in voorverwarmde, van klei gemaakte ovens. Resultaat: 
verschillende zeer smakelijke broodjes. Zelfs na een half jaar droge opslag zijn ze 
nog te consumeren, zij het wat aan de harde kant! Maar met weken in water of melk 
kom je er wel doorheen. 
De belangrijkste faktor bij het conserveren bleek het drogen, het onttrekken van 
water aan de produkten. In goed gedroogde produkten kan geen microben-aktiviteit 
(geen bederf) plaatsvinden. 
De meest frappante voorbeelden waren boven een vuurtje (dus niet gaar gemaakte) 
repen rauw varkensvlees, zonder zout. Deze waren na acht maanden droge opslag 
nog steeds goed eetbaar, wel taai natuurlijk. 
Men denke hierbij ook aan stokvis, deze door de droge Noorse lucht 
geconserveerde vis. 
Ook is paling- en vleesroken (met zout en gaar worden) beoefend. Met heerlijke 
resultaten wel is waar, maar de conserverende werking duurt niet erg lang. 
Wel effectief is de onderdompeling in vet en in suikerwater (met hoog 
suikergehalte). In feite ook manieren van waterverdrijving. Zo waren ook de 
gebraden kwartel onderdelen na een maand in tot een derde ingedampt druivesap (in 
de fritum, op z'n Romeins) nog van uitstekende kwaliteit. Hetzelfde gold voor 
gebraden gans, bewaard onder vet en gegeten na 4 maanden. 
Hieronder volgt een hoofdgerecht voor 4 personen van Apicius, een Romeinse kok 
uit de l ste eeuw. 

l Ost. Lamskoteletten 
1 liter droge witte wijn 
100 ml olijfolie 
2 grote uien 
half bosje verse korianderblaadjes 
1 theelepel versgemalen peper 



1 eetlepel lavas (gedroogd) 
1 theelepel gemalen komijn 
100 ml thaise vissaus 

De koteletten met zout en peper inwrijven en in braadpan in de olijfolie tot bruin 
aanbraden. Ze daarna even apart bewaren en de gesneden uien in de olie h i t en .  
De uien blussen met de wijn en de koteletten met de rest van de ingrediënten 
toevoegen. Deksel erop en gedurende 45 a 60 min. stoven. 
Hierna eventueel het geheel wat binden met paneermeel of beschuit. 
En natuurlijk brood erbij (zoals de Franssen), b.v. stokbrood of beter knapperige 
volkoren broodjers. 
Hierbij drinken een droge volle rode wijn b.v. een Médoc of een Côtes du Rh6ne. 

Smakelijk eten! ! 



Wim Otemann. 

Toen bekend werd gemaakt om het inmiddels al weer vrij oude plan van de 
gemeente Gendt om de bestaande woonwijk, de Dries. genaamd, in noordelijke 
richting uit te breiden, was dat voor mij aanleiding om dit goed in de gaten te 
houden. Dit gold niet voor het gedeelte dat tegen de bestaande wijk de Dries 
aangebouwd zou worden., de Dries betekent namelijk laagte of water in de oude 
literatuur, maar voor de uiterste noordhoek van het nieuwe bouwterrein. Dit 
gedeelte van het bouwterrein grenst namelijk aan het archeologisch monument de 
Hoge Hof (zie jaarverslag AWN Nijmegen e.o. 1993 pag. 20) en is alleen nog maar 
door een straat hiervan gescheiden. 
Op de plaats van de hierboven genoemde straat heeft in de periode voor de 
bedijking van het Gelders rivierengebied ooit een riviertje gelopen. Omdat we hier 
ook nog met een buitenbocht te maken hebben is het duidelijk dat hier een 
weliswaar kleine, maar toch duidelijk zichtbare oeverwal ligt. 
Door regelmatig even over dit gedeelte van het bouwterrein te lopen zag ik dat ze 
haaks op de oeverwal een wegcunet trapsgewijs hadden uitgegraven, waarbij het 
diepste niveau 110 cm onder het maaiveld lag. Het was bestemd voor een tweetal 
rioleringsbuizen. 

