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1 998 was een AWN-topjaar. In het voorjaar waren er twee lezingen, 
een excursie naar Museum Römervilla in Ahrweiler en naar het 
Neahderthalmuseum in Mettmann. In september hielden we 

natuurlijk weer de jaarlijkse schervenavond. Verder vierden we in het 
najaar het dertigjarig bestaan van onze afdeling met een drukbezocht 
symposium en een expositie in Museum Kasteel Wijchen. Daarnaast liet 
onze afdeling een speciaal nummer van Westerheem het licht zien. Kortom: 
de AWN heeft dit jaar met haar krachten gesmeten. 

Na 29 jaar voorzitter te zijn geweest, vond W& Tuijn het welletjes. 
Eigenlijk vond hij dat al eerder, maar het kwam er steeds niet van de 
voorzitterslier in de wilgen te hangen. Onze afdeling heeft aan W h  heel 
veel te danken. Gelukkig blijft hij in het bestuur als veldwerkcoördinator 
zodat we op zijn expertise een beroep kunnen blijven doen. I h y  
Verscharen verliet het bestuur na 19 jaar bestuurslidmaatschap. We zullen 
zijn kennis, humor en hartstochtelijke pleidooien tegen "papier maken" 
missen. Ook Cisca Bruins hield het voor gezien. Vier jaar lang verzorgde 
zij het secretariaat. De opvolgers van Harry en Cisca zijn Jan van Daalen 
(secretaris), Aad Hendriks (penningmeester) en Ton van der Zanden (lid). 

Er was dit jaar ook nog tijd voor archeologisch veldwerk. Naast onze eigen 
speur- graaf- en determinatiewerkzaamheden hebben we bijvoorbeeld 
hand- en spandiensten verricht voor de ROB bij opgravingen in het centrum 
van Beuningen. Voor deze laatste gemeente maakten enkele van onze leden 
tevens teksten voor het geven van archeologische informatie. In de 
gemeente Oss droegen en dragen onze leden onder meer bij aan de 
reconstructie van het vorstengraf en het maken van een TRAP-route. Ook 
in Cuijk en Grave gingen de archeologische activiteiten door. De duikers 
van de WOOR maken zich in zowat heel Zuid-Nederland verdienstelijk. En 
nog heb ik alles niet genoemd.. . 



We hebben dit jaar veel gegeven, maar ook veel gekregen. Ik denk daarbij 
aan de professionals die dit jaar met prachtige lezingen ons symposium 
mede mogelijk maakten en zonder morren een d e l  schreven voor de 
symposiumbundel. Bij de Nijmeegse stadsarcheologen konden we opnieuw 
met allerlei vragen terecht. Provinciaal Museum G.M. Kam verschafte ons 
onderdak voor onze voorjaarslezuigen. Met de sluiting en verhuizing van 
museum Kam komt misschien een einde aan een traditie, want het is 

1 onduidelijk of Museum Het Valkhof ons in de toekomst plaats wil J kan 
bieden. Er is trouwens nog een verhuizing op til. Dit jaar gaan we namelijk 

1 zeer waarschijnlijk onze werkruimte, Achter de Smidstraat 5 te Nijmegen, 
verlaten. Voorlopig echter kan ieder die dat wil daar nog elke 1 woensdagavond vanaf 20.00 uur zijn of haar archeologisch licht laten 

l flonkeren. 

De bij dit jaarverslag gevoegde index is bijgewerkt tot heden door Ina 
Alink. Het is een vervolg op de eerste, door Jos Bniins in 1993 gemaakte 
index. De toegankelijkheid van onze jaarverslagen is zo voorlopig weer 
gegarandeerd. Aad Hendriks, onze penningmeester, is druk bezig met het 
uitbouwen van onze afdelingshomepage. Een gigantische klus! Inmiddels 
zijn enkele jaarverslagen via Internet oproepbaar. In het bestuur is dit jaar 

-tevens gesproken over de mogelijkheid onze leden via de homepage snel te 
infomeren over bijvoorbeeld deelname aan veldwerkactiviteiten. Om dit 
effectief te laten zijn za. de Intemetdichtheid in onze vereniging nog wat 
moeten toenemen. Onze site is bereikbaar via: 
http://www. euronet. nl/users/adr+anw/awn. htm 

Tot besluit: allemaal bedankt voor jullie inzet en veel leesplezier met dit 
nieuwe jaarverslag. Wordt vervolgd. 



I Verslag van de secretaris I 
Jan J. van Daalen 

Mutaties in het bestuur 

T ijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 april 1998 hing 
Wim Tuijn zijn voorzittershamer in de wilgen. Deze hamer had 
29 jaar lang trouwe dienst bewezen aan afdeling Nijmegen en 

omstreken en aan zijn voorzitter. Ook nam Cisca Bruins afscheid van het 
secretariaat en moest Harry Verscharen wegens drukke werkzaamheden 
zijn functie als bestuurslid opgeven. 
Wim Tuijn is als veldwerkcoördinator actief lid gebleven van het bestuur. 
Voorts werden tijdens de ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden 
benoemd. Aad Hendriks werd gekozen om de fiuictie van penningmeester 
te vervullen. Jan van Daalen werd de nieuwe secretaris. Ton van der 
Zanden werd gekozen tot lid van het bestuur. 
Hiermee was het aantal bestuursleden toegenomen tot acht, zonder uitzicht 
te hebben op de vervulling van het voorzitterschap. Pas op de bestuursver- 
gadering van 17 augustus heeft, onder zware druk van de 
overige bestuursleden, Peter Vissers het * voorzitterschap 
voor een periode van vier jaar op zich genomen. We 
zijn hem veel dank verschuldigd voor deze 
zwakheid. 
Dat er veel viel te regelen voor de afdeling blijkt uit het vergaderschema 
van het bestuur. Er werd vergaderd op: 

12 januari 19 februari 19 maart 
2 1 april 25 mei , 29juni 
17 augustus 6 oktober 4 november 
10 december 

Daarenboven heeft Wim Tuijn op 24 januari de vergadering van veldwerk- 
leiders bijgewoond in Amersfoort Op 26 mei heeft hij de afdeling verte- 
genwoordigd op de Algemene Ledenvergadering van de AWN in Wonner. 



Het bestuur heeft op 13 oktober het regiooverleg georganiseerd tussen 
afdelingen Tiel, Arnhem en Nijmegen eo. Hierbij waren ook enkele 
vategenwoordigers van het hoofbestuur aanwezig. 
Op 28 november werd in Amersfoort de jaarlijkse Afgevaardigden- 
vergadering gehouden, waar met name het Belvedere-project veel aandacht 
vergde. Belvedere staat voor BELeid voor het VErleden in DE Ruimtelijke 
ordE. De vraag hierbij is of de AWN kan en wil meewerken om de cul- 
tuurhistorie (in ons geval de archeologie) zijn plaats te geven op het gebied 
van ruimtelijke inrichting en beheer. Het laatste woord is hierover nog niet 
gevallen. 

Het zesde lustnun van de afdeling 
Zaken, die veel aandacht hebben gevraagd, waren de mutaties in het 
bestuur en de viering van het 30-jarig jubileum van de afdeling. Er werd 
besloten het zesde lustrum op te luisteren met een symposium en een 
tentoonstelling met recente vondsten van leden van onze afdeling. Voor 
beide activiteiten vonden we een gastvrij onthaal in Museum Kasteel 
Wijchen in Wijchen. 
Het symposium "Man en paard; over de romanisering van Zuid- 
Nederland" werd gehouden op 14 november 1998 en omvatte vier lezin- 
g'=. 

De heer R.C.G.M. Lauwerier met "Paarden in Romeins en inheems 
Nederland". 
Mevrouw A.J.M. Zwart met "Romeins paardentuig". 
De heer P. van den Broeke met "Bataafs aardewerk, bestaat dat?". 
De heer H. van Enckevort met "Romanisering van het Zuid- 
Nederlandse platteland. Aardewerk, de vergeten materiële cultuur". 

Tijdens de laatste lezing, in de snel vdlende schemering, waren buiten het 
kasteel de geluiden te horen van de inkomst van de Goedheilig Man. Over 
"Man en paard" gesproken! 
Aansluitend werd de gelijknamige tentoonstelling geopend door de vice- 
voorzitter van de AWN, de heer H.H.J. Lubberding. In een humorvolle 
speech memoreerde hij dat de afdeling Nijmegen en omstreken de eerste 
AWN-afdeling was die buiten de randstad werd opgericht. Het bleek een 



stimulans te zijn voor andere nieuw op te richten afdelingen, "want die uit 
Nijmegen doen zelfs zaken in Limburg". Het bezoek aan de tentoonstelling 
bleek zeer de moeite waard. De ongeveer 90 deelnemers aan de festivïtei- 
ten konden terug zien op een aangename en leerzame middag. 
(PS De tentoonstelling is nog te bezichtzgen tot mei 1999). 

