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VOORWOORD JAARVERSLAG 200 1 
Jaargang XXXIV 
Peter Vissers, voorzitter 

In 2001 bestond de AWN vijftig jaar. Onze 
afdeling bestaat nog niet zo lang, maar dat 
stond een kleine, maar fijne tentoonstelling 
in Museum Kasteel Wijchen, in het kader 
van een halve eeuw AWN, geenszins in de 
weg. Mooie vondsten van onze leden zijn 
daar nog tot  22 april 2002 bewonderen. De 
thuisblijvers hebben ongelijk! 

Activiteiten 
Afgezien van de viering van het AWN- 
jubileum - onze afdeling leverde een bijdrage 
aan de tentoonstelling in Haarlem en een 
artikel aan het jubileumboek - gebeurde er 
het nodige in onze afdeling. We organiseer- 
den met succes een excursie, een cursus 
Klassieke Oudheid, die in 2002 waarschijnlijk 
een vervolg krijgt, een schervenavond en een 
aantal lezingen. Onze secretaris gaat er in 
zijn verslag uitgebreid op in. Wat het bestuur 
van onze afdeling in het vergadercircus heeft 
gepresteerd zal ik u besparen. Niet omdat 
het niet belangrijk of oninteressant is. 
Integendeel, maar ik denk niet dat u dit 
jaarverslag leest in de verwachting de 
vergaderstukken 200 1 opgelepeld te krijgen. 

Het speurwerk 
Actieve leden van onze afdeling zijn in het 
algemeen sterk gericht op veldwerk. Hoe 
belangrijk dat ook is, soms is het nodig en 
ook lonend om in conclaaf te gaan, of om 
een brief te schrijven. Dat dat zoden aan de 
archeologische dijk kan zetten, is in 2001 in 
Cuijk maar weer eens gebleken. In het 
artikel Is archeologie ook politiek? leest u er 
meer over. Ik kan u vast verklappen dat het 
antwoord "ja" luidt. Het aloude speurwerk, 
voor velen van ons - het bloed kruipt nu 

eenmaal waar het niet gaan kan - toch het 
mooist, is in 200 1 allerminst verwaarloosd. 
In dit verslag kunt u lezen dat er heel wat 
plaatsen zijn om te snuffelen: akkers en 
wegcunetten, de Maas, het centrum van een 
dorp, een klokkentoren, een tuinpad, of een 
park. Geen plaats blijkt te dol voor de hard 
core AWN'er. Onze verslaggever buiten- 
land, Marc de Groot, doet vondsten onder 
de vloer van een pastorie, zijn eigen pastorie 
wel te verstaan, in Zuid-Moravië. 

Een bijdrage leveren 
Zonder leden die hun ogen en oren open 
hebben én houden, is een jaarverslag moeilijk 
voor te stellen. Dit jaarverslag leert dat onze 
leden allerminst in slaap gesukkeld zijn.Toch 
mooi dat er opnieuw een deeltje bijkomt in 
de kast, al vraag ik me wel eens af: houdt het 
ooit een keer op? Voorlopig niet, gelukkig 
maar. Graag wil ik hier ieder bedanken die 
aan het jaarverslag 200 1 een bijdrage heeft 
geleverd. Een bijdrage leveren, vat ik graag 
ruim op. Het gaat niet alleen om hen van wie 
de namen boven de artikelen staan. Een 
bijdrage leveren is ook: meedoen aan 
veldwerk, samen kou lijden, helpen bij het 
determineren en het tekenen van vondsten, 
het kritisch lezen van elkaars werk en dat 
bediscussiëren ... Ik weet dat sommige 
artikelen uit de tenen zijn gekomen, maar 
het staat er allemaal weer in. Chapeau! 

Verhuizing 
Tot slot: in de loop van 2002 zullen we 
waarschijnlijk een andere werkruimte 
krijgen. Wanneer we meer weten over de 
verhuizing, kunt u dat vinden op onze 
website, die sowieso de moeite van een 
bezoekje waard is: 
http:llmembersl .chello.nll-a.hendriksO1 
De wekelijkse bijeenkomsten blijven op 
woensdagavond plaatsvinden. 



VERSLAG V A N  D E  SECRETARIS 
Jan J. van Daalen 

De leden van onze afdeling zijn vaak 
gespitst op het edele handwerk van de 
archeologie. Buiten bezig zijn, met de 
ogen wijd open en de handen tastend 
en metend op zoek naar sporen uit het 
verleden. Het papierwerk daarna wordt  
vaak ervaren als een crime. Niet dat we 
het uit de weg gaan, lees de bijdragen 
maar in dit jaarverslag. Maar toch, het 
schrijfwerk wordt ervaren als de laatste 
loodjes, heel zwaar. Nee, dan de 
werkgroep-Cuijk! De  leden ervan zijn 
begonnen met schrijven om als vervolg 
daarop archeologie te kunnen beoefe- 
nen. AWN-afdeling Nijmegen en 
omstreken heeft op initiatief van de 
werkgroep-Cuij k een bezwaarschrift 
ingediend bij de gemeente Cuijk tegen 
een voorbereidingsbesluit ex artikel 2 1 
van de W e t  op de Ruimtelijke Orde- 
ning. Deze procedure heeft een fraai 
resultaat opgeleverd ten aanzien van de 
bescherming van de archeologische 
waarden in het centrum van Cuijk. Het 
desbetreffende artikel elders in dit 
jaarverslag geeft er een boeiend verslag 
van. 

Tentoonstelling 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de A W N  werd in Museum Kasteel 
Wijchen een tentoonstelling ingericht 
onder de titel: "Het verhaal achter de 
vondst, amateur-archeologen schrijven 
geschiedenis". Leden van onze afdeling 
hebben meegewerkt aan de totstandko- 
ming van deze tentoonstelling, die nog 
te zien is t o t  22 april 2002. 

Excursies 
Eindelijk is het weer gelukt een excursie 
t e  organiseren en te  laten doorgaan. De 
fietstocht langs het traject van het 
veronderstelde Nijmeegse aquaduct 
was gepland op zaterdag 12 mei. Het 
was niet alleen een droge dag, het was 
zelfs zonnig, het was zelfs heet. De 
ongeveer 30 deelnemers hebben een 
feestelijke middag gehad. De reprise op 
15 september t rok nog tien deelne- 
mers. Het wordt  overigens tijd dat er 
een verkennend archeologisch onder- 
zoek wordt gedaan om de theorie t e  
toetsen aan de bevindingen. 

Cursus Klassieke oudheid 
De cursus werd op vier maandag- 
avonden in oktober gegeven door drs. 
Jan Schippers. Iets meer dan 30 leden 
en donateurs van onze afdeling en van 
de Stichting Vrienden Frans Bloemen 
hadden zich voor deze cyclus gemeld. 
Uit de enquête, die na afloop onder de 
deelnemers is gehouden, bleek dat men 
erg enthousiast was over de spreker en 
de gepresenteerde stof. 85 Procent van 
de deelnemers heeft aangegeven ook t e  
willen meedoen aan een vervolgcursus. 
U w  bestuur studeert op de mogelijkhe 



den om in de herfst van 2002 een 
cursus over 'Romeinse christenen' te  
organiseren met als hoofdonderwerpen 
I ) klassieke kunst versus christelijke 
kunst, 2) catacomben, 3) basilieken en 
4) Ravenna. 

Andere activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 
vergaderd op 8 januari, 12 maart, 18 
juni, 20 augustus en 5 november. In mei 
is er contact geweest met ambtenaren 
van de gemeente Druten over de 
Archeologische Monumentenkaart van 
deze gemeente. O p  12 mei heeft het 
bestuur de afdeling vertegenwoordigd 
op de Algemene Ledenvergadering van 
de A W N  in Vlaardingen. Ter gelegen- 
heid van de viering van het 50-jarig 
jubileum van de A W N  is een bijdrage 
geleverd aan het jubileumboek en aan 
de inrichting van de jubileum- 
tentoonstelling in Haarlem. O p  28 en 
29 september was er een delegatie van 
het bestuur bij de viering van het 
jubileum in Haarlem. 

Helaas was er in oktober geen mogelijk- 
heid om deel te  nemen aan de regio- 
vergadering in Arnhem. Dit was het 
gevolg van de planning ervan, op te  
korte termijn en de belasting van het 
bestuur in de maand oktober. O p  3 
november werd in Amersfoort de 
jaarlijkse afgevaardigdenvergadering van 
de A W N  bijgewoond. 

Activiteiten in Wijkcentrum De Ark 
De gemeentelijk archeoloog van 
Arnhem, mevrouw Mieke Smit, opende 
het jaar op 6 februari met een lezing 
over de opgravingen op de VINEX- 
locatie Schuytgraaf, gelegen ten westen 
van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. De 
afdelingsledenvergadering van 3 april 
werd opgeluisterd door Joost van den 
Besselaar met een lezing over de natte 
archeologie: 'Onderwater in binnen- 
water'. 
Adam Haarhuis, hoofd van de regionale 
vestiging Oost-Nederland van RAAP, 
wist op 30 oktober een groot gezel- 
schap te boeien met zijn verhaal over 
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'Archeologische karteringen in het 
Oost-Nederlandse rivierengebied'. Prof. 
Dr. Nico Roymans deed op 20 novem- 
ber 'Een kleine gemeenschap in een 
grote wereld' uit de doeken. Hi j  ver- 
telde boeiend over zijn onderzoek aan 
de Bataafse nederzetting van Tiel- 
Passewaaij. O o k  de jaarlijkse scherven- 
avond t rok  veel belangstelling. Hierover 
leest u elders in dit verslag. 

De leden en donateurs 
In het Jaarverslag 2000 werd al een In 
Memoriam opgenomen naar aanleiding 
van het plotselinge overlijden van Jan 
Kees Haalebos. W e  missen hem. 
Het aantal leden is in 200 1 weer licht 
gestegen. W e  hebben zelfs weer een lid 
in de leeftijdscategorie van 1 5 - 18 jaar. 

Hoewel het aantal gewone leden 
constant is gebleven , waren er toch 
veel mutaties. Er hebben zich tien 
nieuwe leden aangemeld, waarvan één 
door verhuizing naar de regio van onze 
afdeling. Negen leden hebben hun 
lidmaatschap beëindigd door een briefje 
te  sturen of door hun contributie niet 
t e  betalen. Een van onze leden is 

overleden. 



VUURSTEEN UIT BRABANT 
Peter van Nistelrooij 

Ten noorden van Geffen (Noord- 
Brabant) vond ik dit jaar een mooi 
vuurstenen voorwerp. (Afb. I )  Het 
gebruikte materiaal is duidelijk afkom- 
stig uit Zuid-Limburg. Het is een 
geretoucheerde afslag, die mogelijk als 
mes gebruikt is en die wordt geplaatst 
in de Michelsbergcultuur. Dit puntgave 
exemplaar heeft een bruine kleur door 
ijzerinfiltratie en aan één zijde een lichte 
patina; dit is de zijde die door de weers- 
en bodeminvloeden witachtig verkleurd 
is. 

Vuursteenwinning 
Vuursteen was in de prehistorie een 
kostbaar en onmisbaar bezit. Men had 
het nodig om te kunnen overleven. In 
de tijd waarin dit gereedschap gemaakt 
is (4000 - 2500 voor Chr.) was er een 
echte mijnbouwexploitatie in de omge- 
ving van Rijckholt in Zuid-Limburg. Het 
is fascinerend om bij Steehouwer te 
lezen hoe men in Zuid-Limburg die 
vuursteenwinning op industriële schaal 
aanpakte. Er zijn inmiddels zo'n 2000 
mijnschachten ontdekt en ook een 
aantal plaatsen waar de vuursteen- 
knollen to t  halffabrikaten werden 
bewerkt. Ook afgewerkte producten 

Afbeelding I 
Mes uit de Michielsbergcultuur 
Schaal 1 : I 



werden er gemaakt zoals bijlen, pijl- 
punten en messen. De zeer goede 
vuursteen uit Rijckholt was bij uitstek 
geschikt voor het maken van lange 
klingen. Deze konden door de ontvan- 
gers worden gebruikt als basis voor 
allerlei gereedschappen. 

A-steker 
Een ander, veel ouder, vuurstenen 
artefact komt uit Oss. (Afb.2) Het gaat 
om een A-steker uit het laat 
paleolithicum ( 1  8.000 - 9000 voor 
Chr.). De  steker heeft een glasachtig en 
donker uiterlij k. Dit materiaal wordt 
ook wel aangeduid als "Engels of 
Noordzee-vuursteen". Door  de sterke 
spiegeling van de steker op een zojuist 
omgeploegde zavelige akker, t rok  het 
voorwerp mijn aandacht op een afstand 
van een tiental meters. 

Literatuur 
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Afbeelding 2 
A-steker 
Schaal I :  I 
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DE KAM VAN DE WOLFSDARM De binnenzijde laat duidelijk de struc- 
Ruud Harmsen tuur zien van het materiaal. De  uitein- 

Toen ik in oktober 2000 de Wolfsdarm 
naderde, een terrein in de buurt van 
Winssen, gemeente Beuningen, zag ik 
dat de boer net geploegd had. Binnen 
enkele minuten viel mijn oog op een 
kam, langwerpig van vorm, met aan het 
bovenstuk een cirkelvormig gedeelte. 
(Afb. I) Van de tanden zijn er vijf 
volledig aanwezig, drie gedeeltelijk. Aan 
de linkerzijde is een gedeelte afgebro- 
ken, waaraan vermoedelijk ook tanden 
hebben gezeten. De  buitenzijde is glad 
gepolijst. De kleur is grijsachtig met 
donkerder strepen in de lengterichting. 

den van de tanden vertonen zaag- 
sporen. De  zaagsneden tussen de 
tanden zijn axiaal aangebracht en zijn 
drie cm. lang. 

