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VOORWOORD
Marijke Pennings, voorzitter

In 2011 is er door veel leden van AWN Afdeling 16, Nijmegen en omstreken, 
deelgenomen aan allerlei activiteiten. Voor u ligt het jaarverslag van onze 
vereniging.

Er zijn in het afgelopen jaar veel activiteiten geweest die te maken hebben 
met overleg met gemeentes en die de veranderende rol van de amateurar-
cheologen te zien geven. Ook vanuit het hoofdbestuur wordt er sterk op 
aangedrongen om ons met dit soort activiteiten bezig te houden. Als afde-
ling Nijmegen en omstreken zijn wij bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de 
landelijk werkgroep belangenbehartiging van de AWN.

We blijven als bestuur activiteiten organiseren en stimuleren waar iedere 
vrijwilliger/lid van onze vereniging zij of haar hart aan kan ophalen. Zo zijn 
er dit afgelopen jaar ook veel bijdragen aan veldwerk aan opgravingen 
geleverd.

Niet te vergeten, in het afgelopen jaar heeft onze vereniging een nieuw 
logo gekregen en we presenteren ons voortaan als: AWN, vereniging van 
vrijwilligers in de archeologie. De bedoeling van ‘vrijwilligers’ mag duide-
lijk zijn: het woord amateurs kan een smaak geven van ondeskundigheid, 
terwijl we in onze vereniging vele deskundigen op allerlei gebied hebben.
 
Ik dank wederom alle mensen die, op welke manier ook, een bijdrage gele-
verd hebben aan dit jaarverslag, en wens iedereen een genoeglijke tijd bij 
het lezen. 

afb. 1 - Coupes van paalgaten 
in Bijsterhuizen, Wijchen 
(foto: Marijke Pennings)
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS
Leo ten Hag

Lezingen, presentaties en excursies
De eerste lezing van 2011 werd verzorgd door Femke de Roode, met als 
onderwerp de opgravingen op Plein 1944 en de Scheidemakershof te Nijme-
gen. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de ontdekte middeleeuwse 
stadsmuur en -toren. Een onverwachte vondst, waar de lokale media veel 
aandacht aan besteedden. In een aansluitende lezing ging bouwhistoricus 
Hein Hundertmark nader in op de technische details van de toren.

Op 19 april, na afloop van de jaarlijkse Afdelingsledenvergadering, hield 
Paul Kessener een lezing: ‘Aquaducten en hydraulische technieken in de 
Romeinse tijd’. Hierin kwam ook het tracé van het Romeinse aquaduct 
tussen Berg en Dal en de Kopse Hof in Nijmegen uitvoerig ter sprake.

‘Paleogeografie van de Waalsprong en 
omgeving’ was de titel van de lezing 
van fysisch geograaf/landschapsarcheo-
loog Eckhart Heunks op 15 november. 
Hij gaf ons inzicht in de eigen 
geologische karakteristieken van het 
rivierengebied. 

afb. 1 - Lezing van Paul Kessener 

(foto: Astrid van Eekeren) 

Op 20 september werd de jaarlijkse Scherven avond gehouden. Zoals altijd 
werd deze avond druk bezocht en konden verschillende AWN-leden hun 
vondsten tonen en door deskundigen laten determineren. Een aantal leden 
verzorgden een presentatie.

De voorgenomen excursie naar het Thermenmuseum in Heerlen vond 
vanwege het te geringe aantal aanmeldingen helaas geen doorgang. Meer 
succes had een, door de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland 
(AWN Afdeling 23) georganiseerde, excursie naar de Eifel op 15 oktober. 
Tijdens deze wandeltocht, onder aanvankelijk niet al te fraaie weersom-
standigheden, konden overblijfselen van de zogenoemde ‘Fossa Eugeniana’ 
bekeken worden: een in de eerste helft van de zeventiende eeuw door de 
Spanjaarden aangelegd verbindingskanaal. 
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Activiteiten van het bestuur
In 2011 vergaderde het bestuur op 26 januari, 32 maart, 31 mei, 31 augus-
tus en 8 november. Eén van de aandachtspunten van het bestuur was het 
onderhouden van contacten met AWN-leden, werkgroepen, heemkunde-
kringen e.d., die actief zijn in het uitgestrekte territorium van afdeling 16. 
In dit verband werd op 22 november door het bestuur een bijeenkomst 
georganiseerd met AWN-leden uit de gemeenten Groesbeek, Beek-Ubber-
gen en Millingen aan de Rijn. Hierbij waren ook beleidsambtenaren van de 
genoemde gemeenten uitgenodigd, evenals de regionaal archeoloog Paul 
Franzen. 

Het bestuur heeft gehoor gegeven aan een uitnodiging van de gemeente 
Nijmegen voor deelname aan rondetafelgesprekken op 9 mei en 31 
oktober. De gemeente wilde de mening van onder andere onze vereni-
ging weten over de startnotitie Cultureel Erfgoed en het masterplan ‘Ver-
leden Verbeeld’. Op 25 mei vond een ‘Politieke Avond’ plaats met op de 
agenda ‘Startnotitie: nieuw beleid archeologie’. AWN-lid John Jansen heeft 
namens het bestuur onze opvattingen over de notitie verwoord voor de 
gemeenteraad.
Op 19 april vond de Afdelingsledenvergadering plaats. Vast agendapunt is 
sinds 2008 de uitreiking van de felbegeerde Wim Tuijnfibula. Aan het rijtje 
illustere voorgangers Wim Tuijn, Aad Hendriks en Jan Thijssen werd in 2011 
Jantinus Koeling toegevoegd. Al sinds 1973 verricht Jantinus Koeling onder-
zoek naar het archeologische erfgoed in Cuijk en tevens is hij de oprichter 
van de Werkgroep Archeologie Cuijk. Vanwege deze werkzaamheden en de 
grote verdiensten die deze hebben voor de archeologie in ons werkgebied 
kreeg Jantinus van onze voorzitter het door Anneke van Bergen vervaar-
digde sieraad opgespeld. 

Op 24 september vierde de AWN haar 60-jarig bestaan in het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden. Marijke Pennings en Leo ten Hag bezochten 
dit evenement, waarbij onder andere de rol van de (lokale) AWN in het 
gemeentelijk archeologiebeleid ter sprake kwam.
De landelijke Afgevaardigdendag vond plaats op 19 november in het 
gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. 
Deze bijeenkomst werd namens het bestuur bezocht door Marijke Pennings 
en Leo ten Hag.