Andere activiteiten 
Er waren buiten de ledenvergadering en het symposium / tentoonstelling 
nog andere activiteiten. Zo hield op 4 maart Torn Hamburg een lezing over 
"Mesolithicum en neolithicum in Haráinxveld-Giessendam. De vondst 
van Trijntje en alle artefacten werden in één kader behandeld. 
Na de ledenvergadering van 1 april hield Harry van Enckevort een voor- 
dracht over "Het vroeg-Romeinse pretorium op het Kops Plateau". Deze 
vergadering betekende voor onze afdeling het afscheid van het Provinciaal 
Museum G.M. Kam. Door de bouw van het nieuwe museum aan het 
Kelfkensbos ging de mogelijkheid verloren 
Museum Kam te gebruiken voor onze B vergaderingen. 
De suppoosten werden uitgebreid m bedankt voor 
de diensten die ze onze afdeling hebben 
verleend. De koffie en thee werden altijd met 
liefde gezet. Hulde! 
De jaarlijkse excursie voerde ons op 9 mei 1998 
naar Duitsland. Allereerst bezochten we het Museum Römervilla in 
h e i l e r .  Hier is een villa uit de 2*" tot 3& eeuw na Chr. te bewonderen. 
Het grote complex is prachtig geconserveerd en werd in 1993 volledig 
overkapt. 
In Metbnam werd het Neanderthal Museum bezocht. Het museum is 
thematisch ingericht rond de vondsten van de beroemde resten in de 
Feldhofer Grotte. 
Beide musea waren zeer de moeite waard om te worden bezocht, zelfs 
gezien de afstanden die moesten worden afgelegd. Toch wil het bestuur een 
volgende keer proberen minder bus-uren te maken en meer tijd te besteden 
aan het landschap, de stadjes en de inwendige mens. 
De traditionele schervenavond werd gehouden op maandag 28 september. 
De ongeveer 30 bezoekers hebben prachtige en vooral ongewone vondsten 



kunnen bewonderen (zie elders in dit jaarverslag). Het buitengewoon 
slechte weer moet de oorzaak zijn geweest van de beperkte opkomst: op 
deze avond. Aan de getoonde vondsten en de geanimeerde sfeer kan het 
niet hebben gelegen. 

Het ledenbestand 
De volgende tabel geeft een overzicht van het bestand aan leden en dona- 
teurs in januari 1998 en in januari 1999. 

De "groei" in het aantal gewone leden moet vooral worden gezocht in een 
tiental leden, van wie niet duidelijk is tot welke afdeling ze behoren. Ze 
wonen buiten het gebied van onze afdeling maar hebben zich mogelijker- 
wijs ooit uitgesproken voor opname in afdeling Nijmegen en omstreken. Er 
vindt nu overleg plaats tussen de betrokkenen, de centrale administratie 
van de AWN en uw secretaris. Deze tien leden zijn vooralsnog in ons 
bestand opgenomen. 
Hoe dan ook, de a h m e  van het aantal leden die op de vorige ledenverga- 
dering werd gesignaleerd, is tot staan gebracht en zelfs omgebogen tot een 
toename. 

Januari 1999 
127 
2 
3 
3 
10 
145 
23 

Soort lid / donateur 
Gewoon lid 
Jeugdlid 
Huisgenoot-lid 
Student-lid 
Geassocieerd lid 
Totaal aantal leden 
Donateurs 

Januari 1998 
113 
1 
2 
1 
7 
124 
22 



L 

De Kruisberg te Overasselt 
J 

Wim Tuijn 

en behoeve van dorpsuitbreiding aan de westzijde van Over asselt 
startte bouwbedrijf Theo Peters in maart 1998 een 
zandwinningsput in de stuifiandrug waarop het dorp Overasselt in 

aanvang is gebouwd. Zo werd er tussen de Schonenburgseweg en de 
Kruisberg flink gegraven. De donkere bovenlaag van ca. 40 cm dik werd 
daarbij ruw verwijderd. Onder de donkere laag werd het geelbruine, 
maagdelijke stuifkind zichtbaar; met hier en daar donkere vlekken, sporen 
van oude bewoning. 

Kuilen 
In deze toestand ontdekte Marc de Groot de vindplaats. Hoewel, er was al 
iemand bezig geweest met het graven. van gaten. De dader bleek een oude 
bekende, een lid van onze afdeling. Tijdens het verdere verloop van de 
opgraving werd hij nogmaals betrapt op spitten in ons werkvlak. Het 
resultaat van zijn arbeid kreeg ik later aangereikt in twee slasausemme~jes, 
zonder enige inmeting en met als commentaar dat het hier ging om 
%erspreide vondsten". Jammer dat vindplaatsen op deze manier worden 
verkracht. Vooral van dit terrein, waar een bronstijdnederzetting gelegen 
moet hebben, zou na een ordentelijke opgraving meer te vertellen zijn 
geweest dan nu het geval is. Zoveel van dergelijke belegrijke vindplaatsen 
zijn er niet in Nederland. 

Prehistorie 
Na overleg met de heer P. Schut van de ROB hebben we geprobeerd te 
redden wat er nog te redden was. We hebben er met een groep van zeven 
personen 100 uur onderzoek ingestopt. De omstandigheden waren echter 
niet optimaal: naast de bovengenoemde graafpraktijken werden we 
geteisterd door een zandstorm en op een andere middag bijna uitgerookt 
door grote &almen. De op het terrein resterende donkere vlekken zijn 
ingemeten, gecoupeerd en afgewerkt. De veldtekening bespaar ik u. We 
d e n  het verder moeten doen met de scherven. Deze geven op zich al 
waardevolle informatie. Hieronder volgen de vondsten per tijdperk 
gerangschikt. 



Een wandscherf van een Veluwse klokbeker met de karakteristieke, 
met een getand kammetje, kruislings ingestoken versiering1. In de late 
nieuwe steentijd is hier dus al enige menselijke beweging. 
Getuige de vele scherven en grote veldkeien uit kuilen en paalsporen 
moet er in de midden bronstijd een nederzetting hebben gelegen. 
Afb. l. l t/m 1 .42 geeft een viertal randen van potten die behoren tot het 

A@. I .  Midden bronstijdkeramiek uit Overasselt. Schaal 1:2. 

~rakenstein-aardewerk3, afgekort tot DKS, een soort prehistorisch 
beton, dikwandig, vol fijn grind of geklopte kiezel en geheel oxiderend 
doorbakken. DKS bestaat uit emmervormige potten, met vlakke naar 
binnen staande randen met nagelindrukken erop. Verder bevindt zich 



op de schouder van een dergelijke pot een horizontale ribbe, stafband 
genoemd, met nagelindrukken erbovenop. Ook hiervan is een stukje 
gevonden. Datering: 1800 - 1 100 voor Chr. Het slijpsteentje (Afb. 1.5)- 
van fijne, gelaagde kwartsiet komt uit dezelfde periode. Zouden de 
bewoners hiermee hun bronzen bijlen hebben geslepen? Er zitten 
trouwens merkwaardige slijpsporen op het steentje, niet over het 
gehele oppervlak maar tot aan 5 à 7 mm van de rand, alternerend op 
één rand per zijde van het steentje. Naast het DKS-materiaal hebben 
we Laren-aardewerk gevonden (Afb. 1.6 en 1.7). Dit stamt uit de 
laatste fase van de midden bronstijd: 1500 - 1 100 voor Chr. Het lijkt 
op DKS maar dan grover, lomper en onversierd; vooral Afb. 1.6 is een 
karakteristiek voorbeeld. 
Zoals de vondsten laten zien, zet de nederzetting zich voort in de late 
bronstijd4, de eerste fsse van de unienveldencultuur. Datering: 1 3 00 - 
800 voor Chr. (zie het verslag van Marc de Groot over deze 
vindplaats) We kennen deze penode vrij goed door de totaal van de 
periode daarvoor afkijkende keramiek uit de menvelden. In de late 
bronstijd zien we fraai gestileerde en soms prachtig versierde, 

. . 

