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VOORWOORD JAARVERSLAG 2003 
JAARGANG XXXVI 
Petervissers, voorzitter 

Beste lezer, 
Fijn dat u het voorwoord niet overslaat. 
Ik zal het kor t  houden, want er valt nog 
genoeg te Iezen.Artikelen te  over in dit 
jaarverslag, zoveel zelfs dat de redactie 
zwaar heeft zitten dubben over hoe ze 
alle kopij kon verwerken. Een luxe- 
probleem dus; een ruige dissonant in het 
doemkoor, dat steeds maar zingt dat er 
voor amateur-archeologen niets meer is  
te doen. Gelukkig zijn er in ons werkge- 
bied - en blijkens een van de bijdragen 
aan dit jaarverslag ook daarbuiten - nog 
steeds voldoende mogelijkheden om op 
een acceptabele manier met onze hobby 
bezig te  zijn. Dit jaarverslag, het medium 
bij uitstek om rekenschap af te  leggen 
van het bestaansrecht van onze afdeling, 
weerspiegelt dat. 

36 keer 
Dit is overigens het 36e jaarverslag van 
onze afdeling: wij beginnen zelf geschie- 
denis te  worden. In de loop van de tijd is 
er nogal wat veranderd aan ons jaarver- 
slag, maar op een bepaalde manier ook 
weer niet zó veel. De  jaarverslagen over 
1968, 1969 en 1970 bestaan nog uit een 
of meer stencils. Het zijn overzichten 
van de veldwerkactiviteiten.Aan foto's 
en tekeningen doen we in die tijd nog 
niet. Het jaarverslag over 197 1 is voor 
het eerst uitgevoerd in het inmiddels zo 
vertrouwde AS-formaat.Alleen met een 
in een oranje omslag gestoken jaarver- 
slag over 1972 wordt van dit stramien, 
dat dan feitelijk nog geen stramien is, 
afgeweken. Het boekje is iets groter. 
Inhoudelijk is de toon intussen gezet: 

overwegend korte artikelen met afbeel- 
dingen waarin leden verslag doen van 
hun bevindingen.Archeologie blijkt een 
'brede' hobby te  zijn. D e  laatste jaren is  
er extra aandacht voor de lay-out van 
ons jaarverslag, vanuit de gedachte dat 
een mooie vormgeving de inhoud 
ondersteunt.wat ook opvalt: de artike- 
len worden de laatste jaren omvangrij- 
ker. Zou dat komen doordat de moge- 
lijkheden t o t  het verrichten van veld- 
werk wat zijn afgenomen en er dus 
meer tijd is voor het uitwerken van 
onderzoek? 

Dikker dan ooit en rnét register 
Ik hoop dat u dit jaarverslag, dikker dan 
ooit  (niet u maar het jaarverslag), met 
plezier zult lezen en dat het een plaatsje 
vindt in de boekenkast, naast zijn oudere 
broertjes en zusjes. Bij dit jaarverslag 
hoort  een register. Het omvat de 
jaarverslagen van 1968 t o t  en met 2003. 
U kunt gericht bladeren in 36 jaargan- 
gen! Tot slot wil ik ieder die heeft 
bijgedragen aan het t o t  stand komen van 
dit jaarverslag van harte bedanken. In het 
bijzonder natuurlijk de speurneuzen, 
schrijvers en tekenaars; niet te  vergeten 
onze vormgever, Henri Elbers. Ook  Jan 
van Daalen verdient lof, en niet alleen 
voor zijn inspanningen ten behoeve van 
het register. Hoewel goede wijn geen 
krans behoeft, mag het best een keer 
gezegd worden. Ook  prijs ik me gelukkig 
met de hulp van en samenwerking met 
de professionals van het Bureau Archeo- 
logie Nijmegen.WimTuijn bedank ik 
voor de samenwerking bij het redigeren 
van dit jaarverslag. Salve! 





VERSLAGVAN D E  SECRETARIS 
Jan J. van Daalen 

Onze webmaster, Aad Hendriks, op- 
perde in dit verslagjaar het plan om voor 
de afdeling een Nieuwsbrief te ontwer- 
pen. Inmiddels is dit plan gerealiseerd en 
hebben de leden en donateurs, die hun 
e-mailadres bij de secretaris hebben 
opgegeven, het laatste convocaat van 
2003 als Nieuwsbrief ontvangen. Dit  
bericht is verluchtigd met afbeeldingen 
en er kan worden doorgelinkt naar een 
aantal onderwerpen, die in de brief aan 
de orde komen. 
Tijdens de afdelingsledenvergadering van 
2002 heeft de Kascommissie gevraagd 
om het boekenbestand van de afdeling 
te inventariseren en toegankelijk te 
maken voor de leden. In feite is onze 
bibliotheek het kostbaarste goed van de 
afdeling. Ben Teubner en uw secretaris 
zijn sindsdien bezig onze boeken in een 
gegevensbestand op te nemen met 
behulp van MS Access. Behalve de 
schrijver en de titel wordt per boek met 
trefwoorden aangegeven welke periode 
het boek behandelt, welke typen vond- 
sten (glas, aardewerk, hout, etc.) worden 
besproken, welke steden of buurten aan 
de orde komen en of er catalogi in 
voorkomen. Niet alleen worden de 
boeken zo ge'inventariseerd maar wordt 
het bestand ook opengelegd voor een 
digitale zoekactie. Dat het werk tijdro- 
vend is, mag blijken uit het aantal boeken 
dat nu in het bestand is opgenomen: 
2 12! We zijn nog niet halverwege. Het 
ligt wel in onze bedoeling om het nog 
groeiende bestand dit jaar op onze 
webplek te plaatsen. 

Excursies 
In het verslagjaar vierde onze afdeling 
haar 35-jarig bestaan.Vierden we ons 
zesde lustrum met een symposium in 
Kasteel Wijchen, deze keer zochten en 
vonden we op 17 mei ons heil in het 
Park Kalkriese en in hetwestfalisches 
Römermuseum in Haltern. De 40 
deelnemers aan deze excursie hebben 
een genoeglijke dag gehad, mede door 
het fraaie weer op die dag. Kofie met 
gebak verhoogde de feestvreugde. De 
grote deelname heeft het bestuur 
zodanig bemoedigd dat ook voor het 
jaar 2004 een excursie naar een nieuw 
museum in Westfalen wordt voorbereid. 
De fietstocht rondom Swalmen bij 
Roermond op 14 juni dreigde te moeten 
worden afgebroken vanwege plotselinge 
hevige regenval. De twaalf deelnemers 
konden in feite vooruit noch achteruit. 
Na een uur te hebben gewacht brak de 
zon door. Het Limburgse landschap en 
de archeologische en historische be- 
zienswaardigheden beloonden de 
deelnemers rijkelijk. Een herhaling op 20 
september van de fietstocht langs het 
veronderstelde Romeinse aquaduct 
tussen Berg en Dal en de Hunerberg in 
Nijmegen moest worden afgelast 
vanwege de geringe belangstelling. 

Activiteiten 
in Wijkcentrum D e  Ark  
Op 18 februari opende dr. ing. Kees 
Peterse ons archeologisch jaar met zijn 
lezing "Romeins Nijmegen boven het 
maaiveld". Deze goedbezochte lezing 
maakte duidelijk dat archeoloog en 
architect elkaar voortdurend (moeten) 
stimuleren bij het ontwikkelen van hun 
inzichten. Ook de afdelingsleden- 
vergadering van 8 april werd druk 



bezocht. De videofilms die na afloop 
daarvan door jan van Huet werden 
vertoond, bevatten mooie, soms poëti- 
sche, beelden van archeologische en 
historische onderwerpen uit Hernen en 
Wijchen. O p  9 september werd de 
jaarlijkse Schervenavond gehouden. Het  
aantal bezoekers was deze avond wat 
kleiner dan gewoonlijk omdat onze 
professionele leden congresseerden, 
maar de getoonde vondsten en de 
bijbehorende achtergrondverhalen 
waren reden genoeg voor een geani- 
meerde sfeer. Harry van Enckevort 
verzorgde op 14 oktober een lezing 
over "Een unieke tempel in Elst-Wester- 
aam". De meer dan 50 bezoekers 
beseften na afloop dat het toeval altijd 
invloed blijft houden op het onderzoek. 
De  laatste lezing van het jaar ligt de vele 
bezoekers nog vers in het geheugen, niet 
in de laatste plaats door het indrukwek- 
kende betoog van dr. Carol van Driel- 
Murray. O p  indringende en meeslepende 
wijze wist ze de 56 aanwezigen te  
boeien met haar kennis ten aanzien van 
de Cuijkse lederen voorwerpen, die 
door de leden van de Stichting Mergor 
in Mosam waren opgedoken. Nog lang 
na haar lezing verdrongen de bezoekers 
zich voor de uitstalling van reproducties 
van de besproken modellen Romeinse 
schoenen. 

Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 
vergaderd op 24 februari, 14 april, 16 
juni, 29 september en 24 november. O p  
deze vergaderingen worden de meeste 
activiteiten van de afdeling besproken en 
georganiseerd.Voor de vertegenwoordi- 
ging van de afdeling naar zijn werk- 
omgeving was het voor het bestuur een 

rustig jaar. Onze veldwerkcoördinator 
heeft samen met de voorzitter een 
cursus 'Veldwerk voor Beginners' 
verzorgd in samenwerking met verte- 
genwoordigers van afdeling 17. De  
afdeling werd vertegenwoordigd op de 
Jaarvergadering van de A W N  in 
Deventer op I O mei en op de 
Afgevaardigdenvergadering van 22 
november in Amersfoort. Onze 
veldwerkcoördinator heeft voorts op 29 
maart instructie gegeven op de cursus 
'Deskundigheidsbevordering' in 
Nijmegen. Ook  verzorgde hij op 22 mei 
een lezing in Deest over de 
Uivermeertjes en de bijzondere vond- 
sten daaruit. Er waren voorts contacten 
met hetArcheologisch Laboratorium 
van de KUN, met vertegenwoordigers 
van het Bureau Archeologie Nijmegen, 
onder andere over de stroomlijning van 
vondstmeldingen vanuit de afdeling, en 
met de gemeente Mook-Middelaar. Deze 
laatste contacten zijn niet optimaal. 
Er werd archeologisch onderzoek 
uitgevoerd in Malden-Zuid in het plan 
Vieracker. Onze werkende leden troffen 
een esdek aan met bewoningssporen uit 
de late bronstijd en de ijzertijd. Buiten 
de officiële opgraving bij het 
Uivermeertje werden enige malen 
vondsten verzameld, verwerkt en 
vervolgens gemeld. 

Leden en donateurs 
Voor het eerst in jaren vertoonde het 
ledental een dalende lijn. De afdeling is 
weer terug op het niveau van rond de 
eeuwwisseling. De  economisch moeilijke 
tijden zullen invloed hebben gehad op de 
talrijke opzeggingen. Het is verbazing- 
wekkend dat met name leden, die zich 
slechts kor t  daarvoor hadden aange- 



meld, een jaar later al hebben afgehaakt, Het is verheugend dat het aantal 
vaak zonder daar bericht van te geven. donateurs op hetzelfde niveau blijft. 

eassocieer 

In 2003 aangeschafte boeken 

Bitter, i?, e.a., 2002 
Boelicke, U., 2003 

Cordfunke, E., 1978 

Fontijn, D., 2002 
Gose, E., 1976 

Groeneweg, G., 1982 
Jacobs, E., e.a., 2002 
Kist, J.B., e.a., 1986 
Meerdere auteurs 
met o.a. J.Thijssen en i? Schut, 2002 
Panhuysen,T., 1984 
Regteren Altena. H. van, 1966 

Regteren Altena, H. van, 1972 

Sas, K. en Thoen, H., 2002 

Stuart, i?, 2003 
Vanvinckenroye,W., 199 1 
Vilsteren,V.T van, 2003 

De beerput als bron 
Die Fibeln aus dem Areal der 
Colonia Ulpia Traiana 
Alkmaar in Prehistorie en ME, 
I O jaar stadskernonderzoek 
Sacrificial Landscapes (de gehele bronstijd) 
Gefasstypen der Römische Keramik 
lm Rheinland 
Opgravingen in Steenbergen 
Spitten aan het Spaarne 
Van VOC tot Werkspoor 
Middeleeuwse toestanden 

Maastricht staat op zijn verleden 
Stadskernonderzoek in Amsterdam 
(1 954 tot  1 962) 
Vondsten onder de St. Olofskapel; 
Stadskernondenoek in Amsterdam 
Schone Schijn, 
Romeinse juweelkunst in West-Europa 
Nehalennia, documenten in steen 
Gallo-Romeins aardewerk uit Tongeren 
100.000 jaar SEX 





EEN ROMEINSE KAM UIT 
DE MAAS 
Fiona Zachariasse 

Een van de recente vondsten uit de 4e 
eeuwse Romeinse laag van gebied 6000 
in de Maas bij Cuijk is een houten 
kammetje. Het verkeert in goede staat, 
met veel van zijn brede tanden nog 
intact. Zulke kammen worden vaak, 
enigszins onterecht, als 'luizenkammen' 
aangeduid omdat de geringe afstand 
tussen de smalle tanden ze geschikt 
maakt om haar te ontluizen.Toch 
hadden bijna alle kammen in de oudheid 
dezelfde vorm: smalle tanden aan de ene 
en bredere aan de andere kant. Het 
hoeft dus geen speciaal voor ontluizen 
gemaakte kam te zijn. 

Buxus 
De kam lijkt te zijn vervaardigd van 
buxushout (Buxus sempervirens), een 

houtsoort die voor veel van de uit de 
Romeinse periode bewaard gebleven 
kammen is gebruikt. Aangezien buxus in 
Nederland niet inheems is, en heel traag 
groeit, is de kam hoogstwaarschijnlijk 
geïmporteerd. Zijn eenvoudig voorko- 
men, zonder enige versiering, maakt 
duidelijk dat het hier niet om een luxe 
importproduct gaat, maar om een 
alledaagse kam. Een exemplaar zoals een 
soldaat gehad zou kunnen hebben. 
Momenteel wordt de kam verder 
onderzocht. Ook het slib dat tussen de 
tanden zat, wordt bekeken op eventueel 
aanwezige resten van luizen en vlooien. 

Literatuur 
Pugsley, P, 2000, 
Wooden combs and niche markets, 
Roman Finds Group, Finds Archive, 
Engeland. 



AARDEWERK UIT DRUTEN annex pispotten en twee room-lmelk- 
Anneke van Bergen potten); een vuurtest, een komfoor en 

zestien borden waaronder drie exempla- 
Na een kleine booractie in Druten op ren uitgevoerd in faience. Een van de 
30 maart 2002, achter het Ambtshuis, drie faience-borden kan op basis van de 
wist één van de aanwezigen zich te standring van 12 cm in doorsnede 
herinneren dat bij een familie in de 
buurt nog een doosje aardewerk op ons 
lag te wachten. Het aardewerk was bij 
toeval gevonden tijdens verbouwings- 
werkzaamheden aan het pandveerstraat 
I te Druten.Volgens de vinder, de heer 
Van Mieghem, waren de vondsten 
geconcentreerd op ca. één vierkante 
meter. 

Aardewerk 
De aanname dat deze vondstgroep een 
min of meer gesloten complex vormt, 
wordt bevestigd door de gegevens die 
determinatie van het materiaal ople- 
verde. 
De groep bestaat uit een minimum- 
aantal van 40 stuks aardewerk, onder 
andere: vier kannen; vijf koppen; zes 
kommen; vijf potten ( drie voorraad- .. .- 
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Afbeelding I 
18e eeuws aardewerk uit Druten 
Schaal 1:4 TekeningA. van Bergen 



waarschijnlijk beter als schotel aange- 
duid worden. 
Zestien voorwerpen zijn getekend. 
Vier daarvan worden hier afgebeeld, 
te weten het komfoor (Afb. I. I), datering 
1750- 1775; een bord met daarop het 
jaartal 1746 (Afb. 1.2); een vuurtest 
(Afb. 1.3, in boven- en zijaanzicht), 
datering 17d- 18A*, en een room- annex 
pispot (Afb. 1.4), datering 178. 