tek. W. Otemann 

Op het laagste niveau, midden op de oeverwal, zat in de wand, (zie tekening) nog 
een laatste restje vulling van een afvalput. Na wat zand tussen beide rioolbuizen aan 
de kant geschoven te hebben, zag ik nog net de donkere verkleuring van het 



onderste puntje van de &alkuil. Na dit geschaafd, opgemeten en getekend te 
hebben, heb ik het restje vulling verwijderd. Deze bestond uit het volgende: 

A. Bodem van de afkalput tussen de rioleringsbuizen: geen vondsten. 
B. Bovenste niveau: tientallen fragmenten hutteleem, twee botfiagmentjes, enkele 

stukjes houtskool, vier aardewerkscherven, waarvan één 9e eeuws 
bodemfragment (Mayen), één fragment van een lensvormige bodem en twee 
kleine wandfragmenten . 

Gezien de grote hoeveelheid fragmenten hutteleem, lijkt het mij vrij aannemelijk, dat 
hier op deze kleine oeverwal (10Ox30m) toch één of meerdere huizen gestaan 
hebben. Mogelijk zal hier binnenkort een antwoord op komen, als men op deze 
mooie zwarte vruchtbare oeverwal de bouwputten gaat graven voor weer nieuwe 
woningen. 



ZW-SICHEDEBESLAG UTIF W J C H E N - C E m W  

Laurens Flokstra. 

Het afbreken van oude gebouwen is in diverse plaatsen de trend, eind 1994 viel ook 
het Albert Hein-pand te Wijchen onder de slopershamer. Het aan de 
Touwslagersbaan gelegen pand lag ongeveer 100 meter van het onlangs door de 
ROB opgegraven Merovingische grafveld. De bouwput voor het nieuwe winkelpand 
werd ongeveer 1 meter diep uitgegraven. 
De grond in deze put was sterk verstoord. Echter naast de bouwput (aan de kant 
van de parkeerplaats 't Laantje) werd een sleuf gegraven van 7 meter lang, 2 meter 
breed en 1,75 meter diep. In tegenstelling tot de grote bouwput bevond zich in deze 
sleuf een aaneengesloten donkere laag van 1 meter dik. 
Aangezien de sleuf ook 100 meter van de Antonius Abt-kerk (toren met tufstenen 
onderbouw) gegraven was leek me het de moeite waard om er een kijkje te gaan 
nemen. Tevens werden daags er na al heipalen in de grond geslagen. 
Met een metaaldetector vond ik op 2 meter diepte een rijk uitgevoerd 
zwaardschedebeslag. 

Zwaardschedebeslag uit Wijchen-Centrum schaaf 1 :l 



Het bronzen beslag dat oorspronkelijk op een zwaardschede gezeten heeft is 6,5 cm 
lang en 2 cm hoog, Het midden van het voorwerp is 2 mm dik, de omgebogen 
randen 1 mm dik, De omgebogen ronde rand diende als opening voor ringetjes die 
aan de leren riem bevestigd werden om de zwaardschede plus zwaard te dragen (2). 
Op de twee omgebogen randen en voorzijde is nog een restant van verguldsel te zien 
die het helemaal bedekt moet hebben, Aan de achterzijde is tussen de randen een 
verzilverd of vertind bronzen plaatje aangebracht dat de zwaardschede vast moest 
Memmen. 
De voorzijde is geheel versierd. Men ziet in het midden een gestileerd gezichtje dat 
met beide handen de oren (niet weergegeven) toespitst omdat twee fabeldieren iets 
"toefluisteren" (l)  De dieren zijn afgebeeld met één oog en oren ( of snavel / kuif). 
Tussen het menselijk gezicht en de dierkopjes bevinden zich cirkelvormige 
verdiepingen waaruit clipjes naar boven uitsteken. De duimen van de handjes wijzen 
overdreven krom naar beneden. Op zes plaatsen is het beslag voorzien van ronde 
openingen (van ongeveer 2mm doorsnede), te weten: de ogen van het hoofdje, aan 
beide zijden daaronder en onder elk dierekopje. Zowel op de omgebogen randen als 
het gedeelte achter de dierekopjes is een ribversiering aangebracht. 
Onder de figuurtjes is een rechthoekige sierlijst aanwezig voorstellende een 15- 
voudige spiraalversiering. Mede door de typerende versiering in de Ierse kunst is 
een datering van het beslag in de 9de eeuw aannemelijk. 
In de donkere laag werden weinig scherven aangetroffen een enkele ijzertijd scherf, 
1 fragment Mayen materiaal, 4de-5de eeuw, 2 fragmenten grijs aardewerk, 
Merovingische / Karolingische tijd. 1 fragment Pingsdorf, l l de- 12de eeuw en twee 
stukken vroeg steengoed, 13de eeuw. 
Met de metaaldetector zijn een viertal munten gevonden. Drie 4de eeuwse munten 
te weten 1 follis van Constantinus I1 (337-340 n.c.C) 