Afb. 2. Late bronstijdkeramiek uit ~verasself .  Schaal I:!. 



dunwandige en reducerend gebakken potten. Zuidelijke invloeden, 
zoals die uit het Neuwied-bekken (midden-Rijngebied), zijn 
onmiskenbaar. Nu gebeurt het omschakelen naar een andere 
aardewerktraditie nooit plotseling; er is altijd een overgangsfase. Van 
deze overgang vonden we een paar mooie voorbeelden, waarbij de 
kenmerken van de midden en die van de late bronstijd door elkaar 
lopen. 

doorbakken* 

kiezelbrokjes 

geringe wanddikte, niet geheel doorbakken 
dunne wand met fijn zand-magering 

Rietstengelversiering, niet geheel doorbakken 

Katenderbergversiering d. w. z. rijen 
spatelindrukken in blokken gerangschikt; 
dunwandig, niet doorbakken 

I I I 
*Geheel doorbakken betekent: door en door oxiderend, wit tot rood kleurend (afhankelijk van de 

I 

hoeveelheid ijzer in de Mei) gebakken, dus zonder grijze kern. 

Omstreeks het midden van de late bronstijd verlaten de mensen deze 
woonplaats. Ze komen waarschijnlijk terug in de late ijzertijd (250 - 12 
voor Chr.). Daarvan getuigt een aantal nogal povere stukjes aardewerk. 
Zeker is dat er ook inheems-Romeinse stukken aanwezig zijn, 
herkenbaar aan baksel en versieringswijze. 

Romeins 
Zowel uit de sporen als verspreid over de vindplaats kwam Romeinse 
keramiek tevoorschijn. Globaal kan men zeggen dat dit aardewerk 
starnt uit het begin van de eerste eeuw tot en met de derde eeuw. Terra 
sigillata vormt slechts 2% (6 fragmenten) van het Romeinse materiaal. 
De t em sigillata is in zo'n slechte staat dat deze niet nader 
determineerbaar is. Ook geverfde waar en terra nigra scoren laag: 
beide 6%. Aan luxe waar had men weinig in gebruik in deze 
nederzetting. 



Een bijzonderheid is een fiagment van een ruwwandige, geelgrijze, 
met rode verfcirkels versierde pot, een zogeheten cirkelpot. Datering: 
tweede helft van de derde eeuw. Een paar stukken vroeg-Romeinse 
kurkurn verraden contacten met handelaren in lekkernijen uit de 
~rdennen'. Bij de gladwandige keramiek vallen een paar vroege 
hikhalzen op, bijv. het licht oranjebnllne exemplaar van Afb. 3.2; 
datering Claudius - ~es~as i anus~ .  Daarnaast zijn er stukjes die uit de 
Augusteïsche tijd lijken te komen. Een voorbeeld daarvan is de 

Afb. 3. Romeinse keramiek uit Overasselt. Schaal 1 :4. 

kruikhals van witgelige pijpaarde, Afb. 3.3. Het vinden van een 
gladwandig, grijs bekertJe beschrijft Peter Vissers elders in dit 
jaarverslag. 
Verder zijn alle ruwwandige vonnen aanwezig: borden, kommen, 
kookpotten met dekselgeul en wrijfschalen. Van deze laatste is een 
afwijkend type afgebeeld, Afb. 3.1. Deze roodbruine, aan de 
buitenzijde beroete schaal is slecht doorbakken. Hij heeft een dikke 
grijze kern. Wat erger is voor een wrijfschaal is dat er geen kiezeltjes 
in de wand zijn meegebakken. In plaats hiervan is een grote 
hoeveelheid van het veel zachtere potgruis aangebracht. Het moet een 



plaatselijk product zijn. Het is typologisch moeilijk te plaatsen en niet 
te dateren. 
Hier moeten eveneens de vele stukken dolium (voorraadvat) en amfoor 
worden genoemd, naast enkele stukken tweede eeuwse dakpan en 
brokken basaltlava (maalsteen). Niet te vergeten: enige scherfje s van 
zoutvaatjes van onze kust en van de Morini aan de Kanaalkust. 
Datering: eerste - tweede eeuw na Chr. Het lijkt erop dat de 
nederzetting aan het eind van de derde eeuw is verlaten. 

Middeleeuwen 
Getuige een paar stukjes Badorf en harde Mayen-keramiek lijkt er pas 
in de negende eeuw, in de Karolingische tijd, weer enig leven in de 
brouwerij te komen. 
In de late middeleeuwen zet zich de bewoning voort, maar niet 
overweldigend. Gevonden keramiek: Pingsdorf, Paffiath, blauwgrij s, 
Maaslands en bijna-steengoed. 
Uit de zestiende en zeventiende eeuw komt verder nog wat steengoed, 
Westerwald, roodbakkend aardewerk met loodglazuur en een paar 
kleipijpjes. 

AI met al een bijzondere woonplaats! 

Literatuur 
l) Lanting, J.N. en van der Waals, J.D., 1974. Beaker culture relations of 

the Lower Rhine basin. In: Glockenbecher Symposion in Oberried 
2) Alle tekeningen: Wim Tuijn. 
3) Glasbergen, W., 1969. Nogmaals HVS/DKS. 
4) Broeke, P. W. van den , 199 1. Nederzettingseardewerk uit de late 

bronstijd in Zuid-Nederland. In: NAR 13. Amersfoort. 
5) Zie Westerheem 1998, 5,236. 
6) Gose, E., 1976. Geastypen der Römischen Kerarnik im Rheinland. 



Een kuil uit de late bronsti-id in Overasselt 
Marc de Groot 

E en voorjaarszondagmiddag, met vrouw en kind op weg naar mijn 
ouwelui, valt mijn oog op graafactiviteit op de Kruisberg, even 
ten westen van het dorp Overasselt. "Efkes kieke . . .?!?" 

Vrouw en kind naar huis gebracht, "gevechtsuitrusting" gecompleteerd en 
terug! Zie hier de cliché-geboorte van een vindplaats! 

Bij het afschuiven van de 40 cm bovenlaag ten behoeve van het graven van 
een overstortvijver, bleek de shovel een ronde gnJs/bnwle verkleurhg te 
hebben aangesneden, met een diameter van 1,5 m. 
Tijdens het couperen bleek deze kuil 60 cm in het schone zand te zijn 
ingegraven. De kuilvulling bestond uit enkele honderden 
aardewerkfhgmenten, die afkomstig bleken van zo'n dertig verschillende 
potten. Fragmenten toebehorend tot één pot, al of niet passend, tellen als 
één fiagment ! 
Het aardewerk bestaat grotendeels uit gladwandige, met potgmis 
verschraalde 3-ledig gesloten potten, met een korte hals (afb. l, 2, 3). Van 
de 30 potten of delen ervan zijn er vijf m a n d i g ,  niet besmeten. Niet 
meer dan vijf potten zijn op wand of hals versierd: drie stuks met losse 
nagel- en vingertop-indrukken, één maal met stafband uit de Grobkeramík, 
oude traditie (afb. 4), en één maal met een streeplveeg-patroon (afb.5). 
Schalen en geoorde fragmenten ontbreken. 

Late bronstiid 
Korte halzen en de aanwezigheid van een hoekige overgang van hals naar 
rand aan de binnenzijde (afb.2.2 en 3), alsmede het ontbreken van oren, 
schalen en een besmeten afiyerking, tezamen met een versieringsmethodiek 
a la midden bronstijd, waarbij vingertoppen nog niet in velden worden 
aangebracht, past prachtig En de late bronstijd. De hier beschreven 
kuilvulling lijkt te passen in de groep ~ a s s e ~ i j c h e n *  en vertoont 
verwantschap met materiaal uit ~ e r n e n ~ .  Datering van de vondsten: 9e en 



10e eeuw voor het begin van de jaartelling. Deze datering sluit aan bij die 
van de midden-bronstijdkeratniek, die elders op het terrein werd gevonden. 
(Zie verder in dit jaarverslag) 

Litera tuur 
Broeke, P. W. van den, 1991. Nederzettingsaardewerk uit de late bronstijd 
in Zuid-Nederland, blz. 193 in: 
Fokkens, H. en Roymaos, N. (red.), Nederzettingen uit de bronstijd en de 
vroege ijzertijd in de Lage Landen. NAR 13, Amersfoort. 
Tuijn, W.N. en Vissers, P. 1998. Vondsten bij het Molenven in: 
Jaarverslag 1997, AWN-afdeling Nijmegen en omstreken, 42-45. 

Afb. l .  Pot uit de late bromtijd, 
Kruisberg, Overasselt. Sch. 1: 4. 
A@. 2. Keramiek uit de late 
bronstiid, idem. Sch. 1 :4. 