Determinatie 
Het overgrote deel van het gevonden 
materiaal past in de 18e eeuw.Voor het 
gemak is op één bord zelfs het jaartal 
1746 aangebracht. (Afb. 1.2) Twee 
objecten hebben echter een datering in 
de 17e eeuw: de al genoemde faience- 
schotel en de room- annex pispot 
(Afb. 1.4). De faience-schotel, van wit- 
bakkende klei gemaakt, heeft op de 
spiegel een fruitmand. (CLEVIS EN 
KOTTMAN, p. 1 14, cat.nr. 1 1 - 1999) 
Deze schotel zal een bijzonder stuk 
huisraad geweest zijn, waarop men zuinig 
was. Daarom is hij waarschijnlijk wat 
langer meegegaan dan het gewone 
gebruiksaardewerk.Voor de room-/ 
pispot gaat deze verklaring niet op. De 
pot is uitgevoerd in roodbakkende klei 
en heeft een aangeknepen standring met 
een diameter van I I cm. Loodglazuur is 
inwendig aangebracht. (CLEVIS EN 
KOTTMAN p. 107, cat.nr. 1 1-89) Deze 
pot is gedateerd in de tweede helft van 
de 17e eeuw. De overgang van 178 naar 
het begin van de 1 Be eeuw zal geleidelijk 
geweest zijn. In ieder geval een barrière 
die voor een enkele pispot, met wat 
geluk, best te nemen moet zijn geweest. 

Bewoningsgeschiedenis 
Cor van den Heuvel,AWN-lid uit 

Druten, heeft via de kadastrale kaart van 
1808, te vinden in het rijksarchief in 
Arnhem, achterhaald dat in het ge- 
noemde jaar, op de plaats van het 
huidige adresveerstraat I, een boerderij 
van het type krukhuis met hooimijt 
stond."Dat duidt," schrijft Cor in een 
notitie d.d. 8 december 2003,"op een 
zekere mate van welstand van de boer 
die er woonde. Ik ga ervan uit, dat de 
hoeve al in de 18e eeuw is gebouwd, 
gezien de situatie in de Franse tijd. (...) 
Voor zover ik heb kunnen achterhalen, 
heeft de boer naast het boerenbedrijf 
ook een winkelnering gedreven." 

Literatuur 
Bartels, M., 1999. Steden in scherven. 
Vondsten uit beerputten in Deventer, 
Nijmegen en Tiel (1250 - 1900). 
Amersfoort 
Clevis, H. en j. Kottman, 1989. 
Weggegooid en teruggevonden. 
Aardewerk en glas uit Deventer vondst- 
complexen 13 75 - l 750. Deventer. 
Mars, A., 199 1. Genneps Aardewerk 
een 18de eeuwse pottenbakkerij archeolo- 
gisch onderzocht. Gennep. 
Olivier, R., 1994. Bodemvondsten uit 
Goeree-Overflakkee. 25 jaar archeologisch 
en historisch onderzoek door De Motte. 
Ouddorp (Z.H.) 
Thijssen, 1. (red.), 1984. Van huisvuil tot 
museumstuk. Nijmegen. 
Thijssen, j. (red.), 1 99 1. Tot de bodem 
uitgezocht. Glas en ceramiek uit een 
beerput van de Hof van Batenburg te 
Nijmegen, 13 75 - l 850. Nijmegen. 

* 18A: eerste helft van de 18e eeuw; 
188: tweede helft van de 1 8e eeuw. 
De letters qb,c en d verwijzen naar resp. 
I e, 2e, 3e en 4e kwart van een eeuw. 



OP EXCURSIE N A A R  DUITS- 
LAND: KALKRIESE E N  HALTERN 
Ruud Harmsen 

O p  7 mei 2003 vierde onze afdeling haar 
zevende lustrum met een excursie naar 
Kalkriese en Haltern. De  "Varusschlacht" 
vond plaats in 9 na Chr. bij het huidige 
Kalkriese in het Osnabrucker land. O p  
het slagveld zijn veel Romeinse, geen 
Germaanse, vondsten gedaan, die in het 
pasgebouwde museum zijn te  bewonde- 
ren. Het hele museum is van ijzer en 
cortenstaal, roestbruin van kleur, met 
een scheve toren die uitzicht geeft op 
het slagveld c.q. de archeologische 
vindplaats en heeft als geheel een 
gesloten, hermetisch karakter. De  
verzameling bestaat uit ca. 3000 vond- 
sten: fibulae, spijkers van schoenen, veel 
munten, speerpunten, gespen, brons- 
beslag etc. Een bijzonder voorwerp is 
het bronzen masker. De  tentoonstelling 
is gesitueerd in een labyrint van vitrines, 
schotten en andere obstakels. (Een 
gevoel dat ook de Romeinen op deze 
plaats gehad zullen hebben.) Het is er 
vrij donker, waardoor de voorwerpen 
slecht zichtbaar zijn.wat betreft de 
teksten is er veel aan grafische vormge- 
ving gedaan, zowel op de achterwanden 
als op het glas van de vitrines. De  
teksten zijn klein gedrukt, eenvormig, 
slecht lees- en zichtbaar, onduidelijk en 
onrustig. Het vele leeswerk vergt veel 
concentratie en geduld. Er zijn geen 
moderne middelen als touch-screen- 
schermen en monitoren. Het nabijgele- 
gen park geeft een goed idee van de 
omstandigheden waarin de "Schlacht" 
heeft plaatsgevonden: het laat een 
reconstructie zien van het moeras, de 
Germaanse wal met palissaden en de 

Romeinse weg. De  laatste is door het 
hele park heen aangeduid d.m.v., we- 
derom, platen cortenstaal, waarin 
teksten gegraveerd zijn van klassieke en 
hedendaagse auteurs.Tevens zijn er drie 
paviljoens te  bezichtigen met als the- 
mata:"sehen, hören und fragen" die 
heden en verleden op bijzondere wijze 
verbinden. Kortom: het park is heel 
instructief, het museumaanbod weinig 
gevarieerd en weinig toegankelijk, de 
sfeer is donker met slecht leesbare 
teksten. 

Haltern 
Het Westfalisches Römermuseum in 
Haltern biedt ons de resultaten van 
meer dan 100 jaar onderzoek van het 
Romeinse kampement, beter de Ro- 
meinse kampementen, aan het riviertje 
de Lippe in Haltern. Het  museum ligt op 
historische grond, opgetrokken in steen, 
metaal en heel veel glas. Het is licht van 
kleur en heeft een open karakter. D e  
tentoonstellingsruimte binnen is ruim en 
licht met grote vitrines. Diverse thema's 
komen aan bod: keramiek,gereedschap, 
munten, wapens etc. Er zijn heel veel 
vondsten te  zien. De  opstelling binnen 
de vitrines is erg afwisselend. De  teksten 
zijn goed leesbaar: er is verschil in kleur, 
grootte en typografie. Er staan teksten 
op het glas, bij de voorwerpen en op de 
achterwanden. Zeer educatief zijn het 
model van het legerkamp, de leren tent, 
de opgegraven veldoven en de uitrusting 
van een soldaat, die letterlijk op de 
schouders genomen kan worden om te 
ervaren welk gewicht de Romeinse 
infanterist meetorste.Tevens is er 
gebruik gemaakt van audiovisuele 
middelen. Kortom: een heel toegankelijk, 
licht, zeer gevarieerd en mooi museum. 



Conclusie bezoeken en er zo wisselend op te 
O p  beide plaatsen is er goed geld reageren: ik heb me geërgerd én volop 
besteed om de vondsten en het belang genoten, ik was verveeld én geboeid. De 
van de plek inzichtelijk te  maken. Zij reisduur was lang (ondanks het aange- 
vullen elkaar goed aan. Het was een name gezelschap) maar als geheel kan ik 
bijzondere ervaring o m  binnen één dag de dag als zeer geslaagd beschouwen. 
twee zulke contrastrijke musea te  

Voor de hout-aarde-wal in het hoofdkampement 
van Haltern zijn ca. 12.500 eiken gerooid. 
Uit: Westfàlisches Römerrnuseurn Haltern pag. 29. 



VERSLAG SCHERVENAVOND 
John Jansen 

O p  9 september 2003 hield onze 
afdeling weer de traditionele scherven- 
avond in de grote zaal van wijkcentrum 
De Ark  in Nijmegen. Onder de 39 
aanwezigen ook een aantal nieuwe 
gezichten.voor onze voorzitter reden 
zichzelf maar weer eens voor te  stellen. 
Het werd uiteindelijk een lange avond 
met diapresentaties. het tonen, beschrij- 
ven, bekijken en bevoelen van allerlei 
vondsten. Daarbij viel het grote aantal 
bijdragen uit Cuijk op. 

De volle buik van Cuijk 
Uit  de presentaties bleek dat in de loop 
van vele eeuwen de Cuijkse bodem heel 
wat mooi spul heeft opgeslokt, dat er nu 
door onze enthousiaste leden niet o f  
nauwelijks verteerd weer wordt uit- 
gepeuterd. Dat een overvolle buik ook 
braakneigingen t o t  gevolg kan hebben. 
bleek uit de beamer-presentatie van 
Joost van den Besselaar over de stenen 
afkomstig van de Romeinse brug van 
Cuijk. Onder de titel 'Als stenen konden 
spreken' kregen we een tranen- 
trekkende 'roadmovie' voorgeschoteld 
over de reis van uniek bouwmateriaal 
langs obscure en onveilige opslagplaat- 
sen, met bijbehorende beschadigingen en 
verlies van documentatie. Het 'happy 
end' werd uiteindelijk gevonden in 
passende opslagruimte, goed beveiligd 
tegen verdere aantasting. D e  'happiness' 
duurde echter niet lang door de opmer- 
king van Joost dat de vondstpartij ook 
een twintigtal houten palen van ca. 4 
meter lang en 40 cm in doorsnee 
bevatte, die goed geconserveerd zijn, 
maar op raadselachtige wijze zijn 

verdwenen.Wordt het volgend jaar een 
presentatie 'Romeins brandhout' of  
'Romeins hout weer boven water'? 
Wordt wellicht vervolgd. 

National Geographic 
De duikers van Mergor in Mosam 
kwamen met nog meer uit de Maas. De  
vele stukken leer uit de Maas blijken van 
geweldige kwaliteit. National Geographic 
heeft er een artikel aan gewijd in het 
septembernummer van 2003:"De 
schoenen van Cuijk". Het materiaal 
wordt thans wetenschappelijk onder- 
zocht en er wordt gewerkt aan recon- 
structies van Romeins schoeisel.Andere 
recente vondsten van de duikers: perfect 
geconserveerde eikenblaadjes, muntjes 
uit de vierde eeuw, bronzen spelden, 
stukjes zuiver goud, touw, een 'duvel' 
(verbinding tussen marmer en hout) en 
een houten Romeinse kam die erg veel 
leek op een luizenkam. Ook  het scherf- 
materiaal was opmerkelijk: een terra 
sigillatascherf van een wrijfschaal en 
zogeheten kwaliteitswaar kwamen op 
tafel. Opmerkelijke vondsten vooral 
vanwege de vondstomstandigheden: 
kleine stukjes verborgen in troebel 
water en modder. 

Stilleven van Romeins aardewerk 
Meer boeiende vondsten uit Cuijk 
werden gepresenteerd door jantien 
Koeling, die ons met behulp van een 
diapresentatie leidde langs (het profiel 
van) een Romeinse weg, een Romeinse 
askist en veldovens uit de achttiende 
eeuw. Spectaculair was de vondst die 
Ton van der Zanden deed.Tijdens een 
wandeling in de avondschemer vond hij, 
bij een inmiddels verlaten terrein waar 
wegwerkzaamheden werden uitgevoerd, 



op een zandhoop een stilleven van 
Romeinse potten en borden. Netjes 
opgestapeld; niemand te zien in de 
omgeving. Een wonderlijke vondst die 
een mooi artikel met foto in de De 
Gelderlander van 26 februari 2003 
opleverde. Een onwetende graaf- 
machinist, met het hart op de goede 
plaats, bleek'de dader' te zijn. Een sterk 
verhaal en een mooie vondst; wat wil je 
nog meer als amateur-archeoloog? Een 
enthousiast beginnend amateur-archeo- 
loon uitvianen bii Cuiik , . 
vond op zijn eerste 
'Pieperpad' al direct een 
Romeinse munt. Ook 
raapte hij o.a. een 
slingerkogel, een gewicht, 
een 18e eeuws stuk 
leerbeslag en een oude 
dartpijl op. 

Parade van archeo- 
curiosa 
Er waren nog meer 
mooie vondsten te 
bewonderen. Uit het 
Wijchens Meer kwam 
een stuk maalsteen met 
een schuin doorboorde 
rand, waarschijnlijk 
inheems-Romeins maar 
vroeger kan ook (zie 
HARSEMA, p.20-22). Uit  
de Wijchense archieven 
had Ben Teubner nog wat 
raadselachtige ijzerwaren 
opgedoken: o.a. een 
beeld van een vrouw 
(een godin?) en een paar 

(vermoedelijke) fibula's. Uit Druten 
kwam een bordscherf langs met daarop 
een jaartal: 1746. Het dateren van het 
eigen aardewerk had men wat ons 
betreft vroeger vaker zo mogen doen. 
Wim Tuijn toonde ons enkele vondsten 
uit Deest, afkomstig van een rijke 
vondstlocatie die geofferd gaat worden 
aan de zandproductie. Het betrof een 
bronzen stuk schildbeslag, een zegel- 
doosje en een stuk maar  gepatineerde 
vuursteen (paleolithisch) en een stuk 

Schervenavond 2003: 
vondsten proeven in de Ark 



steen, vermoedelijk van een Romeins 
beeld. Ook  rolde er een opmerkelijk 
klein meloenkraaltje voorbij. Hadden de 
duikers één messing heft meegenomen, 
afkomstig uit de Niers, Joy de Jong 
presenteerde er maar liefst drie. Ze 
waren afkomstig van verschillende 
vondstlocaties. Eén van de drie bleek 
een weergave van een Bijbelse voorstel- 
ling: jonas die door de walvis wordt 
opgesloktluitgespuugd. Datering: ver- 
moedelijk 16e - 17e eeuw.Van verschil- 
lende vondstlocaties (Deest en Wijchen) 
kwamen twee zalfsteentjes. Dergelijke 
platte steentjes, waarvan het bovenvlak 
groter is dan het ondervlak, zijn vooral 
bekend uit Romeinse artsengraven 
(zalfjes) en vrouwengraven (cosmetica). 
Opmerkelijk verschil tussen beide 
steentjes is de gladheid van het 
Wijchense exemplaar versus de ruwheid 
van het Deestse. 

Vorstengraf in vandaalbestendig 
staal 
Nadat iedereen zich over alle vondsten 
had kunnen buigen hield Gerard van 
Alphen de laatste diapresentatie over de 
reconstructie van de grootste grafheuvel 
van Nederland, hetvorstengraf van Oss. 
Deze ijzertijdheuvel is over een be- 
staande bronstijdheuvel gebouwd en 
thans gereconstrueerd in 'vandaal- 
bestendig staal'. De  geplande videofilm 
moest vanwege het overvolle pro- 
gramma en de beschikbare tijd naar een 
volgende keer worden doorgeschoven. 
Daar zie ik nu al weer naar uit.want een 
schervenavond van de A W N  afd. 16 is 
nog altijd heel wat leuker dan een 
gemiddelde treurbuisavond, gevuld met 
'Tussen kunst en kitschl,'Discovery' en 
'National Geographic'. Hoelang zal het 

nog duren voordat onze schervenavond 
op TV komt? 
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EEN ZALFSTEENTJE 
VAN DE ZOLDER 
Petervissers 

Bij het in kaart brengen en determine- 
ren van het niet-geadministreerde deel 
van het vondstenbezit van Museum 
Kasteel Wijchen komen de bezoekers 
van de maandelijkse bijeenkomsten 
regelmatig voor aangename verrassingen 
te staan. (vgl.TUIJN 2002) Om mooie 
vondsten te doen zijn deze gelukkigen 
niet langer aangewezen op semi-(il)legale 
activiteiten met grondboor, detector of 
spade; hoe ouderwets lijkt toch ons 
AWN-logo. Het leegmaken van kratten, 
die vaak al decennia lang op de museum- 
zolder staan, blijkt voldoende voor het 
doen van interessante vondsten. Dat ze 
veelal gebrekkig of niet gedocumenteerd 
zijn, is natuurlijk jammer, maar maakt het 
plezier er nauwelijks minder om. 