De vergaderingen van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen 
(CPRN) werden namens het bestuur bijgewoond door Rob Woldringh, vice-
voorzitter, en door Willem Meulman, lid van onze afdeling en van de lande-
lijke AWN-werkgroep belangenbehartiging.
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Informatieverstrekking aan derden en ondersteuning bij opgravingen
Verschillende AWN-leden namen het afgelopen jaar deel aan opgravingen 
in Nijmegen en omgeving. Onder koude omstandigheden werd begin dit 
jaar geassisteerd op de Scheidemakershof en op het Hertogplein (Osnabrug-
geterrein) in Nijmegen. Het groepje AWN’ers waagde vervolgens de sprong 
over de Waal om daar op de Vossenpels en in de Schoolstraat in Lent bij 
opgravingen behulpzaam te zijn. De hier genoemde opgravingen werden 
uitgevoerd door het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente 
Nijmegen. Een aantal AWN’ers nam ook deel aan een opgraving in Bijster-
huizen in Wijchen, onder leiding van Hazenberg Archeologie. Een uitgebrei-
der verslag vindt u elders in dit jaarverslag.

Het archeologische bureau Synthegra uit Doetinchem benaderde ons voor 
informatie over de locatie Kloosterstraat 14 in Beuningen en over een 
locatie ten noordwesten van het dorp Zeeland, tussen de wegen Nabbegat 
en Schaijkseweg. Econsultancy, eveneens uit Doetinchem, wilde weten of de 
AWN vondsten had gedaan bij de Molenweg 33 in Horssen het Het Zand 12 
in Boxmeer. 
ACVU-HBS uit Beesd vroeg om gegevens over de Hoogenhof te Malden.
Op verzoek van de Heemkundekring Duffelt werd een waarneming uitge-
voerd bij een pand naast de kerk in Zyfflich. 

Cursussen/educatie
In het najaar werd door de afdelingen 16 en 17 voor de elfde keer de ‘Basis-
cursus archeologie’ georganiseerd. De inschrijving stond open voor leden 
van de AWN-afdelingen 15 (Betuwe en Bommelerwaard), 16 (Nijmegen en 
omstreken), 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland), 18 (Zuid-Salland, IJssel-
streek en Oost-Veluwezoom) en 19 (Twente). Vijf leden van onze afdeling 
namen (met goed gevolg!) deel aan de cursus.
Het bestuur ontving tijdens de Afdelingsledenvergadering van het hoofdbe-
stuur een lespakket: ‘Archeologie op school’. 

Afb. 2 - Determineren van vondsten tijdens 

de ‘Basiscursus Archeologie’ 

(foto: Astrid van Eekeren)
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Van de Nijmeegse Stichting ‘De Opstap’ kreeg het bestuur de vraag of 
het geven van een beginnerscursus archeologie tot onze mogelijkheden 
behoorde. Dit verzoek bereikte ons erg laat (enige weken voordat de 
cursusgids van de Stichting verzonden zou worden), zodat hieraan (voor-
lopig) geen gehoor kon worden gegeven. Educatie blijft wel een punt van 
aandacht.

Mutaties in het afdelingsbestuur
Tijdens de jaarlijkse Afdelingsledenvergadering op 19 april gaf Willem 
Kuppens te kennen, na vijf jaar zijn functie als secretaris neer te willen 
leggen en het bestuur te verlaten. Leo ten Hag werd als zijn opvolger in het 
bestuur gekozen.
Eind 2011 namen vicevoorzitter Rob Woldringh en algemeen bestuurslid 
Tess Doorewaard om uiteenlopende redenen afscheid van het bestuur. De 
taak van veldwerkcoördinator is waargenomen door Marijke Pennings. Het 
bestuur bestaat nu uit vijf leden (de bestuurssamenstelling per 31 december 
2011 vindt u achterin dit jaarverslag). 

Leden en donateurs
In 2011 mocht onze afdeling twaalf nieuwe leden welkom heten. Zeventien 
leden gaven echter te kennen hun lidmaatschap van onze vereniging te 
willen beëindigen. Zie voor de ontwikkeling van het ledenbestand onder-
staande tabel.

Soort lid/ 
donateurs

Jan 
2006

Jan 
2007

Jan 
2008

Jan 
2009

Jan 
2010

Jan 
2011

Jan
2012

Gewoon lid 129 137 141 137 138 141 137
Jeugdlid 0 0 0 0 2 1 1
Huisgenoot lid 7 6 6 3 5 4 4
Student lid 4 4 5 6 5 5 4
Geassocieerd lid 8 6 7 5 6 6 6
Totaal aantal 
leden

148 153 159 151 156 157 152
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EEN ROMEINSE BRUG BIJ VENLO?   
Peter Seinen en Joost van den Besselaar

Inleiding
De ontdekking van resten van een Romeinse weg langs de 
Maasoever tussen Venlo en Blerick (Dolmans, 2009), deed 
vermoeden dat er een oeververbinding geweest zou moeten 
zijn. Bij de aanleg van de grote spoorbrug halverwege de negentiende eeuw, 
werden diverse zware eikenhouten funderingspalen met ijzeren paalschoe-
nen gevonden. Niets van deze vondsten werd onderzocht of bewaard, zodat 
deze resten geïnterpreteerd konden worden als resten van de Romeinse brug 
(Walboomers, 2009). Een duikonderzoek zou mogelijk resten van deze brug 
opleveren.

Onderzoek en resultaten
De speurtocht onderwater begon met het uitvoeren van een sonaronderzoek, 
waarmee het profiel van de Maasbodem op en rond het vermoedelijke tracé 
werd gemeten (Afb. 1). Deze meting leverde de positie van een groot aantal 
structuren op die uit brugresten zouden kunnen bestaan. 

Met behulp van duikers werden alle interessante structuren opgezocht en 
onderzocht. Naast het talrijke afval, variërend van winkelwagentjes tot comple-
te auto’s, werden twee vondsten van belang gedaan: een groot blok natuur-
steen, voorzien van dookgaten met ijzeren klampen en een zware eikenhouten 
funderingspaal met sporen van een paalschoen, die beide aan een brug gerela-
teerd zouden kunnen zijn. 

De bewerkingssporen op de steen deden echter modern aan. Helaas bleek het 
om een onderdeel van de negentiende eeuwse spoorbrug te gaan, die in de 
laatste wereldoorlog zwaar beschadigd raakte. Ook de funderingspaal was 
geen onderdeel van een Romeinse brug: de datering kwam, met behulp van 
dendrochronologie, uit op 1574 - 1590 na Christus. In deze tijdsspanne past het 
beleg van Venlo (1585 na Christus) door de Hertog van Parma. Bij dit beleg, 
vastgelegd door Frisius (Afb. 4), is een bootbrug te zien, aangelegd door de 
Spanjaarden.

Afb. 1 - Het sonar bodemprofiel met 
ingetekend het vermoedelijke brugtracé

Afb. 2 - Bewerkt natuurstenen 
blok met dookgat en klamp
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Conclusies
De vondst en determinatie van een zware eikenhouten funderingspaal uit 
de zestiende eeuw vormt niet alleen een verbinding met de rijke Venlose 
geschiedenis, maar laat ook twijfels rijzen over de interpretatie van eerdere 
slecht gedocumenteerde vergelijkbare objecten, die al snel het etiket 
Romeins kregen. Als er al ooit een Romeinse brug tussen Venlo en Blerick 
gelegen heeft, dan heeft deze geen resten achtergelaten die nog boven 
de bodem uitsteken, maar wie weet wat de bodem nog voor ons verbergt 
(Seinen e.a., 2011)?