1 follis van Constantinus I herdenkingsmunt Rome (3 12-337 n.C.). 
1 AES W van Theodorius I, imitatie, geslagen in Arles. 

Daarnaast werd er een vroeg M.E. munt gevonden, 
Ook een stuk gesmolten brons met groen d a s  behoorde tot de vondsten. 
Gezien het aardewerk en de muntjes is het misschien zinnig om voor de datering van 
het sierstuk ook te denken aan de binnenvallende Germanen in de 4de - 5de eeuw. 

Literatuur: 1) Irische Kzmst aus drei Jahrtausenden, Thesaurus Hiberniae pag. 140 
2) Verleden land, voorbeeld Romeins zwaardschedebeslag Pag. 8 1. 

Tot slot: Dank aan W. Tuijn voor de aardewerkdeterminatie en hulp bij 
voorwerpbeschrijving. 



EEN KORTE BLIK mT ILKROLmGISCH ELST. 

Wim Tuijn 

Op 24 juni van dit jaar bereikte mij het bericht van de heer J. de Wit uit Grave, dat 
hij in Elst in de Overbetuwe, in een vers gegraven bouwput aan de grote 
Molenstraat, enige Karolingische scherven had verzameld en of dit wellicht 
aanleiding was om aktie te ondernemen. 
Uiteraard zijn we snel gaan kijken; echter had het net daarvoor flink geregend en 
daar water slecht weg zakt in Betuwse klei keken we in een tamelijk drassige 
bouwput. Wel kan nog een aantal, zich donker aftekenende afvalkuilen met 
Karolingische inhoud worden waargenomen. 
Daar de put nog niet kompleet was uitgegraven werd de heer Hulst gewaarschuwd, 
die een dag later kwam kijken, juist na weer een forse regenbui . De put was 
hierdoor een echte badkuip geworden, zodat enig archeologisch meetwerk 
onmogelijk was. 
Volstaan werd met het verzamelen van materiaal uit de afvalkuilen, waarvan alleen 
de onderste gedeelten nog aanwezig waren. 
Het terrein ligt in het oplopende gedeelte van de heuvel waarop het oude Elst is 
gebouwd; een 100 meter van af de grote Ned. Hervormde kerk. De put werd in het 
zuidelijk deel 1,20 a 1,30 mtr uitgegraven, waar zich ook de afvalkuilen bevonden. 
De inhoud hiervan bestond uit verscheidene scherven van zuiver Karolingische 
keramiek waaronder: 

reliefband amfoor, type W1111 
Badorf, type WIIC en WITA (zie respectievelijk tek. no 1 en 2). Waarvan 
no 1 een oor aanzet tegen de rand heeR. 
Mayen, type WIIIA (zie tek. no 3). Dit is een steengoedachtig baksel, aan 
de buitenzijde grijs en van binnen en in de kern rood met gummi-achtig 
breukvlak. 
2 dikwandige randstukken (zie tek. no 4 en 5). Ze zijn zwaar gemagerd met 
kiezelbrokjes, hard gebakken en mart-grijs van kleur en niet zo 
gemakkelij k te determineren. 
De datering van het Karolingische materiaal ligt tussen 750 en 900. 