Schrninktablet of zalfsteentje? 
In het voorjaar van 2003 schoof tijdens 
een werkavond een zalfsteentje, ook wel 
schminktablet genoemd, uit de oude, als 
verpakkingsmateriaal dienende kranten. 
(Afb. I )  Het voorwerp is 85 mm lang, 66 
mm breed en tussen I I en 13 mm hoog. 
De zijkanten zijn afgeschuind en een 
hoekje is afgebroken. Het werkvlak heeft 
de grootste oppervlakte, het standvlak 
de kleinste. (SAS en THOEN, 2 15; 
HEINZ, 40.) De afgeschuinde zijden 
bevinden zich dus aan de onderzijde van 
het voorwerp. Het steentje, een bijzon- 
der fijne kwartsiet, is  aan alle zijden 
spiegelglad. Dit  kenmerk naast een 
aantal beschadigingen in de vorm van 
breuken en krassen én de op alle 
vlakken zichtbare slijpsporen duiden op 
een intensief (secundair?) gebruik. 

Zalfsteentjes behoren tot  de Romeinse 
cultuur. (WAASDORP en ZEE, 37; 
KUNZL, 43,44,67,85,87,95; 
HEDINGER en LEUZINGER,4; STUART, 
PlaatV.) De context waarin ons exem- 
plaar is gevonden is onbekend, wat een 
scherpe datering onmogelijk maakt. 
Zalfsteentjes gebruikte men bij het fijn 
maken en mengen van de grondstoffen 
voor cosmetische producten én bij het 
samenstellen van medicinale zalven. Dit  
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Afbeelding I 
Zalfsteentje, 
collectie Museum Kasteel Wijchen 
Tekening: P. Vissers 



laatste maakt "schminktablet" als aandui- 
ding voor voorwerpen waarvan de 
context onbekend is, minder accuraat 
dan "zalfsteen(tje)". 

Cosmet ica  
De  Romeinen hadden aandacht voor 
hun lichaam. Een bezoek aan het badhuis 
bijvoorbeeld behelsde meer dan louter 
zuiveren van de buitenkant. De  bezoeker 
kon er sporten en ook een massage 
resp. zalving hoorde bij zo'n uitje.Vast 
staat tevens dat zowel Romeinse 
mannen als vrouwen cosmetica gebruik- 
ten. U i t  diverse passages bij Romeinse 
schrijvers blijkt dat sommigen het 
daarbij bont maakten. (HEINZ, 19-23.) 
Martialis (ca. 40 - ca. 103 na Chr.) 
besteedt er meer dan eens aandacht aan. 
D e  volgende passage komt uit zijn 
gedicht "Aftands" (boek 11,34): 

(.-J 
jij moet veel meer beducht zijn voor 
een lach 
dan Priscus voor een simpel handgebaar 
en Spanius voor wind die met één slag 
de golf kan halen uit zijn valse haar, 
en dan Fabulla, zwaar gepafimeerd, 
voor regen op haar dichtgeschminkt 
gezicht, 
en dan Sabella, wit geblanketteerd, 
voor de ongeremde kracht van 't zonnelicht. 

"Huid en Haar" (boekVI, 57) is ook 
duidelijk: 

lij leidt ons om de tuin 
door je te pommaderen 
en door je kale kruin 
met kleurstof te maskeren. 
Knippen is volgens ons 

volkomen overbodig: 
je hebt alleen een spons 
en flink wat water nodig. 

Met allerlei hulpmiddelen kon men ogen, 
lippen en wangen onder handen nemen. 
Z o  zijn er enkele soorten rouge bekend, 
maar ook loodwit, kalkpoeder, oker en 
roet waren in gebruik. Poeders en zalven 
bewaarden de gebuikers in kleine potjes 
en flesjes. 

Medicinale o f  cosmetische 
toepassing? 
Vrouwen maakten hun make-up zelf en 
mengden de benodigde ingrediënten op 
een zalfsteentje. Een lepelsonde kon 
daarbij goede diensten bewijzen. (Afb.2) 
Met dit instrumentje kon de gebruiker 
ervan gemakkelijk grondstoffen (zalf of 
poeder) uit kleine flesjes of potjes halen 
en verdelen over het zalfsteentje. (Afb.3) 
Met de olijfpitvormige verdikking aan de 
andere kant van de sonde konden 
poeder en zalf dooreen geroerd worden 
en op het gezicht worden 
aangebracht.(GOETHERT, 282) 
Lepelsonden behoren t o t  de vaakst 
gevonden Romeinse instrumenten. 
(KÜNZL, 5 1) In artsengraven komen ze 
niet zelden voor; soms samen met een 
zalfsteentje. Medicinale toepassingen 
liggen in een dergelijke context voor de 
hand. Bijzonder zijn de speciale kastjes 
waarin artsen hun gereedschappen en 
grondstoffen konden opbergen. Soms 
diende een zalfsteentje daarbij als deksel. 
Tot slot: in Herculaneum is een gaaf, 
houten artsenkoffertje gevonden met 
daarin een spatel, messen en een 
Schieferplaatje voor het slijpen ervan. 
(HEINZ, 56) O p  het zalfsteentje ui t  
Wijchen zijn allerlei slijpsporen zichtbaar, 



Afbeelding 2 
Drie lepelsondes uit Augst, 
uit: Heinz 1993. Schaal I:2 
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maar of die afkomstig zijn van het 
scherpen van scalpels, zal wel een 
raadsel blijven. 
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Afbeelding 3 
Het gebruiken van een lepelsonde, 
uit: Goethert 1989. 



DE GRONDEWAAY. 
EEN ADELLIJK H U I S  M E T  KAPEL 
TERUGGEVONDEN IN PUIFLIJK 
Anton Janssen en 
C o r  van den Heuvel 

In een recente historische beschrijving 
van de boerderij "Edenoord " te Puiflijk 
(VAN DEN HEUVEL 2003) wordt 
gemeld dat de in 1945 verwoeste, oude 
hoeve rond 1800 zou zijn gebouwd. 
Daarnaast wordt er een vermoeden 
geuit dat deze boerderij ooit een oudere 
voorganger heeft gehad, omdat er 
bouwpuin is gevonden op een nabij 
gelegen akker die "het Weike" genoemd 
wordt 
Dit  was natuurlijk aanleiding om op die 
akker de resten van het bouwpuin eens 
nader te bekijken. Inderdaad werden er 
ter plaatse verschillende concentraties 
aangetroffen van bouwpuin en fragmen- 
ten van gebruiksaardewerk die door de 
ploeg omhoog gebracht waren. Het 
bouwpuin bestaat uit baksteen, leisteen 
en dakpanfragmenten.Voorts veel resten 
van spijkers, fragmenten van tegels en 
van vlak vensterglas. Niet minder dan 
vier verschillende formaten baksteen 
(variërend van kloostermop tot ijssel- 
steentjes) duiden op een bebouwing 
waarvan de vroegste fase uit de late 
middeleeuwen dateert en die daarna 
nog verschillende bouwfasen heeft 
gekend. De leisteenfragmenten vertonen 
spijkergaten en sporen van bekapping 
die wijzen op gebruik als dakbedekking. 
De dakpanfragmenten zijn van het oud- 
Hollandse type. Bij de oudste 
aardewerkresten vinden we steengoed- 
fragmenten van Jacobakannen en blauw- 
grijs aardewerk, die het begin van de 
bewoning rond 1400 dateren. Het 

jongste aardewerk is vroeg 19e eeuws. 
Het talrijke aardewerk uit de tussenlig- 
gende periode wijst op een ononderbro- 
ken bewoning. 

Kapel en Huis 
Stenen bouwwerken met leien daken 
zijn in de 1 Se eeuw meer dan een 
eenvoudige boerderij geweest. Dus 
waren deze vondsten aanleiding om 
literatuur- en archiefonderzoek te gaan 
doen. 
Al snel bleek dat het hier gaat om de 
Puiflijkse kapel van het Heilig Kruis 
(SCHUTJES 1876,496) en het Huis de 
Grondewaaijse Bouwing. Beide zijn 
vermoedelijk gesticht door Gadert van 
den Poll omstreeks 1450. Rond 1560 
wordt het huis bewoond door een neef 
van Herman van den Poll. Die neef is 
Johan Mom, de vader van de wegens 
vermeend landverraad bekend geworden 
Maas en Waalse Ambtman Jacob Mom 
(VAN HEININGEN 197 1,53 e.v.). 
Het huis en de kapel blijken woelige 
dagen te hebben meegemaakt.Twee 
diepe waayen in de onrniddelijke nabij- 
heid van het huis zijn nu nog de stille 
getuigen van dijkdoorbraken in resp. 
1545 en 1784. In 17 12 werd het huis 
slachtoffer van afpersers met brand- 
briefjes en brandde het tot  de grond toe 
af (VAN HEININGEN 1965,73 e.v.), 
maar blijkbaar is het later toch weer 
opgebouwd. 
Bij de Franse bezetting van de Republiek 
in 1794 werden nabij de Grondewaayse 
bouwing de Engelse troepen o.l.v. 
majoor Hope door de Fransen versla- 
gen. Blijkbaar heeft het huis bij de 
overstroming van 1784 en mogelijk ook 
bij de gevechten van 1794 zo zwaar 
geleden dat niet lang daarna werd 



besloten om het af te breken en op een 
andere plaats in de nabijheid een nieuw 
huis te bouwen. Uit  dit voorbeeld blijkt 
hoe mooi archeologische gegevens en 
historische archiefgegevens elkaar 
kunnen aanvullen. 

Litemtuur 
Heiningen, H. van, 1965. 
De Historie van het Land van 
Maas en Waal. 
Heiningen, H. van, 1 9 7 1. 
Tussen Maas en Waal. 
Heuvel, C. van den, 2003. 
Edenoord, een bijzondere boerderij. 
1n:Tweestromenland nr. 1 18. 
Schotjes, LH.C., 1 8 76. 
Geschiedenis van het Bisdom 
's-Hertogenbosch: deel V. 



HET KASTEELVAN OSS, 
HOOFDBURCHT OF 
VOORBURCHT? EEN AANZET 
TOT INTERPRETATIE 
Gerard van Alphen en 
Hans Pennings, 
Archeologische Werkgroep Oss 

Sinds de ontdekking van het6Huys to t  
Osse' in 1994 en het onderzoek van 
RAAP in 1995 heeft deze vindplaats 
geen enkele archeologische informatie 
meer opgeleverd (zievan ALPHEN 1995 
en SCHUTE 1995). 
Recent archiefonderzoek heeft echter 
een paar opmerkelijke feiten aan het 
licht gebracht, die in verband kunnen 
staan met de aard en omvang van het 
kasteelcomplex. Het totale 
kasteelterrein blijkt 
aanzienlijk groter te zijn 
geweest dan to t  nog toe 
werd aangenomen en 
heeft zich verder in 
zuidelijke richting uitge- 
strekt tot aan de huidige 
Eikenboomgaard. 
In archiefvermeldingen uit 
de periode 1457- 1496 is 
meermalen sprake van een 
huis of 'mansio' (edelman- 
woning), gelegen binnen 
de stadsomwalling ten 
zuiden van en tegenover 
de in 1995 vastgestelde 
kasteelommuring, zodat 
deze 'mansio' kan worden 
geinterpreteer als een 
onderdeel van het kasteel- 
complex (zie situatie A). 
Hierbij mag worden 
aangenomen dat de beide 
bouwwerken door middel 

van een brug met elkaar verbonden 
waren. Aan het einde van de zestiende 
eeuw blijkt dit huis nog steeds voor een 
deel overeind te staan. 
In 157 1 wordt vermeld dat een deel van 
het'oude huijs (...) met sijnen grachten 
ende toebehoirten' nog steeds aanwezig 
is. 

Knik in de stadsgracht 
Twee beperkte archeologische waarne- 
mingen ter plaatse lijken de aanwezig- 
heid van een oud stenen bouwwerk ten 
zuiden van het aangetroffen kasteel te 

Situatieschets kasteellocatie met grachten 
en de mogelijke positie van de 'mansio'te 
Oss 



bevestigen. De  loop van de stadsgracht 
maakt hier een vreemde knik. Die zal 
zijn ontstaan doordat zich ter  plaatse 
een object bevond dat kennelijk belang- 
rijk genoeg was om het verloop van de 
stadsgracht aan te passen. Over de aard 
hiervan is t o t  nog toe niets met zeker- 
heid te zeggen. Opmerkelijk is echter 
wel dat bij de destijds door ons uitge- 
voerde grondboringen aan de zuidzijde 
van deze knik een ondoordringbare 
puinlaag (of wellicht oude muurresten 
werden aangetroffen), die zich in zuide- 
lijke richting leek voort te  zetten (zie 
situatie B). Bovendien zijn vanaf 2002 in 
het Osse centrum ondergrondse 
afvalcollectoren aangelegd. Hiervan 
waren negen locaties gelegen binnen het 
'archeologisch aandachtsgebied', 
waarvan één op het Burchtplein, ten 
zuiden van de kasteellocatie (zie situatie 
C). De  aanleg van dit collectorencluster 
maakte een bouwput van 7 x 5 m 
noodzakelijk. Nadat de sterk verstoorde 
donkere bovengrond t o t  op het dek- 
zandniveau was verwijderd, werd het 
ontstane vlak voor onderzoek aan ons 
overgedragen. 

Grondsporen 
In het dekzandvlak lagen enkele grond- 
sporen geconcentreerd tegen de 
zuidelijke kuilwand. In de westelijke helft 
hiervan overheerste een grote ondiepe 
vuilgrijze vlek met diepten van 1.5 t o t  8 
cm (spoor 3). D e  bodem van deze vlek 
was enigszins golvend. Het geheel 
suggereert de bodem te zijn van een 
uitbraakkuil. D e  enige dateerbare vondst 
hieruit bestaat uit een fragment van een 
zachtgebakken oranje baksteen, waarvan 
alleen de dikte nog meetbaar is, nl. 6.4 
t o t  6.5 cm. Datering: tweede helft van de 

14e eeuw." Verspreid in de vlekvulling 
bevonden zich veel fijne puindeeltjes 
met dezelfde oranjerode kleur en 
waarschijnlijk dezelfde datering.Tot de 
vondsten behoort ook een brok kalk- 
rijke mortel. Van de overige grond- 
sporen bevatte slechts één paalkuil een 
dateerbare vondst, te  weten een wand- 
scherfje van een handgevormde kogel- 
pot. Datering: I l e eeuw. Ui t  de gecon- 
centreerde ligging van de grondsporen 
tegen de zuidelijke kuilwand kan worden 
afgeleid dat deze waarschijnlijk nog 
verder in zuidelijke richting zullen 
doorlopen. 

Mansio 
Alle hiervoor genoemde argumenten 
duiden tezamen ongetwijfeld op de 
aanwezigheid van een belangrijk stenen 
bouwwerk ('mansio') in de 1 5e eeuw. 
De  vraag naar de functie van dit gebouw 
binnen het kasteelcomplex is bij de 
huidige stand van zaken nog niet te  
beantwoorden.was het de hoofdburcht 
of  de voorburcht van het kasteel? O m  
deze vraag te  kunnen beantwoorden zal 
uitgebreider archeologisch onderzoek 
noodzakelijk zijn. Dit i s  uiteraard afhan- 
kelijk van de mogelijkheden die zich in 
de toekomst voordoen. 
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VONDSTENVAN HET 
BLANCKENBURGH-TERREIN 
TE BEUNINGEN: 
HET BOTMATERIAAL 
John Jansen 

Inleiding 
In februari 1995 dreigt een dijk langs het 
riviertje de Niers te  bezwijken. D e  
gemeente Beuningen schiet haar collega- 
gemeente Gennep te  hulp door het 
leveren van grond voor het versterken 
van de Niersdijk. Die grond blijkt echter 
afkomstig van het archeologisch zeer 
waardevolle Blanckenburgh-terrein.voor 
de voorgeschiedenis en de resultaten 
van het archeologisch onderzoek op dit 
terrein verwijs ik naar het overzichts- 
artikel in Westerheem (TUIJN EN 
VISSERS, 1998). O p  het terrein werd 
ook een grote hoeveelheid botmateriaal 
gevonden, waaronder enkele bewerkte 
stukken. Dit materiaal is door Bob 
Beerenhout op het Archeologisch 
Instituut van de Universiteit van Amster- 
dam geanalyseerd en in twee rappor- 
tages aan AWN-afdeling Nijmegen e.o. 
beschikbaar gesteld. In dit artikel zijn de 
belangrijkste uitkomsten van dit onder- 
zoek samengevat. Het is daarmee een 
supplement op de eerder verschenen 
Blankenburgh-publicaties. 