Literatuur:
M. Dolmans, Een Romeinse weg in Venlo, Westerheem 5, jg. 58, p. 210-212, 
2009.

H. Walboomers, Romeins Venlo, Blerick en Tegelen, Mosae Venlo, 2009.

P.A. Seinen, J. van den Besselaar, MiM-Rapport-Venlo-05-2011-2. 

Afb. 5 - Bootbrug over de Maas tijdens

het beleg van Venlo (1585), detail

Afb. 4 - Bootbrug over de Maas tijdens

het beleg van Venlo (1585)

Afb. 3 - De aangepunte zware eikenhouten funderingspaal
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EEN BRONZEN SIKKEL UIT GROESBEEK
Mike den Hartog 

Arjan de Haan deed in Groesbeek een verrassende vondst. Hij vond name-
lijk een prehistorische bronzen sikkel. Dit soort bronzen voorwerpen zijn 
bekend uit de midden- en late bronstijd. Het exemplaar van 2,3 cm bij 9,1 
cm is redelijk gaaf, maar mist de punt. De periode waarin het gebruikt kan 
zijn is erg breed als men bedenkt dat de midden-bronstijd in Nederland van 
ongeveer 1800 v. Chr. tot 1100 v. Chr. liep, en de late bronstijd van 1100 v. 
Chr. tot 800 v. Chr. 

Sikkels dienden in ieder geval als werktuig om gewassen te oogsten en 
waarschijnlijk ook als snoeimes. Om te kunnen gebruiken werden zij in een 
houten handvat vastgemaakt. Hiervoor hadden de bronzen exemplaren 
vaak een bevestigingspin. Dit kon een losse pin zijn. In sommige gevallen, 
zoals bij de bronzen sikkel van Berg en Terblijt, lijkt de pin meegegoten en 
maakte het deel uit van het voorwerp (Van den Broeke, 2005, p. 617). Bij de 
sikkel uit Groesbeek is de pin nog duidelijk aanwezig. Op het blad van de 
sikkel lopen twee groeven. Dergelijke groeven zien we ook terug op een 
sikkel uit Venray-Hoogriebroek. Net als het Groesbeekse exemplaar heeft 
het Venrayse artefact ook een bevestigingspin (Stoepker e.a. 2000, p. 21). 
De pin wordt ook wel knop genoemd. Daardoor word dit type werktuig ook 
wel aangeduid als knopsikkel.

In Nederland zijn vaker sikkels uit de bronstijd aan het licht gekomen. Vaak 
zijn het losse vondsten, maar daarnaast zijn sikkels ook in depotvondsten 
aangetroffen. Zo bevatte het bronsdepot van Drouwenerveld (Drenthe) 
onder de tientallen voorwerpen ook delen van een viertal sikkels (Van den 
Broeke, 2005, p. 604). Ook bekend is de vondst van Heiloo. In die vondst 
werden behalve een bronzen exemplaar ook meerdere vuurstenen sikkels 
aangetroffen, wat het bewijs levert dat in de bronstijd ook vuurstenen 
sikkels werden gebruikt (Brunsting, 1962).

Afb. 1  - Bronzen sikkel uit Groesbeek 

(Foto: Rob Mols, Bureau Archeologie en Monumenten gemeente Nijmegen)
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In Nederland zijn bronzen sikkels met ongeveer 30 vondstexemplaren rela-
tief schaars. Een groot deel hiervan komt uit het rivierengebied. Rond Nij-
megen zijn dan ook meerdere van dergelijke voorwerpen gevonden, onder 
meer in Nijmegen, Wijchen, Cuijk en Opheusden (Stoepker e.a. 2000, p. 22). 
De sikkel uit Groesbeek vormt een mooie aanvulling op deze lijst.

Met de komst van ijzer in de ijzertijd verdwijnt het gebruik van bronzen 
sikkels. Hiervoor in de plaats komen dan ijzeren sikkels. Daarvan is een 
exemplaar in Huissen gevonden (Van den Broeke, 2005, p. 605).  

Literatuur:
P. van den Broeke, 2005: IJzersmeden en pottenbaksters, Materiële cultuur 
en technologie, 1100-12 v. Chr., in: L.P. Louwe Kooijmans, P.W. van den 
Broeke, H. Fokkens, A. van Gijn (red.), Nederland in de prehistorie, Amster-
dam, p. 603-654.

H. Brunsting, 1962: De sikkels van Heiloo, Oudheidkundige Mededelingen 
uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden XLIII, Leiden.

H. Stoepker, H. van Enckevort, J. Krist, K. Hänninen, C. Kalee, R. Reijnen, C. 
Vermeeren, A. Bosman, C. van Driel-Murray, 2000: Venray-Hoogriebroek en 
Venray-Loobeek: Nederzettingen uit prehistorie, Romeinse tijd en late Mid-
deleeuwen. Archeologisch onderzoek in het tracé van de Rijksweg 73, ROB, 
Amersfoort.
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JAAROVERZICHT WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK
Ton van der Zanden en Jan Kusters. 

Romeinse sporen in de bierkelder te Cuijk aan de Maas 
De eigenaar van café Agora, de heer Pektas, had het plan om een bier-
kelder te bouwen aan de achterzijde van het pand Grotestraat 25 aan het 
kerkplein. Een kelder van ongeveer 10 m² en een diepte van 2,5 m. Hij kreeg 
hiervoor een vergunning van de gemeente Cuijk. De Werkgroep Archeolo-
gie Cuijk (WAC) nam direct contact op met de gemeente over deze archeo-
logisch en historisch interessante plek. Bij eerdere opgravingen in Cuijk zijn 
in dit gebied de sporen van een dubbele gracht aangetroffen die een
castellum uit de vierde eeuw omsloot. 

Volgens de nieuwe wetgeving was 
vanwege het te gering aantal te 
verstoren vierkante meters geen 
archeologische begeleiding of 
archeologisch onderzoek vereist en 
kon de gemeente geen verplich-
ting opleggen. De werkgroep is van 
mening dat binnen het Romeins 
castellumgebied altijd minimaal 
archeologische begeleiding moet 
plaatsvinden. De Werkgroep 
Archeologie Cuijk heeft contact 
opgenomen met de heer Pektas van 
café Agora om archeologische begeleiding te mogen doen. De werkput van 
10 m² is nu handmatig uitgegraven. Oorspronkelijk zou de bierkelder met 
een kraan worden uitgegraven en de grond zou worden afgevoerd. De heer 
Pektas heeft op een positieve wijze medewerking gegeven en het resultaat 
van het onderzoek mag er zijn! Vele uren zijn door amateurs van de WAC 
aan archeologische begeleiding/onderzoek besteed. De werkput ligt tussen 
de twee spitsgrachten van het castellum aan het Kerkplein en daarom 
waren de verwachtingen hoog. 