Afb. 3, (4 en 5). Potten 
uit de late bronstijd. 
Overasselt. Sch. 1: 4. 

Afb. 4. 

Afb. 5. 



l 

Gladwandig grijs van de Kruisberg 
Peter Vissers 

I n maart 1998 ontdekte Marc de Groot dat er op het Kruisberg-terrein 
te Overasselt archeologisch wel iets interessants te beleven viel. 
Door graafwerkzaamheden, verband houdend met de aanleg van een 

weg, waren in het terrein diverse verkleuringen zichtbaar. Tenminste voor 
wie oplette. Marc dus. 

1 Couwen 
Aan de oppervlakte lag aardewerk uit zeer verschillende periodes: midden 
bronstijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen. Op zaterdag 21 maart 
hebben Aad Hendriks, Rein Looy, Marc en ik daar 5 zwarte vlekken 
ingemeten en gecoupeerd. Na het tekenen van het vlak en de coups werden 
de coups "afgewerkt" zoals dat zo weinig fraai heet. Toen Marc aan 

1 S(spoor) 3 bezig was, een paalkuil, hoorden we uit de kuil "klonk". Uit 
Marc kwam een woord dat ik hier niet wil herhalen. Voor de 
nieuwsgi&en: het begint in ieder geval met een "g". "Klonk" werd 
veroorzaakt door een spade die op zo'n 35 cm. diep iets raakte: een 
bekertje. 

Holwerda 
Dit grijs, gladwandig bol bekertje heeft een 
korte schuin omhoogstaande rand. Het is 
primitief gemaakt, weliswaar op de 
draaischijf, maar met Meiklodders op rand 
en wand. Het is 80 mrn hoog en 90 mm in 
doorsnede. Het bekertje lijkt in vorm op de 
drie misbaksels die staan afgebeeld in een 
boekje van Provinciaal Museum G.M. 
~arnl .  De daar afgebeelde bekertjes zijn 

echter hoger dan ons exemplaar. Slordig gefabriceerd bekerge 
Holwerda's type 7 echter is qua vorm en , uit Overmselt. Sch. 1:2. 
het ingen  identiek aan het exemplaar uit Tekening A. van Bergen. 



Overasselt. Een duidelijk verschil blijft: de beschrijving van Holwerda 
betreft fijn ~oldeums~.  Holwerda dateert zijn type 7 ca. 100 AD. De vorm 
is dus wel enigszins te plaatsen, maar het baksel en de slordige afwerking 
plaatsen ons voor vragen. Hebben we hier te maken met een product van 
een leerling-pottenbakker, misschien van een kind? Is het een Overasselts 
product? Of Nijmeegs? Waarom is een bekertje van dergelijke kwaliteit 
trouwens gebakken? Is het misschien een bouwoffer? Zo ja, welke godheid 
dacht men tevreden te stellen met een product van deze kwaliteit? 

Wrg fschaal 
Uit S3 kwamen verder een niet nader te determineren m e n t  van een 
bodem, gemagerd met potgruis, een fragment verbrande terra nigra, een 
s a j e  gladwandig materiaal en een fragment van een wijfschaal. De 
wrijfschaal hoort thuis in de eerste eeuw3. De stukjes aardewerk uit de 
ijzertijd en de fragmentjes natuursteen, waaronder een stuk kwartsiet, 
brengen geen nadere informatie. 

Literatuur 
1) Gerhartl, A.M., Koster, A., Swinkels, L.J.F., 1994, p. 18. Romeinen in 

het rivierengebied, Nijmegen. 
2) Holwerda, J.H., 1994. Het in de pottenbakkerij van de Holdeum 

gefabriceerde aardewerk uit de Nijmeegsche graftelden, OML 24, 
suppl. (=Beschrijving van de venameling van het museum G.M. Kam 
te Nijmegen UI). Zie plaat I, nr. 39: "Bekertjes van ovalen, min of meer 
bollen vorm (type 7) (. . . ); alien hebben een klein randje, dat bij de 
meesten schuin, bij sommige iets meer rechtop staat. 38, 47 hebben 
slechts een platten, soms iets kegelvormige hollen bodem.. . ". p. 12. 

3) Mondelinge mededeling J. Thijssen en H. van Enckevort. 



Rome 1998 
I 

Fred Friedrichs 

"IR heb Rome in baksteen gevonden en in marmer achtergelaten ... " 
(Augustus) 

W ij, dat zijn veertien personen, van wie meer dan de helft 
AWN'ers, laten ons door het openbaar vervoer afzetten bij het 
kolossale monument van Victor Emanuel. Liriks doemt de zuil 

van Trajanus op. De eerste kennismaking met het oude Rome voor de 
meesten van ons. Vlakbij in de Mamertijnse gevangenis, overigens een 
keldertje van niks, mijmer ik even over de grootsheid van dit rijk. De 
overwonnenen mochten ter meerdere eer en glorie van de keizer meelopen 
in de overwinningsstoet en vermilden dan in deze kleine kerker het 
tijdelijke voor het eeuwige. Gezien de plaquettes boven in de 
"ontvangsthal" is hier heel wat Europese prominentie over de kling 
gejaagd. Uitgerekend juist op deze prachtige zaterdag marcheren de "Rode 
Hordes" door dit deel van Rome. Communisti van heel Italië houden hun 
jaarlijkse manifestatie. Een pakweg zestienjarige blaag tettert de 
internationale door een megafoon. Sommige kameraden lopen met een 
speldje van Stalin! Van historisch besef zijn ze dus niet gespeend bij het 
houden van hun luidruchtige tocht. 

Centro 
De grootsheid van het Forum Romaoum en de Palatino is onovertroffen. In 
hun uitbreidingsdrang hebben de keizers de qua h e t i n g  toch al niet 
geringe Palatijnse heuvel naar de kanten toe vergroot met hun 
megapaleizen, sommige met wel acht etages. Vanaf het Forum kijk je in 
een labyrint van gangen en kamers. Bovenop de heuvel een schitterend 
uitzicht over Rome en Circus Maximus. Het "verbruik" van mensen moet 
in die bloeiperiodes weerzinwekkend hoog geweest zijn. Zo werden de 
thermen van Diocletianus gebouwd door veertigduizend christenslaven! De 
Santa Maria degli Angeli, een kathedraal gebouwd door Michelangelo, 
staat precies in het caldarium van deze thermen. 



Fuori 
Ook buiten Rome slaat de grootsheid je tegemoet. De villa Adriana, 
misschien wel de "moeder aller villa's" is een goed voorbeeld. Gedacht als 
een eenvoudig optrekje voor Keizer Hadrianus, die Rome meer dan zat 
was, groeide de villa in een aantal jaren uit tot een enkele hectaren groot 
complex, waarvan tot op heden nog niet alles is blootgelegd. De prachtige 
maquette bij de ingang geef€ weer hoe groots deze villa in haar bloeitijd 
moet zijn geweest. Hadnanus zelf nam blijkbaar echter genoegen met een 
bescheiden deel van de villa. In het Teatro Marittimo placht de vorst zich 
terug te trekken. In deze kleine ronde villa in het water zocht hij de stilte 
om te filosoferen en te studeren. Aan de resten van mozaïek en 
muurschilderingen is te zien hoe fiaai en kunstzinnig men zo'n 
buitenverblijf wist te verfraaien. Juist deze details maken een reis als deze 
tot een geweldige ervaring. Op het Foro delle Corporazione (Ostia Antica) 
hadden vertegenwoordigers van handelshuizen van over de hele wereld hun 
kantoortjes. Aan de mozaïekvloeren voor deze kantoren kun je zien waarin 
binnen handel werd gedreven, en soms ook waar de handel vandaan kwam. 
De vloeren vomen een prachtig carré met in het midden een tempel gewijd 
aan Ceres, de godin van het graan. Even verderop staat het prachtige 
amfítheater en daarachter weer de tempel van . . . en daar weer naast . . . . . . . . . 

Nijmegen, november 1998 



I Heropgraving en reconstructie van het 1 
vorstengraf van Oss 

i 

Gerard van Alphen 

inds enige jaren zijn bij de Gemeente Oss voorbereidingen gaande 
voor de realisering van het industriepark "Vorstengrafdonk", ter 
plaatse van het geiijhamig woonwagenkamp, dat in 1994 

definitief werd gesloten. De aanleg van dit woonwagenkamp leidde in 1933 
tot de vondst van het vorstengraf van Oss. De geplande aanleg van het 
nieuwe industriepark op deze plaats was aanleiding tot een uitgebreid 

i verkennend archeologisch onderzoek in de tweede helft van 1997. Het 
onderzoek, uitgevoerd door de Archeologische Faculteit van de 
Rijksuniversiteit van Leiden, had tot doel de archeologische waarde van het 
terrein vast te stellen en de oorspronkelijke vindplaats van het vorstengraf 
opnieuw op te sporen. Het onderzoek vond plaats onder leiding van dr. 
Harry Fokkens en drs. Richard Jansen. 