Datering 
Het geanalyseerde botmateriaal omvat 
ca. eenderde van de totale verzamelde 
hoeveelheid en is te  beschouwen als een 
representatieve steekproef.voor de 
datering kon gebruik worden gemaakt 
van de grote hoeveelheid scherven die 
uit dezelfde greppel tevoorschijn kwam. 
Hoewel keramiek uit diverse perioden 
tussen ijzertijd en nieuwe tijd werd 

aangetroffen, mag op grond van de 
hoeveelheden scherven uitgegaan 
worden van een intensieve bewoning 
gedurende de I l e t o t  en met de 13e 
eeuw, voorafgegaan door een 
bewoningsfase in de 9e en IOe eeuw. De  
bewerkte botten van het 
Blanckenburgh-terrein, die typologisch 
wel globaal kunnen worden gedateerd, 
passen in dit dateringsbeeld (TUIJN EN 
VISSERS, 1998). In het genoemde 
Westerheem-artikel wordt melding 
gemaakt van twee benen priemen, maar 
bij nadere analyse van het botmateriaal 
werd de punt van een derde priem 
ontdekt. De  punt van deze derde priem 
lijkt, in tegenstelling t o t  die van de twee 
eerste priemen, sporen van versiering te 
hebben. 

Resultaten van het onderzoek 
In totaal werden 58 1 skeletresten 
bekeken. De  meeste botten (38%) zijn 
afkomstig van varkens, maar ook runde- 
ren ( l  5%) en schapenlgeiten (l 5%) 
komen in ruime mate voor. Daarnaast 
zijn botten afkomstig van paard en van 
edelhert aangetroffen, alsmede enkele 
fragmenten van vogels en vis. De  kleine 
zoogdieren ontbreken. Ongeveer een 
kwart van het botmateriaal is niet goed 
determineerbaar, vooral vanwege de 
hoge fragmentatiegraad. Complete 
botten zijn nauwelijks aangetroffen, 
waarschijnlijk als gevolg van slacht en 
vraat. Het merendeel der knaagsporen 
lijkt overigens afkomstig van honden; 
een enkele keer is  een kiesafdruk 
aangetroffen die van een varken zou 
kunnen zijn. 

varken 
De overgrote meerderheid van het 



skeletmateriaal is afkomstig van jonge, 
onvolgroeide dieren. De schedel- 
fragmenten en de lange, smalle kaken 
duiden op een nog nauwe verwantschap 
met het wilde everzwijn en is typerend 
voor de middeleeuwen. De varkens 
werden gehouden voor de vlees- 
consumptie en bij voorkeur in hun 
tweede levensjaar, tegen de herfst, 
geslacht. Dan was men van de zorg van 
de voeding verlost en kon het vlees ter 
conservering gepekeld of gerookt 
worden. Liep de vruchtbaarheid van de 
zeugen en volwassen beren terug, dan 
werden ze vervangen en geslacht. Enkele 
van die oude dieren zijn in de botresten 
teruggevonden. De botresten van een of 
meer speenvarkens doen vermoeden dat 
dit dierldeze dieren bij een speciale 
gelegenheid islzijn opgegeten. 

rund 
Het rund werd zowel voor de melk als 
het vlees gehouden. De resten van een 
oude koe lijken er op te wijzen dat de 
melkproductie lang kon duren; als die 
teveel terug liep werd slacht overwogen. 
De middeleeuwse runderen zijn kleiner 
dan de hedendaagse, maar die van 
Beuningen zijn met een schofthoogte 
tussen 106 en I I O cm zelfs naar middel- 
eeuwse maatstaven opmerkelijk klein. 
Blijkbaar werd er niet gericht met de 
dieren gefokt. 

schuuplgeit 
De meeste skeletonderdelen van 
schapen onderscheiden zich niet van die 
van geiten.Alleen de plaatsing en vorm 
van de hoorn en de hoornpit verschillen 
tussen beide soorten. Schapen werden 
primair om de wol en geiten om de 
melk gehouden.vermoedelijk is het 

merendeel van deze vondstcategorie 
afkomstig van schapen, gezien de be- 
hoefte aan wol die er in de middeleeu- 
wen geweest is. Dat het botmateriaal 
vooral van jonge, onvolwassen dieren 
afkomstig is duidt ook op 
vleesproductie. 

paard 
De botresten bevatten fragmenten van 
twee paarden: een jong, onvolgroeid 
paard en een volwassen dier. De schoft- 
hoogte van ca. 132 cm is lager dan die 
van de hedendaagse dieren, maar 
normaal voor de middeleeuwen. Paarden 
werden gehouden als rijdier of omwille 
van hun trekkracht. Op de botten zijn 
geen hak-, mij- of vraatsporen aangetrof- 
fen; vermoedelijk zijn de dieren door 
ziekte of ouderdom overleden en 
vervolgens begraven. In de middel- 
eeuwen gold overigens een strikt verbod 
op het eten van paardenvlees, wat door 
de katholieke kerk als een heidense 
traditie werd beschouwd. Dat ze voor 
het vlees zijn geslacht kan echter niet 
volledig worden uitgesloten. Met reli- 
gieuze opvattingen kunnen in tijden van 
voedselschaarste immers geen magen 
worden gevuld. 

edelhert 
Het aangetroffen bot van een edelhert 
bleek haksporen te bevatten, die zeker 
niet omwille van gastronomische 
doeleinden zijn aangebracht.vermoede- 
lijk gaat het om een voorbewerking die 
gestaakt is. Mogelijk probeerde men een 
glis te maken, maar brak het bot en kon 
het niet meer voor dit doel gebruikt 
worden. Op de afbeelding is het be- 
werkte deel van het bot (metatarsus) in 
beeld gebracht. 



gevogelte e n  vis 
Enkele fragmenten van gevogelte zijn 
afkomstig van kip; in die tijd al 
gedomesticeerd en een graag gegeten 
vogel. Bij het visfragment gaat het om 
een steurplaat (huidverbening). Steur 
werd in de middeleeuwen op de markt 
aangeboden, maar vaak konden adel en 
hogere geestelijkheid rechten laten 
gelden. Die mogelijkheid is in het geval 
van de Blanckenburgh niet uit te  sluiten. 

Conclusie 
Ui t  de botrestanten is veel te  lezen. He t  
onderzoek van Bob Beerenhout onder- 
steunt in grote lijnen het beeld van de 
Blanckenburgh dat eerder naar voren is 
gekomen. Zelfs de bedroevende aanlei- 
ding voor deze opgraving komt in het 
botmateriaal t o t  uiting. Mede door de 
grote tijdsdruk waaronder de werk- 
zaamheden moesten worden uitgevoerd 
en de moeilijke omstandigheden (veel 
modder) is het zeven van de grond 
achterwege gebleven. Daardoor waren 
de kleine skeletresten van vogels, vissen 
en kleine zoogdieren nauwelijks herken- 
baar en zijn ze dus schaars (vis, gevo- 

gelte) of  helemaal niet (kleine zoogdie- 
ren) aanwezig in het vondstmateriaal. De  
dominantie en de kenmerken van 
botresten van varkens duiden erop dat 
men in deze middeleeuwse, agrarische 
omgeving varkens hield voor de slacht. 
Mogelijk was deze productie bestemd 
om aan de verplichtingen jegens de 
kasteelheer te  kunnen voldoen. Dat er 
voor de bewoners van het kasteel 'Den 
Blanckenburgh' is geproduceerd is niet 
waarschijnlijk, aangezien dit kasteel uit 
het midden van de 1 Se eeuw stamt. 
Meer aannemelijk is dat de productie 
bedoeld was voor de bewoners van 
'Den Wildenheuvel', dat t o t  de 13e 
eeuw de woonveste van het geslachtvan 
Boninghe is geweest. De  gevulde magen 
van devan Boninghes zouden meer licht 
kunnen werpen op het veronderstelde 
verband tussen deze familie en het 
gevonden slachtmateriaal. Dat we die 
gevulde magen nog niet hebben gevon- 
den hoeven we hun bestuurlijke nage- 
slacht van 800 jaar later gelukkig niet 
kwalijk te  nemen. 

Bewerkt bot van een edelhert 
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EENVERKENNING IN DE NIERS 
Marc Pennings 

In april 2003 heeft een aantal duikende 
amateur-archeologen van de stichting 
Mergor in Mosam een begin gemaakt 
met het verkennen van de Niers en de 
monding daarvan in de Maas. In ons 
waterrijk land vindt veel vervoer van 
oudsher plaats via het water. Het te 
onderzoeken gebied is uitstekend 
geschikt voor het controleren van de 
scheepvaart en het heffen van accijnzen; 
een ideale plek om onze hoofden eens 
onder het wateroppervlak te steken. 
Tijdens onze verkenningen hebben we 
een redelijk groot aantal palen gevonden. 
De meeste bevonden zich nog in de 
oorspronkelijke situatie. Ook troffen we 

een groot aantal musket-, roer- en 
pistoletkogels aan. Daarnaast vonden we 
kanon- en mortiergranaten, variërend 
van 50 tot  300 mm. Het exemplaar van 
300 mm was hol met een wanddikte van 
wel 50 mm en kon,gevuld met kruit en/ 
of puin, een gewicht hebben van meer 
dan 100 kg. Ook hebben we keramiek 
gevonden, waaronder fragmenten 
Genneps aardewerk en een aantal 
pijpenkopjes. Deze laatste kunnen op 
grond van de stempels die erin gedrukt 
zijn, gedateerd worden tussen 1625 en 
17 10. Een mesheft was voor ons een 
bijzonder mooie vondst. Onder water 
zag het eruit als goud, boven water bleek 
het van messing. perfect geconserveerd, 
voorzien van een mooi en flinterdun 
laagje rivierpatina. 

Messing mesheft, lengte 85 mm. 



ARCHEOLOGISCHE 
NIEUWSFLITSEN: 
M N  EN ONDERWATER 
Mergor in Mosam, 
Joost van den Besselaar 

Je ziet maar zelden een vrij compleet 
houten scheepswrak in Nederlands 
binnenwateren. Nog zeldzamer is het 
dat je er een treft dat op het moment 
dat je het ziet met een knijper van een 
kraanschip in stukken geknepen wordt. 
Dit  werd op enige afstand waargenomen 
waardoor onmiddellijk ingrijpen niet 
mogelijk was. De vrij complete boeg- 
sectie van een houten wrak kwam 
plotseling boven water bij werkzaamhe- 
den in de binnenbocht van de Waal bij 
NijmegenILent. Eenmaal boven water 
viel het geheel uiteen en donderde terug 
in het water waar het vervolgens weer 
met de knijper uit gehaald werd. Uitein- 
delijk is door ons een tweetal verken- 
ningen uitgevoerd i.s.m. het Nijmeegse 
Bureau Archeologie.Tijdens een van die 
verkenningen hebben we een winch 
gevonden. Het wrakhout is gedateerd op 
1623 na Chr. +l- 15 jaar; het is afkomstig 
uit Polen. Een andere voorlopige conclu- 
sie is dat het gaat om een nog onbekend 
scheepstype. Bureau Archeologie 
Nijmegen verricht verder onderzoek. 

Scheepszwaard 
Tijdens het laag water in de rivieren 
deze zomer kregen we een melding van 
de vondst van een scheepsmaard in het 
Pannerdens kanaal. Het bleek afkomstig 
van een zeilende rijnaak die daar tot in 
de jaren '50 gelegen had als opslagschip 
voor scheepsbenodigdheden.Afmetin- 
gen: een lengte van 450 cm; een maxi- 
male breedte van 180 cm; een dikte van 

I O cm. Het zwaard werd door de vinder 
aan ons afgestaan.Tevens ontdekten we 
de resten van een houten koproer met 
ijzerbeslag. Deze waren in gebruik op de 
eerste motorschepen na de zeilvaart. 
Het motorvermogen was toen nog 
gering en bij flinke wind en leeg schip 
konden de schippers de kop van hun 
schepen niet in de wind houden. Ze 
lieten dan buiten langs de kop van het 
schip dit roer zakken en trokken het 
onder het voorschip in een buis om- 
hoog. Hierdoor hadden ze meer grip in 
het water en kon het schip beter 
manoeuvreren. Het koproer is onder- 
tussen gerestaureerd in haar oorspron- 
kelijke staat. 

Maritiem Museum 
Het scheepsarchief van scheepswerf 
Hendriks, Dodewaard is overgedragen 
aan het Maritiem Museum Rotterdam. 
Het blijft altijd toegankelijk voor ons. 
(zieVAN DEN BESSELAAR 2003). 

Romeinse zaken 
Alle vondsten van het Romeinse Maas- 
brug-project die door de gemeente 
Cuijk zwierven, zijn door ons i.s.m. 
Argeologic en de gemeente Cuijk 
verzameld en ondergebracht in de 
Bungelaar, een boerderij aan de 
Kraaijenbergse Plassen. Het voornemen 
is om hier een subdepot van de provin- 
cie te maken voor alle vondsten uit 
Cuijk. (Afb. I) 
De 4e eeuwse schoenen uit gebied 6000 
uit de Maas (VAN DEN BESSELAAR 
2002), die in de pers "de schoenen van 
Cuijk" genoemd zijn, worden voortaan 
door onze stichting in de media aange- 
duid als de "schoenen uit de Maas". 
Naast het "gebruikelijke" dat gebied 



palen die in een oude Maasarm staan. 
Het vermoeden bestond dat ze Romeins 
waren en duidelijkheid konden scheppen 
over de aansluiting van wegen op de 
Romeinse Maasbrug aan de Middelaarse 
zijde van de Maas. De palen bleken van 
inlandse moeraseiken gemaakt te zijn. 
Deze hebben een zeer onregelmatig 
patroon in hun jaarringenopbouw. 
Alhoewel ca. 127 jaarringen aanwezig 
waren, kon de Stichting RING geen 

Afbeelding I officiële datering afgeven. Onofficiële 
Vondsten van het Romeinse Maasbrug- datering: 2e helft 16e eeuw. 
project in opslag 
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gevonden. Bijzonder ook was de vondst 
van een dubbel geperforeerde platte Schaal I : I 

kraal van git. (Afb.3) Git is verkoold 
fossiel hout. Platte vierhoekige kral 
maakten deel uit van armbanden in de 
4e eeuw na Chr. en werden ook her- 
gebruikt in halssnoeren. Het vinden van 
git is bijzonder te noemen. 
(zie SAS &THOEN 2002, cat.nr.29, p. 148 
en www.archis.nl/handboekl 
specificatieslspec4346) 

Dendrochronologie 
In Middelaar hebben we met Harry Afbeelding 3 
Verscharen en de gemeente Mook een Dubbel geperforeerde kraal, git. 
datering laten verrichten van houten Schaal I: I Tekening: RVissers 



TEMPELRIDDERS IN M M S  
EN WAAL 
Ben Brus 

"DeTempel" bij Overasselt 
Indertijd zeilden we wel op de Maas. 
Achter de dijk bij Overasselt zagen we 
dan de statige boerderij "De Tempel" 
liggen. De naam intrigeerde ons. Uit  
dorpen en steden in Frankrijk kenden 
we onder de naam "Temple" restanten 
van gebouwen, die aan de middeleeuwse 
ridderorde van de Tempeliers hadden 
toebehoord. In Parijs, Londen en Berlijn 
vindt men, nog steeds hele wijken, die 
hun naam danken aan deTempelorde. 
Zou iets dergelijks ook in Maas en Waal 
het geval kunnen zijn? Ongetwijfeld een 
nogal gewaagde veronderstelling. 
Een gesprek met de toenmalige bewo- 
ners van de boerderij sterkte ons in ons 
vermoeden. Het volgende werd verteld: 
bij een verbouwing was men op maar  
muurwerk gestoten. Daarbij waren 
scherven aan het licht gekomen uit de 
13e eeuw.Verder deden vage geruchten 
de ronde over vroegere bewoners:"een 
soort geestelijken in witte gewaden". 
We bespraken een en ander metWim 
Tuijn, veldwerkcoördinator van de 
afdeling. Hij maakte er ons op attent, dat 
aan de overzijde van de Maas indertijd 
een opgraving was uitgevoerd door 
AWN-lid Martien Koolen uit Grave, op 
een terrein dat "HetTempeliers- 
klooster" werd genoemd. (Een beknopt 
verslag is te vinden op p.37 van het 
Jaarverslag van AWN-afdeling Nijmegen 
e.o. over 1995.) 