Daarnaast werd een brede, horizontaal naar buiten gebogen kogelpot-rand 
gevonden. Hij is hard gebakken en gernagerd met brokjes glimmer gesteente, de 
kleur is donkergrijsbruin. Datering: 1 Ode eeuw. 



Karolingische keramiek uit Elst. 
schaal l :2 

Verder twee Romeinse scherven: een rand Fragment van een doliurn (voorraadvat) 
en een bodem van een pijpaarden kruik. 
Naast veel bot materiaal van het rund werden een paar spijkertjes en een grote 
ijzerkoek (rest van ijzerbereiding) gevonden: de laatsten bedekt met de voor de 
Karolingische tijd zo karakteristieke blauwe ijzerfosfaat verbinding (vitianiet). 
Ook stukken bouwmateriaal van Romeinse oorsprong waren aanwezig zoais 
stukken dakpan, brokken tufsteen, stukken kalksteen en mortel; dus afbraakresten 
van Romeinse gebouwen (van de tempel?). 
Tussen deze Karol. sporen bevond zich nog een zeer speciale kuil, gevuld met 
menselijke skeletdelen (herbegraving?) en gemengd met botten van rund en varken! 
Verspreid in de bouwput worden nog wat scherven verzameld uit de 12de eeuw 
(Andenne), de 14de (Siegburg steengoed) en de 1 5- 1 6de eeuw (o.a. steengoed) 
Voor wat betreft de vroeg M.E. sporen zou men kunnen stellen dat de vindplaats 
ligt aan de rand van het Kaolingische Elst. 



l NIELINGEN I 
W. Tuijn. 

In mei bereikten ons via de heren J. van Hal en H. Poutsma van de gemeente 
Millingen a/d Rijn het verzoek om archeologische informatie over het 
uitbreidingsterrein Nielingen, aan de westzijde van het dorp. 
Met name of het bekend was of er waardevolle oudheidkundige elementen aanwezig 
waren, zodat men met graafiverkzaarnheden daarmee rekening kon houden en of ze 
misschien konden rekenen op een "schoon" gebied 
Na met de heer Hulst overlegd te hebben, besloten we eerst tot een arch. inspectie 
van het terrein. 
Resultaat : alleen op een smalle strook langs de Zeelandsestraat kon enige keramiek 
verzameld worden W.O. 1 scherf Romeins, 1 scherf Merovingisch, benevens wat 
materiaal uit de 12e tlm 15e eeuw. Grondboringen ter plaatse bewezen een M.E. 
kultuurlaag op 1 meter diepte in de klei. 
Daar de Zeelandsestraat een oude stroomdraad van de Rijn is kan men denken aan 
een voortzetting naar het zuiden van de andere bewoningen op de stroomruggen die 
eerder waren ontdekt op de Paverskamp, aan de andere zijde van de straat, ietsje 
noordelijker gelegen (zie j.v. 1971, blz. 33) 
N.a.v. deze vondsten werd besloten in een smalle strook woeste grond langs de weg 
een proefsleuf te maken. Eerst werd een aantal boringen door ons verricht om een 
gunstige plaats te bepalen. 
Via de heer Hulst werd door de gemeente een graafmachine aangeboden. In 
augustus werd de sleuf getrokken. Inderdaad bevond zich op een meter diepte een 
licht grijze zandige kleilaag met roest- en fosfaatvlekken, afgewisseld met 
zandlaagjes verspreide met M.E. scherven, 12de-13de eeuw en kiezen van hond, 
varken en paard. Er waren geen duidelijke bewoningssporen te zien. Er onder 
bevond zich schoon geel zand (stroomrug), oplopend naar de weg. 
Aan het andere einde van de ongeveer 30 m lange en 2m brede sleuqkon in het vlak 
op een meter diepte één paalgat worden geregistreerd. De inhoud van dit 50cm 
vierkante zwarte gat bestond uit veel houtskool en één late Pingsdorf scherf 
(datering rond 1200). Hiernaast bevond zich nog een 2m lange en lm brede kuil 
gevuld met wat houtskool, ijzer- en fosfaatvlekken en een mix van M.E. scherven. 
Naast een paar duidelijke Karolingische fragmenten (Badorf en steengoedachtig 
Mayen materiaal), veel kogelpotmateriaal uit de 9de - 13de eeuw, veel Pingsdorf, 