Materiaal 
Het materiaal is gedetermineerd door 
Wietske Prummel (Groningse Instituut 
voor Archeologie, RU Groningen). Het  
blijkt te  gaan om het gewei van een 
edelhert (cervus elaphus). Het  stuk is 
vermoedelijk gemaakt uit een tamelijk 
recht stangfragment: dit zijn de rechte 
stukken van het gewei tussen de oogtak 
en de kroon. (Afb.2) De  binnenzijde 
vertoont doorlopende kanalen in de 
lengterichting. Duidelijk is de 
sponsachtige structuur (spongiosa) met 
langwerpige eilandjes (cellen) te  zien. 
Het  groevenpatroon op de buitenzijde 
is weggepolijst. 

Vindplaatsen 
Anna Roes beschrijft in haar boek over 
Friese terpvondsten twee vergelijkbare 
voorwerpen (Roes, plaat XXXIII no. I 
en 2) gesneden uit een lang bot  of 
gewei met een rond uiteinde en met 
korte tanden. In Engeland en Schotland 
zijn ze veel gevonden. To t  1963, toen 
Roes haar boek publiceerde, zijn er 
volgens haar geen berichten dat derge- 
lijke kammen op het continent gevon- 
den zijn, en ze beschouwt ze daarom als e een 6ritse specialiteit, geïmporteerde 
waar. In 1990 is er nog een kam van 
gewei met korte tanden in Zetten 
gevonden. Zouden deze en die uit 

Afbeelding I 
Kam van gewei Beuningen dan ook uit Engeland komen? 

Schaal 1:2 Volgens Prummel kan men niet zo maar 
Tekening; R. Harmsen die conclusie trekken. De  Nederlandse 



kroon 

I \\ 

Afbeelding 2 
Gewei van een edelhert. De pijl geefi de 
vermoede plaats van herkomst aan van het voor 
de kam gebruikte materiaal. 
Naar Van Vilsteren, 1 987. 

kammen zijn allemaal in kleigebieden 
gevonden. Klei sluit de voorwerpen in 
de bodem van de lucht af, waardoor ze 
geconserveerd blijven. O p  de zandgron- 
den vergaan bot en gewei. Het is dus 
goed mogelijk dat er veel meer kam- 
men, verspreid over heel Nederland, 
aanwezig waren. Misschien bestonden 
er hier werkplaatsen waar ze gefabri- 
ceerd werden. Imitatie is immers van 
alle tijden! 

Datering 
O p  de vindplaats zijn veel archeologi- 
sche voorwerpen gevonden uit de 
ijzertijd (alle perioden) en de Romeinse 
tijd t o t  en met de derde eeuw na Chr. 
Een precieze datering is voor ons stuk 
dus niet te geven, maar aannemelijk is 
de ijzertijd. Ui t  bovenstaande blijkt dat 

bot en gewei, aan de lucht blootgesteld, 
vergaan. De kam kan door diep ploegen 
uit een cultuurlaag naar boven zijn 
gekomen. Hier komen ook de scherven 
vandaan met scherpe hoeken en verse 
breuken, in tegenstelling t o t  de Ro- 
meinse scherven, die aan de opper- 
vlakte liggen en sterk geërodeerd zijn. 
De  ijzertijd lijkt daarom een juiste 
conclusie. 

Functies 
Roes noemt enkele mogelijke en 
onmogelijke toepassingen. Z o  zouden 
de kammen als weefkammen gebruikt 
zijn d.w.z. als instrument om de draden 
aan te  drukken tegen het reeeds 
aanwezige weefsel. Een andere moge- 
lijkheid zou zijn dat ze gebruikt werden 
bij het bewerken van huiden. De  tanden 
zouden dan veel slijtplekken aan de 
uiteinden moeten vertonen, wat niet 
het geval is. Veel gebruikte kammen 
vertonen dwarse tekens van slijtage op 
de tanden, wat het gevolg zou zijn van 
het kaarden van wol. De  kam is goed in 
de vuist te houden en met de korte 
tanden kan men genoeg kracht uitoefe- 
nen om de vacht uiteen te  rafelen. 
Experimenten, door Anneke van Bergen 
en de schrijver van dit artikel, met 
nieuw gefabriceerde kammen uit bot en 
gewei op schapenvacht gaven niet het 
gewenste effect. Ook  Van Vilsteren 
vindt deze functie niet waarschijnlijk. 
Een andere mogelijkheid werd door een 
lid van onze vereniging aangedragen: 
met eigen ogen had zij gezien hoe bij 
een aantal "primitieve" volken dunne 
bandjes manueel geweven werden. Zij 
gebruikten een soortgelijk voorwerp 
om de scheringdraden van het weefsel 
vast te  zetten. Een heel plausibele 



verklaring is dat men een dergelijke kam 
voor de persoonlijke verzorging ge- 
bruikt heeft, namelijk voor het kammen 
van haar en baard. "Maar je weet het 
pas zeker als je neten van luizen tussen 
de tanden vindt," zegt Wietske 
Prummel. Als men een touwtje of 
koordje onder het ronde uiteinde 
bevestigt, zou men de kam mee kunnen 
dragen aan riem of gordel. Ook  zou het 
stuk een halffabrikaat kunnen zijn, 
aangezien de tanden niet bewerkt zijn 
t o t  spitse uiteinden en er geen sporen 
zijn gevonden van slijtage door gebruik. 
Het  kan ook zijn dat het voorwerp af 
was, maar niet of  slechts zeer korte tijd 
gebruikt is. De  tanden kunnen al heel 
snel, bij de fabricage bijvoorbeeld, zijn 
gebroken waardoor het voorwerp 
meteen werd afgedankt. 

Met dank aan Anneke van Bergen, 
Wietske Prummel (determinatie), 
W i m  Tuijn en Peter Vissers. 
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EEN TUINPAD 
VAN ROMEINSE TEGELS 
John Jansen 

Spelende kinderen 
"Dat lijken wel Romeinse tegels die hier 
in de tuin liggen", zei ik  tegen de 
moeder van het vriendinnetje van mijn 
dochter, toen ik  haar daar na een 
middagje spelen ophaalde. "Nou", 
antwoordde ze, "dat zijn het ook. Ze 
lagen er al toen wij het huis kochten." 
En zo nam ik niet alleen mijn dochter, 
maar ook enkele knellende vragen mee 
naar huis. Hoe komen die tegels daar? 
Waar komen ze vandaan? Waarvoor 
hebben ze gediend? W ie  heeft ze 
gemaakt? Kortom, wat is het verhaal 
achter deze tuinversiering? Daarvoor is 
wat speurwerk verricht, waarvan ik de 
belangrijkste resultaten in dit artikel heb 
samengevat. Een uitgebreider 
onderzoeksverslag is aan Westerheem 
aangeboden. 

D e  vindplaats 
De tegels zijn niet ter  plaatse uit de 
bodem gekomen, maar zijn daar ver- 
moedelijk in de jaren 40-50 van de 
vorige eeuw neergelegd door J.H. 
Holwerda, de voormalig directeur van 
het Rijksmuseum van Oudheden te  
Leiden en van het voormalig Museum 
Kam te Nijmegen. Holwerda (1873- 
195 1) wordt beschouwd als een van de 
grondleggers van de moderne Neder- 
landse wetenschappelijke archeologie. 
Eén van zijn vele archeologische projec- 
ten betrof de opgraving van een belang- 
ri jk gedeelte van de resten van de 
Romeinse steen- en pannenbakkerijen 
en pottenbakkersovens op het landgoed 
de Holdeurn te  Berg en Dal in de jaren 



1938 t o t  1942. In dezelfde periode, 
direct na zijn pensionering, verhuisde hij 
naar Nijmegen, waar hij in de bossen 
van Dommer tussen Berg en Dal en 
Nijmegen een nieuw landhuisje had 
laten bouwen. Dat landhuisje betrok hij 
eind 1938 samen met zijn assistente Ria 
den Boesterd, en hij heeft er t o t  en met 
zijn dood in 195 1 gewoond. Dus in de 
periode waarin Holwerda zijn huis 
inrichtte en zijn tuin aanlegde, deed hij 
de opgravingen op de Holdeurn. 

Tegels van de Holdeurn . ' 
Holwerda vermeldt dat er "ontzaggelijk 
veel puin van dakpannen en tegels" is 
gevonden en dat ter plaatse ook een 
steengroeve is geweest "...die, naar wij 
lezen, gedurende de jaren na 1808 nog 
ijverig door omwonenden is uitgebuit 
om materiaal voor stalvloeren, een 
hondenhok, ja zelfs een menschelijke 
woning te verkrijgen." Over het her- 
gebruik als tuinplaveisel, vele jaren later, 
zwijgt hij echter. O p  vier van de in de 
tuin gevonden tegels bleken nog stem- 
pels herkenbaar te zijn. De kenmerken 
van de tegels en de stempels duiden 
onmiskenbaar op een herkomst van de 
Holdeurn. 
De  Holdeurn was een gecentraliseerde 
werkplaats waar legioensoldaten 

gedetacheerd waren. In de eerste 
periode (Flavische tijd, l e eeuw) waren 
dat manschappen van het I Oe Legioen 
(Legio X Gemina) en in de 2e en 3e 
eeuw waren het manschappen van de 
Legio I Minerva uit Bonn en van de 
Legio XXX uit Xanten. Uit de talrijke 
op de Holdeurn gevonden stempels met 
(afkortingen van) de tekst Exercitus 
Germanicus Inferior (o.a. EXGERINF) 
blijkt dat het hier ging om een centrale 
instelling van het leger van de provincie 
Neder-Germanië. De hier ingezette 
soldaten waren onttrokken aan elders 
gelegerde troepen en werden aangeduid 
als 'vexillarii' (afdelingen), herkenbaar 
aan stempels met de afkorting VEX EX 
GER (en varianten daarvan). De in de 
eerste eeuw geproduceerde baksteen 
was vrijwel alleen bestemd voor het in 
Nijmegen gelegerde I Oe legioen. De  in 
de 2e en 3e eeuw geproduceerde 
baksteen was bestemd voor de verste- 
viging van vele Romeinse vestingwerken 
tussen Katwijk en Remagen. 

Een analyse van de tegels en de 
stempels 
De karakteristieken van de vier bestem- 
pelde tegels zijn in de tabel samengevat. 

Tegel 

I 

2 

3 

4 

afmetingen in cm 

lengte 

19,5 

15,5 

42 

28 

kenmerken stempel 

vorm 

rechthoek 

rond 

rond 

rond 

breedte 

19,5 

15,5 

? 

27 

dikte 

4,8 

4-5,3 

6 

6 5  

afmetingen 

1 1,5x2,7 

0 5 

0 5,5 

0 5,7 

tekst 

VEX-EXG. ..F 

... EXGERaF ... 

... XEX...F 

onleesbaar 



O p  grond van de afmetingen kan 
worden vastgesteld dat tegels I en 2 
hypocaustumtegels zijn. Tegels 3 en 4 
zijn vloertegels. De  afmetingen van de 
tegels passen precies in de typologie die 
Holwerda en Braat (HOLWERDA EN 
BRAAT, 1946) hebben opgesteld voor 
de door hen aangetroffen tegels op de 
Holdeurn. De  drie gedeeltelijk leesbare 
stempels zijn alle afkomstig van de 
vexillarii (VEXEX ...). Vergelijken we 
deze drie stempels met de Holdeurnse 
inventarislijst van aangetroffen stempels 
en de bijbehorende afbeeldingen, dan 
kunnen we hieruit het volgende opma- 
ken. 

Tegel I 
Opvallende kenmerken van de recht- 
hoekige stempel op tegel I zijn de 
ranke letters, de kleine hangende F op 
het eind en het feit dat ze enigszins 
schuin (cursief) staan. (Afb. I )  
O p  de Holdeurn zijn 96 rechthoekige 
VEXEX ...- stempels aangetroffen. De  
lettercombinatie en de ranke reliëf- 
letters komen op meer stempels voor 
en ook andere specifieke details treffen 
we op verschillende stempels aan. 
Kijken we naar de afmetingen van de 
tegels dan blijkt er slechts één tegel van 
gelijke omvang met een dergelijk 
stempel voor te  komen. Geen enkel 
stempel heeft echter schuine letters! 

Afbeelding I 
Stempel van tegel I 
Schaal 1:2 

Conclusie: het stempel van tegel I blijkt 
te  passen binnen de hoofdkenmerken 
van de rechthoekige VEXEXG ...- serie, 
maar is afwijkend met betrekking t o t  de 
cursieve stand van de letters en daar- 
mee voorlopig als een uniek exemplaar 
aan te  duiden. 

Tegel 2 
De letters van tegel 2 zijn minder 
duidelijk leesbaar. (Afb.2) Zoeken we in 
de gevarieerde en omvangrijke (302 
stuks) verzameling ronde VEXEX- 
stempels dan blijkt één stempel, met de 

Afbeelding 2 
Stempel tegel 2 
Schaal l :  I 

tekst VE EX GER F, in hoge mate 
overeen t e  komen het stempel op tegel 
2. De  rangschikking van de letters op 
nr.5 (HOLWERDA EN BRAAT, 1946, 
pl. XXXI) is nagenoeg identiek aan ons 
tegel 2-stempel. O f  het om identieke 
stempels gaat kan niet worden bewe- 
zen, maar in tegenstelling t o t  alle 
andere vergelijkbare stempels kan het 
ook niet worden uitgesloten. Van dit 
stempeltype zijn op de Holdeurn in 



totaal 3 1 exemplaren gevonden, waar- 
van er één op een tegel van vergelijk- 
bare grootte ( 1  6,5x 16,5 cm) en op vier 
fragmenten van tegels (type tegel 
onbekend). 

Tegel 3 
Ook  uit de reconstructie van het 
stempel van tegel 3 (Afb. 3), met zijn 
opvallend geprononceerde middenring, 
komen enkele opmerkelijke karakteris- 
tieken naar voren. Kijken we naar het 
patroon en de vormgeving van de 
letters, dan blijkt slechts één stempel 
uit de Holdeurn-inventarisatie overeen- 

Afbeelding 3 
Stempel tegel 3 
Schaal I:/ 

komsten met die van tegel 3 te  hebben: 
stempelnr. 9b van plaat XXXI, met de 
tekst VEX EX GER F, waarvan slechts 3 
exemplaren zijn gevonden. Relateren 
we de stempelkenmerken aan de 
tegelmaten dan kunnen we concluderen 
dat tegel 3 en diens stempel geheel aan 
de hoofdkenmerken van de Holdeurnse 
baksteen voldoet, maar dat de combina- 

tie van stempel en tegelmaat uniek 
blijkt. 