Resultaten van het graafwerk, sporen en vondsten 
Er zijn drie boringen uitgevoerd waaruit bleek dat de ongeroerde grond 
zich op 1,85 m onder het maaiveld bevond. Profielopbouw: natuurlijk zand, 
steentijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. 

Aan de zuidoostzijde van de put was een prachtig spoor van een Romeins/
middeleeuwse afvalkuil aanwezig op een diepte van 1,75 – 2,35 m. 

Afb. 1 - Onderzoek tussen de grachten van het 
castellum
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In de afvalkuil zaten Romeins aardewerk zoals 
terra sigillata en geverfde waar (mogelijk 
geproduceerd in de gevonden pottenbak-
kersoven uit de Romeinse tijd in Cuijk) en veel 
Romeins bouwmateriaal, onder andere ruim 
twintig kilogram tufsteen tussen 1,65-1,85m.

Op het grensvlak van de bruin/grijslaag met 
de gele natuurlijke zandlaag op 1,85 m onder 
het maaiveld werden drie afslagen van vuur-
steen aangetroffen in de noordoosthoek van 
de put. De afslagen werden dicht bij elkaar 
aangetroffen. 

In een spoor aan de oostzijde van de werkput werden de volgende Romeinse 
vondsten gedaan: versierd terra sigillata en geverfde waar, een klein fragment 
fraaie terra sigillata, een dakpanfragment en een voorwerp van metaal, ver-
moedelijk een gesp afgaande op de röntgenfoto. In het spoor werd ook mid-
deleeuws versierd aardewerk aangetroffen.

Romeinse/middeleeuwse gracht of greppel aan de westzijde. 
De vondsten uit het spoor: onder andere terra sigillata, randscherven, bot, 
tufsteen en metaal. In de punt van het spoor lag een geschutskogel/slingerko-
gel van tufsteen met een diameter van 65 mm en een gewicht van 154 gram, 
mogelijk van een ballista. Romeinse geschutskogels van tufsteen zijn tot op 
heden slechts gevonden in castella. 

Spectaculair zeldzaam middeleeuws muntje uit de tijd van Jan van Kuyc. 
In de middeleeuwse laag aan de oostzijde van de put vond Jean François Gen-
tenaar een muntje. Het is een zilveren Sede Vacante 1226-1228 of 1267 van het 
bisdom Utrecht, geslagen te Deventer. Is het misschien verloren zakgeld van 
Jan van Kuyc? Het muntje is 7 mm in diameter, 0,1 mm dik en heeft een gewicht 
van 0,25 gram. 

Afb. 2 - Vuursteen uit het 

neolithicum (nieuwe steentijd) 

5200-2000 v. Chr

Afb. 4 - Geschutskogel 
van tufsteen

Afb. 3 - Profiel van een gracht 
of greppel
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Een Bleijensteinse duit uit 1819 
Leo Theunissen vond een Bleijensteinse duit ofwel Frankfurter Judenpfen-
nig uit 1819. Dit type penning werd in Frankfurt door wisselgeldschaarste 
volop in omloop gebracht tot en met het jaar 1823. Daarna werd zij in grote 
partijen verkocht aan Frankrijk en aan winkelier Bleijenstein in Utrecht, 
die deze munt als 1 cent wisselgeld uitgaf. Bleijenstein weigerde echter de 
munten terug te nemen voor 1 cent bij een volgend bezoek van de klant. Dit 
resulteerde in een oproer waarbij het gehele winkelpand van Bleijenstein 
tot aan de grond toe afbrandde. 

Medaillon Notre Dame de Liesse
Dit medaillon met een afbeelding van Maria Magdalena en Christus werd 
gemaakt te Rome en is te dateren rond 1650. Liesse is een plaats in het 
noorden van Frankrijk en was vanaf de twaalfde eeuw een belangrijk bede-
vaartsoord. Op de keerzijde van het medaillon staat de tekst Maria Magda-
lena. Maria Magdalena was een vrouw die Jezus vergezelde op zijn tochten. 
De uitsteeksels aan het hangertje noemen we oortjes. 
(Bron: www.johnkuipers.eu).

Afb. 5 - Zilveren Sede Vacante Afb. 6 - Jean François Gentenaar

Afb. 7 en 8 - Medaillon Notre Dame de Liesse
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Muntgewicht van een Engelse pond gemaakt te Antwerpen
Een andere mooie vondst: een muntgewicht voor een pond van Jacobus I 
(1603-1625). Deze pond werd in Engeland geslagen in de periode 1604-1606. 
Het muntgewicht is in 1644 gemaakt in Antwerpen door Jacob Jansens de 
Backer, die leefde van 1618 tot en met 1688 (Literatuur: Pol 55). 
Het muntgewicht heeft zijden van 14,5 mm, is 2 mm dik en weegt 7,4 gram.

Vertel het verhaal “wat zij ons nalieten in de bierkelder”. 
De vondsten zijn te zien in de tentoonstelling “De Onderkant van Cuijk” 
in Museum Ceuclum. Het onderzoek is gemeld bij het Meldpunt voor 
Archeologie van de provincie Noord-Brabant, Archis, en Numis (munten en 
muntgewichten). 

Cultuurprijs en Wim Tuijnfibula voor Jantinus Koeling 
In 2011 ontving Jantinus Koeling de gemeentelijke cultuurprijs voor met 
name zijn bijdrage aan de gemeenschap op het gebied van de lokale 
archeologie en geschiedenis. 
Tijdens de ledenvergadering van de AWN afdeling Nijmegen e.o. op 19 april 
2011 kreeg Jantinus Koeling de Wim Tuijnfibula opgespeld omdat, zo ver-

klaarde voorzitter Marijke Pennings, 
Jantinus binnen en vanuit de Werk-
groep Archeologie Cuijk al vele jaren 
zeer actief is. Met veel inzet, initiatie-
ven, wijsheid en verstand behartigt 
hij de belangen van de archeologie 
vanuit de afdeling in het algemeen 
en de werkgroep in het bijzonder.

Afb. 9 en 10 - muntgewicht van een Engelse pond

Afb. 11 - Jantinus Koeling ontvangt de 
Wim Tuijnfibula
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Romeins wegprofiel ontdekt tussen Cuijk en Oeffelt. 
Ton van der Zanden en Jan Kusters ontdekten in een boomplantgat op 
een akker aan de Heerstraat (weg van Cuijk naar Oeffelt) een spoor van de 
Romeinse heerbaan. De vondst van de Romeinse weg werd gedaan 150 m 
ten zuiden van een eerdere ontdekking in 2003/2004. Het kleine gedeelte 
van het zichtbare spoor met grind, leemhoudend zand en een ijzerhoudend 
laagje had dezelfde kenmerken en werd zichtbaar op 60 cm onder maaiveld.
Het pakket was 20 tot 25 cm dik. De vondst is een mooie aanvulling om het 
tracé van de Romeinse heerbaan naar het zuiden verder te kunnen bepalen.
 