"Het Tempeliersklooster" 
bij Linden 
Martien Koolen vertelde dat hij in de 

gelegenheid was geweest een opgraving 
te doen op het bewuste terrein, ten 
zuidoosten van Linden, voordat de grond 
er in de zandzuigers verdween. Hij vond 
daarbij onder andere het volgende: een 
rechthoekig grachtenstelsel, de resten 
van een aanlegsteiger aan een kreek, die 
in open verbinding met de Maas moet 
hebben gestaan, twee stevige peddels op 
de bodem van die kreek, uit klooster- 
moppen bestaande funderingsresten en 
scherven van steengoed uit de 13e 
begin 14e eeuw. (Afb. I) 

Afb. I 
Hals van protosteengoedkruik (eind 13e 
eeuw) uit de vulling van een paalkuil van 
het vermoedelijke Ternpeliersklooster bij 
Linden (Cuijk). 
Schaal 1:2 

Het geheel was indertijd ge'interpreteerd 
als restant van een versterkte middel- 
eeuwse boerderij.Wat kan hier vanuit 
ons gezichtspunt aan worden toege- 
voegd? Het grachtenstelsel komt over- 
een met hetgeen bij een klooster van de 
Tempelieren verwacht mag worden. De 
Tempelorde bestond van I 1 19 tot  13 12; 
in diezelfde tijd bestond deze "boerde- 
rij" dus ook. De eerste doelstelling van 
de Orde was: het behulpzaam zijn en 
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Afb. 2 Maas en Waal rond 1300.Achtergrond ontleend aan: LJ.Pons. De Geologie ... van 
Maas en Waal ... Wageningen. 1957. 
Legenda: 
I bij Bergharen, boerderij Den K1oosterhof;l 
2 in Beuningen, hofstede Den Olden Tempel en boerderij De kleine Tempel, 

beide aan de Jempelse Straat; 
3 in Hernen, boerderij De Templet met het grondstuk De Tempel; 
4 in Leeuwen, de boerderijen De Tempel en De Vorstkamer; 
5 bij Linden, het grondstuk Het Tempeliersklooster; 
6 in Neerbosch, buiten De Tempel; 
7 bij Ochten, veerhuis De Tempel en het grondstuk De Tempel; 
8 in Overasselt. veerhuis De Tempel aan de Tempelstraat. 

beveiligen van pelgrims op weg naar het 
Heilig Land. De Maas was op die weg 
een obstakel, waarbij enige hulp wel 
welkom zal zijn geweest. Dit  alles wijst 
in de richting van deTempelorde. Er 
blijft, mede gezien deTempe1 aan de 
overzijde, weinig ruimte voor twijfel. 
Zolang het tegendeel niet blijkt, mag er 
van worden uitgegaan, dat in Linden 

inderdaad een klooster van de Tempel- 
orde heeft gestaan, en dat van daaruit, in 
samenspel met een vestiging in 
Overasselt, pelgrims en andere reizen- 
den werden bijgestaan bij het overste- 
ken van de Maas. 

Tempelieren in Maas en Waal 
Locaties met "Tempel" in hun naam 



komen bij nader toezien in Maas en 
Waal meer voor. Op het kaartje zijn ze 
aangegeven. (In Bergharen werd de naam 
niet gevonden, maar daar doen verhalen 
over Tempelridders de ronde.) Blijkbaar 
is to t  nog toe niemand op de gedachte 
gekomen, ze met elkaar in verband te 
brengen. De frequentie waarmee de 
naam "Tempel" voorkomt, geeft op zich 
reeds te denken. Zijn er daarnaast nog 
andere aanwijzingen te vinden? 
Deze nadere aanwijzingen zijn er 
inderdaad. Hier volgt een korte samen- 
vatting. 
I. De vestigingen zijn van oude datum. 
De gebouwen hebben vanouds een 
zeker aanzien. Stichtingsdatum en 
herkomst van de naam "Tempel" zijn 
niet bekend. 
2. In de dagen van deTempelorde was 
Maas en Waal nog niet bedijkt. Het 
water had nog min of meer vrij spel. 
Men kon zich alleen vestigen op plaatsen, 
die vrij waren van wateroverlast. Bij alle 
locaties blijkt dit inderdaad het geval te 
zijn. Ze liggen of op een oeverwal, of op 
een zandopduiking, of op hogere zand- 
grond. 
3. De Tempelieren vestigden zich bij 
voorkeur langs doorgaande wegen. Ze 
stelden zich immers tot  taak pelgrims- 
routes te beveiligen en pelgrims behulp- 
zaam te zijn.Ter wille van de voortdu- 
rende aanvoer ten dienste van het eigen 
leger in Palestina, waren ze eveneens 
genoodzaakt de routes naar het Heilig 
Land vrij te houden. De locaties in 
kwestie blijken, op Neerbosch na, 
inderdaad alle aan een van de twee toen 
in Maas en Waal aanwezige doorgaande 
wegen te liggen. (Zie kaartje) 
4. DeTempelieren stonden pelgrims bij, 
daar waar zich obstakels voordeden op 

hun pad. De aangegeven weg van 
Ochten naar Linden -een traject uit de 
pelgrimsroute van Utrecht via de oude 
Romeinse weg door het Maasdal naar 
het Zuiden - telde in Maas en Waal vier 
van dergelijke obstakels in de vorm van 
rivierovergangen: over de Waal, de Maas 
en over twee "binnenrivieren". Deze 
laatste waren strangen, waardoor toen 
de oostelijke komgronden afwaterden 
naar het westen. Later werden hier de 
twee Weteringen gegraven. Juist bij deze 
rivierovergangen vinden we de veron- 
derstelde vestigingen van deTempel- 
ieren: achtereenvolgens bij Ochten, 
Bergharen, Hernen en Overasseld 
Linden. Het ligt voor de hand, te veron- 
derstellen, dat van hieruit de Tempel 
veerdiensten heeft verzorgd. 
5. De huizen van de Tempelorde 
werden vaak omgeven met een gracht 
en een muur. Bij de locaties Beuningen, 
Leeuwen, Hernen en Linden is indertijd 
een gracht aanwezig geweest. 
6. Vondsten uit de 1 3e, begin 14e eeuw 
zijn bekend van de locaties Bergharen, 
Overasselt en Linden. Bij de overige 
lokaties werd er tot nu toe niet naar 
gezocht. 
7. De Tempelieren legden zich onder 
anderen toe op landontginning.Van de 
lokaties Leeuwen, Neerbosch en 
Hernen wordt vermeld. dat ze uitgangs- 
basis waren voor ontginningen. 
8. Volksverhalen met betrekking to t  de 
Tempelridders deden de ronde in 
Bergharen, Hernen en Overasselt. 
9. DeTempelieren kenden een bijzon- 
dere devotie voor Maria, voor hun 
"HemelseVrouwe". Het was een uiting 
in gesublimeerde vorm van de ridder- 
lijke vrouwencultus. In Maas en Waal 
leeft van oudsher een volkse 



Mariadevotie. De middeleeuwse kerken 
in Leur en Hernen waren aan haar 
gewijd. Het bedevaartsoord "Maria ter 
Nood" in Bergharen is gecentreerd rond 
een kapel met een eeuwenoude geschie- 
denis. Kan het zijn, dat dit terug gaat op 
deTempelridders? 

leder voor zich genomen is geen van 
deze aanwijzingen een klemmend bewijs 
voor de aanwezigheid van de Tempel- 
orde. Maar de veelvuldigheid waarmee 
de naam "Tempel" voorkomt, en de 
opeenstapeling van aanwijzingen vragen 
wel om een verklaring. De meest 
eenvoudige en meest voor de hand 
liggende is: de Tempelorde was indertijd 
in Maas en Waal op een pregnante wijze 
aanwezig en speelde een rol bij de 
openlegging en ontginning van dat 
gebied. 

Op zoek naar sporen van de 
Tempelieren in Nederland 
Over de Tempelorde is veel bekend en 
er is ook zeer veel over geschreven. 
Over haar aanwezigheid in alle ons 
omringende landen bestaat een uitvoe- 
rige literatuur. Merkwaardig is, dat over 
de aanwezigheid in Nederland heel 
weinig bekend is, en dat er door historici 
ook nauwelijks aandacht aan wordt 
besteed.Toen duidelijk werd - zoals uit 
het voorgaande moge blijken - dat het 
met de nodige voorzichtigheid nog 
steeds mogelijk is een en ander te 
achterhalen, werd het plan opgevat, dit 
voor heel Nederland te doen. Intussen 
werd een tachtigtal locaties gevonden, 
die zich lenen voor nader onderzoek. 
Omdat dit een project is, waarvan het 
eind niet in zicht is, werd besloten het 
voorlopig resultaat, telkens bijgewerkt, 

via het internet onder de aandacht te 
brengen. Uiteraard was de stille hoop 
daarbij, dat belangstellenden zouden 
meedenken, en hun suggesties, aanvullin- 
gen en kritiek niet voor zich zouden 
houden.wie kent bijvoorbeeld verder 
nog boerderijen, grondstukken, wegen, 
dijken, enz. die "Tempel" in hun naam 
dragen? Waar is iets te vinden in oude of 
nieuwere literatuur! Welke volksverha- 
len en sagen leven nog? Zijn er oude 
kaarten en afbeeldingen, die iets te 
melden hebben? 

De site "Sporen van deTempelieren in 
Nederland" is  te vinden onder: 
www.tempelieren.nl 
Reacties worden graag - bij voorbaat 
dank - tegemoet gezien op: 
info@tempelieren.nl 



STRUIKELEND OVER ROMEINS 
VAATWERK 
Ton van der Zanden 

"Archeoloog 'struikelt' over Romeins 
vaatwerk" kopte de Gelderlander van 26 
februari 2003. Zondagmiddag 9 februari 
2003 wandelde ik van Mook naar Cuijk. 
Het was een dag na de laatste grote 
sneeuwbui van de winter van 2003. De 
temperatuur was net iets boven het 
vriespunt. De sneeuw van de dag ervoor 
was weer gesmolten. Sinds een paar 
dagen was men in de Grotestraat in 
Cuijk ter hoogte van Nutricia bezig 
kabels en leidingen te verleggen. Er lagen 
hopen zand op de weg. Ik had al enkele 
dagen de graafwerkzaamheden gevolgd 
op weg naar en van mijn werk. Het leek 
erop dat men alleen maar oude sleuven 
open legde. Bij de aanleg van de fabrieks- 
hallen waren wel Romeinse graven 
tevoorschijn gekomen, maar dat was een 
stuk van de weg af.Als er iets te vinden 
was, zouden dat sporen van de Ro- 
meinse weg moeten zijn. Bureau Archol 
had opdracht van de gemeente om daar 
onderzoek naar te doen. Het was 
wachten op het moment dat Archol aan 
de slag zou gaan. 

Stapeltje Romeins aardewerk 
Toen ik die bewuste zondagmiddag 

m 

tegen vieren de zandhopen passeerde, 
werd mijn aandacht getrokken door een 
hoop roestbruin gekleurd zand. Ik wilde 
weten, waar die grond vandaan was 
gekomen. Dus liep ik langs de andere 
kant van de sleuf naar de bewuste plek. 
In de sleuf zelf was niets bijzonders te 
zien maar aan mijn voeten stond zo 
maar een stapeltje Romeins aardewerk. 
Twee terra sigillata-bordjes op elkaar, 
een omgekeerde beker daarop met een 
gehalveerde kruik er naast. Keurig 
weggezet. Enigszins verbouwereerd ben 
ik met het aardewerk in mijn handen de 
laatste paar honderd meters naar huis 
gelopen. De bordjes met het potje en de 
kruik moeten de vrijdagmiddag daarvoor 
door een grondwerker zijn gevonden en 
op de kant gezet, waarna ze zijn onder- 
gesneeuwd en to t  zondag ongemerkt 
daar konden staan, zo was mijn verkla- 
ring. En deze werd achteraf bevestigd. 
Weken later vertelde de machinist mij 
dat hij "die potjes" daar neer had gezet 
zonder te weten wat voor aardewerk 
het was. De twee terra sigillata-bordjes 
(Dragendorf 18-3 I, afb. I), de beker met 
schubbenversiering (Stuart 4, afb. 2) en 
de kruik dateren uit de eerste helft van 
de tweede eeuw. 

Nog meer vondsten 
Eenmaal thuis heb ik wat plastic zakken 

Afb. I 
Terra sigillita bord 
Stempel: Celsinus 
Schaal 1:2 
Tekening: H. Elbers 



en een troffel gepakt en ben met de fiets 
terug gegaan om voor het echt donker 
werd nog wat sporen te  traceren. In de 
sleuf zelf vond ik nog een enkel 
aardewerkscherfje, maar verder niets 
wat wees op de plaats van een graf 
bijvoorbeeld. In de opgestorte nog deels 
bevroren grond echter lagen grote 
brokken zand, zwart van de houtskool 
met scherven van diverse verbrande 
bekerS.wat ik mee kon nemen heb ik 
meegenomen. 
Maandagochtend kwam ik op mijn werk 
bij de gemeente Cuijk als eerste de 
wethouder die verantwoordelijk is voor 
archeologie tegen. Ik vertelde haar van 
mijn toevalsvondst. Zij was onaangenaam 
verrast. Er was blijkbaar geen archeologi- 
sche begeleiding geweest, zo consta- 
teerde ze. Dat moest worden rechtge- 
zet, vond ze. Het  resultaat was dat 
diezelfde middag nog Eugene Ball met 
zijn medewerkers van Archol, die elders 
in Cuijk bezig waren, naar de Grote- 
straat werd gestuurd om te redden wat 
er nog te  redden viel. D e  zandhopen 
werden grondig onderzocht. Daaruit 
kwamen de volgende vondsten: ver- 
brande spijkers, tientallen fragmenten 
bronsverbrande aardewerkscherven, 
crematieresten en een meloenkraal. De  
aardewerkvondsten bestonden o.m. ui t  
een geverfde beker, een jachtbeker 
(Stuart 2), een grote beker van met 
mensenfiguren versierde terra sigillata 
(Dragendorf 30) en een kookpot met 
dekselgeul (Stuart 203). 

Romeinse graven en askist 
De grafvondsten waren voldoende 
aanleiding om het hele gebied van het 
bergbezinkbassin archeologisch te  
onderzoeken en niet alleen een dwars- 

doorsnede van de Grotestraat om er  de 
Romeinse weg te  traceren. Niet  zozeer 
de vondst op zich, die zondagmiddag, als 
wel de vondstomstandigheden waren 
voor de Gelderlander interessant 
genoeg om er twee weken later nog 
uitgebreid aandacht aan te  besteden; 
een smeuiig verhaaltje met foto en de 
genoemde kop op de openingspagina 
van de Maaslandeditie.Vee1 spectaculair- 
der voor Cuijkse begrippen was datgene 
wat er enkele weken later op dezelfde 
locatie tevoorschijn werd gebracht door 
de onderzoekers van bureau Archol. 
Diverse grafinventarissen, waaronder 
een met een viertal kleine olielampjes, 
een aantal vlakgraven en een askist. Deze 
laatste werd onder grote belangstelling 
vrijgelegd en rond het middernachtelijke 
uur bij het licht van enkele bouwlampen 
en met behulp van een laat in de avond 
nog vrijwillig beschikbaar gestelde 
takelwagen geborgen. 

Afb. 2 
Beker met schubbenversiering 
Schaal 1:2 
Tekening: H. Elbers 



DE ROMEINSE HEERBAAN EN 
EEN GRAFVELD IN CUUK 
Jantinus Koeling, 
Werkgroep Archeologie Cuijk 

De Romeinse hoofdweg vanaf Nijmegen 
naar het zuiden (viaTongeren naar 
Rome) is onderwerp geweest van 
veelvuldig onderzoek. In het Land van 
Cuijk is de grondlegger van het speuren 
dr. C.R. Hermans, die in de jaren 1860 
tot 1864 op veel plaatsen onderzoek 
deed en de resultaten publiceerde. Een 
goed resumé van oude en recente 
gegevens wordt gegeven doorVAN DER 
HEIJDEN 2002. 