Datering 
Er bestaat geen zekerheid over de 
periode waarin de VEXEX-varianten op 
de Holdeurn zijn geproduceerd. Hoe- 
wel Holwerda en Braat op grond van 
een aantal overwegingen geneigd zijn de 
aanwezigheid van de desbetreffende 
afdelingen omstreeks 180 te  dateren, 
stellen ze ook dat de stempels van de 
vexillatio zelf geen gegevens voor een 
nadere datering bieden. Bij recente 
opgravingen in Alphen aan den Rijn is 
een beperkt aantal stempels op dakpan- 
nen aangetroffen van vexillarii van het 
Neder-Germaanse leger. Over de 
datering merkt Haalebos op dat de 
vondstomstandigheden in Alphen (maar 
ook in Zwammerdam) doen vermoeden 
"dat de centrale steenbakkerij van de 
Exercitus Germanicus Inferior reeds in 
het midden van de 2e eeuw in bedrijf 
was genomen en dat de eerste stempels 
van het type VEX EX GER INF in een 
vroeger fase zijn ontstaan dan die met 
de tekst EX GER INF." (HAALEBOS EN 
FRANZEN, 2000) Haalebos dateert 
genoemde Alphense, vergelijkbare 
stempels tussen 140 en 260 na Chr. Hij 
bevestigt hiermee voor een deel de 
vermoedens van Holwerda en Braat dat 
het VEXEX-materiaal stamt uit de 
beginperiode van de centrale Neder- 
Germaanse productie op de Holdeurn, 
maar laat die periode wel enkele 
decennia eerder beginnen. Maar ook 
Haalebos geeft in navolging van 
Holwerda en Braat een zeer ruime 
einddatum aan. Belangrijkste reden 
hiervoor is dat vaak niet duidelijk is o f  
het VEXEX-materiaal dat in latere 



perioden is aangetroffen ook  in die 
latere perioden is geproduceerd, o f  dat 
het is hergebruikt. O o k  is het mogelijk 
dat later geproduceerd VEXEX-materi- 
aal is gebruikt bij de renovatie van 
oudere bouwwerken. Zoals gezegd 
geven de stempels alleen daarover geen 
uitsluitsel. 

Naschrift 
Of de tegels met stempels bewust o f  
per ongeluk in  de tuin van Holwerda 
terecht zijn gekomen is niet meer t e  
achterhalen, noch o f  de betreffende 
stempels deel uitmaken van de door  
hem op de Holdeurn aangetroffen 
exemplaren. Van tenminste twee tegels 
(Afb. I en 3) staat in ieder geval vast dat 
ze niet door Holwerda en Braat zijn 
beschreven. Hoe het o o k  zij, de tegels 
en de stempels wijken niet af van het 
algemene beeld dat ui t  de Holdeurn- 
vondsten naar boven komt. Meer op  
detailniveau blijkt er  echter meer aan 
de hand t e  zijn. Ten eerste lijkt tegel I 
een uniek stempel t e  bevatten. Well icht 
hebben w e  hier t e  maken met  het 
eerste gecursiveerde stempel, het 
avant-la-lettre van het TIMES N E W  
R O M A N  - italic, dat thans op miljoenen 
computers standaard als lettertype 
word t  gekozen! Ten tweede is het 
stempel op tegel 2 mogelijk door  
dezelfde matrijs gevormd als het door  
Holwerda en Braat beschreven stempel 
nummer 5 van plaat XXXI. Ten derde 
blijkt de combinatie van tegeltype en 
stempel van tegel 3 niet op  de 
inventarislijst van de Holdeurn voor  t e  
komen. 

Heb i k  hiermee het verhaal achter de 
tegels verteld? Ik denk het wel: de 

tegels hebben meer aandacht gekregen 
dan een gemiddelde tegel van een mens 
kan verwachten. Van de andere kant 
genereert de vraag naar het verhaal 
achter de tegels weer zoveel nieuwe 
vragen en mogelijke zoektochten, dat je 
er  bijna moedeloos van zou worden. 
Maar dat w o r d  i k  niet, omdat de 
voldoening in de zoektocht zelf lig en 
ieder miniscuul stukje van de puzzel er  
weer één is. O m  nog maar te  zwijgen 
van het genot dat Jan Hendrik en Ria 
van hun klassiek geplaveide tuintje 
hadden, de lo l  van spelende kinderen op  
1800 jaar oude tegels en het genoegen 
van een AWN'-er o m  met  wat  oude 
tweedehands tegeltjes nog wat  kennis 
over een stukje geschiedenis t e  verga- 
ren. 

Met  dank aan Peter Jordens en André 
Simons, Bureau Archeologie Nijmegen, 
voor  respectievelijk de tegels en de 
tekeningen. 
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SNUFFELEN NAAR OUDE 
BEWONING 
Wim Tuijn 

Binnenkort zal de regering het Verdag 
van Malta tekenen, waarin staat dat we 
wat zuiniger moeten zijn op ons cultu- 
rele erfgoed, m.n. op het bodemarchief. 
Voor provincies en vooral gemeenten 
breekt een tijd aan van voorzichtiger 
handelen ten aanzien van archeologi- 
sche belangen. Bij elk grondverzet zal 
vooraf gekeken moeten worden of er 
belangrijke resten van oude bewoning 
aanwezig zijn. Met andere woorden 
men dient prospectief archeologisch 
onderzoek te plegen, snuffelen dus. 
Daarbij dient geen noemenswaardige 
schade te  worden toegebracht aan wat 
men onderzoekt. Naar aanleiding van 
de bevindingen van zulk een onderzoek 
verstrekt de gemeente een aanleg- 
vergunning of besluit t o t  een nader 
archeologisch onderzoek door een 
bevoegde instantie, zoals bijvoorbeeld 
het Archeologisch Dienstencentrum 
(ADC) of een stadsarcheologische 
dienst. O m  het vooronderzoek uit te  
voeren zijn er speciale bureaus opge- 
richt, waaronder het bekende Archeo- 
logisch Adviesbureau RAAP. In het 
kader van vooronderzoek verricht men 
o.a. oppervlakte-onderzoek en grond- 
boorcampagnes. Ook  wij krijgen af en 
toe een verzoek van een gemeente om 
op kleine bouwlocaties zo'n vooronder- 
zoek te  verrichten. Hier volgt een 
drietal ervaringen met vooronderzoek. 
Dat een stugge training van de arm- 
spieren, door het zwoegen met de 
boor, samen kan gaan met een "nega- 
t ief '  resultaat, zal blijken. 



Eerste onderzoek 
Het eerste vooronderzoek vond plaats 
op een deel van een akker aan de 
noordzijde van Wijchen, waar een 
bedrijfsruimte gepland is. Hoewel we 
gehinderd werden door de MKZ-crisis - 
verboden om akkers te  betreden! - en 
daarna door opschietende maïsplantjes, 
kon het volgende worden waargeno- 
men: 

a. aan het oppervlak van de akker was 
geen enkele aanwijzing van menselijke 
activiteit; 

b. na enkele verspreide boringen werd het 
profiel duidelijk: t o t  40 cm een lichtgrijs, 
kleiig zand (bouwvoor) en daarna 
schoon, lichtbruin stuifiand. 
Conclusie: geen oude bewoning aanwe- 
zig. Hoewel ... 100% safe voorspellen 
bestaat niet. 

Tweede onderzoek 
Het tweede vooronderzoek speelde 
zich af op een lang en smal perceel 
binnen de stadswal van Batenburg 
(gemeente Wijchen). Hier is op het 
midden van het terrein een woning 
gepland. Waarnemingen: 

a. het terrein is voor een groot deel als 
stort van aarde en puin gebruikt en 
loopt af richting stadswal, hetgeen een 
steeds vochtiger wordende ondergrond 
veroorzaakt; 

b. in de lengterichting, twee meter uit het 
midden van de kavel, is een boorraai 
uitgezet met een interval van vijf meter. 
Profielopbouw: eerst 50 - 70 cm 
donkere, sterk humeuze aarde met fijn 
bouwpuin; dan 20 cm grijze, humeuze, 
kleiige aarde en vervolgens 20 cm 
geelbruine, humeuze klei met steeds fijn 
bouwpuin en ook houtskool. Zelfs op 
130 cm diepte in de geelbruine klei 

bevonden zich nog stukjes houtskool, 
steenkool, puin en bot. Kleine stukjes 
geglazuurd aardewerk waren ook nog 
steeds aanwezig. Dieper boren was 
ondoenlijk in de vochtige, zuigende klei. 
Conclusie: het terrein is waarschijnlijk 
lange tijd als tuingrond gebruikt en 
daarbij ook als stort van overtollige 
aarde. Hier is dus geen sprake van 
bedreiging van het bodemarchief. 

Onderzoek bergbezinkbassin 
Het derde vooronderzoek speelde zich 
af op een open speelterrein in Alverna 
(gemeente Wijchen), nabij het 
Wijchense Ven, alwaar een bergbezink- 
bassin (een BBB!) is gepland, waarvan 
de diepte ca. 250 cm zal bedragen. 
Waarnemingen: 

a. het terrein was met gras begroeid; 
b. diagonaal over het uit te  graven lange, 

rechthoekige terrein werd een boorraai 
uitgezet met een interval van vijf meter. 
Alle boringen gaven ongeveer hetzelfde 
profiel: eerst 70 cm donkerbruin, 
humeus stuifzand, daarna 20 cm geel- 
bruin zand, verstoord door humeuze 
resten van dikke plantenwortels met 
daaronder zuiver, gelig stuifzand met 
hier en daar een ijzerafzetting. Resten 
van aardewerk ontbraken volledig. Na  
enig nadenken (diep) kwamen we t o t  de 
overweging dat we hier misschien met 
een oud aspergeveld te  doen hadden. 
Navraag bij de buurtbewoners leverde 
op dat onze veronderstelling juist was. 
Vóór de Tweede Wereldoorlog hadden 
hier asperges gestaan. 
Conclusie: de aanleg van het BBB is 
geen probleem. 
Wijchen mag dan een archeologisch 
Luilekkerland zijn, er zitten wel degelijk 
gaten in de kaas! 



VERSLAG SCHERVENAVOND 
Fred Friedrichs 

Onder het motto "voor elk wat wils" 
opende onze voorzitter, Peter Vissers, 
de jaarlijkse Schervenavond. Het spits 
werd afgebeten door Gerard van 
Alphen, die ons berichtte over een 
opgraving in Oss. O p  de plaats waar 
een asielzoekerscentrum zal verrijzen, 
werd nadat er grondboringen waren 
verricht, een inheems-Romeinse 
nederzetting met wat restanten ijzertijd 
opgegraven. Een aantal kringgreppels 
werd daarbij blootgelegd plus een zeer 
opvallende palenreeks. Een dia toont de 
mal voor een speld (Radnadel) uit de 
midden-bronstijd. 

Romeinse stempels 
en rotstekeningen 
John Janssen liet Romeinse tegels met 
stempels zien, afkomstig uit de tuin van 

de voormalige woning van J.H. 
Holwerda. Ruud Harmsen toonde ons 
een kam van de Wolfsdarm. Gewei o f  
bot? Luidde de vraag. In dit jaarverslag 
kunt u lezen dat het gaat om gewei. 
Ruud heeft zelf geëxperimenteerd met 
benen kammen en er een aantal ge- 
maakt samen met Anneke van Bergen. 
Peter Vissers maakt ons deelgenoot van 
zijn vakantiereis naar Val Camonica, 
Italië. In de omgeving van het plaatsje 
Capodiponte zijn duizenden rots- 
tekeningen te  zien. Ze zijn gemaakt 
vanaf het neolithicum, sommige mis- 
schien zelfs eerder, t o t  16 AD, toen de 
Romeinen het gebied veroverden. Veel 
van deze tekeningen zijn over elkaar 
heen aangebracht. Gestileerde ossen- 
koppen met juk en een wagen getrok- 
ken door runderen zijn van een verbluf- 
fende schoonheid. Ook  een scene 
waarop geploegd wordt, is bijzonder. 
(zie de afbeelding) 

Rotstekening Capodiponte, Seradina 
Afbeelding van landbouwscène 
Uzertijd. Uit: Priuli, A., 1 985. 
Incisioni Rupestri della Val Camonica 

I I 



Echt of nep? 
Dat er zelfs nog wel eens wat aan de 
voet van het Valkhofmuseum wordt 
gevonden liet W i m  Otemann ons zien. 
Zijn zus vond daar een denarius. Zie 
voor verdere info dit jaarverslag. 
Laurens Flokstra en Rien Kersten tonen 
een aantal metaaldetectorvondsten o.a. 
een bronzen leeuwenkop, een 
muntfibula en een middeleeuwse lepel. 
Verder vraagt Laurens nog contact met 
hem op te nemen indien men in het 
bezit is van bronzen sierbeslag waarop 
gestileerde dieren zijn te  zien. Harrie 
Verscharen toont een gesp uit Tunesië 
met een tweekoppige adelaar. Echt of 
nep? "Das ist hier die Frage". Martien 
Koolen en Jo de Wit doen al jaren 
waarnemingen bij de Kraayenbergse 
Plassen, bij Linden. Inmiddels hebben ze 
vele waterputten gevonden uit zeer 
verschillende tijdvakken. De dragline- 
machinisten laten de putten zitten zodat 
de heren ze kunnen opmeten en 
fotograferen. W e  zien bijzondere 
putconstructies met pen- gatverbinding 
die weer met wilgentenen werden 
vastgezet. Ook  vlechtwerkputten uit de 
bronstijd zijn erbij. Veel putten bevatten 
aardewerk. Een prachtige Marne-pot, 
midden-ijzertijd, mag beschouwd 
worden als het hoogtepunt van deze 
avond! 