Ongeluk van een kraanmachinist voorkomen
Jan Kusters: “Ik zag dat er grondwerkzaamheden werden uitgevoerd in de 
omgeving van een oud herenhuis. Mijn interesse werd gewekt omdat ook in 
de directe omgeving de Romeinse heerbaan loopt. Na toestemming van de 
eigenaresse mocht ik het terrein afzoeken. Er werd een grote vijver gemaakt 
die inmiddels voor de helft was uitgegraven. Na de vondst van enkele duiten, 

musketkogels en granaatscherven kreeg 
ik een breed signaal. Ik dacht alweer een 
afrasteringpaal of iets dergelijks. Ik zag 
dat het een rond voorwerp was en aan 
een zijde schuin wegliep. Ik heb de boer 
gevraagd om een grote schep te halen 
en heb in de lengterichting de buis zeer 
voorzichtig vrijgemaakt. Toen zag ik dat 
het een mortier of brisantgranaat (45 
cm lang en doorsnede van 12 cm) uit de 
Tweede Wereldoorlog zou kunnen zijn. 

Ik heb onmiddellijk de eigenaresse en de politie gewaarschuwd. De politie was 
snel ter plaatse en heeft het gebied afgezet en de Explosieven Opruimings-
dienst Defensie (EOD) gewaarschuwd. De EOD heeft een dag later de brisant-
granaat opgegraven, er werd een gat gegraven in de vijver, de granaat werd 
met een punt dynamiet omkleed en in de kuil gedaan, de kuil werd afgedicht 
met een hoop zand en daarna werd op afstand de granaat tot ontploffing 
gebracht. De eigenaresse heeft foto’s en een film van de spectaculaire ontplof-
fing gemaakt en toegestuurd en mij bedankt voor het snelle en zorgvuldige 
optreden. 

De volgende dag zou de kraanmachinist het tweede gedeelte van de vijver 
uitgraven waar ik de brisantgranaat had gevonden. Gelukkig voor de kraanma-
chinist en spelende kinderen werd de granaat net op tijd opgespoord en door 
de EOD ter plaatse tot ontploffing gebracht. Ik hoop 
nooit meer dergelijke projectielen tegen te komen.” 

Afb. 12 - Brisantgranaat tot ontploffing 
gebracht
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Advies aan de gemeente (1) 
Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een prehistorisch urnenveld aan de 
Kaneelstraat heeft de Werkgroep Archeologie Cuijk op papier gezet in een 
notitie voor de gemeente. Dit in verband met de voorgenomen sloop van 
een schoolgebouw en gymnastiekzaal op die locatie. Een belangrijke aan-
wijzing was de vondst van een urn op die plaats rond 1951. Oud-burgemees-
ter Janssen schonk deze urn in 1995 aan het Museum Ceuclum. 

Advies aan de gemeente (2) 
Bij gelegenheid van de evaluatie van het gemeentelijke cultuurbeleid heeft 
de Werkgroep Archeologie Cuijk extra aandacht gevraagd voor de archeolo-
gische belangen in deze gemeente. In het Archeologisch Beleidsplan Cuijk, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 11 mei 2009, is als beleidsdoelstelling 
onder meer opgenomen dat archeologie wordt benut als inspiratiebron 
voor de ruimtelijke kwaliteit en dat het maatschappelijk draagvlak voor de 
archeologische monumentenzorg wordt versterkt. Daarmee wordt bijvoor-
beeld bedoeld het zichtbaar maken van Romeinse sporen in het wegdek, 
het in enige vorm duiden hoe de Romeinse brug liep over de Maas en het 
maken van toeristisch-recreatieve routes langs vindplaatsen van archeologie 
etc. Hierin wordt aansluiting gezocht bij het erfgoedbeleid, dat in ontwik-
keling is. De werkgroep archeologie ziet er op toe dat het beleid ook wordt 
uitgevoerd. Het periodieke overleg met de gemeente is hierbij een praktisch 
instrument. 

Advies aan de gemeente (3) 
Ten behoeve van het zichtbaar maken van historische sporen (een van de 
beleidspunten van de gemeente) heeft de werkgroep een notitie opgesteld. 
Daarin is uitgewerkt welke sporen waar en hoe weer zichtbaar gemaakt 
zouden kunnen worden. 

Tijdens baggerwerkzaamheden in de Maas 
bij Cuijk zijn granaten en speerpunten 
gevonden “De Maas wordt tussen Mook, 
Heumen en Cuijk uitgebaggerd van 6 naar 
9 meter diepte. Tijdens die werkzaamheden 
komt van alles mee naar boven. Slib, planten 
maar ook granaten en 
archeologisch waardevolle materialen. 
Archeoloog Jan Tinus Koeling mocht onlangs 
voor nader onderzoek oude speerpunten 
in ontvangst nemen.” (Bericht in het Cuijks 
Weekblad, december 2011)

Afb. 13 - Romeinse speerpunten en 
een middeleeuwse bijl
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Archeologische begeleiding bij de sloop van Kerkstraat 16
Eind 2011 heeft de werkgroep de rapportage afgerond van de archeologi-
sche begeleiding van de sloop van Kerkstraat 16 en aangrenzend pand. De 
sloopvergunning was verleend zonder nadere voorwaarden of eisen met 
betrekking tot archeologisch onderzoek of sloopbegeleiding, terwijl op het 
betreffende perceel zowel door van Giffen (1937) als door Bogaers (1966) 
onderzoek was gedaan en algemeen bekend was dat daar de binnen- en 
buitengracht van het Romeinse castellum te vinden waren. Op de valreep 
heeft de werkgroep van de gemeente toestemming gekregen om de sloop 
archeologisch te begeleiden. In de rapportage is de correspondentie hier-
over opgenomen, evenals de afspraken en condities over de archeologische 
begeleiding van de sloop door de werkgroepleden. 
Bij het elektriciteitshuisje werd twee meter onder het maaiveld een eerste 
spoor gevonden. Een mooie zwarte aftekening in de schone gele grond 
met stukken Romeins puin, een groot bot en een paar scherfjes aardewerk. 
Maar het was niet de aftekening van V-vormig profiel, zoals Bogaers had 
beschreven. 

Bij het onderzoek in de wand van het 
voormalige zwembad was het raak. Daar 
werd een mooi profiel van de binnenste 
spitsgracht zichtbaar. Deze gracht was 
gevuld met grote hoeveelheden brokken 
mortel en stukken dakpan: Romeins puin. 

Intussen denken wij ook het antwoord te hebben gevonden op de vraag 
waarom bij het elektriciteitshuisje geen V-profiel werd gevonden. Bij 
bestudering van de tekening van Bogaers blijkt dat hij juist op die plek een 
sleuf heeft gegraven. De aftekening in de schone grond moet dan het vlak 
zijn geweest, waar de diepe punt van de gracht heeft gezeten. Hier is toen 
dus een iets dieper vlak afgegraven, zo is de veronderstelling. 