Romeinse weg 
In 2002 deed een team van RAAP onder 
leiding van Jan Roymans verkennend 
terreinonderzoek ten behoeve van de 
archeologische verwachtingskaart in 
opdracht van de gemeente Cuijk. Op 
het terrein van een boomkwekerij aan 
de Heerstraat, ten zuiden van Cuijk trof 
hij een 200 meter lange, rechte strook 
aan met veel grindsporen in de overi- 
gens nagenoeg schone akker. Boor- 
onderzoek leverde daarna meer infor- 
matie op. De grindlaag was grotendeels 
opgenomen (verploegd) in de bouwvoor 
en voor een klein gedeelte nog daaron- 
der aanwezig. Een en ander was voor de 
ROB, Archol en RAAP aanleiding om 
mee te werken aan een onderzoek voor 
Omroep BrabantTV en haar 
programmaserie Spoorzoeker (te 
vergelijken met Time Team van 
Discovery). Op 23 juni 2003 werd aan 
de noordelijke rand van de boomgaard 
een ca. 20 meter lange sleuf gegraven, 
die het dwarsprofiel van de weg volledig 
blootlegde. Ook de bermgreppel was te 

zien als een verkleuring in het soms 
moeilijk te lezen profiel. Omroep 
BrabantTV maakte van de operatie een 
fraaie documentaire die nog 'opgeleukt' 
werd door een patrouille Romeinse 
soldaten, die dwars door de boomgaard 
'de weg terug' vond. 

Romeinse graven 
Al eerder in 2003 (in maart en april) 
deed bureau Archol uit Leiden een 
diepgaand onderzoek in de Grotestraat 
in Cuijk naar de Romeinse weg, waarvan 
iedereen veronderstelde dat die daar 
moest liggen. Een kort verslag.Ter 
plaatse van de fabriek Nutricia moest 
onder de weg een riooloverstort 
worden aangelegd. Daarvoor werd de 
weg over een lengte van 70 meter 
uitgegraven. In de voorfase trofTon van 
der Zanden op de plaats van het fiets- 
pad, waar kabels en leidingen werden 
verlegd, de inventaris van een Romeins 
graf aan. (Zie zijn bijdrage elders in dit 
Jaarverslag). De opgraving die uiteindelijk 
drie weken duurde en waarbij onze 
werkgroep enkele dagen assisteerde, 
verliep heel verrassend. De veronder- 
stelde Romeinse heerbaan werd niet 
aangetroffen. Deze ligt waarschijnlijk 
meer oostelijk, richting Maas. Maar daar 
is geen onderzoek mogelijk. In de plaats 
daarvan trof men de voortzetting van 
het ter plaatse bekende Romeinse 
grafveld aan met enkele fraaie 2e eeuwse 
crematiegraven met royale bijgiften. Ook 
een crematieplaats werd bloot gelegd. 
Bijzonder interessant waren enkele 4e 
eeuwse inhumatiegraven. De klap op de 
vuurpijl kwam op de laatste dag van de 
opgraving.Toen men laat in de namiddag 
besloten had een punt achter de 
opgraving te zetten en alle spullen op te 



mogelijke greppel (SS) 
mogelijke greppel (52) 

Grijsbruin lemig.goed gesorteerd zand en grint. bevat wat puin en aardewerk 
' " Donker bruin lemig zand, sporen 

'. Bruin-grijs lemig zand met houtskool en wat grind 
: Bruin Iemig zand met grind 

Donker bruin iets lemig zand en grind 
r Leem- en zandbankjes 

% 

restant wegdekgrijs lemig zand met grind 

Profiel van de Romeinse weg met mogelijke restanten van weggreppels (SZ en 53); 
scan Bureau Archol. 

bergen om aan het weekend te  begin- 
nen, stootte een van de onderzoekers 
bij de allerlaatste inspectie van de 
opgraving nog op een paar dakpannen. 
Bij verder onderzoek bleek dat daaron- 
der een complete askist met inhoud zat. 
Uiteraard werd het onderzoek onder 
grote belangstelling voortgezet. D e  
onderzoekers kregen p i na  en drinken. 
Mensen van Nutricia zorgden ervoor 
dat bouwlampen van stroom werden 
voorzien en t o t  slot werd er een 
takelwagen gecharterd die kosteloos de 
askist uit de kuil takelde. Het  geheel 
werd's nachts afgesloten bij een van de 
aanwonenden met soep en pils. Dat alles 
vond plaats onder grote belangstelling, 
een opsteker voor de professionals en 
AWN'ers. 

Literatuur 
Heijden. P. van der, 2002. 
Het wegennet rond Cuijk. 
In: Enckevort, H. en j. Thijssen (red.), 
Cuijk. Een regionaal centrum in de 
Romeinse tijd. Utrecht 



ARCHEOLOGISCHE INSPECTIE 
IN MALDEN 
Wim Tuijn en Petervissers 

In april inspecteren AWN'ers een aantal 
bouwputten in Malden, lokatievieracker- 
Hoogenhof. Enkele losse vondsten 
maken meteen duidelijk dat hier in 
vroeger tijden is gewoond: een stukje 
Vlaardingenkeramiek (ca. 3000 voor 
Chr.) en enkele stukjes aardewerk die in 
de bronstijd en de ijzertijd geplaatst 
kunnen worden. 
In de scherpe profielen was de 
gelaagdheid van de bodem goed te  zien: 
sandr (stuwwal-afspoeling) met stuifzand, 
afgedekt door een esdek. In een van de 
bouwputten namen we een met esdek 
gevulde, oost-west verlopende, spitse 
greppel waar. Na  enig speurwerk konden 
we de greppel ook in de andere putten 
volgen, zowel in de wand als in het vlak. 
Uiteindelijk kwamen e r  uit de vulling van 
de greppel vijf fragmenten aardewerk te  
voorschijn. Dr ie fragmenten zijn 
ruwwandig; twee gladwandig. In tijd 
kunnen ze geplaatst worden in de 
periode late bronstijd - vroege ijzertijd. 
Onder de stukjes ruwwandig aardewerk 
bevindt zich een fragment met 
vingertopindrukken op de buitenzijde 

van de rand; het is  gemagerd met 
scherfgruis en licht oxiderend gebakken. 
(zie Afbeelding) Datering: late bronstijd. 
In de profielen was de vulling donker- 
bruin van kleur.Waarschijnlijk heeft deze 
naar het westen aflopende greppel voor 
waterafvoer gezorgd bij de middel- 
eeuwse ontginningen. De  greppel is 
daarbij aangelegd dwars door de resten 
van de oudere bewoning. Deze hebben 
zich daarna verspreid door het 40 cm 
dikke esdek, een pakket humeus zand, 
ontstaan door middeleeuwse en latere 
landbouwactiviteiten. 

Aardewerk uit de late Bronstijd, 
Malden-zuid. 
Schaal /:2 Tekening: WTuijn 



POSTVOOR DE SECRETARIS 
Jan J. van Daalen 

Een afdelingssecretaris van de AWN 
ontvangt in de loop van een jaar nogal 
wat post, vaak ook van buitenstaanders. 
De meeste van deze brieven en e-mails 
betekenen alleen maar dat er een 
bepaalde klus moet worden gedaan en 
na afwikkeling ervan verdwijnen deze 
berichten snel uit het geheugen. 
Soms heeft een brief een, misschien 
onbedoelde. humoristische ondertoon. 
In oktober 2003 ontving ik een brief van 
iemand die geen lid of donateur is van 
onze afdeling. De inhoud van die brief 
wil ik u niet onthouden. 

Geachte Secr. J J van Daalen 

Ben van klein afaan opgegroeid in de 
Archeologie. En misschien kan u mij 
hierbij helpen. Ben nu 'xx' jaar oud. En ik 
zoek een archeologe enlof meisjelvrouw 
die dezelfde hobbij heeft en of studeerd. 
Zoals ik al zij ben opgegroeid in de 
Archeologie van klein afaan. En zeer 
beroemd geworden in de Archeologie. 
Niet dat ik dat graag wouw-maar het is 
niet anders. Mijn hobbij is uitgegroeit to t  
een Museum. En ik wil dat allemaal graag 
delen met een archeologe Enlof die 
dezelfde hobbij heeft, en zoal een leuke 
toekomst op te bouwen. Kent uw 
iemand in uw omgeving en of op school. 
En of mischien kan uw mij daarbij in 
helpen via advertentie op school. En of 
zoiets. Ik zou uw hierbij erg dankbaar 
voor zijn. 

Metvriendelijke Groet (was getekend) 



ONRUST IN HET OOSTEN IV 
Archeologie en bouwhistorie 
in Tsjech Republik 
Marc de Groot 

I. MusovlBurgstall 
Verdragen, regelgevingen, vergunningen 
en wetgeving knijpen zo langzamerhand 
de strot dicht van iedere Nederlander. 
Dat dit ook in de archeologie ging 
gebeuren, was nog maar een kwestie van 
tijd. InTsjechië is dit anders. Qua tijd 
voel ik me daar in de pre-oprichtings 
periode van de AWN, zo net na de 
oorlog. Bij wet is het doelbewust zoeken 
naar en bergen van archeologica, al of 
niet gedocumenteerd, in Tsjechië 
verboden. Echter, deze wet stamt nog uit 
de tijd van de "Comanchen", dus ieder- 
een lapt dit aan zijn laars. Hetzelfde geldt 
voor het op veel grotere schaal beoe- 
fende thuisslachten. Sinds jaar en dag 
stroop ik mijn huidige woonomgeving af 
op zoek naar getuigenissen uit het 
verleden. Een amateur wil weten waar 
hij woont, nietwaar? Hierbij bezoek ik 
regelmatig de I Oe legioensite Musovl 
Burgstall (hemelsbreed op 5 km afstand). 
Al was het alleen maar voor het per- 
fecte uitzicht vanaf deze Romeinse 
uitvalsbasis. 

Markomannen-oorlogen 
Tijdens het bewind van Marcus Aurelius 
probeerden de Romeinen ten noorden 
van de Donau een nieuwe provincie te 
stichten in het gebied van de 
Markomannen. Die taak werd, onder 
meer, toebedeeld aan het I Oe legioen, 
dat voordien in Budapest was gelegerd. 
De Romeinen volgden stroomopwaarts 
een zij-rivier van de Donau, de Morava, 
vervolgens de Thaja, waar zich op 

bovengenoemde locatie bij een 
schansachtige heuvel twee rivieren. de 
Schwarzawa en de Iglau, in de Thaja 
uitmonden. Op deze naar het noorden 
gerichte, natuurlijke schans bouwden de 
Romeinen een uitvalsbasis.Ten zuiden en 
noorden van deze locatie, bij de rivieren, 
werden op meer plaatsen "tijdelijke" 
omgrachte versterkingen aangelegd, 
waarvan de grootste meer dan 40 ha 
meet. Deze campagne vond plaats 
tijdens de zogeheten Markomannen- 
oorlogen (1 66- 180 na Chr.). De strafex- 
pedities, waaraan onder andere het I Oe 
legioen deelnam, leken aanvankelijk 
succesvol en zo groeide de gedachte om 
gelijk een nieuwe provincie te stichten. 
Met de plotselinge dood van Marcus 
Aurelius in 180 kwam aan de actie een 
einde. Commodus sluit vrede en de 
Romeinen trekken zich terug achter de 
Donau. 

Dubbele spitsgracht 
Ik bezocht op een zondag in juni we- 
derom genoemde site waarbij mij opviel 
dat er weer archeologische activiteit 
was. Het terrein is niet bedreigd en 
wordt normaal agrarisch geëxploiteerd. 
Ik besloot de volgende dag terug te 
keren om contact te leggen, temeer daar 
ik inmiddels ook wat oppervlakte- 
vondsten had verzameld en de archeolo- 
gen deze informatie niet wilde onthou- 
den. De opgraving wordt geleid door 
een Hongaar. ondersteund door een 
veldtechnicus en een groepje studenten; 
dit alles onder de vlag van het archeolo- 
gisch instituut in Brno. Men probeert het 
verloop van de zuidwestelijke dubbele 
spitsgracht vast te leggen en iets over de 
bebouwing van het binnenterrein te 
weten te komen. Het probleem bij de 



zes meter diepe, dubbele spitsgracht is 
dat deze deels is aangelegd in een 
vroegere bronstijd-omgrachting, en dat 
beide grachten elkaar snijden. Op het 
binnenterrein is het nog complexer. De 
aan de binnenzijde van de spitgrachten 
aangelegde omwalling van gedroogde 
leemblokken is deels in de binnenste 
gracht, deels op het binnenterrein 
terecht gekomen. In dit binnenterrein 
werd later, in de "Burgwall-periode" 
(rond 1000 na Chr.), weer een ondieper 
grachtenstelsel aangelegd. Nog ingewik- 
kelder wordt het doordat de Duitsers 
tijdens het einde van WOl l  de heuvel 
hardnekkig hebben verdedigd tegen de 
Russen, zodat het terrein vergeven is van 
bomkraters en loopgraven.Als ik dan 
nog vermeld dat in de harde grinderige 
lössbodem bij zomerse temperaturen, 
met grotendeels ongemotiveerde 
studenten, niet te werken is, en door 
uitdroging sporen bijna niet te lezen zijn, 
kun je terecht spreken van een 
opgraving onder moeilijke omstandighe- 
den. Ik krijg het echter "makkelijker". 

Romeinse weg 
Op vertoon van het door mij gevonden 
materiaal wordt de politie niet ingescha- 
keld. Integendeel, er wordt mij een uren- 
contract aangeboden voor "archeoligicky 
prospekcni prace". Dit  houdt vrij 
vertaald in: landesaufnahme met behulp 
van de pieper. Dit  is meteen een vergun- 
ning om overal legaal te kunnen zoeken, 
want op vertoon hiervan kan een 
grondeigenaar je onmogelijk weigeren! 
Echter in eerste instantie moet ik me 
beperken tot MusovlBurgstall, en hierbij 
tevens de opgraving ondersteunen, wat 
inhoudt het begeleiden van de kraan 
tijdens het graven van de coupes door 

de grachten. Dit  is levensgevaarlijk werk! 
Ten eerste omdat de gegraven smalle 
sleuf een bak (ca. twee meter) breed is 
en er tot zes meter diep wordt gegra- 
ven.Ten tweede: de lompeTatra-kraan, 
die al hokkend en stotend vaak net niet 
doet wat de machinist wil.Tijdens het 
graven van een zo'n coup snijden we 
door een ca. 50 cm dik grindpakket, 
hetgeen door mij wordt herkend als een 
Romeinse weg. Uit het grindpakket 
steekt zelfs een tegelfragment met 
stempel LEGXGPF. Laat op dit moment 
nou net deTsjechische N aanwezig zijn, 
die een reportage maakt over de 
Romeinen in Midden-Europa."Liver" kan 
het niet, ik kan niet meer stuk! Het 
merendeel van de tijd echter wordt 
besteed aan het systematisch afzoeken 
van de zuidelijke hang van het terrein, 
waarbij de vondsten met een nauwkeu- 
righeid van afgeronde meters worden 
ingemeten om zodoende concentraties 
te kunnen vaststellen. Het gaat hierbij 
om enkele tientallen hectaren. Qua 
vondstdichtheid is het echt niet te 
vergelijken met bijvoorbeeld Nijmegen, 
temeer daar de site al jarenlang bezocht 
wordt door "ongenode gasten" en de 
Romeinen hier slechts een tiental jaren 
hebben vertoefd. Het terrein buiten de 
vermoede vesting is nog armer, maar 
blijkt in tegenstelling tot  eerdere ver- 
moedens niet leeg te zijn. Dit  terrein is 
momenteel in gebruik als perzik- 
plantage en grenst aan een uitgestrekt 
recreatiegebied.Als ik het met mijn auto 
doorkruis om daar een versnapering te 
kopen en uit de auto wil stappen, kijk ik 
in de loop van een dubbelloops jachtge- 
weer ... 
De bezitter ervan ramt er snel twee 
patronen in en schreeuwt iets van 



"politie bellen", maar ik begrijp nog niet 
of hij dat vóór of na het afvuren van zijn 
wapen wil doen. Ik probeer hem snel 
duidelijk te maken dat ik van de 
"argelozen" ben en wrijf hem mijn 
zoeklicentie onder zijn neus. Onderwijl 
verzoek ik hem zijn pief-paf in veilige 
richting te wenden. Na controle van mijn 
geloofsbrieven verdwijnt de cowboy al 
morrend en knorrend tussen de bomen. 
Van de versnapering zie ik voorlopig 
even af. 