Verkennend onderzoek 
Nadat in augustus de plek van het vorstengraf kon worden gelokaliseerd, is 
het werk begin november weer hervat waarbij een aanzienlijk deel van de 
grote kringgreppel, met een diameter van 53.70 meter, en de destijds door 
dr. Bursch opgegraven situla-kuil werden teruggevonden. Bij de uitbreiding 
van het opgravingsvlak is oostelijk van het vorstengraf nog een tweetal 
kleinere kringgreppels met een diameter van circa 10 meter ontdekt. In een 
ervan bleek de nagenoeg complete crematie nog aanwezig te zijn. De thans 
opgegraven kringgreppels hebben oorspronkelijk deel uitgemaakt van een 
uitgebreid urnenveld waarvan inmiddels, met inbegrip van het vorstengra 
al veertien graven bekend zijn. Het vorstengraf is van oorsprong een 
tweeperiodenheuvel, waarbij twee grafheuvels over elkaar heen zijn 
aangelegd. In ongeveer 700 voor Chr. werden de bronzen situla (emmer), 
het ijzeren Hallstatt-zwaard, twee paardenbitten en overige attributen 
bijgezet in een reeds bestaand bronstijdgraf uit circa 1800 voor Chr. Daarna 
werd hieroverheen een tweede, aanzienlijk grotere grafheuvel opgeworpen. 
Deze grafheuvel, die een hoogte van circa drie meter moet hebben gehad, 



werd omgeven door een kringgreppel met een diameter van bijna 54 meter 
en is daarmee een der grootste van ons land! (Zie afb.) 

Reconstructieplan 
Eind 1997 werd het reconstructieplan door initiatiefhemer Peter van 
Nistelrooi. aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van Oss. Om dit plan nader te concretiseren werd in maart 1998 een 
speciale werkgroep in het leven geroepen om de verschillende suggesties 
gestalte te geven door het formuleren van doelstellingen en 
randvoorwaarden. Het plan beoogt de reconstructie van de halve grafheuvel 
tegen een betomen keerwand. Dit biedt de mogelijkheid in de wand het 
inwendige van beide graven in reliëf uit te beelden. Door het aanbrengen 
van niveauverschillen tussen de twee cultuurlagen kan een tijdspanne van 
3800 jaar op een educatieve en kunstzinnige wijze in beeld worden 
gebracht. Aan de hand van de door H. Fokkens gemaakte ontwerpschetsen, 
waarbij ook de kleinere grafheuvels waren betrokken, is door H. Nooijen 
van de Fa. Landvonn een ruimtelijk inrichtingsplan ontwikkeld en een 
gespecificeerde begroting van de totale reconstructiekosten (f. 250.000 
excl.) opgemaakt. 

Tweede leven 
Teneinde het reconstnictieplan een officieel karakter te geven werd in 
september 1998 de "Stichting Vorstengraf Oss" opgericht, waarin drie van 
de werkgroepleden zitting hebben. Inmiddels heeR de Gemeente Oss het 
plan goedgekeurd en hiervoor reeds f. 100.000 gereserveerd. Door een 
tweede sponsor is onlangs eveneens f. 100.000 toegezegd. Voor het 
resterend benodigd bedrag zijn momenteel enkele subsidieaanvragen 
onderweg, zodat mogelijk op korte tennijn met de uitvoering kan worden 
begonnen. Het herstel van deze grafmonumenten betekent een tweede leven 
voor deze belangrijke bronstijd-/ijzertijdgraven. 
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Uitleg w de afbeelding 
In het opgravingsvlak van het vorstengraf zijn in zwart de prehistorische 
sporen aangegeven. De grijze vlekken duiden op recente verstoringen. Van 
linksaf zijn achtereenvolgens te onderscheiden: de grafkuil waarin zich 
destijds de situla bevond, de kringgreppel van het bronstijdgraf, de grote 
kringgreppel van het vorstengraf en de twee kleinere kringgreppels met de 
bijbehorende crematies. Zuidelijk in het vlak werd bovendien nog een 
"palen-allee" aangetroffen, die destijds wellicht als een rituele toegang van 
dit bronstijdgraf heeft gefunctioneerd. 





Vondsten uit Cuij k 
l 

Werkgroep Archeologie Cuijk 

Een stukie Romeinse weg 
n de Grotestraat in Cuijk werd een s w e  hoofdriool van ca. 30 meter 
aangelegd tussen de Smidstraat en de Dkn. v.d. de Ackerhof. 
Doordat een nieuw tracll werd gevolgd kwam er weer een stukje 

Cuijkse bodem in beeld. Op een diepte van ongeveer 1.60 meter kwam een 
keiharde laag voor de dag, bestaande uit grind, leem en zand. In de laag 
vormden enkele donkere bandjes een onderverdeling in de geelbnlloe 
massa die in dikte varieerde van 30 tot 50 cm. Van de sporen zijn foto's en 1 dia's gemaakt en enkele monsters bewaard. Volgens de huidige inzichten ' volgt de Grotestraat de route van de Romeinse weg die in zuidelijke 

' richting liep langs de vicus, het castellunterrein en de grafvelden. 
Onbekend is nog hoe ver de weg naar het noorden doorliep. In 1987 
werden oostelijk van de huidige vindplaats sporen van een verbrand 
gebouw vastgesteld en een put waar kalksteen werd gebrand en geblust. 

Jaatinus Koeling 

1 Bronzen dolk uit de Maas 
In januari 1997 was het peil van de Maas 3 tot 4 meter lager díin normaal. 
Deze situatie hield verband met de opening van de stuwen ter voorkoming 
van ijsvorming en schade aan het mechaniek ervan. De lage waterstand 
bood de mogelijkheid aan de oevers speurwerk te doen. Op mijn vaste 
visplek in Milsbeek bij kilometerraai 158 had ik door de golfslag van een 
passerend schip mijn visspullen, waaronder een gloednieuw leefhet, 
verspeeld. Met de verlaagde waterstand hoopte ik mijn leehet terug te 
vinden. Tijdens de zoektocht zag ik in het ondiepe water een stuk ijzer (of 
zoiets) liggen. Het voorwerp was volledig bedekt met mosselen. Toen ik 
met een steen probeerde een stukje schoon te krabben zag ik dat het brons 
was. Thuis heb ik het voorwerp verder schoongemaakt en tot mijn 
verbazing kwam er een bronzen dolk te voorschijn. 



Na melding van de vondst aan prof J.J. Butler heefi deze de dok (Afb. 1) in 
1998 gedetermineerd. Diens voorlopige conclusie luidt dat we hier te 
maken hebben met een dolk van het type Appleby. Waarschijnlijk gaat het 
om een importstuk uit Engeland in de periode van ca 1200 - 1000 voor 
Chr. De lengte is 27,5 cm, de breedte 2,9 cm en de dikte bedraagt 0,6 cm. 
Het voorwerp is zeer goed bewaard gebleven. De randen zijn scherp. 

Literatuur 
Burgess, C.B., Gerloff, S., 198 1. The dirk und rapzers of Great Britain and 
Ireland (= Prähistorische Bronzefunde N:7). C.H. Beck, München. 

Leo Theunissen 

Kasteel H a ~ s  
De resten van het kasteel van de Heren van Haps, vermeld vanaf de 14" 
eeuw, bevinden zich aan de oostzijde van het dorp- Het terrein wordt thans 
aangesneden door het bouwplan De Schans. Enkele temeinverkenningen en 
enig archiefonderzoek vormen de start van dit (meerjaren)- 
ondenoeksproject. De locatie is bij de ROB geregistreerd als beschermd 
gebied; het terrein is gedeelteiijk eigendom van de gemeente Cuijk. De 
omliggende terreinen worden bij bouwwerkzaamheden nagelopen. 

Joost van de Besselaar en Jantinus Koeling 

Afl. J .  Bronzen dolk uit de Mbas bij 
Milsbeek Tekening: J.J. Burler. 