Afb. 14 - Intekenen van de 

binnenste gracht 
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In de vulling van de binnenste gracht zijn aangetroffen: een aardewerken 
randfragment met zwart 
verbrande buitenkant (12x 5 cm), rood aardewerk met knopversiering, twee 
stuks tufsteen, een
dakpanfragment (7 x 4 cm), Romeinse betonmortel en twee stuks graniet 
met sporen van metselwerk.
Een week later werd ook de buitenste gracht even zichtbaar gemaakt. In 
de vulling van de buitenste gracht werden aangetroffen: een aardewerken 
tegel (5 x 10 cm) met groeven aan de onderzijde voor de hechting, twee 
brokken zacht gebakken aardewerk, vijf stuks tufsteen, vijf dakpanfragmen-
ten, twee maaskeien en twee stukken graniet.

De werkgroep heeft de resultaten van het onderzoek vastgelegd in een rap-
portage ten behoeve van nader archeologisch onderzoek wanneer er op de 
locatie gebouwd gaat worden. Tevens is de rapportage bestemd als verant-
woording aan de gemeente, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
en de provincie Noord-Brabant. 
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’T UIVERSNEST TE DEEST
Marijke Pennings en Arjan den Braven

Na drie jaar stilte rond ‘t Uiversnest 
in Deest is hier door Henny Litjens 
wederom een prachtige vondst 
gedaan. Afgelopen zomer heeft de 
familie Litjens een schuur achter het 
huis verbouwd tot gastenverblijf. Bij 
het uitgraven van de grond voor de 
fundering stuitten zij op potten en 
scherven. Hieronder bevinden zich 
maar liefst tien potten van grijsbak-
kend aardewerk uit de veertiende 
of vijftiende eeuw. Van deze potten 
hebben er acht standlobben en twee 
een standring. De  potten zijn schoon-
gemaakt en, waar nodig, geplakt.

In eerste instantie wordt gedacht aan zoge-
naamde muizenpotten. Voor het vangen van 
muizen werden in de late middeleeuwen 
potten, gevuld met water, ingegraven om 
muizen te vangen die de oogst, het hooi en 
het graan schade toebrachten. Onlangs is 
hierover nog een artikel verschenen in Wester-
heem (J. Van der Kamp, 2010) in verband met 
vergelijkbare vondsten in de Leidsche Rijn bij 
Utrecht. 
Een (doof)pot en een schaal van roodbak-
kend aardewerk behoren ook tot de vond-
sten. Zij dateren echter uit de zeventiende of 
achttiende eeuw. Ook zijn een maalsteen en 
enkele losse scherven gevonden.

We hebben in onze jaarverslagen al vaker bericht over de boerderij en haar 
geschiedenis. Eerder verscheen ook de publicatie: Verslag van de 
verzamelde gegevens en vondsten van de Romeinse vindplaats nabij de 
boerderij “De Uiversnest” te Deest, gemeente Druten (Gld).

Afb. 1 - Potten van grijsbakkend aardewerk

Afb. 2 - Maalsteen
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De nieuwe vondsten zijn inmiddels als vondstmelding in ARCHIS aangemeld 
maar nader onderzoek moet nog volgen. We kunnen nu wel stellen, dat het 
al bekende middeleeuwse bestaan van de boerderij, een stukje meer gaat 
leven. De exacte vondstomstandigheden zijn helaas niet bekend, aangezien 
de vondsten pas in een later stadium bij de AWN zijn gemeld.

Literatuur:
J. Van der Kamp, 2010, Utrechtse mui-
zenissen, Ongediertebestrijding op 
het middeleeuwse boerenerf in Leid-
sche Rijn, Westerheem, jg.59 - oktober 
2010, nr.5., pp. 229-242.

Afb. 3 - (Doof)pot van roodbakkend aardewerk
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ROMEINSE FIBULAE VAN HET PLATTELAND
Mike den Hartog en Piet Verweij

Tot de in het oog springende voorwerpen uit de Romeinse tijd behoren de 
fibulae of mantelspelden. Deze metalen artefacten werden op de eerste plaats 
gebruikt om kleding vast te maken, maar konden ook een functie als sierraad 
of statussymbool hebben. Het gebruik van deze kledingaccessoires was aan 
ontwikkeling en mode onderhevig. 

In Nijmegen zijn in de context van de Romeinse militaire kampen en de 
Romeinse stad Ulpia Noviomagus grote aantallen fibulae opgegraven. Maar 
buiten deze grote Romeinse complexen zijn er door de jaren heen ook veel 
fibulae op het Romeinse platteland aangetroffen, waaronder in de Betuwe, het 
Land van Maas en Waal en andere gebieden in het Rijk van Nijmegen. Hieron-
der volgt een kleine selectie van deze fibulae. Het merendeel van deze exem-
plaren komt uit de Betuwe.

Vrij algemeen zijn Romeinse draadfibulae. Bijvoor-
beeld bij de Uiversnest in Deest werden door de 
AWN meer dan 40 fibulae van dit type gevonden 
(Van Bergen e.a., 2008, p. 40). De hier getoonde 
verbogen draadfibula is afkomstig uit Berg en Dal 
(Afb. 1). 

Behalve draadfibulae komen in de eerste eeuw 
na Christus vooral eenvoudige fibulae voor zoals 
boogfibulae, ogenfibulae en haakfibulae. Hoewel 

uit die periode ook minder eenvoudige en in zil-
ver uitgevoerde mantelspelden voorkomen, zijn de 
meer opzichtige fibulae meestal in een later tijdvak 

te plaatsen. In de tweede eeuw komt namelijk een brede variatie aan opzich-
tige fibulavormen in de mode. Daarbij valt te denken aan fibulae met aparte 
vormen, zoömorfische fibulae in de vorm van dieren en geëmailleerde fibulae. 
Eigenlijk zijn dit fibulae die men vooral in een meer rijke context zoals een stad 
zou verwachten. Wat duidelijk is, is dat fibulae in de tweede eeuw veel meer 
een functie van sieraad gingen vervullen dan de eeuw ervoor. 

Een zeer opvallend stuk uit de Betuwe is een geheel geëmailleerde schijffibula 
(afb. 2). Deze was over geheel de oppervlakte met blauw emaille of glaspasta 
ingelegd. In dit emaille waren bovendien witte rondjes van glaspasta aange-
bracht waarin weer een rode punt was aangebracht. In het midden was boven-
dien een geëmailleerde extra versiering geplaatst. Uit de Betuwe komt ook een 

Afb. 1 - Draadfibula uit 
Berg en Dal 
(foto: R. Hapsari)
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geëmailleerde beugelfibula (afb. 3) uit de tweede eeuw. Een vrijwel identiek 
exemplaar is uit Nijmegen bekend en ook in Xanten is een vergelijkbaar stuk 
gevonden (Van Buchem, 1941, plaat XIV; Boelicke, 2022, p. 113).

Eveneens uit de tweede eeuw stamt een 
geëmailleerde fibula met zoömorfische uit-
einden (afb. 4). Hierbij wordt verondersteld 
dat de uiteinden een soort dierenkopjes zijn. 
In de types van fibulae bestonden variaties. 
Zo zijn er van dit type fibula met een emaillen 
versiering op de beugel ook varianten bekend 
zonder zoömorfische uiteinden, maar juist 
met de bolle uiteinden zoals bij de hiervoor 
beschreven beugelfibula.