Metaalvondsten en aardewerk 
In de periode van juli t/m november (de 
opgraving stopt al in september) ben ik 
50% van mijn tijd hier aan het zoeken en 
krijg ik een fors deel van het areaal 
afgezocht. Opmerkelijk is dat behalve de 
metaalvondsten er qua aardewerk 

vrijwel alleen terra sigillata-fragmenten 
worden gevonden.Voorts een enkel 
glasfragment en twee fragmenten van 
maalstenen van basaltlava. Dit  zijn de 
eerste hier aangetroffen exemplaren, 
terwijl er al wordt gezocht vanaf de 
jaren twintig.Talrijker zijn echter de 
metaalvondsten: munten -de jongste zijn 
inderdaad die van Marcus Aurelius en 
Faustina-, fibels (Afb. I .), en militaria.Van 
de laatste groep zijn de pantserplaatjes, 
helmknoppen, borstsluitingen en hangers 
talrijk. Lanspunten en schede-beslagen 
zijn zeldzamer. Het overgrote deel 
wordt echter gevormd door bronsblik 
en loodfragmenten. Hetgeen overduide- 
lijk wijst op het ter plaatse bewerken 
van brons. De vondst van een half- 
fabrikaat van een fibel versterkt dit 
beeld des te meer. Een leuke bijkomstig- 
heid van deze vondsten is dat ze zo 
strak gedateerd kunnen worden, daar de 
Romeinen hier zoals gezegd slechts een 
tiental jaren verbleven. Met het vondst- 
materiaal probeer ik het moreel van de 
onder de smorende zon ploeterende 
Hongaarse en Tsjechische studenten een 
beetje hoog te houden. Zij willen óók 
liever vroeg beginnen vanwege de 
warmte, echter de opgravingsleiding 
slaapt uit! Met als gevolg dat de 
productiviteit in de middaguren niet erg 
hoog meer is.Als de watervoorziening 
(om-het vlak nat te houden) door de 
lokale jZD (kolchoz) dan ook nog wordt 
afgesloten i.v.m. de droogte zakt de 
productie bijna tot  het nulpunt. Op mijn 
advies om ook om 6.00 uur te beginnen 

Afbeelding I 
Kniefibulae met halfronde kopplaat 
Schaal I : I 
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wordt negatief gereageerd. Jammer. De 
opgraving kan dan ook niet fatsoenlijk 
worden afgerond, de putten blijven 
onafgewerkt open liggen, en liggen er nu 
nog zo bij. 

2. Pouzdrany, Hoofdstraat 82 
Tijdens het voorjaar komt een dorps- 
genoot aandragen met een handjevol 
scherven, gevonden tijdens het graven 
van een inpandige gierkelder. Ik kan er 
zo gauw geen datering aan geven en 
verder dan middeleeuwen-of-vroeger 
kom ik niet. 
Ik stel hem voor met het graven van de 
gierkelder te helpen op voorwaarde dat 
we voor het bergen en documenteren 
van de te verwachten vondsten ook de 
tijd nemen. Enthousiast stemt hij in met 
mijn gratis hulp. Het pand ligt ca. 100 m 
noordelijk van de middeleeuwse 
omwalling, stamt uit de renaissance, is 
echter in de loop der tijd bijna onher- 
kenbaar verknutseld. Binnen enkele 
dagen klaren we de klus en in het profiel 
van de opgravingsput tekenen zich kuilen 
en paalsporen af in de maagdelijke 
zandige ondergrond. 
Het gevonden schervenmateriaal bestaat 
voor een groot deel uit fragmenten van 
enorme potten met een randdiameter 
van 55 cm.Verder huttenleem en 
slachtafval. 
Ik kom er nog steeds niet uit en roep de 
hulp in van dr. Martin Geisler van het 
instituut voor archeologie in Brno. Bij 
het zien van de vondsten concludeert hij 
al snel I l e- 12e eeuw, en bij het zien van 
de "opgravingsput": 12e eeuwse hout- 
bouw. Blijkbaar was reeds in de I l e- 12e 
eeuw het inwonertal dusdanig gegroeid 
dat er zelfs buiten de omwalling werd 
gebouwd. 

3. Pouzdrany, Hoofdstraat 1 3 
Een andere activiteit vormde het 
aanbrengen van een oude plavuizen 
vloer in de kleinste laat-gotische kelder 
onder mijn eigen huis: archeologie in 
eigen huis-en tuin! Hiervoor diende een 
pakket van 25 cm van twee opeenvol- 
gende lemen vloeren te worden verwij- 
derd. Het hierbij gevonden materiaal 
bestond voornamelijk uit fragmenten: 
aardewerk al dan niet geglazuurd, 
kacheloventegels en baksteen, daterend 
vanaf de 1 Se tot  en met de 20e eeuw. 
Onder de oudste vloer kwam in de 
hoek bij het zandstenen ingangsportaal 
een vrijwel complete zogeheten Brno- 
cup voor de dag (Afb.2). Deze op de 
draaischijf gemaakte drinkbeker onder- 
steunt prachtig het idee dat de bouw 
van het gotische pand-gedeelte in de 

Afbeelding 2 
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tweede helft van de 15e eeuw plaats- 
vond. 

Met dank aan: 
Dr. Balasz 
Archeologicky Ustav Brno 

Dr. Martin Geisler 
Archeologicky Ustav Brno 

De heer\/. Kozel 
Hlavni 82, Pouzdrany 
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RESTAURATIEVAN DE 
GENNEPSE STADSMUUR 
Jan Wessels 

Ongeveer tachtig jaar lang is weinig tot  
niets aan de historische Gennepse 
stadsmuur, bekend als stadsmuur- 
kerkhof, gedaan. In de jaren twintig van 
de vorige eeuw gingen de 18e eeuwse 
huizen bij de omwalling tegen de vlakte. 
Het kerkhof raakte vol en de oude 
huisjes moesten plaats maken voor de 
uitbreiding van het kerkhof. Na afbraak 
van de huizen werd de stadsmuur ter 
plaatse provisorisch hersteld.Tijdens de 
bevrijding van Gennep liep de muur 
flinke schade op en in de afgelopen 50 
jaar is de muur verder ingescheurd. 
Door hoog water en weersinvloeden 
zijn de stenen verpulverd. De erosie is 
iedere keer weer opgelapt met beton en 
afsmeerwerk.Al met al vormde de muur 
een mooi restauratieproject.Wel is het 
jammer dat er nooit bouwhistorisch 
onderroek is verricht. Dus dat hebben 
we min of meer in samenwerking met 
de restauratie-aannemer uitgevoerd. 
Het bleek dat het eerste stuk muur over 

een lengte van 39 m praktisch geen 
fundatie had, en zich niet dieper dan 30 
cm onder het maaiveld bevond. Elders in 
Gennep zit de stadsmuur tot  430 cm 
onder het maaiveld. Dit riep meteen 
vraagtekens op. 
Nu  is er een kadasterkaart uit 173 1 van 
de oude kern van Gennep, waarvoor 
met de ketting is gemeten. De kaart i s  
zowat tot op de centimeter nauwkeurig. 
Op deze kaart is de oude stadsmuur aan 
de kerkhofkant in één lijn getekend. 
Vanaf het steiger was waar te nemen dat 
de muur over een lengte van ongeveer 
39 m buiten de op de kaart getekende 
lijn stond. Hieruit hebben we geconclu- 
deerd dat dit gedeelte niet de oude 
stadsmuur kan zijn. Ook omdat er geen 
fundatie is. Uiteindelijk is besloten de 
gehele, in zeer slechte staat verkerende 
muur te slopen. Doordat het kerkhof 
achter de muur 180 cm hoger ligt dan 
vóór de muur (stadsgracht-zijde) kwam 
er een talud vrij van 39 meter lang en 
180 cm hoog: een mooi profiel.Tijdens 
de sloop van de muur kwam er een 
kelder met kruisgewelf te voorschijn. 
(Afb. I ) 

Afbeelding I 
De kelder in het 
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profiel 



Het  onderzoek 
Na de sloop van de muur konden we 
vaststellen dat deze 30 cm vóór de oude 
stadsmuur stond, over een lengte van 17 
meter, gemeten vanaf de hoek.Vervol- 
gens zijn we over een lengte van 22 m 
de stadsmuur kwijt m.a.w. van 17 meter 
tot  39 meter hebben we niets dat op 
een muur lijkt, kunnen vinden, terwijl 
alles waar we bij konden is afgeboord. 
Op 39 meter konden we de 
muurfundatie weer waarnemen. 
De kelder met kruisgewelf is in de 14e 
eeuw gebouwd. De stadsmuur is toen 
aangelegd en de kelder staat ermee in 
verband. De kelderruimte meet 490 x 
520 cm, de hoogte bedraagt 175 cm. 
Onder de vloer is 25 cm dieper nog een 
tweede vloer gevonden. 
In het midden van de kelderruimte 
bevindt zich een gemetselde zuil van 80 
bij 80 cm. De ruimte ligt echter voor 213 
vol puin. In verband met de tijd hebben 
we dat laten zitten voor de volgende 
generatie (Afb.2). 
De kelder is  weer dichtgemetseld met 
een door ons achtergelaten bericht erin. 
Op een prent van Gennep anno 1587 

staat op deze plaats een grote toren met 
een verstevigd huis. De kelder zal zeker 
tot  het huis behoord hebben.Verder 
hebben we 14e eeuws aardewerk 
gevonden en een afvalkuil met 
pottenbakkersafval uit de 18eI19e eeuw. 
In het laatste geval gaat het om borden 
van ongeveer 46 cm doorsnede. Het 
aardewerk vergt nog enig gepuzzel. 
Tevens hebben we 46 m vanaf de kelder 
de omtrekken in de gemetselde steen- 
lagen van een brede poort gevonden. 
Dit  moet de zogeheten Nieuw Poort 
zijn, die ook wel Norbertus Poort 
genoemd werd. Een stukje verder zijn 
ook sporen van een kleine doorbraak 
zichtbaar. Men vermoedde vroeger dat 
dit de poort was. Maar deze is veel te 
klein.verder hebben we nog drie 
schietgaten achter het stucwerk gevon- 
den. 

Met dank aan Joy de Jong voor de 
metaaldetectie en Marc de Groot voor 
de levering van kloostermoppen uit 
Tsjechië. 

Afbeelding 2 
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LIMES LANGS DE LOOSTRAAT? 
Cor Neijenhuis 

Aan de zuidzijde van de Loostraat in 
Huissen werd bij het graven van een 
aantal bermsloten in een nieuwbouw- 
wijk op ca. 60 tot 70 cm diepte een 
aantal niveaus met Romeinse vondsten 
aangesneden. 
Uit deze niveaus konden vele honderden 
scherven van Romeins aardewerk 
verzameld worden. De vondsten bestrij- 
ken nagenoeg het gehele scala van 
importaardewerk uit de tweede helft 
van de eerste en de gehele tweede 
eeuw. Opmerkelijk is het geheel ontbre- 
ken van inheems handgemaakt aarde- 
werk tussen de vele scherven. In een van 
de bermsloten werd, eveneens verspreid 
over een klein oppervlak, een grote 
hoeveelheid (drie kratten vol) fragmen- 
ten van Romeinse dakpannen en tegels 
geborgen. Ook de op de dakpannen 
aanwezige stempels waren helaas 
fragmentarisch en zijn tot  op heden niet 
ontcijferd.Tussen de dakpan- en tegel- 
fragmenten bevonden zich ook enkele 
amfoorscherven. Het geheel wekt de 
indruk gestort te zijn als restant van 
bouwmateriaal. 

EBURUS FE[cit] 
Tussen het aardewerk uit de sloten zit 
versierde en onversierde terra sigillata. 
Hierbij zitten twee bodems gemerkt 
met een pottenbakkersstempel. Een 
stempel is onleesbaar en is mogelijk een 
pseudo-stempel, op het andere stempel 
staat EBURUS FE[cit]. (Afb. 1.2) Eburus 
werkte tot ca. het midden van de 
tweede eeuw in Blickweiler en 
Bouchporn in Oost-Gallië. Op een van 
de vele fragmenten van olijfolieamforen 

uit zuidelijk Spanje, type Dressel 20, 
(Afb. I. I) zijn de letters MA als deel van 
een graffiti leesbaar. Deze graffiti kan 
onderdeel zijn geweest van een maat- of 
inhoudsaanduiding of van de naam van 
de eigenaar. Ook in een nabijgelegen 
grafveld komt Romeins aardewerk met 
graffiti voor. De olijfolie-amforen werden 
ook wel secundair gebruikt voor trans- 
port van garurn (visolie) of voor opslag 
van bepaalde stoffen. Onder de metaal- 
vondsten bevinden zich een draadfibula, 
een mes, een lansvoet, (Afb. 1.3) drie 
bronzen munten en een deel van een 
mare  bronzen ring. Deze laatste is 
waarschijnlijk een onderdeel geweest 
van een paardentuig. De munten zijn 
twee assen en een sestertius uit de 
Julisch-Claudische periode. Een van de 
assen is gehalveerd en de ander heeft er 
een klop met BON[um] erop, wat zoiets 
betekent als "goedgekeurd". 

Zeven locaties 
De vindplaats aan de zuidzijde van de 
Loostraat behoort tot  een serie van 
zeven op één rij liggende locaties met 
Romeins vondstmateriaal. (Afb.2) Een 
van de zeven locaties ligt in de oude 
middeleeuwse kern van Huissen. Hier 
zijn in de jaren vijftig naast inheems 
materiaal en een grote hoeveelheid 
Romeins importaardewerk veel Ro- 
meinse dakpanfragmenten aangetroffen. 
Op deze vindplaats wordt een kleine. 
vierde eeuwse, versterking vermoed. 
Twee van de zeven locaties zijn begraaf- 
plaatsen waar de bijgiften overwegend 
bestaan uit Romeins importaardewerk 
uit de eerste en tweede eeuw. In de 
nieuwbouwwijk aan de Loostraat zijn vijf 
locaties gesitueerd. Een ervan is een 
uitgestrekt grafveld. Het karakter van 



Afbeelding I 
I. Dressel20 met graffiti 
2. Oost-Gallische terra sigillata 
3. Lansvoet 

materiaal in de hier besproken berm- 
sloten, naast het voorkomen van Ro- 
meinse bouwmateriaal, de graffiti en een 
lansvoet in onze vindplaats, veelzeggend. 

vier locaties moet nog vastgesteld Mijns inziens wijst het vondstenpakket 
worden. Hoewel uit een verkennende van uitsluitend Romeinse zaken eerder 
kartering is gebleken dat in sommige op Romeinse kolonisten dan op in- 
vindplaatsen ook inheems materiaal heemse mensen die ook Romeinse 
voorkomt, is het ontbreken van inheems dingen gebruiken. In een slootwand kon 



vastgesteld worden dat dit pakket met 
Romeins aardewerk 60 tot  70 cm dik 
was. 

Limesweg? 
De samenstelling van het aardewerk- 
pakket van een aantal nederzettingen 
met bewoning uit dezelfde periode aan 
de zuidzijde van Huisen laat een geheel 
ander beeld zien. Het grote bestanddeel 
inheems aardewerk in het aardewerk- 
pakket uit deze nederzettingen doet 
veronderstellen dat er binnen een straal 
van een paar kilometer grote verschillen 
in levenswijzen moeten zijn geweest. 
Niet duidelijk is of de zeven vindplaatsen 
gezien moeten worden als zeven afron- 
derlijke plaatsen, of dat er een bepaalde 
samenhang tussen bestond. De vijf 
locaties in de nieuwbouwwijk maken 
mogelijk deel uit van een langgerekt 
Romeins areaal. Het feit dat alle zeven 
locaties liggen op één denkbeeldige lijn 
die gevormd wordt door de castella van 
Herwen(Carvium), Loowaard, en 
Meinerswijk geeft aanleiding to t  ver- 
gaande speculaties. Het kan bijna niet 

anders dan dat het tracé van de Ro- 
meinse Rijn- en Iimesweg over Huissens 
grondgebied heeft gelopen. De zeven 
locaties zouden dit tracé kunnen 
markeren. Restanten van een limesweg 
zijn tot  nu toe niet vastgesteld in onze 
omgeving, maar volgens de laatste 
ervaringen in hetwateringseveld in 
Zuid-Holland, is duidelijk dat een 
dergelijke weg niet altijd makkelijk 
herkenbaar is. De weg behoefde niet 
persé verhard te zijn en bestond soms 
slechts uit een brede baan van klei. Dat 
de grenszone ook tussen de grote 
castella was ingevuld, blijkt wel uit de 
sporen van Romeinse wachttorens die 
onlangs langs het Utrechtse limestracé 
zijn ontdekt. De restanten van deze 
houten bouwwerkjes zijn door de 
beperkte omvang gemakkelijk over het 
hoofd te zien. Een reden temeer om 
attent te zijn op dit stukje bouwterrein. 

Met dank aan Louis Swinkels, Museum 
HetValkhof,voor zijn inbreng in het 
"thuisbrengen" van een aantal vondsten. 