Jaarlijkse Schervenavond 
Peter Vissers 

aandag 28 september vond de jaarlijkse schervenavond van 
onze afdeling plaats in De Ark te Nijmegen. Nu eens niet in de 
kelder, maar in een ruimte op de bovenverdieping. Voor de 

mate van benauwdheid maakte het geen verschil. 32 Mensen hebben die 
maandagavond de stortregen getrotseerd. De vondsten kwamen 
tevoorschijn uit de gebruikelijke plastic zakjes, dozen, kistjes, 
boodschappentassen en broekzakken. 

Bemut 
Na een korte inleiding van W h  TuiJn lieten Jan Wessels en Marc de Groot 
Wen wat je allemaal uit een Gennepse beerput kunt halen. Zij hadden een 
i n m e k k e n d e  hoeveelheid glas uit de zeventiende eeuw uitgestald. 
Daaronder bevond zich een schitterend gegraveerde gildebeker uit 1646. 
Verder toonden ze een fragment van een haardsteen. Van een andere plaats 
kwamen fiagmenten van een zogeheten vuurbok of spitoplegger. Marc 
toonde nog een snede van een stenen (Lousberg-)bijl. 

Zakzonnewiizer 
Ook had Marc van de Kruisberg te Overasselt afkomstig 
bronstijdaardewerk (midden en laat) bij zich. Van dezelfde plek liet Peter 
Vissers een bol Romeins bekertje uit de eerste eeuw zien. Wim Tuijn had 
nog meer Romeins aardewerk van de Kruisberg bij zich: o.a een kruikhals 
uit het midden van de eerste eeuw en een stuk van een wrijfschaal. Ben 
Teubner had fiagmenten van glazen armbanden, een bronzen kraal en 
standvoetbeker-aardewerk uit Alverna. Jo de Wit en Martien Koolen 
hadden opnieuw een primeur: een zakzonnewijzer, gevonden in Grave. 
Henny Litjens uit Deest liet Romeins aardewerk en aardewerk van de 
Vlaardingencultuur zien. 



Water 
Na de pauze vertoonde Wim Tuijn dia's, gemaakt in Beuniagen bij de 
parkeerplaats van Albert Heijn. Dit voorjaar hebben we daar de ROB 
geassisteerd. Niet alleen in de grond kun je vondsten doen. Ook het water is 
daarvoor geschikt. Joost van den Besselaar liet materiaal zien afkomstig uit 
een vijftiende eeuws wrak, gevonden in de buurt van Hezel. Theo Slotboom 
uit Hedel had vondsten uit de Maas bij Empel: bewerkte stenen en een 
rapier. Wim Otemann kwam met bronzen voorwerpen waarvan ook voor 
stadsarcheologen Jan Thijssen en Harry van Enckevort niet meteen 
duidelijk was, wat ze voorstelden. Piet Verweij had een Karolingische 
sleutel en terra sigillata bij zich. Melchior de Groot uit Bemmel toverde een 
enorme berg aardewerk uit een kist tevoorschijn. Damaast toonde hij o.a 
een Romeinse munt, een Merovingische broche en sporen van glassmelt. 

Tegen 22.30 uur beëindigde Wim de bijeenkomst. Sommige bezoekers 
wisten stiekem wat spoortJes speeksel van de kin. Wie is bestand tegen 
zoveel moois? Marc de Groot en Jan Wessels namen afscheid met de 
woorden: "Tot na 1425." Jan Thijssen grijnsde. 



I De herontdekking van oude vondstplekken 
nabij het Wijchense Ven 

a 

Ben Teubner 

T ijdens mijn trainingen voor de Nijmeegse Vierdaagse liep ik 
geregeld via de Hatertse Vennen naar Wijchen. Op een van die 
wandelingen kwam ik toevallig langs het Wijchense Ven, waar 

mij opviel dat een aantal stuifduinen nog niet m lang geleden ontbost en 
van plaggen ontdaan was. Ik nam mij voor daar op de terugweg een kijkje 
te gaan nemen, wetende dat daar mogelijk archeologisch interessante 
ontdekkingen te doen zouden zijn. Mijn vermoeden werd die middag snel 
bewaarheid. Op het eerste het beste duin vond ik binnen een mum van tijd 
tientallen scherven. Vol verwachting bezocht ik ook nog enkele andere 
stuifduintoppen en ook daar was het raak. Goed geluimd ben ik met m'n 
rugzak vol artefacten lopend huiswaarts gekeerd. Thuis heb ik de 
topografische kaart erbij gehaald en wat oude fiteratuw er op na geslagen. 
Daaruit bleek, dat daar al in 1932, door de bekende kousenfabrikant en 
verwoed amateur- archeoloog Frans Bloemen uit Wijchen, opgravingen 
zijn verricht1. Ook enkele jaren later, in 1933 en 1934, kreeg dr. F.C. 
Bursch van het RMO te Leiden, dankzij bemiddeling van Frans Bloemen, 
de kans op deze terreinen, eigendom van de gemeente Wijchen, nog een 
aantal onderzoeken te doen2. Zowel het onderzoek van Bloemen als van 
Bursch leverde een aantal plattegronden op van, zoals zij dat in die dagen 
omschreven, "Praehistorische- en Gennaansche huizenbouw". Bij 
vergelijking van de kaart uit het verslag van Bursch met de huidige situatie 
vielen twee dingen op: 

1) de begrenzing van de bos- en akkerpercelen is in al die jaren hetzelfde 
gebleven; slechts een paar toegangspaden zijn verwijderd waardoor 
nieuwe vondsten en waarnemingen gemakkelijk zijn te relateren aan 
die uit de jaren dertig. 

2) het gedeelte van het terrein dat toentertijd niet onderzocht kon worden, 
doordat het kort daarvoor door de gemeente Wijchen ter 



werkverschafñng bebost werd, lag er nu ontbost en van plaggen ontdaan 
bij, zodat de kans reeel was nieuwe interessante ontdekkingen te doen. 

Daags na mijn bevindingen heb ik, met toestemming van de boswachter, het 
gebied opnieuw bezocht en de sites nauwkeurig bekeken, nadat ik de 
temeinen op de kaart eerst van een nummer had voorzien. Dat laatste bleek al 
gauw geen overbodige luxe, want een paar van deze sites leverden handen 
vol scherven op, t d j l  andere nagenoeg niets opleverden. Na het 
schoonmaken en het bestuderen van de vondsten bleek al snel dat het 
merendeel van het hier gevonden nedenettingsmateriaal, waaronder enkele 
fragmenten van glazen La Tène-armbanden, uit de late ijzertijd stamt. 
Interessant is ook de aanwezigheid van potbekeraardewerk uit de vroege 
bronstijd en enkele scherven van een standvoetbeker en een klokbeker uit het 
laat neolithicum. Al met al leek het zinnig om nog eens terug te gaan, want er 
lag nog voldoende voor het oprapen. In de maanden mei en juni zijn diverse 
AWN-leden verschillende zaterdagen in het gebied actief geweest en niet 
tevergeefs! Er is zelfs een nieuw, nog niet eerder onderzocht terrein ontdekt 
en bekeken. Omdat het gebied niet bedreigd wordt (het is een beschermd 
natuurgebied) bleef het onderzoek beperkt tot het verzamelen van 
oppervlaktevondsten. De hoeveelheid artefacten is inmiddels fors gegroeid. 
Of de sites in de toekomst nog meer interessante vondsten zullen opleveren 
zal de tijd moeten leren, want zo op het eerste gezicht zien ze er nagenoeg 
"archeologievrij" uit. 

Neolithicum en bronstiid 
Het laat neolithisch materiaal bestaat uit een wandfiagment v& een 
klokbeker, zes w a n d m e n t e n  van een standvoetbeker type lb  met groeven 
en visgraatversiering (atb. 1.1) en een Eragment van een geslepen stenen 
bijl.Het vroege bronstijdmateriaal bestaat uit twee wandfhgmenten van een 
potbeker. De late bronstijd is vertegenwoordigd door een stafòandje en twee 
randfí-agmenten, waarvan zowel de binnen- als de buitenzijde gepolijst zijn 
en waarvan de hals een karakteristieke knik maakt (afb. 1.2). 



Aardewerk uit de late ii&id 
Het totale aantal scherven uit de late ijzertijd bedraagt momenteel 678. 
Fragmenten kleiner dan één cm zijn buiten beschouwing gelaten. Het 
aardewerk kunnen we in de volgende categorieën verdelen: 
+ randfkagmenten: 55 stuks, waarvan 42% versierd. 
+ wand fragmenten: 6 12 stuks, waarvan slechts 7,5 % versierd. 
+ wand-/bodemfragmenten: l l stuks. 
+ diverse: 1 fiagment kustaardewerk en 1 fragment van een 

touw spanner/weefgewicht. 