Leer, Carnac en vuursteen 
Joost van den Besselaar laat weer 
vondsten zien van de loswal in Cuijk. 
Een deel van het zwaard van een 
zeilschip en een hiel van een Romeinse 
leren schoen en een vetlampje. Uit 
Groesbeek komt een merkwaardig 
loden beertje of is het een poesje? 
Vinder: Joy de Jong. Aad Hendriks 

neemt ons mee naar Carnac in 
Bretagne en verwondert zich met de 
aanwezigen over de menhirs. Waarom 
staan ze er en wie zette ze daar zo 
mooi neer? Wellicht weet Asterix daar 
meer van ... W i m  Tuyn laat ons een 
scherf zien met gaatjes. Deze zal bij een 
pot behoord hebben die in de ijzertijd 
of in de inheems-Romeinse tijd gebruikt 
werd bij de productie van kaas. Ook  
laat W i m  een scherf zien voorzien van 
gaatjes, echter niet door-en-door. Het  
is een bakplaat uit de 
Vlaardingencultuur. Verder nog vuurste- 
nen voorwerpen waaronder een 
fragment van een gepolijste bijl, en een 
B-spits. 



EEN BIJZONDERE M U N T  V A N  
DE GALGENBERG T E  WIJCHEN 
Ben Teubner 

Sinds oktober 1998 is het Museum 
Kasteel Wijchen in het bezit van een 
bijzonder fraaie munt, gevonden op de 
Galgenberg in de wijk Achterlo, door 
de heer Toon Stuart uit Wijchen. 
Tijdens de aanleg van twee gasleidingen 
in 1972 werd een Romeins grafveld 
(publicatie in voorbereiding) doorsne- 
den. Daarbij kwam naast een elftal 
brandgraven ook de genoemde munt te  
voorschijn. Ui t  de vondsten blijkt dat dit 
grafveld vanaf de Flavische periode 
(vanaf 70 na Chr.) t o t  zeker in de 
tweede helft van de 2e eeuw in gebruik 
is geweest. Eén graf leverde zelfs twee 
verzilverde bronzen munten op van 
keizer Constantinus II, de ene geslagen 
te  Trier tussen 324 en 330 na Chr. en 
de ander in Trier tussen 330-335 na 
Chr., zodat we misschien zelfs mogen 
concluderen dat dit grafveld t o t  in de 
laat-Romeinse tijd in gebruik is geweest, 
of  wellicht in de 4e eeuw weer in 
gebruik is genomen. 

Sestertius van Trajanus 
De munt is een sestertius van keizer 
Trajanus, te  Rome geslagen na zijn 
overwinning op de Parthen in 1 16 of 
vlak voor zijn overlijden in 1 17 na Chr. 

Beeldenaar munt: gedrapeerd borstbeeld 
van keizer Trajanus, kijkend naar rechts 
met het omschrift IMP CAES NER 
TRAIANO OPTIMO AUG GER DAC 
PARTHICO PM TRP COS VI PP d.w.z.: 
Imperatori Caesari Newae Trajano, 
Optimo princeps, Augusto, Germanico 
Dacico Parthico, Pontifici Maximo, 
Tribunicia Potestate, Consuli VI, Pater 
Patriae. Imperator = (veldheer), Caesar 
(bijnaam), Newa (familienaam), Trajanus 
(eigennaam), Optimo princeps = de 
beste onder de heersers, Augustus 
(bijnaam) = de verheven vorst, 
Germanicus, Dacicus, Parthicus = 
overwinnaar van de Germanen, de 
Daciërs en de Parthen, Pontifex 
Maximus = hogepriester, Tribunicia 
Potestate = bekleed met de constitutio- 
nele bevoegdheid van de vorst, Consuli 
VI = voor de zesde keer consul, Pater 
Patriae = Vader des Vaderlands. Vrij 

Foto: Rob Mols, Bureau Archeologie Nijmegen, Schaal /,S : 1 .  



vertaald staat er dus: veldheer Caesar 
Nerva Trajanus, de beste onder de 
heersers, de verheven vorst, overwin- 
naar van de Germanen, de Daciërs en 
de Parthen, hogepriester, bekleed met 
de constitutionele bevoegdheid van de 
vorst, voor de zesde keer consul en 
vader des vaderlands. Hierbij moet 
worden aangetekend, dat Trajanus de 
titel Germanicus niet verworven heek, 
maar deze bij zijn troonsbestijging heeft 

' 
geërfd van zijn adoptiefvader, Nerva. 

Achterzijde munt: Trajanus op een 
verhoging zittend, biedt een kroon aan, 
aan de onderworpen koningen van 
Armenia, Parthia en Mesopotamia. 
Naast de keizer staan twee hoge 
Romeinse officieren. 
Het omschrift luidt: REGENA A D  
SIGNATA S.C. Regena ad signata = 
koninkrijken toegewezen. S.C. wil 
zeggen: Senatus Consulto = bij senaats- 
besluit. 

Trajanus de veroveraar 
Trajanus werd in 53 na Chr. geboren in 
Italica, in de buurt van het Zuid-Spaanse 
Sevilla. Hij stamde uit een 
patriciërsfamilie. Zijn troonsbestijging in 
98 na Chr. bewees, dat de afgelegen 
provincies van het ri jk steeds belangrij- 
ker werden. De  geboren "soldaten- 
keizer9* Trajanus was een ware verove- 
raar. De  ene campagne na de andere 
volgde. In 10 1 - 102 na Chr. en vervol- 
gens in 105- 106 na Chr. voerde hij een 
meedogenloze strijd tegen de Daciërs in 
Roemenië. In 106 na Chr. veroverde hij 
Petra en het koninkrijk van de 
Nabateeërs, dat als Arabia werd 
geannexeerd. In 107 na Chr. werd 
Dacië een Romeinse provincie. Vanaf 

1 14 na Chr. stortte hij zich in een lange 
en uitputtende oorlog tegen de Parthen 
in Mesopotamië en Armenië. Tijdens de 
terugtocht van de strijd, die hem t o t  
aan de Perzische Golf had gevoerd, 
stierf Trajanus in Anatolië op 60-jarige 
leeftijd in 1 17 na Chr. Het ri jk had zich 
nu uitgebreid t o t  een enorm gebied in 
Europa en Azië. Het strekte zich uit van 
de mediterrane regio t o t  aan de Atlan- 
tische Oceaan en t o t  in Mesopotamië, 
van Brittannië t o t  aan de Sahara en van 
de Krim t o t  aan Nubië. Het  ri jk had nu 
niet alleen zijn grootste territoriale 
omvang bereikt, maar vormde tevens 
een sterke (culturele) eenheid, dankzij 
de opmerkelijke integratie van de 
verschillende provincies. 
De  successen van Trajanus werden 
bekroond door de titel optimus 
princeps, "de allerbeste onder de 
heersers". Ne t  zoals de koning in de 
Middeleeuwen de "gezalfde des heren" 
was, zo werd de keizer door de goden 
uitverkoren als de voornaamste onder 
de mensen. Een dergelijke uitverkiezing 
door bovenmenselijke krachten zou 
voor de imperator de weg vrij maken 
voor zijn aanbidding, zijn vergoddelij- 
king. 

Munten waren een propagandamiddel 
Z o  zien we, dat er op een munt heel 
wat te  lezen staat. Geld was in de 
Romeinse tijd niet alleen een betaal- 
middel, maar ook een politiek instru- 
ment en een propagandamiddel bij 
uitstek. Het was een prima medium om 
bepaalde zaken wereldkundig te maken, 
een munt ging immers van hand t o t  
hand. Door  middel van hun portret aan 
de voorzijde, presenteerden de keizers 
zichzelf. Maar ook hun politiek droegen 



ze via munten uit. De achterzijde van 
bovengenoemde munt is daar een 
prachtig voorbeeld van: keizer Trajanus 
kijkt neer vanaf een verhoging op de 
overwonnen vorsten. Hij geeft de drie 
heren een kroon, in de betekenis van 
"jullie mogen wel koning zijn, maar ik, 
Trajanus, ben de echte baas!" De  
veroverde koninkrijken worden dus 
weer aan de vorsten toegewezen 
(Regena ad Signata), bij senaatsbesluit 
(Senatus Consulto), maar worden wel 
ingelijfd in het Romeinse rijk. De  twee 
hoge Romeinse officieren, die naast de 
keizer staan, vertegenwoordigen de 
Romeinse militaire macht en bekrachti- 
gen als het ware deze gedwongen 
inlijving. 
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ROMEINS LEER UIT DE M M S  
BIJ CUIJK 
Mergor in Mosam,]. van den Besselaar 

Al I O jaar houden de duikende 
AWN'ers van de stichting Mergor in 
Mosam het "erosiefront" gelegen in het 
zogenaamde gebied-6000 in de Maas bij 
Cuijk, in de gaten. Gebied-6000 is een 
kadeloevertalud uit de Romeinse tijd. 
He t  bestaat hoofdzakelijk uit veen en 
houtchips met daartussen grote houten 
Romeinse funderingspalen. In de 
houtchipslveenlaag bevinden zich 
artefacten uit het Romeinse Ceuclum. 
Door  scheepvaart en stroming 
erodeert dit gebied langzaam maar 
zeker en zijn er vondsten te  voorschijn 
gekomen. Onder andere werden er 
nogal wat leerfragmenten gevonden. 
Deze zijn bijzonder goed bewaard 
gebleven in de zure omgeving. Het 
betrof "ruwe" stukken, bewerkte 
stukken en stukjes, "halffabrikaten" en 
snijafval van leerbewerking. 

Vierde eeuws leer 
I n 200 1 kwamen enkele leervondsten 
onder ogen van mevr. Carol van Driel, 
een deskundige op het gebied van leer 
uit de oudheid. Zij was zeer enthousiast 
over de vondsten die voornamelijk uit 
de 4e eeuw stammen. Uit deze periode 
is weinig vergelijkingsmateriaal voor- 
handen. Zij bood aan al het door ons 
gevonden leer t e  bekijken en te  deter- 
mineren. Een gedeelte van het gevon- 
den leer was door ons geconserveerd, 
de rest zorgvuldig onder water be- 
waard. Onmiddellijk nadat wij gewezen 
waren op het bijzondere van dit leer 
hebben wij onze strategie betreffende 
het volgen van de erosie op 6000 



aangepast. In het verleden gingen we 
met regelmaat kijken hoeveel er weer 
weggespoeld was, waarbij we dan in het 
erosiefront o.a. resten van leer vonden. 
N u  gaan we offensief te  werk. W e  
verkennen het gebied voorafgaand aan 
het verspoelenleroderen. Dit is zeer 
arbeidsintensief en vraagt veel planning. 
Maar de resultaten van deze aanpak 
mogen er dan ook zijn. Naast vele losse 
leerfragmenten, konden we ook een 
drietal vrij complete, bewerkte schoe- 
nen veilig stellen. Ook  hiervan ver- 
keerde het leer nog in perfecte staat. 
Een vraag die mij niet loslaat is: wat is 
er al niet weggespoeld aan leer en 
leerfragmenten de afgelopen I O jaar? 
Ondanks het feit dat het gebied nu is 
aangewezen als beschermd monument, 
hebben wi j  toestemming om te redden 
wat er t e  redden valt. 

Romeinse mest 
Naast het leer, scherven en andere 
dingen die wij vinden, treffen wij, naar 
onze inschatting, veel mest uit de 
Romeinse tijd aan. Ook  de mest is 
bijzonder goed geconserveerd en 
eenmaal boven water blijkt zelfs de geur 
behouden. Weet  iemand wat hiermee 
t e  doen? Het lijkt ons toch vrij bijzon- 
der! Zelfs gratis is het spul niet te  
slijten, ook niet als het thuis wordt  
bezorgd. Gelet op bovenstaande 
kunnen wi j  het bijzonder waarderen dat 
mevr. Carol van Driel het bijzondere 
leer uit Cuijk voor ons zonder tegen- 
prestatie wil bestuderen. 

Samengedrukte, bewerkte schoen 
met binnenzool 



IS ARCHEOLOGIE 
OOK POLITIEK 
jantinus Koeling 

Door de toch wel stormachtige ontwik- 
kelingen in de opvattingen over cultu- 
reel erfgoed en monumentzorg is er de 
afgelopen tien jaar veel veranderd. De  
ondertekening van het Verdrag van 
Malta en de doorwerking daarvan op 
landelijk en provinciaal niveau heeft al 
duidelijke gevolgen in positieve zin. N u  
nog de feitelijke invoering en meer geld 
op "onze" werkvloer. Er zal echter 
vooral in de overgangstijd nog heel wat 
informatie verloren gaan op juridische 
gronden, als in reeds goedgekeurde 
uitbreidingsplannen en contracten geen 
voorwaarden voor archeologisch 
onderzoek zijn opgenomen en geld 
voor noodopgravingen ontbreekt. Ook  
voor amateur-archeologen "in de 
bebouwde kom" is er door de nieuwe 
regelgeving vooruitgang te boeken in 

hun taakuitoefening. Met de wet in de 
hand en met goede raadgevers is de 
weg naar het gemeentehuis niet meer 
zo hachelijk als voorheen. In het 
afgelopen jaar hebben we in Cuijk in dit 
verband resultaat mogen boeken, nadat 
eerst een bezwarenprocedure geen 
succes had en op formele (wettelijke) 
gronden een belangrijk terrein binnen 
het Cuijkse castellum zonder voorwaar- 
den moest worden prijsgegeven voor 
bebouwing. O f  dit in een drama zal 
aflopen, moeten we nog afwachten. W e  
rekenen erop dat, als er gebouwd gaat 
worden, er met medewerking van de 
eigenaars, ROB en gemeente eerst 
onderzoek zal kunnen plaats vinden. 