Een ander opzichtig type is een swastikafibula (afb. 5). Dit soort fibula, in de 
vorm van een hakenkruis, is een bekend type dat van Engeland tot Syrië bij 
opgravingen gevonden is. Het mag dan ook niet verwonderen dat een derge-
lijke fibula ook al in Nijmegen tevoorschijn was gekomen (Van Buchem, 1941, 
plaat XVII).

Met name in de tweede eeuw komen ook de zoömorfische fibulae op de 
markt. In deze categorie vallen de vogelfibula (afb. 6), waarschijnlijk een pauw, 
en een tweetal andere dierenfibulae. Het paardenkopje (afb. 7) is zeer waar-
schijnlijk niet van een fibula in de vorm van een paard, maar eerder in de vorm 
van een soort zeepaard. Dit soort fibulae hebben de voorkant van een paard 
en de staart van een vis. De aanwijzingen dat het om een dergelijke fibula zou 
kunnen gaan zijn de twee volgende twee eigenschappen: de ronde emaillering 
op de borst en de twee voorbenen. Paardenfibulae hebben in de regel maar 
één voorbeen. 

Afb. 2 - Geëmailleerde schijffibula
(foto: P. Verweij)

Afb. 3 - Geëmailleerde beugelfibula 
(foto: P. Verweij)

Afb. 4 - Geëmailleerde fibula met 

zoömorfische uiteinden 

(foto: P. Verweij)
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Het zeepaard kan vergeleken worden met het 
zogenaamde ‘zeemonster’ dat van afbeeldingen 
op gemmen en op munten van Augustus bekend 
is. Het zeepaard of ‘zeemonster’ is ook één van 
de figuren op het mozaïek van het zogenaamde 
Romeinse paleis van Fishbourne in Zuid-Engeland 
(afb. 8). Behalve een vissenstaart zal de fibula 
waarschijnlijk ook kleine vleugels hebben gehad. Bij 
fibulae in de vorm van ‘zeemonsters’ zijn meestal 
de vleugels rudimentair aanwezig. Geëmailleerde 
fibulae in de vorm van ‘zeemonsters’ zijn gevonden 
van Engeland tot Spanje. Een verschil met veel van 
deze exemplaren is dat het paardenhoofd van het 
Betuwse exemplaar veel beter vormgegeven is. 

Bij veel andere exemplaren is de kop zo gestileerd dat er geen paardenhoofd 
te herkennen valt. Bij bestudering van het mozaïek van Fishbourne blijkt dat 
te kloppen. Het zeepaard heeft namelijk een broertje met een leeuwen- of 
panterkop.

Een andere bijzondere fibula is een 
geëmailleerde panter (afb. 9). De naar 
rechts gedraaide panter is versierd met 
rode, groene en witte stippen van email-
le. Mackreth heeft voor zijn overzicht 
van fibulae in Engeland een afbeelding 
van een gelijksoortige fibula opgeno-
men en Ettlinger toont een exemplaar 

voor Zwitserland (Mackreth, 2011, plaat 127; Ettlinger, 1973, plaat 14). Een 
aparte fibula is een mini-trompetfibula (afb.10). Behalve de vorm en het gerin-
ge formaat valt het stuk op doordat het gemaakt is van ijzer en niet van brons. 

Afb. 6 - Vogelfibula 
(foto: P. Verweij)

Afb. 5 - Swastikafibula (foto: P. Verweij)

Afb. 7 - Paard of zeepaard? 
(foto: P. Verweij)

Afb. 8 - ‘Zeemonster’ in het Romeinse paleis 
van Fishbourne
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Het type fibula lijkt door het kleine formaat en 
het gebruikte soort metaal op een door Haalebos 
beschreven fibula uit Maurik. Haalebos vermoed-
de dat dit type fibula zijn oorsprong in Pannonië 
vond (Haalebos, 1986, p. 61, 99). De datering ligt 
mogelijk in het begin van de tweede eeuw, maar 
kan ook al in de eerste eeuw liggen.

Er is hier klein aantal fibulae van het platte-
land uit de wijde omgeving van Nijmegen de 
revue gepasseerd. Wat opvalt, is niet alleen de 
grote variëteit aan vormen, maar ook de grote 
verspreiding van sommige van deze vormen. 
Aangezien sommige vormen op meerdere 
plaatsen in het Romeinse rijk gevonden zijn, 
is er duidelijk sprake van interregionale han-
del. Het interessante hierin zijn niet zo zeer de 
bijzonder fibulavormen, maar eerder dat bewoners van het platteland deze 
stukken uit een dergelijke interregionale handel wisten te betrekken. 

Literatuur:
A van Bergen, A. Janssen, W. Tuijn, Verslag van de verzamelde gegevens en 
vondsten van de Romeinse vindplaats nabij de boerderij “De Uiversnest” te 
Deest, gemeente Druten (Gld.), 2008.

U. Boelicke, Die Fibeln aus dem Areal der Colonia Ulpia Traiana. 2002.

H.J.H. van Buchem, De fibulae van Nijmegen. Nijmegen 1941.

E. Ettlinger, Die römischen Fibeln in der Schweiz. Bern 1973.

D.F. Mackreth, Brooches in Late Iron Age and Roman Britain. Oxford & Oakville 
2011.

J.K. Haalebos, Fibulae uit Maurik. Oudheidkundige mededelingen uit het Rijks-
museum van Oudheden te Leiden, supplement 65. Leiden 1986.

Afb. 10 - Mini-trompetfibula, 
bovenaanzicht (foto: J. de Jong)

Afb. 9 - Geëmailleerde panterfibula 
(foto: website AWN afdeling 16: 
Nijmegen en omstreken)
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ASSISTENTIE BIJ OPGRAVINGEN: EEN OVERZICHT
Leo ten Hag

Scheidemakershof
In 2011 heeft de AWN een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan archeologische opgravingen. 
Het merendeel daarvan vond plaats onder auspiciën 
van het Bureau Archeologie en Monumenten van de 
gemeente Nijmegen (BAMN). De ‘campagne’ begon 
op de Scheidemakershof, waar onder koude omstan-
digheden de sporen van een Romeinse weg uit de 
eerste eeuw (met karrensporen) werd blootgelegd. 

Tijdens een tweede opgravingsfase werden, op een 
diepte van 3,5 meter onder het maaiveld sporen 
van Romeinse huizen aangetroffen. Dit was verras-
send, aangezien eerder werd aangenomen dat de 
Romeinse stedelijke nederzetting ongeveer begrensd 
werd door de Broerstraat en de Molenstraat. 