Kijken we naar de afkerking van de onversierde wandscherven dan krijgen 
we de volgende verdeling: 
+ besmeten: 39,6 %. 
+ onbesmeten: 60,4%. 
Vermeldenswaard is hierbij dat slechts één wandscherf organisch 
gemagerd is. 

Kijken we naar de versiering dan zien we de volgende indeling: 
Randversieringsmotieven: 
+ golfrand: 12 stuks. 
+ enkele rij vingertopindrukken op de rand: 9 stuks. 
+ dubbele rij vingertopindrukken op de rand: 2 stuks (afb.2. l). 

Wandversieringsmotieven 
+ Kalenderberg: 7 stuks (afb-2.2). 
+ vingertop- of spatelindrukken: 16 stuks (afb. 2.3). 
+ lijnversiering: 19 stuks. 
+ kamversiering: 4 stuks (afb. 2.4). 

Glas en metaal 
Er zijn diverse stukjes glas gevonden, waaronder dne fragmenten van La 
Tbne-armbanden. Het gaat hier om twee kobaltblauwe stukjes met gele 
zigzagversiering van het type Haevernick 3b en één vijfìibbig stukje, 
eveneens kobaltblauw, van het type Haevernick 7a Behoudens een 



hoeveelheid blik leverde het gebruik van de metaaldetector 1 ronde bronzen 
kraal op. 

Steen 
De 27 stukken steen die opgeraapt zijn en die in stuifduinen van nature niet 
voorkomen, zijn onder te verdelen in: 
+ vuursteen: 11 stuks, waarvan 3 stukjes bewerkt zijn, 6 stukjes 

onbewerkt en 2 kernstukjes; van de bewerkte stukjes is er één zeker toe 
te wijzen aan een bladspits en één aan een schrabber. 

+ slijpsteen: S stuks; 
+ wrijfsteen: l stuk; 
+ kwartsiet : 5 brokken; 
+ zandsteen: 3 brokken; 
+ maaseitjes: 2 stuks. 

Kijken we naar de wandversieringsmotieven, dan zien we dat 50% van de 
wandscherven vingertop-of spatelindrukken heeft (= inclusief 
Kalenderberg), 4 1% lijnversiering en slechts 9% kamversiering. 
Verder valt het ontbreken van Romeins en midden ijzertijd-materiaal op. 
Op grond van deze feiten en door de aanwezigheid van stukken glazen La 
Tène-armbanden, kunnen we het materiaal in ieder geval plaatsen in de late 
ijzertijd. De vraag is, kunnen we het matenaal nog scherper dateren? 
Hoewel er hier geen sprake is van een zuiver gesloten vondstcomplex, 
menen we door het ontbreken van de hierboven genoemde componenten 
toch gebruik te kunnen maken van de indeling die Van den Broeke voor 
ijzertijdaardewerk heeft ontworpen3. Volgens deze indeling zou het 
materiaal passen in fase K en L, dus in de l h e u w  voor CP. De 
aanwezigheid van diverse stukjes van glazen La Tbc-armbanden 
ondersteunt eveneens zo'n datering5. Voor wat betreft de wandafwerking 
zien we echter een opmerkelijke afwijking voor die periode. In de tabel van 
Van den ~ r o e k e ~  zien we dat in fase K en L tussen de 15 en 30% van de 
wandscherven besmeten is, terwijl wij hier met een percentage van bijna 
40% te maken hebben. 



Conclusie 
Aan de hand van de vondsten kunnen we stellen dat het gebied langs het 
Wijchens Ven vanaf het laat neolithicum tot de vroege ijzertijd dun bevolkt 
is geweest. Waarschijniijk is er slechts sprake geweest van één 5 twee 
boerderiljen. Van de drie door Frans Bloemen opgegraven 
huisplattegronden is er zeker één, op grond van het gevonden aardewerk, te 
dateren in de late bronstijd7. Verder kunnen we uit bovenstaande 
voorzichtig concluderen dat daar in de 1" eeuw voor Chr. opnieuw sprake 
is van bewoning. 
De afivezigheid van een Romeinse component wijst er mijns inziens op, 
dat de late ijzertijd-bewoning vóór het begin van onze jaartelling eindigt. 
Een intrigerende vraag is waarom de bewoners na een relatief korte periode 
weggetrokken zijn? Zijn ze door de Romeinen verdreven of waren hun 
akkers misschien uitgeput geraakt en kreeg men te maken met 
zandverstuivingen? Het zijn interessante vragen waarop we het antwoord 
helaas schuldig blijven. Opmerkelijk is wel dat we niet ver hiervandaan, 
slechts 2 km noordelijker bij de Berendonck (H~o~broek)~,  3 km 
oostwaarts aan de Broekkant te Overasseltg en ruim 3 km naar het westen 
op de Woord te ~ijchen-2u.idlo, een identieke late ijzertijdsituatie 
aantreffen. Ook op deze plaatsen ontbreekt de Romeinse component 
geheel1 l .  

Kijkend naar de conclusie die ~ u r s c h ' ~  ten aanzien van de 
huisplattegronden en het vondstenmateriaal trok, is het opvallend hoe juist 
hij alles wist te dateren, vooral als je rekening houdt met de toenmalige 
stand van de wetenschap en het feit dat men van glazen La Tène- 
armbanden nog nooit gehoord had. Ook het gebruik van de slingerkogel, 
"eivormige voorwerpen van gebakken aarde, ter grootte van een duivenei", 
was Bursch nog onbekend13. 
De vraag of het mogelijk is de nieuwe vondsten te koppelen aan de door 
Bloemen en Bursch geleverde informatie is nu nog niet te beantwoorden. 
Het lijkt me de moeite waard om in ieder geval een poging te wagen. 
Tenslotte een woord van dank aan Wirn Tuijn, met wie ik menig uurtJe 
over dit onderwerp heb gefilosofeerd. 
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Afl. I .  Prehistorisch aardewerk sch. 1:2. 
TekeningB. Teubner. 

Afl. 2. Aardewerkdecoraties late ijzertijd, sch. 1 :Z. 
Tek 1: A. van Bergen, 2,3,4 B. Teubner. 



Fiets en gij zult vinden 
q 

aterdagmiddag 26 september 1998 nam een dertigtal fietsers in 
Wijchen deel aan een archeologische fietstocht. De Stichting 
Vrienden Frans Bloemen, de drijvende club achter het mooie 

Museum Kasteel Wijchen, tekende voor de organisatie. De praktische 
uitvoering van de activiteit was in handen van Wim Tuijn. In de 
achterhoede van het peloton had zich een aantal op sensatie beluste 
AWN'ers weggestoken. Het zonnetje scheen heerlijk. Het beloofde een 
mooie tocht te worden, met een boterhammetje en een appeltje ondeiweg. 
De deelnemers zouden gerenommeerde vindplaatsen aandoen, waar ook 
AWN'ers zich in een meer dan wel minder recent verleden hebben 
onderscheiden: de Berendonck, de Teersdijk, de Woeziksestraat, Wezel en 
de Pas. Wim vertelde de deelnemers een en ander over de opbouw van het 
landschap. De s tu i~dheuvels  die Wijchen duizenden jaren een 
aantrekkelijke woonplaats hebben gemaakt kwamen ruimschoots aan bod. 
We bekeken de overgang van stuifkind naar komklei die zo mooi te Yen is 
aan de kop van de Woeziksestraat, de zandopduikhg in Wezel enzovoort. 

Godfhtller 
In de route was tevens een plek opgenomen waar de AWN nog in het 
voorjaar driftig bezig geweest is met veldverkenning. Aansluiten bij de 
actualiteit was mogelijk, want na een stevig aantal zaterdagse expedities 
van een AWN-kaalplukteam, met als resultaat o.a. aardewerk uit periodes 
als neolithicum, bronstijd en ijzertijd, was de vindplaats archeologisch 
schoon verklaard. Voeg daarbij dat de plek prachtig gelegen is, hoog op een 
stuifzandrug, midden in het bos, met zicht op een idyllisch ven, plus het feit 
dat ook de godfather van de Wijchense amateurarcheologie, Frans 
Bloemen, op dezelfde plek in de jaren dertig heeft . . . Hoe mooi 
en toepasselijk zou je dam niet iets kunnen vertellen over 
bewoningsgeschiedenis, de geschiedenis van archeologisch onderzoek in de 
regio enzovoort? De teerling was geworpen. 