Een bezwaarschrift 
Een nieuwe bedreiging voor het archeo- 
logische erfgoed in Cuijk doemde op, 
toen de gemeente Cuijk in het Cuijks 
Weekblad op 3 1 januari 200 1 officieel 
bekend maakte dat er een 

Cuijk centrum 
3 5 C Castellum 

O bewoning 
e opgraving l 987-1 997 

losse vondsten 
/-"--j begravingen 
- 

.C\ wegen 
= brug 
O tempels 

* Museum Ceuclum 
beschermd gebied 



voorbereidingsbesluit was genomen ex. 
artikel 2 1 van de W e t  op de Ruimtelijke 
Ordening voor drie gebieden in het 
centrum van Cuijk. Zo'n besluit ligt zes 
weken ter  inzage met tekeningen enz. 
Daaruit bleek dat een gedeelte van het 
castellum-terrein en de Romeinse 
burgernederzetting in dit plan zouden 
vallen. In het besluit waren geen richtlij- 
nen of voorwaarden opgenomen ter  
bescherming van het archeologische 
bodemarchief. De  W e t  op de Ruimte- 
lijke Ordening biedt aan belanghebben- 
den de mogelijkheid om een gemoti- 
veerd bezwaarschrift in te  dienen 
binnen de termijn van zes weken. Wa t  
te doen? Uit eerdere pogingen wisten 
we als Werkgroep Archeologie Cuijk, 
dat je als bezwaarmaker rechtspersoon 
moet zijn (vereniging of  stichting) en uit 
de in de statuten opgenomen doelstel- 
ling moet blijken dat je belanghebbende 
bent met betrekking t o t  hetgeen, 
waartegen je bezwaar aantekent. 
Omdat onze werkgroep geen rechts- 
persoon is en geen eigen statuten heeft, 
kunnen we niet zelfstandig optreden. 
De werkgroep maakt echter wel deel 
uit van AWN-afdeling Nijmegen e.o. In 
de statuten van de A W N  wordt  in de 
doelstelling o.a. "de bescherming van 
het bodemarchief en archeologische 
objecten" nagestreefd. Met ons pro- 
bleem zijn we naar ons afdelingsbestuur 
gestapt. 

Procedure 
Peter Vissers heeft de procedure met 
ons verder behartigd. Deze verliep als 
volgt: 

- op I O maart 200 1 is op de naam van de 
A W N  afdeling Nijmegen e.o. een 
bezwaarschrift ingediend bij de gemeen- 

teraad, voorzien van documentatie over 
de archeologie in Cuijk; 

- op 8 mei kon Peter op de hoorzitting 
van de Commissie voor Bezwaar- en 
Beroepschriften een nadere toelichting 
geven; 

- op 5 juli 200 1 heeft de Commissie een 
voor ons positief advies uitgebracht aan 
de gemeenteraad; 

- op 29 oktober 200 1 heeft de gemeente- 
raad het besluit herroepen en een 
nieuw voorbereidingsbesluit genomen. 
Daarin is een aanlegvergunningenstelsel 
opgenomen, inhoudende een verbod 
t o t  ontgronden, de bodem te verlagen, 
op te  hogen of  te  egaliseren zonder of 
in afwijking van een vergunning van het 
college van B en W. Zo'n vergunning 
wordt  slechts verleend na schriftelijk 
advies van de ROB; 

- het besluit is met algemene stemmen 
genomen; 

- t o t  slot deed de burgemeester de 
mondelinge toezegging dat voortaan alle 
plannen in de gemr.:ente op deze wijze 
zullen worden behordeeld, wat hoop 
geeft voor de toekomst. 

Kranten lezen 
W e  hebben van deze lange procesgang 
het nodige geleerd. W e  blijven de 
kranten lezen en in het bijzonder de 
openbare bekendmakingen. De 
publicatie van verleende bouwvergun- 
ningen kan een goede hint zijn om de 
ter inzage liggende stukken en tekenin- 
gen te raadplegen. 



GELD LIGT OP STRAAT. 
EEN ROMEINSE MUNT UIT HET 
VALKHOFPARK. 
Rob Reijnen 

De Nijmeegse bodem zit vol archeolo- 
gische zaken die soms ineens aan het 
oppervlak komen. Zo zag mevrouw 
Betty Otemann-Milder uit Angeren 
tijdens een wandeling in het Valkhof- 
park een muntje liggen naast een 
wandelpad, waar recentelijk wat grond 
uitgespoeld was. Bij haar zwager, die lid 
is van de AWN, werd al snel duidelijk 
dat het om een Romeinse munt ging. 
Via hem belandde het muntstuk bij mij 
om beschreven t e  worden. Vooral de 
voorstellingen op de munt zijn interes- 
sant genoeg om zo'n muntbeschrijving 
hier weer te geven. 

Denarius uit de Republiek 
Het gaat om een zilveren munt, een 
zogeheten denarius uit de tijd van de 
Romeinse Republiek, dat wil zeggen de 

Romeinse tijd oorspronkelijk een 
waarde van I O assen (in het Latijn: 
decem asses, wat samengevoegd is to t  
denarius). Omstreeks het midden van 
de 2e eeuw voor Chr. kreeg deze 
zilveren munt ten gevolge van waarde- 
vermindering van het bronsgeld (waar- 
mee het in een vaste verhouding stond) 
een nieuwe waarde, nl. 16 assen. Dat is 
to t  ver in de Romeinse keizertijd, 
ongeveer de 3e eeuw na Chr., zo 
gebleven. Deze denarius zal op zijn 
vroegst omstreeks het begin van onze 
jaartelling in Nijmegen terecht zijn 
gekomen, misschien met de eerste 
Romeinse soldaten die ons land bereik- 
ten. Op dat moment was de munt zeker 
al zo'n 50 jaar oud; hij lijkt dan ook vrij 
lang gebruikt te zijn, gezien de vrij 
sterke slijtage. Het is  zelfs mogelijk dat 
de munt pas op het einde van de Ie  
eeuw, of nog later, in deze streken is 
beland. Republikeinse denarii komen 
herhaaldelijk voor in schatvondsten 
waarvan de jongste munt dateert uit de 

Afbeelding 
Denarius 
Schaal 2: 1 

laatste eeuwen voor Chr. Volgens de tijd van keizer Vespasianus (69-79 na 
huidige opvattingen is de munt geslagen Chr.), Trajanus (98- 1 17 na Chr.), of 
in 8 1 voor Chr. Hoe men tot deze zelfs uit de tijd van Hadrianus (1 17- 138 
datering komt wordt hier verderop na Chr.) of een van diens opvolgers. 
uiteengezet. Een denarius had in de juist omdat zilveren munten in de 



Romeinse tijd doorgaans lang gebruikt 
werden, zijn ze als hulpmiddel voor de 
datering van hun vindplaats minder goed 
te gebruiken dan bijvoorbeeld bronzen 
munten, die over het algemeen veel 
korter in omloop waren alvorens ze in 
de grond raakten. Gezien de vindplaats 
is het mogelijk dat de munt gebruikt is 
in de hoofdplaats van het Bataafse 
gebied, het Oppidum Batavorum, dat in 
de I e  eeuw na Chr. op en rondom het 
Valkhof heeft gelegen. W a t  men in die 
tijd voor een denarius in Nijmegen kon 
krijgen, is, door het ontbreken van 
gegevens, moeilijk te  zeggen. Wel  
weten we dat in Italië de denarius in de 
l e eeuw na Chr. ongeveer het dagloon 
is van een gewone soldaat; later is dat 
door de inflatie van zilvergeld meer 
geworden. 

Afbeelding van gebeurtenissen 
Denarii uit de Republiek zijn voor ons 
vooral van belang vanwege de voorstel- 
lingen die erop te  zien zijn. In tegenstel- 
ling t o t  munten uit de Romeinse 
keizertijd, waarop - zeker vanaf de 2e 
eeuw na Chr. (en op het bronsgeld 
eigenlijk al vanaf het midden van de l e 
eeuw na Chr.) - vaak alleen maar 
godheden en personificaties zijn 
afgebeeld, vindt men op denarii uit de 
2e en l e eeuw voor Chr. vaak afbeel- 
dingen van belangrijke historische 
gebeurtenissen waarbij familieleden van 
degene die de munt had laten slaan, 
betrokken waren geweest. In de 
Republikeinse tijd was de muntslag nog 
in handen van muntmeesters, een 
functie waarvoor ongeveer elk jaar 
iemand anders werd aangesteld. Vaak 
waren dat consuls. O p  deze manier zijn 
aardig wat van de gebeurtenissen uit de 

vroeg-Romeinse geschiedenis overgele- 
verd. Daarnaast staan er op Republi- 
keinse denarii ook voorstellingen die te 
maken hebben met de familienaam van 
de muntmeester. Bij veel van die 
munten gaat het om een combinatie van 
beide soort afbeeldingen. De munt van 
het Valkhof is daar een goed voorbeeld 
van. 

Pietas of vroomheid en de olifant 
Op deze denarius is op de voorzijde het 
hoofd van een vrouw te zien, die Pietas 
(= trouw) voorstelt. Voor dat hoofd 
staat een ooievaar, in de oudheid het 
symbool voor pietas. De  ooievaar werd 
in de oudheid gezien als het enige dier 
zijn dat zijn ouders op hun oude dag 
verzorgt. De ooievaar en de daarmee 
samenhangende personificatie van Pietas 
zijn hier afgebeeld, omdat de naam van 
deze vogel verwijst naar de bijnaam van 
de consul in wiens opdracht deze munt 
geslagen is. Die bijnaam Pius had de 
consul gekregen, omdat hij zijn vader uit 
ballingschap had teruggehaald. Dat werd 
gezien als t rouw aan zijn ouder (in het 
Latijn: pius). O p  de keerzijde is de 
naam van deze consul te  vinden, welis- 
waar in de vorm van initialen. Te lezen 
zijn de letters Q.C.M.P.I. (onder de 
afbeelding), wat staat voor Quintus 
Caecilius Metellus Pius Imperator. Deze 
werd tijdens de oorlog tegen Sertorius 
in Spanje omstreeks 8 1 voor Christus 
door zijn troepen t o t  imperator (veld- 
heer) uitgeroepen wegens zijn verdien- 
sten. Vandaar de datering van de munt. 
De  afbeelding op de keerzijde laat iets 
zien uit de geschiedenis van het geslacht 
Caecilia waartoe de consul behoorde. 
De  afgebeelde olifant, zo te zien van het 
Afrikaanse soort, is het symbool van dit 



geslacht, omdat in de strijd van 
Panormus in 25 1 voor Christus tegen 
Hasdrubal een Caeciliër de eerste 
olifant buitmaakte. 

Handboekgegevens: 
datering en verwijzing 
Vooral met behulp van de titel van de 
muntmeester op de voorzijde is deze 
munt vrij nauwkeurig te dateren. Waar 
deze vervaardigd is weet men niet 
precies; tegenwoordig neemt men aan 
dat dat ergens in Noord-Italië gebeurd 
is. Voor de volledigheid volgen hier de 
handboeknrs. die bij de determinatie 
van deze munt gebruikt zijn: Crawford 
nr. 37411, Sydenham nr. 750, Grueber 
(dl. II) nr. 43. De eerste verwijzing 
wordt de laatste tijd doorgaans ge- 
bruikt. In publicaties over Romeinse 
munten vindt men voor deze denarius 
dan ook vaak de volgende omschrijving: 
Cra 3741 1, Noord-Italië, Q. Caecilius 
Metellus Pius, 8 1 v. Chr. 

Tekening: 
W. Oteman 



EEN ROMEINS KANNETJE 
UIT NIJMEGEN 
Wim Tuijn en Peter Vissers 

Voorjaar 200 1 heeft Bureau Archeolo- 
gie Nijmegen gegraven aan de achter- 
zijde van een pand aan de Huygensweg. 
De Huygensweg ligt binnen het terrein 
van de augusteïsche zowel als van de 
flavische castra. Toen de Nijmeegse 
stadsarcheologen vertrokken waren, 
begonnen metselaars met de voorberei- 
dingen voor de constructie van een 
keermuurtje, bij de entree van een 
nieuw gebouwd souterrain. Op deze 
plaats hadden de stadsarcheologen op 
grond van bouwtechnische overwegin- 
gen en met de bewoners gemaakte 
afspraken niet kunnenlmogen graven. 

Romeins kannetje 
Bij het zetten van de fundering van het 
keermuurtje trof een van de werklieden 
op circa twee meter onder het maaiveld 
een Romeins kannetje met tweeledig 
oor aan. Het was ingegraven in zeer 

Afbeelding I 
Romeins kannetje m e t  tweeledig oor. 
Schaal 1:4 

harde, zwarte grond. Zo hard dat de 
vinder het voorwerp alleen met behulp 
van een troffel vrij kon maken. Volgens 
hem was het gevuld met harde, don- 
kere, moeilijk verwijderbare aarde. In 
de omgeving van het kannetje is geen 
(verbrand) botmateriaal waargenomen. 
Wel heeft de vinder kleine scherfjes 
gezien. Deze zijn niet verzameld. De 
inhoud van het kannetje is uitgeschud. 
Het legen en schoonmaken van het 
kannetje vond plaats in afwezigheid van 
de bewoner van het pand aan de 
Huygensweg. Zij heeft het kannetje 
tijdelijk ter beschikking gesteld aan 
AWN-afdeling 16, teneinde het voor- 
werp te kunnen bestuderen. 

Vondstbeschrijving 
Het gaat om een gladwandig, geel- 
oranje, Romeins kannetje met tweeledig 
oor, schouderknik en afgesneden 
bodem. (Afb. I) Opvallend is het ontbre- 
ken van een verdikte rand. Het voor- 
werp is gemaakt uit geslibde klei. (Zie: 
HOLWERDA 1944, Plaat VI, nr. 395-, 
en STUART 1977, type 127-, p1.9, 
nr. 140.) De hoogte van het kannetje is 
16 cm. Opening diameter: 6,l cm, 
buitenwerks. Grootste diameter: I I cm. 
Diameter bodem: 5,3 cm. Aan de 
binnenzijde van het kannetje zitten 
duidelijk vlekken, misschien tannine- 
sporen i.v.m. mogelijk gebruik van het 
voorwerp als wijnkannetje. Hebben we 
hier te maken met een bouwoffer? 