zowel vroege (met afwasbare rode verf) als late soorten uit de 10e tot de 12e eeuw, 
benevens een aantal botfì-agm. van rund. 
De vroege kogelpotrand (zie tekening) is van buiten grijslzwart en van 
binnen bruingrijs. Magering: witte steentjes, grof zand en rode klei deeltjes. Het 
geheel is ruwwandig en tamelijk zacht gebakken. Men zou hem kunnen rekenen tot 
type H IA, klein soort (Dorestad indeling) dus 9e - 10e eeuw. 

Vroege kogelpot uit Millingen ald Rijn schaal 1 :2 

Het geheel lijkt op een tamelijk verspoelde stroomrug met langdurige M.E. 
bewoning (9e - 13e eeuw) in de nabijheid. 
Besloten werd verder onderzoek hierna te beëindigen. 
Overigens bevond zich in de bovenliggende meter niet uitgeloogde klei nog een 
onaangename verrassing; vele menselijke skeletdelen. 
Omstanders herkende de plek als een reeds geruimde begraafplaats voor 
drenkelingen en ongelovigen. 

Hij bleek dus allesbehalve geruimd! ! 



EEN IVEXHIDEWSE IXbUWAM UFT ANGEREN 

R. Melchers 

In het jaarverslag van 1991 berichtte ik over een funderingsput aan de Molenstraat 
te Angeren, op de plaats waar een danszaal had gestaan. 
AWN-leden deden daar toen enkele vondsten. Achteraf beschouwd hebben ze echter 
iets heel moois over het hoofd gezien. 

Na enkele jaren zijn we er namelijk achter gekomen dat een scholiere uit Huissen 
een unieke vondst had gedaan. Op het stort achter het pand Molenstraat 11, afkom- 
stig uit de funderingsput voor de bouw van het pand op nr. lla, vond zij namelijk een 
nagenoeg complete kam. Slechts de puntjes van drie der acht tanden waren afge- 
broken. De kam was van beigekleurig been en had een afkijkende vorm van de 
bekende hertshoornen exemplaren. Van Vilsteren, die benen gebruiksvoorwerpen 
o. a. op slijtagesporen heeR onderzocht, zegt hierover: 

"Omdat de tanden van een benen kam echter sneller breken dan die van een 
hertshoornen kam, werd de oplossing gevonden in een verlenging van de 
tanden. De uitgeoefende krachten konden zo worden opgevangen doordat de 
lange tanden enigszins konden doorbuigen zonder te breken. In de literatuur is 
dit type kam doorgaans als 'kaardekamt aangeduid, een kam dus bedoeld voor 
het kaarden van wol voor het spinnen. Een dergelijke kam is voor dit doel 
evenwel ten enen male ongeschikt. Het is gewoon een haarkam, waarvan de 
vorm ontstaan is uit een gebrek aan betere grondstoffen. Dat gebrek werd pas 
in de 16de eeuw opgeheven door een nieuwe grondstof ivoor. " 

De benen haarkam heeft een gepolijst oppervlak, wellicht door veelvuldig gebruik en 
is voorzien van een gaatje in de handgreep, waarschijnlijk bedoeld voor een koordje 
om hem b.v. om de hals te kunnen dragen. Afgaande op het vondstenpakket uit 
1991 en de toelichting door Van Vilsteren, kunnen we de haarkam dateren in de 
late middeleeuwen (1 3de - 16de eeuw). 



Benen haarkam uit Angeren 
tek. R. Melchers schaal 1 :l ,4 

Literatuur: 
V.T. van Vilsteren, Het Benen Tijdperk. Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, 
hoorn en ivoor 10.000 jaar geleden tot heden. (Assen 1987) blz. 40-41. 