Afbeelding 2 
Locaties met Romeins 
vondstmateriaal 



EEN BIJZONDERE ROMEINSE 
MUNT UIT ANTIOCHIE 
GEVONDEN TE VIANEN 
BIJ CUIJK 
Rob Reijnen 

Net ten noorden van het dorpvianen 
ligt het terrein de Flierenhof. In het 
verleden is daar een rivierafzetting van 
de Maas ontstaan met daar vlak naast 
een restgeul. Het zijn juist deze hoger 
gelegen stroomruggen die al vanaf de 
prehistorie opgezocht werden voor 
bewoning. Dat van oudsher ook hier 
gewoond is, kon tot voor kort niet 
aangetoond worden. Daarin is nu 
misschien wat verandering gekomen. De 
afgelopen jaren is het terrein door Jan 
Kusters, inwoner vanvianen, herhaalde- 
lijk afgelopen. Daarbij werd behalve 
geglazuurd aardewerk en duiten en 
oorden uit voornamelijk de 17e en 18e 
eeuw ook een pijlpunt gevonden, 
vermoedelijk uit het neolithicum. En het 
afgelopen jaar zijn daar nog twee 
Romeinse munten bijgekomen. Op zich 
niet zo opmerkelijk, in de buurt van 
Cuijk, ware het niet dat één van de 
munten voor onze streken wel erg 
vreemd is. 

Sestertius 
De ene is een sestertius, de grootste 
bronzen muntsoort in de vroege- en 
midden-Romeinse tijd met een waarde 
van vier assen. Deze is geslagen ten 
tijde van keizer Hadrianus, die regeerde 
van 1 17 tot  in 138 na Chr. De munt is 
zo sterk afgesleten dat op de keerzijde 
helemaal niets te herkennen is, en op de 
voorzijde alleen het hoofd van de keizer, 
Duidelijk genoeg om te kunnen vaststel- 
len dat het niet een vroeg portret van 

Hadrianus is, zoals dit op munten uit de 
eerste jaren van de keizer voorkomt. De 
munt kan op basis daarvan gedateerd 
worden in de jaren 1 19 tot  en met 138 
na Chr. Hij moet geslagen zijn te Rome. 
Een meer nauwkeurige determinatie is 
helaas niet te geven, omdat de letters 
van de randschriften op beide zijden 
geheel verdwenen zijn. Blijkbaar is de 
munt lange tijd gebruikt voordat deze in 
de bodem terecht kwam. 

Tweede munt, en wat voor een 
Hetzelfde geldt voor de tweede munt. 
Ook deze is nauwelijks leesbaar.Alleen 
op de keerzijde zijn midden in het veld 
nog net de letters SC zichtbaar binnen 
een lauwerkrans. Op de voorzijde is het 
hoofd van keizer Trajanus (98- 1 17 na 
Chr.) met enige moeite te herkennen. 
Deze draagt een stralenkrans, in de 
Romeinse keizertijd het kenmerk voor 
een munt met een dubbele waarde. 
Gewoonlijk hebben we dan te maken 
met een dupondius, een muntsoort met 
de waarde van twee assen. In die richting 
wijst ook het materiaal waarvan deze 
munt gemaakt is, nl. geelkoper of 
orichalcum, een koperlegering met zink 
die voor de gele kleur zorgt. Dit lijkt op 
wat we tegenwoordig messing noemen. 
In de keizertijd was dit geelkoper ruim 
de helft duurder dan roodkoper, dat 
voor de as gebruikt werd.Vooral in de 
eerste en tweede eeuw na Chr. werden 
dupondii van dit materiaal gemaakt om 
daarmee het verschil in waarde aan te 
geven. Echter niet alleen het formaat van 
de munt is voor een dupondius wat aan 
de kleine kant, maar vooral het gewicht 
is veel te laag voor deze muntsoort. Dan 
blijft maar één munteenheid over die 
bovendien in ons gebied veel minder 



Voorzijde as uit Vianen, klop linksboven. 
Foto: Ronnie Meijers, Museum het Valkhof: 

voorkomt, nl. de semis of een halve as. 
Ook hiervan zijn emissies bekend in 
geelkoper en die bovendien soms een 
stralenkrans hebben. Daarmee werd 
aangegeven dat de semis op zijn beurt 
twee maal zo veel waard was als de 
quadrans, met een waarde van een 
kwart as, de kleinste munteenheid in het 
Romeinse geldsysteem. Maar voor een 
semis is de munt juist weer te groot en 

te maar.Vandaar dat over de waarde 
van de munt verschillend gedacht wordt. 

Provincie Syrië 
Het antwoord op de vraag wat de munt 
oorspronkelijk waard was, moet dan ook 
gezocht worden in het oostelijk deel van 
Romeinse rijk.Want daar lijkt de munt 
vandaan te komen, en niet uit Rome zelf, 
zoals de meeste munten van keizer 



Trajanus die in onze streken gevonden 
zijn.Tegenwoordig wordt aangenomen 
dat de munt geslagen is te Antiochië, 
destijds hoofdstad van de Romeinse 
provincie Syrië, het tegenwoordige 
Antakya in Turkije. Hij wordt gedateerd 
in 1 16 na Chr. toen Trajanus daar zijn 
residentie had. Belangrijker nog dan na 
te gaan welke rol de munt dáár heeft 
gespeeld, is de vraag welke waarde de 
munt in onze streken heeft gehad en of 
die hier wel als munt gebruikt is.Te licht 
voor een dupondius, maar te maar voor 
een semis, betekent dat alleen een as 
overblijft. Maar ván geelkoper en mét 
stralenkrans wijkt deze toch wel erg af 
van de as die hier normaal gebruikt 
werd. 

Klop of tegenmerk 
Het meest opvallende aan deze munt is 
dat deze bovendien ook nog een klop 
bevat. (zie Afb.) Het gebruik van kloppen 
of tegenmerken, zoals we deze ingesla- 
gen stempels ook noemen, komt in de 
westelijke provincies alleen maar voor 
tot in de regeringstijd van keizer Nero 
(54-68 na Chr.). Daarna niet meer. 
In de oostelijke provincies daarentegen 
werden op lokaal niveau kloppen zeker 
nog tot  in de tweede eeuw na Chr. 
gebruikt om munten langer in omloop te 
houden of een nieuwe waarde te geven. 
Reden te meer om hier aan een munt 
uit het oosterse geldcircuit te denken. 
De klop op de voorzijde achter het 
hoofd van de keizer stelt de kop van een 
os (bucranium) voor. Hij wordt toege- 
schreven aan legio III Gallica, dat altijd in 
het oosten van het Rijk gelegerd is 
geweest. 

Weinig bekend 
Voor zover bekend zijn munten van dit 
type in onze streken nog vrij zeldzaam 
en al helemaal met die klop. Uit Enge- 
land waren er eind jaren 80 maar zo'n 
twintig stuks bekend, waarvan verreweg 
de meeste in Bath gevonden zijn. Drie 
daarvan hebben dezelfde klop. Op het 
vasteland hadden Duitsland, Luxemburg 
en Oostenrijk bij elkaar toen nog maar 
dertien exemplaren opgeleverd.Van de 
negen munten uit Luxemburg hadden er 
twee deze klop.Verder is er uit Noord- 
Frankrijk nog één exemplaar met klop 
bekend. En in het muntenbestand van 
het Koninklijk Penningkabinet is dit type 
niet aanwezig. 

Keizerlijke troepen 
Het lijkt er op dat dit soort munten niet 
via de gewone kanalen van het dagelijkse 
geldcircuit in onze streken terecht is 
gekomen. Men denkt dat het voorkomen 
daarvan eerder te maken heeft met de 
verplaatsingen van de speciale keizerlijke 
troepen van Trajanus' opvolger 
Hadrianus.Waarschijnlijk heeft die langs 
deze directe weg extra geld in omloop 
gebracht in Engeland, Noord-Gallië en 
Germanië, mogelijk om lokale geld- 
circulatie te stimuleren. Of  er invianen, 
of in het naburige Cuijk, ook daadwerke- 
lijk soldaten uit die kringen zijn geweest, 
is daarmee echter niet aangetoond. 
Gezien hun slijtage kan het best zo zijn 
dat beide munten pas veel later daar 
terecht zijn gekomen. 
Voor de volledigheid volgen hier nog de 
handboeknummers van de munten: 
*As van Trajanus (98- 1 17 na Chr.), RIC 
6441648 
* Sestertius van Hadrianus (1 17- 1 38 na 
Chr.), RIC 63 1 e.v. 



HETVERVOLG V A N  D E  
ROMEINSEVONDSTEN IN 
DEEST 
Wim Tuijn 

Sinds 1997 worden er opmerkelijke 
vondsten gedaan aan de oever van het 
Uivermeertje in Deest. Een aantal malen 
stond er iets over in ons jaarverslag. 
Vooral op het naastgelegen bloernenland 
van mevrouw H. Litjens kon opnieuw 
een aantal bijzondere vondsten worden 
verzameld.Vondsten met een inheems- 
Romeins karakter, zelfs Romeinse 
militaire zaken ontbraken niet, hetgeen 
te denken geef?! Na ons alarm bij de 
instanties destijds is er dit jaar gelukkig 
een echte opgraving verricht door 
Archeological Research and Consultancy 
BV (ARC) uit Groningen.Wij hopen dat 
er meer duidelijkheid over de bewoning 
is ontstaan, want op het moment dat dit 
geschreven wordt, is het definitieve 
rapport nog niet verschenen. Onder de 
vondsten van dit jaar bevinden zich drie 

bijzondere Romeinse voorwerpen. 

Schildrandbeslag en 
mengplateautje 
In de eerste plaats is er een fragment 
van een schildrandbeslag. (Afb. I. I )  Het is  
uitgevoerd in bronsblik en voorzien van 
een bevestigingsoogje om het beslag met 
spijkertjes op het schild te kunnen 
aanbrengen. Daarnaast is er een meng- 
plateautje aangetroffen. (Afb. 1.2) Het 
kan zowel voor het mengen van medici- 
nale als cosmetische bestanddelen 
gebruikt zijn. (Zie ook het artikel van 
Petervissers in dit jaarverslag.) Het 
plaatje is gemaakt van een zacht en grijs 
gesteente en heeft een ruw oppervlak, 
dat waarschijnlijk is ontstaan door 
langdurige erosie. Normaal is het 
werkoppervlak, d.w.z. de zijde met het 
grootste oppervlak, glad afgewerkt. Ook 
zijn er in de korte zijden vreemde 
insnijdingen te zien. Het is bepaald geen 
attribuut dat door inheemse mensen is 
gebruikt. 

Afbeelding I 
Schildrandbeslag en 

mengplateautje uit Deest 
Schaal 1:2 

Tekening; W i m  Tuijn 



Afbeelding 2 
Zegeldoosje uit Deest; 
voor-, achter- en zijaanzicht 
Schaal I: I 
Tekeing W Tuijn 

Bronzen zegeldoosje 
Tot slot is  er een bronzen zegeldoosje 
(Afb.2). dienend om een wastafeltje, 
oftewel een brief, met koordjes te 
kunnen verzegelen. De koordjes werden 
daarbij door de vier gaatjes gevoerd. In 
het opengeklapte doosje werd vervol- 
gens lak gegoten. De brief was verregeld. 
Een wastafeltje kon uit twee verdiepte 
plankjes bestaan welke aan de binnen- 
zijde met een laagje bijenwas werden 
bedekt. Hierin werd met een scherpe 
pen. een stylus, een bericht gekrast. 
Doordat de was weer gladgestreken kon 
worden, was een wastafeltje geschikt 
voor hergebruik. Op het deksel van het 
doosje zijn enige glanzende vlekjes te 
ontdekken; misschien zijn het restanten 
van emaillering. 
Als er ooit een brief naar Deest ge- 
stuurd is, waaraan dit doosje zat, dan 
was er ook iemand die Latijn kon lezen. 
Was de brief dan gericht aan een 
veteraan, iemand van het burgerlijk 
gezag, of ging het om een rapport aan 
een militair? Tot slot: de bewoning 
beperkt zich volgens onze aardewerk- 
vondsten to t  de l e eeuw na Chr. 
Omstreeks 100 na Chr, als het I Oe 
legioen uit Nijmegen vertrekt, stopt ook 
in Deest de bewoning. Is hier misschien 
meer verborgen dan alleen een sterk 
geromaniseerde nederzetting? 

Literatuur 
Derks,T en L Swinkels, 1994. 
Bronzen doosjes en verzegelde geloften. 
In: Roymans, N., en T: Derks (red.), 1994. 
De tempel van Empel. 
junkelmann, M., 20008. Die Legionen des 
Augustus. Der römische Soldat im 
archaologischen Experiment. 
(Kulturgeschichte der antiken Welt. 
Band 33.) Mainz. 
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ROUTEBESCHRIJVING NAAR 
O N Z E  WERKRUIMTE 

Wie op woensdag vanaf 20.15 uur onze 
werkavonden wil meemaken heeft 
wellicht plezier van de bijgevoegde 
routebeschrijving. 
Ook telefonisch zijn we op woensdag- 
avond bereikbaar: 
024 - 329 30 79. 

Adres werkruimte: 
Gebouw Directie Stadsbedrijven van 
de Gemeente Nijmegen 
Nieuwe Dukenburgseweg 2 I, 
6534 AD Nijmegen 

A. Vanuit Arnhem I Lent: 
U komt over de Waalbrug Nijmegen 
binnen. U rijdt rechtdoor, totdat u na 
enkele stoplichten op een grote rotonde 



komt, het Keizer Karelplein. Hier neemt 
u de 4e afslag, richting GravelVenlol's 
Hertogenbosch. Dit is de Graafseweg 
die u ca. 3 km moet volgen. Bij het 
laatste stoplicht vóór de brug over het 
kanaal gaat u linksaf, richting D e  Goffertl 
Winkelsteeg. U gaat onder het spoor- 
viaduct door. Zie verder onder E. 

B. Vanuit Rotterdam I Utrecht: 
Vanaf de A50 neemt u de afslag 
NijmegenNenlolK^ln (A73).Vervolgens 
rijdt u rechtdoor, richting Nijmegen. De  
snelweg eindigt bij het eerste stoplicht, 
waarna u alsmaar rechtdoor blijft rijden, 
richtingwinkelsteeg (industrieterrein). 
Na  ca. 2 km rijdt u onder een spoor- 
viaduct door. Zie verder onder E. 

C. Vanuit 's Hertogenbosch: 
Vanaf de A50 neemt u de afslag 
Nijmegenwijchen. De  snelweg (A326) 
eindigt bij een rotonde (met daarop de 
zgn. Struikelblokken). U neemt hier de 
2e afslag, richting Nijmegen, en rijdt 
door t o t  de tweede rotonde, herken- 
baar aan de grote fontein in het midden. 
Hier slaat u rechtsaf, richting Dukenburg. 
U gaat onder de spoorbrug door en 
blijft rechtdoor rijden richting 
Dukenburg. Na  ongeveer I km gaat u 
linksaf de rotonde op en er direct 
rechtsaf weer vanaf. Zie verder onder F. 

D. Vanuit Venlo I Boxmeer: 
O p  de A73 neemt u de afslag Nijmegen- 
Dukenburg. U rijdt de stad in. Bij het 
tweede stoplicht gaat u linksaf. Dit is de 
Van Apelterenweg. Deze rijdt u helemaal 
uit totdat u bij een rotonde komt. Hier 
houdt u rechts aan. Zie verder onder F. 

E. vervolg van A en B 
U passeert een TEXACO-station, 
waarna u direct bij het eerste stoplicht 
rechtsaf slaat richtingwinkelsteeg. U 
bent nu op de Nieuwe Dukenburgseweg. 
Na  ongeveer 700 meter, bij het 3e 
stoplicht (dat's avonds meestal niet 
werkt) slaat u linksaf en gaat u door het 
hek. Zie verder onder G. 

F: vervolg van C en D 
U bent nu op de Nieuwe 
Dukenburgseweg. Nadat u de brug over 
het MaasWaalkanaai bent gepasseerd 
slaat u bij het eerste stoplicht (dat's 
avonds meestal niet werkt) rechtsaf en 
gaat u door het hek. 
Zie verder onder G. 

G. vervolg van E en F 
Zodra u het hek bent gepasseerd rijdt u 
rechtdoor. De  weg buigt naar rechts en 
aan het eind van de weg is  er rechts een 
parkeerplaats. Recht voor deze parkeer- 
plaats ziet u bij de deur met het bord 
'Ingang medewerkers hal' twee bellen. 
U drukt op de bel van 'Bureau Archeolo- 
gie': 
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