Datering en productieplaats 
De datering van het voorwerp en het 
bepalen van de plaats waar het is 
geproduceerd blij ken problematisch. 
Op grond van de kleur van het baksel 
en aanwezige witte kiezeltjes komt de 



Holdeurn te Berg en Dal als 
productieplaats in aanmerking. De  
productie daar werd georganiseerd 
door het leger, vanaf ca. 70 na Chr., en 
gaat minimaal door t o t  in de tweede 
helft van de tweede eeuw. (VAN 
ENCKEVORT e.a. 2000, 54-55) Opgra- 
vingen op het terrein van het 
Canisiuscollege (BOGAERS, HAALE- 
BOS e.a. 1988, 34-37 en BOGAERS, 
HAALEBOS e.a. 1989,49-5 1)) maken 
echter duidelijk dat ook op de Huner- 
berg, waar de Huygensweg overheen 
loopt, pottenbakkers actief zijn ge- 
weest, en tevens dat men er vanuit mag 
gaan dat daar naast gewoon aardewerk 
ook fijnere waar geproduceerd is. 
Hoewel er veel vondsten van na 70 
bekend zijn, kan het kannetje in de 
literatuur niet teruggevonden worden. 
Een vroegere datering lijkt dus niet uit 
te  sluiten, al lijkt het tweeledig oor  dat 
idee niet te  ondersteunen. 

Andere vondsten 
Toen achter het huis een zinkput voor 
hemelwater werd gegraven, hebben 
enkele leden gedurende een halve dag 
waarnemingen kunnen doen. Daarbij 
werden de zinkput, de ernaar toe 
leidende sleuf (gedeeltelijk) en de 
uitgeworpen aarde geïnspecteerd. A l  
snel werd duidelijk dat de bodem ter 
plaatse sterk verstoord is: op een 
diepte van circa 2 m onder het maai- 
veld, op de bodem van de zinkput, werd 
bovenop een stukje Romeinse fundering 
geglazuurd aardewerk en een fragment 
steengoed aangetroffen. Niettemin 
konden enkele interessante scherven en 
een flintertje metaal verzameld worden: 
het oor  van een amfoor type Dressel 
20, stempel is niet aanwezig; Dressel 20 

Afbeelding 2 
Fragment van een standamfoor 
met vierledig oor. 
Schaal 1:4 

is in Nijmegen afgezien van enkele 
latere stukken beperkt t o t  de periode 
Augustus - Trajanus. (VAN DER 
WERFF 1984, 353-355); 

- een fragment van een bord Dragendorf 
18, datering Id - lla; 

- een kruikhalsje van witbakkende klei, Id 
- lla; 

- geverfde waar: een voetje van oranje 
geverfd aardewerk, Id; en een wand- 
fragment met "zandbestrooiing", Id-ll; 

- een drieledig oor  van een witbakkende 
kruik, ca. 50 - 70; 

- fragment van een standamfoor met 
vierledig oor, kleur: oranje. (Afb. 2) O p  
grond van de kleur valt aan te nemen 
dat we ook hier te  maken hebben met 
een lokaal product. Ne t  als bij het 
kannetje met het tweeledig oor  ont- 
breekt een verdikte rand, vroeg- 
Augu~ t~ i sch  (datering: H. van 
Enckevort, Bureau Archeologie 
Nijmegen); 

- een zeer klein fragmentje van een 
vlakke, bronzen spiegel, aan één zijde 
zijn fijne draairillen zichtbaar, datering: 
Romeins 
Opvallend is de overeenkomst in kleur 
en het ontbreken van een verdikte rand 
bij zowel het kannetje met tweeledig 
oor  als bij het fragment van de 
standamfoor met vierledig oor. Bij het 
kannetje blijft de datering vaag. Parallel 
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len zijn in de literatuur t o t  nog toe niet 
gevonden. W e  hebben hier t e  maken 
met een bijzonder (zeldzaam) stuk van 
lokale makelij. 

Nog meer historie 
Tot  slot: in de koopakte van het pand 
Huygensweg 8 staat een opmerkelijke 
clausule. O p  blad 5 maken we kennis 
met een stukje geschiedenis van de 
archeologie in Nijmegen: 
"Met betrekking t o t  bekende erf- 
dienstbaarheden, kwalitatieve bedingen 
enlof bijzondere verplichtingen wordt  
verwezen naar: 
I. een akte op zestien september 
negentienhonderd negentien verleden 
voor den destijds te  Beek, gemeente 
Ubbergen gevestigden notaris van 
Wayen burg, overgeschreven ten 
hypotheekkantore t e  Nijmegen op 
twintig oktober daaraanvolgende in deel 
652 nummer 38 en een akte op negen 
en twintig september negentienhonderd 
negentien voor den destijds te  
Nijmegen gevestigden notaris 
Vermeulen verleden, overgeschreven 
ten hypotheekkantore te  Nijmegen op 
zes oktober daarna in deel 650 nummer 
65, in welke akten voorkomt de bepa- 
ling, dat alle op- o f  in het terrein 
gevonden of verborgen liggende 
Romeinsche en anderen oudheden 
zullen toebehooren aan den Heer 
Willem Carel Adriaan Hofkamp, 
Directeur van gemeentewerken te  
Leeuwarden, en onmiddellijk na het 
vinden aan hem zullen moeten worden 
opgezonden." 
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EEN ZELDZAME SCHIJFFIBULA 
Laurens Flokstra 

In onze omgeving zijn honderden 
schijffibulae gevonden (lees: broche of 
mantelspeld). Globaal kunnen we deze 
fibulae in de Romeinse tijd en in de 
vroege-middeleeuwen dateren. Ze  
kennen een grote verscheidenheid in 
versiering, vorm, bevestiging en metaal. 
Door  deze variëteit zijn ze dan ook een 
geliefd verzamelobject. De  meeste zijn 
vervaardigd van koper of brons. Een 
groep welke sterk onder- 
vertegenwoordigd is, zijn de fibulae met 
een lood-tin-legering. Van elke honderd 
gevonden schijffibulae zijn er maar 
enkele van lood-tin. 

P seudo-muntfibula 
Onlangs vond ik in de Betuwe (omge- 
ving Tiel) een dergelijke schijfibula van 
lood-tin-legering.(Afb. I) Het betreft 
hier een zogeheten pseudo-muntfibula. 
Het woord "pseudo" z e g  het al: er is 
hier geen sprake van echte munten 

Afbeelding I 
Schijffibula van lood-tinlegering 
Schaal 2: 1 
Tekening: L Flokstra 

maar van imitaties. Vaak is het erg 
onduidelijk welke munten men heeft 
willen imiteren. Ook  niet zelden slecht 
of zwak weergegeven afbeelding speelt 
hierbij een rol. Van deze zeldzame 
fibulae zijn t o t  nu toe drie verschillende 
varianten bekend: 

a met Romeinse voorstelling, imitatie van 
een Romeinse munt met keizerhoofd; 

b met Lodewijk de Vrome-voorstelling, 
imitatie van gouden solidi uit 8 14-840; 

c met Herbert- o f  Herman-voorstelling: 
imitatie lijkend op latere muntslag van 
Utrechtse bisschoppen, de zogeheten 
zilveren kopjes. 

Nieuwe variant? 
Het door mij gevonden exemplaar heeft 
opmerkelijk genoeg een duidelijke 
weergave van een hoofd, kijkend naar 
links. Opvallend zijn de grote neus en 
scherpe haarlijnen. Aan de linkerzijde 
van het hoofd, op borsthoogte, is een 
kruis zichtbaar. Ook  aan de rechterzijde 
is zwak een kruisje zichtbaar. Het  
middenvlak is omgeven met een cirkel 
en en "parelrand". Deze voorstelling 
kon ik  niet plaatsen bij een van de 
bovengenoemde varianten. Vanwege de 
afbeelding moest ik  meteen denken aan 
de gouden triënten welke geslagen zijn 
in de Merovingische tijd (428-752) door 
muntmeester Madelinus. Het type 
"Triecto" (Utrecht) heeft vergelijkbare 
kenmerken. Aan het begin en eind van 
het omschrift staat ook een kruisje. 
Bijvoorbeeld: + TRIECTO FIT + .(Afb.2) 
Deze munten hebben ook die typische 
afbeelding met grote neus en scherpe 
haarlijn. Het grootste verschil is dat het 
hoofd bij de Utrechtse munten door- 
gaans naar rechts gericht is. Misschien is 
de pseudo-muntfibula een nieuwe 



Afbeelding 2 
Gouden triëns van Madelinus, 
Triecto-type 
Schaal 2: 1 
Uit: van der Chijs, p. 248 

variant! 

Ijzeren naald 
De naald om de fibula op te spelden 
heeft de tand des tijd niet overleefd. 
Vaak werden deze naalden van ijzer 
vervaardigd, maar brons werd ook 
gebruikt. De naald is dikwijls zwaar 
geoxideerd of verdwenen. Aan de 

oxidering te  zien, heeft dit exemplaar een 
ijzeren naald gehad. 
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OP HET SPOOR VAN 
KAROLINGISCH MOOK 
loy de long 

De laatste paar jaar heeft Mook zich 
in noordelijke richting flink uitgebreid; 
het Maasveld en het terrein rondom 
de schippersschool zijn inmiddels in 
hoog tempo volgebouwd. Hier vind je 
nu een Merovingenstraat, een Romei- 
nen- en een Karolingenstraat. Dat 
volbouwen ging archeologisch gezien 
misschien toch wat te rap. Een goede 
archeologische verkenning vooraf, 
zoals sinds kor t  verplicht, had moge- 
lijk de waarde van deze terreinen aan 
kunnen tonen. N u  moeten we het 
doen met enkele toevallige vondsten, 
onder andere uit wegcunetten, die 
echter wel het nodige suggereren. 
Een kleine, maar zeker niet onbelang- 
rijke, vondstgroep bestaat uit een 

drietal metalen voorwerpen uit de 
Karolingische tijd. Het gaat om twee 
gelijkarmige fibulae en een verguld 
plaatje leer- of  houtbeslag. Alle drie de 
voorwerpen zijn voorzien van dier- 
motieven, waarbij er twee zeer bijzon- 
der zijn uitgevoerd. 

De fibulae 
Het eerste voorwerp is een gelijkarmige 
fibula (Afb. I) met puntcirkels en 
groeven, die de suggestie wekken, dat 
de uiteinden bestaan uit slangachtige 
dierkoppen. Vreemd is in dit opzicht 
het tweede stel ogen, dat op de beugel 
is aangebracht. Eventuele bevestigings- 
punten voor een naald of iets dergelijks 
zijn niet waar te  nemen. Ook  de 
tweede fibula is gelijkarmig (Afb. 2), 
ditmaal uitgevoerd met een massief 
vierkant middendeel, waaruit via 
rijkversierde "schouders" twee dier 



koppen met ingelegde kogelronde 
glasparels of edelsteentjes te  voorschijn 
komen. To t  nu toe heb ik nog geen 
parallellen kunnen vinden in de litera- 
tuur. Opvallend bij deze fibula zijn 
zowel het brede massieve middenstuk 
als de kraaloogjes van de dierkoppen. 
Het  brede middenstuk, de nek en de 
uitvoering van de koppen maken 
aannemelijk, dat het geheel is geïnspi- 
reerd op een schildpad. Aan de onder- 
zijde zijn de scharnierpunten en de 
naaldhouder goed bewaard gebleven. 

Het beslagplaatje 
Een verguld bronzen of  kope- 
ren beslagplaatje (Afb.3), het 
derde voorwerp uit de vondst- 
groep, is voorzien van zes 
bolvormige knopjes, waarmee 
het plaatje op leer of hout 
bevestigd heeft gezeten. De  
knopjes zijn van ijzer en over- 
trokken met een laagje zilver- 
folie, dat op het plaatje over- 
loopt in een geribbeld zilveren 
rozetje. In het midden, precies 
onder de vier middelste knop- 
jes, is nog een extra stripje 
zilver aangebracht. Deze strip 
met de knopjes erop verdeelt 
het beslagplaatje in twee 
helften. 
O p  de beide helften zijn door 
middel van een scherpe v- 
vormige gravering diepe lijnen 

Afbeelding I 
Gelijkarmige fibula 
Maasveld Mook 

Afbeelding 2 
Gelijkarmige fibula 
Schippersschool Mook 

uitgestoken. Het restvlak tussen de 
uitgestoken gedeelten vormt een 
voorstelling, die wat lastig te doorzien 
is. De corrosie van het koper of  brons 
op de hoger gelegen delen, waar het 
verguldsel gedeeltelijk is verdwenen, is 
hiervan de oorzaak. In eerste instantie 
leek het dat het ging om simpele ranken 
en bladmotieven, maar na het bekijken 
van afbeeldingen van fabeldieren, onder 
andere die op de Tassilokelk (Afb. 4), 
werd duidelijk dat ook het Mookse 
plaatje voorzien is van twee fabeldieren. 
O p  Afb. 5 (beide fabeldieren uitgelicht) 
is te  zien, dat de voorstelling niet 



gespiegeld, maar gedraaid op beide 
helften is aangebracht. Beslagplaatjes, 
verwant aan het Mookse exemplaar zijn 
bekend uit de literatuur. BLOEMERS 
e.a., 198 1 tonen op p. 1 34 een exem- 
plaar uit Dorestad. O o k  in Hattem 
(HULST 1986, afb. 7,l I )  en Oldenzaal 
zijn soortgelijk plaatjes gevonden. 
Tevens zijn er verschillende riemtongen 
bekend met dergelijke, vaak S-vormige 
fabeldiermotieven. 