1 HET "HUYS TOT OSSE" GEVWEN? 

G.H. J. van Alphen 

Op 5 Mei van het afgelopen jaar deed H.Pennings (AWN-werkgroep Oss) in de 
bouwput van een woon- en winkelproject aan de noordzijde van het Osse 
stadscentrum, een verrassende archeologische ontdekking. Op de bodem van de 
bouwput, gelegen tussen de Eikenboomgaard en de Singel 1940-1945, werd op 
ongeveer twee meter onder het maaiveld, een gedeelte van een Laat-middeleeuws 
kasteel aangetroffen. Onmiddellijk na de vondst werd via bemiddeling van de 
Gemeente Oss, deskundige hulp ingeroepen van de Bossche stadsarcheoloog en de 
ROB. Een gezamenlijke inspanning resulteerde in de opgraving van de binnen de 
bouwput gelegen kasteelrestanten. 
Het opgegraven deel beperkt zich tot de fiinderings- en muurresten van de 23 meter 
lange oostelijke weermuur, enkele meters van de noord- en zuidmuur, alsmede de 
uitgebouwde ronde noordoostelijke hoektoren, met een buitendiameter van 3.50 
meter. Uit een voortijdig door de loader vergraven fiinderingsfiagment op de 
zuidoostelijke hoek, mag volgens stadsarcheoloog H.L. Janssen worden afgeleid, 
dat deze hoek waarschijnlijk eveneens van een dergelijke toren is voorzien geweest. 
Tegen de binnenzijde van de oostelijke weer- of schansmuur, die in dikte varieerde 
van 0.80-1 .O0 meter, bevonden zich op regelmatige afstanden fiinderingsfiagmenten 
van een zevental rechthoekige poeren, die zijn te reconstrueren als steunberen van 
een weergang. Funderingen en muurresten zijn opgetrokken uit overwegend zachte 
rode baksteen, met gemiddelde afmetingen van 26x12~6 cm. 
Daterings-indicatie voor dit baksteenformaat: veertiende eeuw. 
Datering aardewerkvondsten uit de insteek van de muren: XiVbc (1 325- 1375)(1). 
Het merendeel van de kasteelrestanten ligt vooralsnog veilig opgeborgen onder de 
aangrenzende parkeerplaats, zodat voor het opgraven hiervan geen enkele urgentie 
bestaat. Van meet af aan bestond echter wel het idee om het verloop van muren en 
omgrachting door middel van grondboringen te traceren. Een financiële bijdrage van 
de Gemeente Oss maakte het mogelijk, dat door de Stichting RAAP een aanvullend 

I 

I onderzoek kon worden uitgevoerd, waarbij door middel van elektrische 
weerstandsmeting, (voor zover mogelijk) vorm en omvang van de ondergrondse 
bouwrestanten in beeld werden gebracht. De uitkomsten van de grondboringen 
hebben aangetoond, dat het een nagenoeg oost-west gesitueerd rechthoekig 
bouwwerk betreft van ca. 23 x 38 meter, omgeven door een bijna 10 meter brede 
gracht (zie afb.1)- 
De voorhanden zijnde historische bronnen bevatten enige summiere vermeldingen 
met betrekking tot de aanwezigheid van een kasteel. Het leenboek van de Hertog 



van Brabant maakt in 1370 melding van het "Huys tot Osse", een allodiaal (vrij) 
bezit van Marcelis van Os, zoon van ridder Goijaert van Os. Blijkens de rekening 
van de kwartierschout van Maasland (1387), waren hierin tijdelijk 70 manschappen 
gelegerd om de inwoners van Oss te beschermen tegen de invallen van de Gelderse 
troepen (2). 

afb. 1 

tekening 
Gerard van Alphen 

Dank zij de welwillende medewerking van de Aannemers-Combinatie Hendriks- 
Berghege, de Bouwvereniging St.Willebrordus en de Gemeente Oss, zullen de 
kasteelcontouren worden gemarkeerd in de vloer van de nieuwe Edah-winkel en in 
de bestrating van de galerij en de parkeerplaats. Bovendien zal een muurgedeelte 
van de zuidoostelijke hoek, middels een bodemvitrine blijvend zichtbaar worden 
gemaakt. 
Het betreffende terrein heeft onlangs officieel een nieuwe naam gekregen, waarmee 
Oss een "Burchtplein" rijker is geworden. 