Hoe de sporen van een Romeins gebouw uit de 
Augusteïsche tijd, gelegen op de plaats van de voormalige vestiging van 
boekhandel Dekker van de Vegt geïnterpreteerd moeten worden is nog niet 
duidelijk. De sporen vertonen een halfronde, nisvormige ruimte of apsis. 
In eerste instantie werd gedacht aan een amfitheater, uit hout opgetrok-
ken. Mede gezien de waterleiding die later op de Scheidemakershof werd 
gevonden lijkt deze apsis misschien toch eerder deel uit te maken van een 
badhuis. 
Op de Scheidemakershof werden ook de resten van een stenen bouwwerk 
uit de vijftiende eeuw aangetroffen, op de plaats waar de atoombunker 
gelegen heeft. Vermoedelijk betreft het hier de resten van het Begijnenhuis 
‘Eenigheid’ uit 1433. De vele (kaars)nissen in de muren lijken in ieder geval 
op een gebouw met een religieuze bestemming te duiden. 

Afb. 1 - Het opgraven van de 

Romeinse waterleiding op 

de Scheidemakershof

Afb. 2 - AWN’ers meten middeleeuwse 
muurrestanten op
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Hertogplein (voormalig ‘Osnabrugge-terrein’)
Bij het Hertogplein werd de fundering van een Romeins gebouw blootge-
legd, gevolgd door de ontdekking van een ‘afvalkuil’. Waarschijnlijk was 
deze kuil oorspronkelijk de kelder van het Romeinse gebouw: de door-
snede was meer dan vier meter en dat is veel te groot voor een gemiddelde 
afvalkuil. Deze kelder is ooit gebruikt om, na het in onbruik raken van het 
gebouw, vol te storten.

Een unieke vondst is een met houten palen en schotten vervaardigde water-
aanvoer, waarschijnlijk ook voor het eerder genoemde gebouw. Dergelijke 
sporen werden niet eerder aangetroffen in de burgerlijke bewoning in dit 
gebied.

De Waalsprong
Aan de oever van een voormalige geul in de Waalsprong werden voetaf-
drukken gevonden van een volwassene en een kind. De voetsporen dateren 
uit de periode tussen 2500 en 1000 voor Christus en lagen op een diepte van 
circa 2 tot 2,5 meter. De kleinste voet meet twintig centimeter en de groot-
ste 27 cm. De volwassene droeg waarschijnlijk een soort schoeisel. Rondom 
de voetsporen werden een groot aantal hoefafdrukken gevonden. 

Later werden op een ander deel van de site haksporen aangetroffen: 
grondbewerking met behulp van, misschien, een hertengewei of anderszins 
vervaardigd gereedschap. Deze sporen liggen in de buurt van een cluster 

van paalgaten uit de Late Bronstijd/Vroege 
IJzertijd (achtste eeuw voor Christus). 
Het is nog een punt van discussie hoe deze 
paalgaten geïnterpreteerd moeten worden. Is 
het een woonhuis (boerderij) met een aantal 
bijgebouwen, zoals onder andere een spieker? 
Of betreft het hier uitsluitend bijgebouwen 
en lag het woonhuis elders? De paalgaten van 
wat het woonhuis zou kunnen zijn liggen niet 
helemaal in een rechte lijn, maar dit is geen 
voldoende argument om de gedachte aan een 
woonhuis geheel te laten varen. Bovengronds 
kunnen de palen wel degelijk in een rechte lijn 
hebben gestaan: men gebruikte niet allemaal 
even rechte boomstammen. Het kan ook nog 
zijn dat in een latere periode een aanbouw 
heeft plaatsgevonden. 

Afb. 3 - Het maken van 
gipsafdrukken van de 
voet- en hoefsporen
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Een probleem is wel dat geen duidelijke ingangs-
partij is gevonden en ook van greppels, die vaak 
rondom een woonhuis lagen, zijn geen sporen 
aangetroffen. Opvallend is ten slotte dat een 
aantal paalgaten een kern hebben en andere niet: 
duidt dit op een verschil in constructie?

Een zeer tot de verbeelding sprekende opgraving 
in de Waalsprong was die van een vroeg-Merovin-
gisch grafveld. Het grafveld dateert uit de periode 
475-600 na Christus.

Bijsterhuizen Wijchen
De AWN verleende ook assistentie bij de opgraving door Hazenberg Archeo-
logie op bedrijventerrein Bijsterhuizen te Wijchen. Op het terrein werden 
sporen van huizen uit de late brons- en vroege ijzertijd blootgelegd. De 
huizen werden niet lang bewoond. Bemesting van akkers werd niet of nau-
welijks toegepast, waardoor de grond snel uitgeput raakte. Een volgende 
generatie bouwde huizen op een andere plaats en legde nieuwe akkers aan. 
Op deze wijze ontstonden de zogenoemde ‘zwervende erven’. 

Afb. 4 - Een vroeg-Merovingisch 
graf

Afb. 5 - AWN’ers aan het werk in 
Bijsterhuizen
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Amateur-archeologie in Nijmegen en omgeving
De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), afdeling 
Nijmegen en omstreken (afdeling 16), biedt u vele mogelijkheden tot deel-
name aan allerlei archeologische activiteiten. Onze afdeling heeft ongeveer 
150 leden en donateurs en ontplooit activiteiten in Zuidoost-Gelderland, 
Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.

Waar dat maar mogelijk is werken onze leden mee aan officiële opgravin-
gen met professionele archeologen. Daarnaast organiseren wij een aantal 
keer per jaar gratis toegankelijke lezingen in wijkcentrum De Ark van Oost 
te Nijmegen. De schervenavond in september, waarop leden hun vondsten 
tonen aan (professionele) deskundigen en overige geïnteresseerden, is een 
jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Daarnaast organiseren wij ieder jaar, 
tegen kostprijs, een excursie naar een archeologische bezienswaardigheid of 
museum in binnen- of buitenland en organiseren wij samen met afdeling 17 
(Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland) ieder najaar een Basiscursus Archeologie. 

Wij hebben een grote werkruimte waar u wekelijks al uw archeologische 
vondsten, onderzoeken, analyses en vragen kunt neerleggen. Daarbij kunt 
u gebruik maken van onze bibliotheek met veel naslagwerken en onze 
voorbeeldcollectie scherven. Vaak leidt dit tot publicatie in het jaarver-
slag van de afdeling of in Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse 
amateur-archeologie.

Lid of donateur worden?
Een gewoon lidmaatschap kost u € 50,- per jaar. Hiervoor ontvangt u het 
jaarverslag van deze afdeling en zes maal per jaar het tijdschrift Wester-
heem. U mag meedoen aan opgravingen (u bent via de AWN verzekerd) 
en u wordt door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van al 
onze activiteiten. U kunt zich als lid aanmelden via de website van de AWN 
(www.awn-archeologie.nl). U wordt dan automatisch lid van afdeling 16.

Heeft u geen belangstelling in actieve deelname aan opgravingen of in toe-
zending van Westerheem, maar wel in deelname aan onze overige activitei-
ten, dan kunt u ook donateur worden van onze afdeling. U wordt donateur 
door minimaal € 15,- te storten op onze bankrekening 3110639 ten name 
van PENN AWN AFD NIJMEGEN EO (vergeet niet uw adres en e-mailadres op 
te geven!).