Dierornamentiek 
Deze stijl van dierornamentiek heeft 
zich ontwikkeld onder invloed van de 
kunst van de Britse eilanden, waarbij de 
Noord-Engelse ornamentiek, die onder 

Iers-Keltische invloed een eigen karak- 
ter kreeg, een grote ro l  speelde. In 
onze streken was het vooral de An- 
gelsaksische missie die deze stijl naar 
het vasteland overbracht. Deze stijl van 
decoratie is in Nederland vooral 
bekend onder de naam Anglo- 
Karolingische dierornamentiek. Beslag- 
plaatjes, zoals het Mookse exemplaar, 
worden over het algemeen beschouwd 
als gordelversiering, waarbij regelmatig 
wordt geopperd, dat het zwaardgordel- 
beslag zou zijn. 

Datering 
Gelijkarmige fibulae komen langere tijd 
voor. Rond 700 zijn ze al bekend, maar 

hun datering loopt volop door 
gedurende de hele 8e en 9e 
eeuw. Het beslagplaatje laat 
zich nauwkeuriger dateren. De  
Anglo-Karolingische 
dierornamentiek beleeft zijn 
hoogtepunt op het einde van 
de 8e eeuw. Het Mookse 
beslagstuk past goed in deze 
traditie en zal dus waarschijn- 
lijk stammen uit de periode 
750 - 800 en mag als vroeg- 
Karolingisch worden aange- 
merkt. Ook  de fibulae passen 
keurig in dit tijdsbeeld. Het 
vinden van drie van dergelijke 

Afbeelding 3 
Gordelbeslag 
Maasveld M o o k  

Afbeelding 4 
Fabeldier van de Tassilo 
kelk, ca. 777 na  Chr. 

Afbeelding 5 
Twee fabeldieren van het gordelbeslag 
Maasveld M o o k  



stukken op verschillende plaatsen aan de 
noordzijde van Mook wekt de suggestie, 
dat er in de directe omgeving in deze 
periode een nederzetting van enige 
importantie moet zijn geweest. Dat nu 
juist de straat waarin het vergulde 
beslagplaatje uit het wegcunet te  
voorschijn kwam de naam 
Karolingenstraat heeft gekregen, is puur 
toeval, maar het is - achteraf bezien - 
misschien nog niet zo'n gekke keus. 

Tekeningen: 

JOY de long 
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LANGE FRANKEN 
UIT ANGEREN 
Cor Nijenhuis 

Door  de veelheid van bouwactiviteiten 
in ons gebied dreigen nogal wat archeo- 
logische sporen verloren te  gaan. 
Hieronder het relaas van de vondst van 
enkele Merovingische graven in 
Angeren, waaraan in moeilijke omstan- 
digheden 2,5 uur tijd kon worden 
besteed. Het grafveld langs de 
Zahnstraat is al langer bekend. De 
eerste melding dateert uit 1952 toen bij 
de bouw van enkele woonhuizen 
aardewerk, glazen kralen en skeletdelen 
gevonden werden. Het  grafveld wordt 
door W.J.H. Willems in zijn dissertatie 
"Romans and Batavians" als zodanig 
vermeld onder site 136. 

Inhumatie- en crematiegraven 
O p  een zaterdagmorgen om 9.30 uur 
meldde een van de leden van onze 
Werkgroep-Archeologie van de Histori- 
sche Kring Huessen, dat er een bouw- 
put voor een woonhuis werd gegraven 
op het grafveld aan de Zahnstraat. O p  
dat moment was de put al bijna voor 
de helft uitgegraven. De  eerste graven 
waren reeds zichtbaar. De planning was 
om de bouwput omstreeks het middag- 
uur gereed te  hebben en er vervolgens 
meteen opvulzand in t e  storten. Door  
de snelheid van graven en het feit dat 
de inhumatie- en crematiegraven juist 
op het uitgegraven niveau lagen, werden 
ze ernstig verstoord. Het  waarnemen 
en vastleggen van grondsporen werd 
hierdoor bemoeilijkt. De  tijd ontbrak 
om de bouwput te schaven en zo- 
doende eventuele ingravingen of  
sporen van bekistingen vast te  kunnen 



stellen. In de bouwput van ca. 100 m2 
werden in totaal drie inhumatie- en 
twee crematiegraven vastgesteld. Vier 
graven moesten grotendeels gerecon- 
strueerd worden, doordat de graaf- 

( machine de grafinhoud deels op het 
stort deed belanden. 

Keramiek uit Mayen 
Een extra handicap werd gevormd door 
een ijverige buurman, de voormalige 
eigenaar van het stuk grond, die bij- 
giften uit de graven, nog vóórdat ze 
geregistreerd waren, op de rand van de 
bouwput deponeerde. Helaas was hij 
niet to t  een andere aanpak te  bewegen. 
Van een aantal bijgiften was hierdoor 
niet meer vast te  stellen t o t  welk graf 
ze behoorden. Van een verstoord 
inhumatiegraf kon aan de hand van de 
ligging van de overgebleven skeletdelen 
en de meegegeven "breitsax" worden 
bepaald dat het om een man ging, die in 
noord-zuid positie begraven lag. In het 
graf bevond zich ook een klein model 
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Afbeelding I 
Potje met verdikte rand uit inhumatiegraf 

Knikpot met radstempel en bodem van 
handgevormde urn uit crematiegraf 

open potje, gemaakt van hard gebakken, 
roodbruine Mayen-keramiek. Het  
oppervlak is ruwwandig en de rand is 
verdikt en heeft een dekselgeul. (Afb. I )  
Bij de twee crematiegraven kon nog 
juist, in de resten van de onthoofde 
urnen (Afb.2 en 3), de crematie vastge- 
steld worden. Vermeldenswaard is het 
biconisch potje met radstempel- 
versiering. (Afb.2) Het is donkergrijs en 
gladwandig afgewerkt. Het andere 
crematiegraf (Afb.3) bevatte naast de 
onthalsde urn ook een potje, van 
roodbakkend, ruwwandig materiaal. In 
de bouwput lagen op hetzelfde niveau 
als de graven, twee opeenhopingen van 
beenderen van een jong rund en een 
paard. Niet bekend is o f  het complete 
geraamtes zijn en óf  zij t o t  het grafveld 
behoren. Van de metalen bijgiften zijn 
alleen een ijzeren gesp, een breit- en 



een langsax, een lans, een mesje en een 
tentharing (Afb.4) toe te  wijzen aan 
(inhumatie)graven. Een schildknop, twee 
lanspunten en een mes waren niet aan 
een bepaald graf toe te  wijzen, maar 
deze voorwerpen zullen ongetwijfeld 
deel hebben uitgemaakt van een der 
begravingen. Fibulae en glazen kralen 
ontbreken. 

Een lange krijger 
Slechts één van de inhumatiegraven 
bleef redelijk intact omdat men ter  
plaatse even niet t o t  de gewenste 
diepte kon graven Bij dit graf werd 
slechts de bovenzijde van de borstkas 
en de voorzijde van de schedel ver- 
graven. Aan de linkerzijde van het skelet 
bevond zich halverwege, aansluitend aan 
het geraamte een langsax. Aan de 

Afbeelding 3 
Handgevormde urn en potje uit 
crematiegraf 

Afbeelding 4 
Tentharing uit inhumatiegraf 

rechterzijde was vanaf het bekken t o t  
beneden de enkel een houtachtige 
structuur waarneembaar van ca. I cm 
dikte. Mogelijk is deze structuur afkom- 
stig van een schild of een bekisting. Er 
werd echter geen kist of  schildbeslag 
meer aangetroffen. Bij de inhumatie 
behoren een lanspunt en een klein 
mesje. De  lanspunt werd ter hoogte van 
de rechterborst aangetroffen; de positie 
van het mesje is onzeker. Mogelijk heeft 
dit graf meer bijgaven gehad, maar deze 
werden niet meer aangetroffen. De 
groene koperzoutkleur van de voortan- 
den in het ondergebit maakt het 
aannemelijk dat de overleden Frank een 
muntje in de mond heeft meegekregen. 
De oriëntatie van dit skelet was noord- 
zuid , de voeten naar het noorden 
gericht. De  dode was met gestrekt 
lichaam, op zijn rug liggend begraven. 
De armen lagen gestrekt naast het 
lichaam. Het  skelet was vanaf boven- 
zijde schedel t o t  aan het enkelgewricht 



190 cm lang! Ook  de lengte van de 
langsax bevestigt dat we hier met een 
uitzonderlij k lange, Frankische krijger t e  
maken hebben. Met een lengte van 70 
cm blijkt het wapen de langste sax die 
to t  nu toe in noordwest Europa is 
gevonden. De lengte van de skeletdelen 
uit het inhumatiegraf met de breitsax 
doet vermoeden dat ook deze Frank 
van een respectabele lengte was. 

Situatie en datering 
Als we de as van de huidige Zahnstraat 
in noordelijke richting doortrekken, dan 
komen we terecht in de oude kern van 
Angeren, waar zich reeds in de 9e eeuw 
een kerk bevond. Het is niet ondenk- 
baar dat deze kern ook in de 
Merovingische periode bewoond werd 
en het grafveld t o t  deze bewoning 
behoorde. Het ontbreken van luxueuze 
bijgiften wijst erop dat de ontdekte 
graven aan de Zahnstraat niet toebe- 
hoord hebben aan Franken met een 
grote welstand. Voor zover nu te  
bepalen is, ziet het ernaar uit dat de 
graven tussen 550 en 600 gedateerd 
kunnnen worden. Van de ijzeren 
voorwerpen zijn helaas geen afbeeldin- 
gen voorhanden, omdat de voorwerpen 
nog geconserveerd moeten worden. 

Tekeningen: 
Cor Nijenhuis 

ONRUST IN H E T  OOSTEN. 
ARCHEOLOGIE E N  
BOUWHISTORIE IN 
TSJECH REPUBLIK ll. 
Marc de Groot 

In het jaarverslag 2000 van A W N -  
afdeling 16 vindt u het eerste artikel in 
de reeks. Misschien is het handig dat u 
dit nog eens doorleest om uw geheugen 
op te  frissen; anders valt u gelijk met de 
deur in de beerput. 

Verzakking 
Reeds in de beginperiode van de 
restauratiewerkzaamheden aan pastorie 
en bijgebouwen in Pouzdrany werd in 
het 19e eeuwse stallengedeelte, achter 
het aangrenzende gotische huis, een 
verzakking in de bestaande bakstenen 
vloer (=maaiveld) waargenomen. De  
verzakking was ca. 2 x 2 m in het 
vierkant en centraal 30 cm diep. 
Nieuwsgierig naar de oorzaak ervan, 
besloot ik een kleine sonde t e  maken. 

- - - - 

Afbeelding I 
Blauwgrijze met schelpgruis 
gemagerde kookpot 
Schaal 1:4 
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Afbeelding 2 
Geellroodbakkend gebruiksaardewerk 
Schaal 1:4 

Z o  kon ik  gelijk de diepte van de 
fundatie van het aangrenzende muur- 
werk bekij ken i.v.m. verstevigings- 
maatregelen. Mijn vermoeden bleek 
juist. Reeds op geringe diepte trof  ik 
fragmenten van gedraaid, ongeglazuurd 
met schelpgruis gemagerd en van 
geglazuurde gedraaid aardewerk aan. 
Het aardewerk bevond zich tussen 
slachtafval, houtskool, spijkers, venster- 
glas en gebruiksglaswerk, natuur-en 
baksteen en opvallend veel fragmenten 
van kacheltegels met reliëfversiering. 
Uiteindelijk werd besloten om het 
zaakje wat grondiger aan te  pakken: het 
verzakte vloergedeelte werd totaal 
verwijderd en in lagen van 1 0- 1 5 cm 
werd er verdiept om geen "pieper- 
vondsten" te  missen. 

Beerkuil 
Na te hebben verdiept t o t  ca. I m bleek 
de kuil een droge, ronde beerkuil. De  
inhoud bleek te  zijn ingedroogd, zodat 
langs de wand een open ruimte was 
ontstaan. (BARTELS 1999, 25-35). Langs 
deze open ruimte was veel vondst- 
materiaal naar beneden gevallen, 
hetgeen een nogal verstoorde 

stratigrafie opleverde. Scherven die 
bovenin werden aangetroffen pasten 
aan scherven die een meter lager 
werden gevonden. Tussen de 1.2 - 2.2 
m versmalde de beerkuil zich van 2.2 m 
naar 0.8 m. De vulling werd vochtiger 
en homogener van kleur en bestond 
voornamelijk uit houtskool, natuur- en 
baksteen, slachtafval en beer, met her 
en der nog een fragment aardewerk. 
Vanwege instortingsgevaar van het 
aangrenzende muurwerk besloot ik de 
put niet verder t e  legen dan t o t  een 
diepte van 2.7 m. Met een "Wijchense 
urnen-priem" kon ik vaststellen dat de 
bodem van de put op 3.7 m. nog niet 
bereikt was. 

Kacheltegels 
Behoudens veel aardewerkfragmenten 
van blauwlgrijze met schelpgruis 
gemagerde kookpotten (Afb. l ) en in 
mindere mate geellroodbakkend 
gebruiksaardewerk, binnenin voorzien 
van loodglazuur (Afb.2), werden hon- 
derden fragmenten van, voornamelijk, 
ongeglazuurde kacheltegels geborgen. 
Een enkel fragment is afkomstig van de 
onversierde, zogeheten potkacheltegels 



(VAN DE VENNE 2000, 3 17), terwijl 
het merendeel met reliëf-voorstellingen 
(mal of kerbschnitt) is versierd. Het 
aantal fragmenten gebruiksglas is 
daarentegen met 15 stuks opvallend 
klein. Het  aardewerk wordt  door de 
Tsjechische archeologen dr. Pajer en 
dr. Sedlackova als midden 16e eeuws 
gedateerd. Als we er vanuit gaan dat de 
gemiddelde levensduur van een kachel- 
tegel tussen de 30 en 50 jaar ligt dan is 
een datering van de kacheltegels rond 
1500 zeer aannemelijk. 