1. Dateringen: H.L. Janssen, stadsarcheoloog, 's-Hertogenbosch 
Gegevens ontleend aan het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Microfiches van de 
Leenregisters van Brabant en de rekeningen van de kwartierschout van Maasland, 
zijn aanwezig bij Streekarchief Brabant-Noordoost te Oss. 



Mare de Groot en Jan Wessels 

In het verslagjaar 1992 werd de bouw van dit winkelcentrum stop gezet doordat 
omwonenden en de projectontwikkelaar verstrengeld raakten in een aantal 
ingewikkelde gerechtelijke procedures (zie jaarverslag AWN Nijmegen 1992). Pas 
P ; ~ A  maart- 1 OOA t r i m  ~x755r 55- &pf) TrrrirA~n n~rn~olrt  mot AP x~prrlprp rps l ;pgt ip  X I S ~  
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dit winkelcentrum. 
De plannen waren enigszins gewijzigd. Dit hield in dat van de historische panden, 
Zandstraat no. 9 en 15 alleen de voorgevels overeind zouden blijven. De complete 
achterbouw zou tot en met de fiinderingen worden gesloopt. 

- - I . c  - i -  - - -  

Afb. l Lemen vloeren en funderingen onder de brandlaag van Gennep S C ~ .  1 :l 00 



Reeds in 1992 werd onder de later aangebrachte betonvloer van pand no. 9 een ca. 
30 cm dikke brandlaag waargenomen met resten van dakpannen, houtskool en 
opmerkel4 k veel gesmolten fkagmenten van bronzen vaatwerk. Hiertusskn werd ook 
een vrijwel "stempelfnsse" Brabantse oord uit de 90-er jaren van de 16e eeuw, 
alsmede een 16de eeuws Antwerps muntgewichtje aangetroffen. 

afb. 2 Steengoed bekers uit Raeren en Siegburg sch. 1 :2 

Nadat het betondek verwijderd was en voordat er een laag schoon zand voor de 
nieuwe vloer werd aangebracht, moest er in allerijl actie worden ondernomen. 
Slechts een weekend was er gelegenheid om e.e.a. vast te leggen. De brandlaag 
werd groot over een groot oppervlak afgegraven en hieronder bevonden zich resten 
van lemen vloerniveau's en funderingen (zie tek. 1). 
Tijdens het verwijderen van de brandlaag in het "achterhuis" werden vele fragmenten 
van steengoed en roodbakkend aardewerk aangetroffen, alsmede resten van bronzen 



gebruiksvoorwerpen en fragmenten van gebrandschilderd glas. Onder deze laag 
werd een vloertje van veldkeien blootgelegd (haardplaats?). 

~ e t  steengoed aardewerk betreft: 
1. rij k versierde beker uit Raeren met 

appliques, Datering1 6B (afb. 2.1) 
2. zgn Siegburg trechterbekergijs 

steengoed met af en toe 
zoutglazuur. Datering 16de eeuw 
(afb. 2.2) 

3. kan, onversierd, Raeren. Datering 
1 6B (afb. 3) 

Van het roodbakkende aardewerk is 
het merendeel der fragmenten van 
grapen afkomstig; al of niet voorzien 
van glazuur. 

Het steengoed aardewerk laat tezamen 
met het gebrandschilder glas een 
behoorlijke mate van welstand zien. 
Zetelde hier de plaatselijke 
koperslager, die have en goed tijdens 

Afb. steengoed kan uit Raeren , :4 
de stadsbrand van 1593 verloren zag 
gaan? 
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Wist u dat er nog steeds oude jaarverslagen 
verkrijgbaar zijn?? 

Met het nieuwe registerboekje is het nog 
makkelijker zoeken 

Wegens overgrote belangstelling is onze werkruimte 
bij Ben Teubner wat klein geworden. 

Wie heeft nog ruimte over of suggesties???? 

vormgeving en tekstverwerkzig 
Jos Bruins 
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