Glas 
Eenmaal ter plaatse vertelde Wim het gezelschap onder meer dat het niet 
viel uit te sluiten dat we hier en daar nog een scherfje zouden vinden. De 
verschrikkelijke spoelregens van begin en midden september spookten 
waarschijnlijk nog in zijn achterhoofd. En inderdaad: hier en daar lagen 
scherfjes. Enkele scherfjes werden er d gauw een paar handjes vol. Een 
jongetje van een jaar of tien vond een mooie wandscherf met 
nagelinclrukken. De voorzitter van de Stichting Vrienden Frans Bloemen 
raapte iets anders op: een fragment van een glazen armband. Het stukje glas 
is blauw van kleur; er is nog een s oortje van de kenmerkende gele ;P zigzagversiering op zichtbaar, type 3b . Toen iemand anders met nog een 
stukje glas aan kwam sjouwen, werd het tijd voor een strategische 
terugtocht. Het laatstgenoemde fragmentje is overigens een stukje blauw 
glas, type 7% vijfribbig. Het is bijgebogen tot iets van kleiner formaat dan 
een armband. Op een eerder op hetzelfde terrein gevonden stukje glas zijn 
eveneens sporen van secundair gebruik aangetroffm3. 

Basisregel 
Voor zover ze dat nog niet waren, werden de gelukkige vinders ter plaatse 
bekend gemaakt met AWN-basisregel 1 : alles wat je vindt, lever je in, met 
andere woorden gij zult niet collectioneren. Dat leverde geen problemen 
op. Alleen de tienjarige had wat moeite met de grotemensen-logica. Na 
bemiddeling van zijn moeder kwam hij over de brug. Je mocht willen dat 
meer mensen zo'n verstandige moeder hadden. 
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W.OO.R.~ 
Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelij k r 1 

I Rivierengebied 

Proiect Wijchense Meer 

A an de Meerdreef langs het Wijchense Meer zijn in 1971 
egalisatiewerkzaamheden uitgevoerd. Er is toen door de AWN 
Nijmegen e.o. een groot aantal vondsten gedaan. Deze wijzen 

mogelijk op een Romeinse villa ter plaatse. De vondsten bestonden uit 
fragmenten van dakpannen en muurschilderingen, stukken tufsteen, 
kakmortel, spijkers, tubuli, hypocaustum-tegels en vele 
gebruiksvoorwerpen zoals een bronzen waterkraan (datering: 2' - 4' eeuw). 
Het Wijchens Meer is een dode Maasmm, die in de Romeinse tijd in 
verbiaiding stond met de hoofdstroom van de Maas. In 1978 werd er door 
een zandzuiger uit het Wijchense Meer, tegenover ' het klooster de 
Tienakker, een groot aantal voorwerpen op het droge gebracht. Een 
duiksportvereniging maakte melding van (restanten van) houten palen die 
het zandzuigen hadden bemoeilijkt. 

Villa 
20 jaar later hebben duikers van de W.0.O.R in het Wijchense Meer een 
tiental verkenningen uitgevoerd langs de oever aan de Meerdreef. Het doel 
was het terugvinden van de eerder gemelde houten palen. Hier is echter nog 
niets van teruggevonden, mede door een dikke laag slib in het midden van 
het meer. Tot nu toe is de oever van het meer verkend over een lengte van 
150 meter. Dit gedeelte van het meer heeft een harde bodemlaaag van 
kiezels. In en op deze laag zijn veel vondsten gedaan van Romeins 
bouwmateriaal: veel dakpdÌagmenten zonder stempels (2e eeuw) en 
t u b u l u s ~ e n t e n  met hechtrillen. Deze versterken het vermoeden omtrent 
het bestaan van een villa uit die tijd. 



Detaminatie 
Naast het bouwmateriaal zijn de volgende vondsten gedetermineerd: 
Aardewerk: 

fragmentje TS wrijfschaal Dragendorff45,3" eeuw. 
bodem van een niwwandig potje (ROM). 
horizontale rand van een ruwwandige pot Stuart 2 10,70 - 170 na Chr. 
fragment van een ruwwandig bord (Mayenproductie) Gose 472, tweede 
helft 3e eeuw. 

e twee fiagmenten gladwandige kruik. 
randfragment van een doliurn (=groot voorraadvat). 

o drie fiagmenten dikwandige randscherven (amfoor?). 
o een bodem-Iwandfì-agment kruikatdoor. 

een fiagment Badorf (?). 

Gebuiksvoorwerpen: 
een netverzwaarder, secundair gebruïkt. 

e een fragment tefìiet, maalstedoper. 
twee fragmenten tefiiet, maalsteenkgger. 

Met dank aan de werkgroep ~chervedLiteratuur van de Stichting Vrienden 
Frans Bloemen voor het determineren van de vondsten en de gemeente 
Wijchen voor de toestemming om te duiken. 



Meer uit de Molenstraat in Beuningen 
-t 

Anneke van Bergen en Peter Vissers 

I n het voorjaar van 1998 heeft de ROB gegraven op het terrein van de 
parkeerplaats aan de Molenstraat te I3euningen1. In de laatste week 
van april moesten de professionals het karwei af hebben. Hetgeen 

geschiedde. Aan enkele kleinigheidjes waren ze echter niet toegekomen. In 
de meest westelijke put waren nog enkele grondsporen zichtbaar. Anneke 
van Bergen had toestemming gekregen hier nog naar te kijken. Gewapend 
met scheppen, bakjes, troffels en plastic zakjes gingen we met ons tweeën 
naar de Molenstraat. Op 30 april 1998 was het betrokken maar droog; op de 
achtergrond drumband- en fanfaregeluiden, mensen op straat; het leek wel 
of er feest was, iets met de koningin of zo. Optimistisch gingen we de strijd 
aan met de verschrikkelijke Beuningse klei. We wisten toen nog niet dat je 
na zo'n expeditie maandenlang last van je schouder kunt hebben. Nu wel 
dus. Twee kleine afiralicuíltjes hebben we leeggemaakt. 

Schelpmuis 
De ene kuil bevatte bijna alleen Romeins aardewerk: een fragment t m a  
sigdlata, elf stukjes geverfde waar waaronder een rand van negen cm in 
doorsnede en een fragment Pirling 56 (derde eeuw), twee ñ-agmenten t m a  
nigra-achtig materiaal, veertien stuks gladwandig waaronder een fragment 
Ulpisch, negen stuks blauwgrijs, achttien fiagmenten m a n d i g  aardewerk 
en drie stuks afkomstig van dolia waarvan twee met stafband. Met 
betrekking tot het ruwwandig materiaat valt nog op te merken dat er een 
randfragment Niederbieber 8g4 bij zit. Dergelijk aardewerk is gebruikt van 
de tweede tot en met de vierde eeuw. Verder zat bij het ruwwandig 
materiaal een randí?agment Gose 484. Datering: tweede en derde kwart van 
de tweede eeuw. Vier wandfiagmenten vormen de inheemse component in 
deze kuil. Opvallend is dat twee van de vier aardewerkfragmenten 
gemagerd zijn met schelpgruis. Valt hier nog iets uit af te leiden? 
Bijvoorbeeld dat deze magering met schelpgruis duidt op Germaanse 
invloed of aanwezigheid? Naast enkele fiagmenten huttenleem zaten er in 
de kuil enkele tientallen fragmenten van Romeinse dakpanuen, waaronder 



een imbrex. Twaalf fragmenten zijn verbrand. Hebben ze deel uitgemaakt 
van een ovenvloer? Tot besluit: 39 botfragmenten, in -ieder geval van 
varken en rund, en twee stuks tufsteen. De datering van de kuil: 
waarschijnlijk eind tweede / begin derde eeuw. 

Vroege middeleeuwen 
De tweede kuil bevatte terra sigdlata, geverfde waar, gladwandig en 
ruwwandig materiaal, een fiagment van een Romeinse dakpan en twee 
ovenslakken. Damaast vijf botfragmenten, drie scherven uit de 
Merovingische tijd en een stukje aardewerk uit de Karolingische tijd. Dit 
tweede kuiltje toont aan dat de bewoning op deze plaats vanaf de Romeinse 
tot in de Karolingische tijd een min of meer continu karakter heeft gehad. 

1. Zie ook: . 

Tuijn, W., 1997. Opnieuw archeologisch alarm in Beuningen. In: 
Jaarverslag 1996 AWN-afdeling Numegen e.o., blz. 4-9. 
Tuijn, W., 1998. Nieuws uit de Molenstraat in Beuningen. In: Jaarverslag 
1997 AWN-afdeling Nijmegen e. o., blz. 13-1 5. 

Beulen in Beuningen 
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