Beschrijving kacheltegels 
De volgende soorten kacheltegels 
konden worden geborgen: 
tegels van roodbruin en blauwgrijs 
aardewerk, versierd met ruitmotieven, 
geflankeerd door dolfijnen en pilaren 
(identieke exemplaren zijn gevonden in 
de inpandige beerput Pouzdrany 1 15, 
aan de hand waarvan een complete, 
functionerende kopie van de kacheloven 

Afbeelding 3 

Schaal 1:2 

werd gebouwd!); 
- bijbehorende hoektegels, geflankeerd 

door een nar en adelaar met oogkap; 
- fragmenten van een fors blauwlgrijs 

tegeltableau met de voorstelling van St. 
Joris en de draak; 

- fragmenten van een geelrood gebakken 
tegel in kerbschnitt uitgevoerd, voor- 
stellende een geharnaste "mongolide" 
ridder (Afb.3.); 

- fragmenten van geelrood gebakken 
kroonlijsten in de vorm van kantelen, 
voorzien van gotische letters; 

- idem kroonlijsten in de vorm van 
christelijke kruizen; 

- fragmenten van roodgebakken kroon- 
lijsten in kerbschnit uitgevoerd, met 
groen loodglazuur; 

- een fragment van een roodbruin 
gebakken "drie koningenw-tegel met het 
hoofd van een der drie koningen. 

Kachelovens 
Volgens de bestaande catalogi worden 
de hierboven beschreven kacheloven- 
fragmenten normaliter vroeg gedateerd 
(SEDLACKOVA 2000), echter dit 
betreft voornamelijk fragmenten die in 
de steden Praag en Brno zijn gevonden. 
O p  het platteland komt de ontwikkeling 
en de bijbehorende versieringsmotieven 
van de kachelovens zo'n 100 jaar later 
op gang. Dr. Sedlackova kenmerkte het 
vondstcomplex "Pouzdrany Pastorie" 
als uniek en zeer rijk. Dergelijke kachel- 
ovens werden normaliter alleen in 
kastelen of huizen van de zeer welge- 
stelden gebouwd. De  bewoners van de 
renaissance-opvolger van het gotische 
boerderijcomplex heeft de wijnhandel 
in "Markt Pausram" ( de Sudeten-Duitse 
naam van Pouzdrany) blijkbaar geen 
windeieren gelegd. Van dit renaissance 



pand heeft overigens slechts een kamer 
de latere 18e eeuwse (o)verbouwing 
overleefd. 

Met dank aan dr. Jiri Pajer (Straznice) 
en dr. Helena Sedlackova (Praag). 

Tekeningen: 
Marc de Groot 
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EEN MIDDELEEUWSE KERK T E  
ESCHAREN (gem. Grave) 
Martien Koolen 

In 1999 werden door Woonmaatschappij 
Maasland plannen gepresenteerd voor een 
geheel nieuwe dorpskern te Escharen. 
Binnen deze plannen viel ook de sloop van 
het oude "Dorpshuus", een 
gemeenschaps-accomodatie. Op deze 
plaats moest een nieuw multifunctioneel 
centrum verschijnen. Omdat mij, via 
archiefonderzoek, al bekend was dat op 
de plaats van het "Dorpshuus" de voor- 
malige (middeleeuwse) kerk van Escharen 
moest hebben gestaan, hield ik de voort- 
gang van de plannen angstvallig in de gaten. 

Oude findamenten 
In oktober 200 1 was het dan zover. Er 
werd een aanvang gemaakt met de sloop 
van het "Dorpshuus" en het terrein moest 
bouwrijp gemaakt worden. Ik heb contact 
opgenomen met de woonmaatschappij en 
er werd besloten dat ik sloop en 
ontgraving zou begeleiden om eventueel 
voor de dag komende (oude) sporen te 
onderzoeken en in kaart te brengen. Toen 
het "Dorpshuus" gesloopt was, maakte 
een graaf- en trommelmachine het terrein 
schoon van bouwpuin. Bij het eerste 
opschonen werden direct enkele oude 
fundamenten zichtbaar. Er vormde zich 
een groepje amateur-archeologen, onder 
wie met name Jo de Wit  en Wilma van 
Genugten, dat het terrein gezamenlijk zo 
goed mogelijk onderzocht en in kaart 
bracht. Woonmaatschappij Maasland, die 
het belang van de aangetroffen funderin- 
gen ook inzag, stelde ons een dag lang een 
graafmachine ter beschikking om het 
terrein zo goed mogelijk op te schonen en 
vervelende obstakels te verwijderen. 



tekenen en fotograferen. 
Bijna complete fundering 
Onze stoutste verwachtingen werden 
overtroffen, toen bleek dat zich nog de 
nagenoeg complete fundering van de 
voormalige Escharense (middeleeuwse) 
dorpskerk in de grond bevond. Na 
melding áán en bezoek ván de ROB, 
besloten we de aangetroffen fundamenten 
nauwkeurig op kaart te brengen en niet 
méér ontgravingen te doen dan nodig was. 
Tevens werd besloten om met de hand 
eenderde gedeelte van de binnenzijde van 
het kerkje op te graven om zoveel 
mogelijk gegevens te verzamelen. Hierbij 
werd een tiental vrijwilligers ingeschakeld, 
onder wie ook enkele leden van AWN- 
afdeling Nijmegen e.o. 

Taakverdeling 
Tijdens het voorzichtig uitvlakken van de 
binnenzijde van het schip van het kerkje, 
troffen we direct enkele oude begravingen 
aan. De skeletten bevonden zich nog in 
situ en waren uitzonderlijk goed bewaard 
gebleven. Het vrijmaken van de 
begravingen vereiste dat we zeer nauw- 
keurig en zorgvuldig te werk gingen. Vanaf 
nu werden, om tijdwinst te boeken, de 
taken verdeeld. Onder leiding van Jo de 
Wit  ging een aantal mensen zich bezig 
houden met het "vooronderzoek" in en 
om de kerk om eventuele funderingen en 
dergelijke op te sporen, die aanwijzingen 
zouden kunnen geven omtrent uitbreidin- 
gen en verbouwingen van het kerkje. 
Onder leiding van Wilma van Genugten 
werden de begravingen minutieus vrij- 
gelegd, zodat ze goed te tekenen en te 
fotograferen waren. Zelf nam ik de 
algehele leiding op me, waarbij ik me 
voornamelijk bezig hield met veld- 
technische zaken, waaronder opmeten, 
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Onderhandelingen 
Toen de eerste planning uitgevoerd was, 
werd door de ROB besloten het terrein 
voorlopig met rust te laten. Eenderde van 
het schip was toen laag voor laag opgegra- 
ven en in kaart gebracht. De vrijgekomen 
fundamenten waren opgetekend, de 
begravingen waren voor verder onder- 
zoek veilig gesteld. Met behulp van de 
gemeente Grave waren de NAP-hoogtes 
vastgesteld en er waren vele profiel- 
tekeningen en foto's vervaardigd. Aller- 
eerst zou moeten worden vastgesteld wat 

Kerk €scharen, schaal 1:400 

I--! Tufkitenen kerkje, 12e eeuw 

Grootste uitbreiding, 17e eeuw 



er verder met het terrein zou gebeuren. 
Kon een groot gedeelte van het terrein 
voor later gespaard worden? O f  zou alles 
voor de nieuwbouw moeten wijken en 
uitgegraven worden. Toen het laatste het 
geval bleek, werd er haast een maand lang 
ijverig onderhandeld tussen ROB, Woon- 
maatschappij Maasland en de gemeente 
Grave om geld vrij te maken voor verder 
onderzoek. 

Samenwerking met BAAC 
Toen het geld vrijkwam, schakelde de 
ROB, BAAC (Bureau voor Bouwhistorie, 
Archeologie, Architectuur en Cultuur- 
historie) uit 's-Hertogenbosch in, om 
samen met de Graafse amateur-archeolo- 
gen de nog aanwezige resten van het 
kerkje geheel op te graven. BAAC zou 
daar één week tijd voor krijgen. In deze 
week werd de gehele plattegrond van de 
kerk vrijgelegd; die bleek groter dan in 
eerste instantie verwacht werd. Alle 
aangetroffen fundamenten en overige 
sporen werden ingemeten en op kaart 
gebracht; details van de bouwhistorie 
konden nauwkeurig onderzocht worden. 
De resterende binnenzijde van het schip, 
met zijn verschillende vloerniveaus, werd 
voorlopig nog gespaard: voor onderzoek 
hiervan had men meer tijd nodig dan één 
week. 

Begravingen in boomstammen 
Na die week onderzoek stond de gehele 
kerk op tekening en vertrok BAAC. 
Woonmaatschappij Maasland gunde ons, 
amateur-archeologen, nog enige tijd om 
het resterende gedeelte van het schip laag 
voor laag uit te diepen en op tekening te 
zetten, vóórdat de graafmachines zouden 
verschijnen. Hierbij troffen we, buiten de 
vele begravingen, veel sporen aan die 

wezen op een houten voorganger van het 
(tuqstenen kerkje. Op grote diepte 
vonden we de oudste begravingen in de 
vaste ondergrond: begravingen in uitge- 
holde boomstammen. Het zou te ver gaan 
om alle resultaten in dit jaarverslag te 
beschrijven. Overigens vergen nader 
onderzoek en uitwerking - we zijn er al 
ijverig mee bezig - zeker nog een jaar. 

Pers 
De opgraving eiste van ons vele maanden 
van intensieve en nauwkeurige arbeid, 
maar het resultaat mag dan ook gezien 
worden. Een compleet middeleeuws 
kerkje kon worden opgegraven, mét alle 
sporen van verwoestingen, verbouwingen 
en uitbreidingen, to t  het compleet verval 
van het geheel. Ook de pers besteedde 
veel aandacht aan de opgravingen, waar- 
door de site bezocht werd door honder- 
den geinteresseerden. Honderden foto's 
en dia's zijn gemaakt en de heer Van 
Kuppevelt uit Grave legde alles van dag 
to t  dag vast op video. 

Schitterende opgraving 
Tot slot: we mogen wel zeggen dat het 
een unicum is, dat amateur-archeologen 
een dergelijke complete opgravingen 
konden uitvoeren. W e  prijzen ons 
gelukkig met de enorm goede samenwer- 
king tussen ons en BAAC, onder leiding 
van Ronald van Genabeek, de gemeente 
Grave, Woonmaatschappij Maasland en 
Slopersbedrijf Van Schaijk uit Heesch. 
Iedere oprechte amateur-archeoloog 
droomt wel eens van een schitterende 
opgraving, door hem of haar uitgevoerd 
en uitgewerkt. Voor ons is de droom van 
het opgraven werkelijkheid geworden. Die 
van het uitwerken volgt. U hoort nog van 
ons. 



DE OPRUIMING 
Sjaak Mooren en jan Wessels 

In augustus 200 1 werd tijdens 
restauratiewerkzaamheden in het 1 7e 
eeuwse stadhuis van Gennep de 
klokkentoren opgeruimd. Dit was niet 
vaak gebeurd en naast bouwmaterialen 
werd er ook een vreemd ijzeren 
voorwerp aangetroffen. Aannemer 
Roelofs uit Ottersum legde het object 
apart en voorkwam daarmee dat het 
vernietigd werd. Bij toeval kwam het 
voorwerp onder ogen van J. Wessels uit 
Gennep, die er onmiddellijk een kanon 
in herkende. 

Vorm en kaliber 
Hoe het kanon in de toren verzeild is 
geraakt is onbekend. Mogelijk diende 
het als contragewicht om goederen op 
te hijsen. Een aanwijzing hiervoor 
vormen metalen strips die aan het 
kanon waren vastgeklonken; deze zijn 
bij de restauratie verwijderd. Het kanon 
is niet meer compleet: eenderde deel 
van het cilindervormige lichaam is 
afgebroken. De loop is  eerst 
cilindervormig en vervolgens acht- 
hoekig. Het kaliber (formaat kogel) is 
6,8 cm. (Afb. I )  Het kanon is wat vorm 
betreft zeer merkwaardig en past niet in 
de typologie. Normaal gesproken zou 
de gehele loop achthoekig moeten zijn. 
Het cilindervormige deel van de loop 
lijkt daarom een latere versterking te 
zijn, zodat er zwaardere ladingen mee 
verschoten konden worden. Het 
vuurwapen dateert uit omstreeks 1550. 

zwaar vuurwapen, waarvan de loop bij 
gebruik ondersteund moest worden. 
Later moet dan zijn besloten om er een 
kanon van te maken, een vuurwapen op 
een vaste opstelling dus. Dit blijkt uit de 
band met het oog onderaan, die om de 
loop is vastgesmeed. De loop zal 
vermoedelijk in een houten lade hebben 
gelegen, waar de vreemde vorm van de 
achterkant op wijst. (Afb.2) Als de loop 
niet op een soort affuit heeft gelegen, 
zou de loop hebben moeten eindigen in 
een smeedijzeren, zogeheten richtstaaf. 
Het is onwaarschijnlijk dat het cilinder- 
vormige deel van de loop is aangebracht 
in het kader van een reparatie. Gebar- 
sten kanonnen werden niet gerepa- 
reerd, dat was te gevaarlijk. Nader 
onderzoek met behulp van röntgenfo- 
to's zal moeten uitwijzen of de cilinder- 
vorm inderdaad later is aangebracht. 
Blijft de vraag hoe het kanon in Gennep 
terecht is gekomen. Het is verleidelijk 
om een verband te zoeken met de 80- 
jarige oorlog die in deze streken flink 
gewoed heeft. Het is de bedoeling dat 
het kanon in Gennep geëxposeerd 
wordt. 

Gegevens over het kanon werden 
beschikbaar gesteld door de heer ].P. 
Puype, conservator Legermuseum Delft, 
waarvoor onze dan k. 

Vuurwapen op vaste opstelling 
Mogelijk' is het wapen oorspronltelij k 
een haakbus geweest. Dit was een 
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Afbeelding I 
Het  kanon uit Gennep 

Afbeelding 2 
Voorbeeld van een kanon op houten 
affuit in het Legermuseum te Delft 
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