
AWN
Afdeling Nijmegen en omstreken

Ja
ar

ve
rs

la
g
 2

0
16

1





INHOUDSOPGAVE

4 Voorwoord John Jansen
5 Verslag van de secretaris Leo ten Hag
10 Verslag van de Schervenavond, 27 september 2016 Marijke Hendriks-Mesu
13 Uniek extractiekamp voor vuursteen Maaskeien, Jan Kusters 
 Michelsbergcultuur te Oeffelt
15 Vondsten aan de Tempelstraat in Beuningen Willem Kuppens
16 Een onmogelijke vioolkam Joy de Jong
17 Op een mooie maandagmorgen… Rianet Knevel
19 20 Jaar graven naar Romeinse schatten Dick Roetman
22 Opgraving aan de Spoorlaan in Groesbeek door Willem Kuppens 
 AWN-afdeling 16 Nijmegen e.o.
24 Mozes in het mandje John Jansen
25 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk Jenny Berendes
  en Ton van der Zanden
36 Verslag excursie Cuijk 2016 Fred Friedrichs
37 Houten palen in de polder van Middelaar Peter Seinen
38 Een rolsteenhamer uit Haps Joy de Jong
40 Verslag Werkgroep Archeologie van de Tweede  Leo ten Hag
 Wereldoorlog
41 Scherven uit de oude doos - deel 3.  Arjan den Braven 
 Romeinse aardewerkproductie aan de en Joep Hendriks
 Steenstraat in Nijmegen?
47 Scherven uit de oude doos - deel 4.  Arjan den Braven
 Laatmiddeleeuwse klankpotten en Jan Thijssen (†)
 uit de Broerkerk te Nijmegen
50 Scherven uit de oude doos - deel 5.  Arjan den Braven
 Vondsten uit de opgraving Nijmegen-Kelfkensbos
52 Bestuur AWN-afdeling 16 Nijmegen en omstreken

3



VOORWOORD
John Jansen, voorzitter

Zoals gebruikelijk opent de voorzitter van het afdelingsbestuur het Jaarverslag met een 
Voorwoord. De voorgaande zeven jaarverslagen heeft Marijke Pennings dit gedaan. Nu ik de 
eer heb dit te doen maak ik maar direct van de gelegenheid gebruik haar op deze plek van 
harte te danken voor de energieke en enthousiaste wijze waarop zij zich de afgelopen jaren 
als bestuursvoorzitter en als archeologisch vrijwilliger in het veld heeft gemanifesteerd; dat 
zij hiervoor de Wim Tuijnfibula heeft ontvangen is niet meer dan logisch. 

Tegelijkertijd heeft Cees van Kouwen de Wim Tuijnfibula ontvangen voor een vergelijkbare 
inzet, maar dan vooral in de eerste jaren van deze afdeling. Hij is nu al meer dan 45 jaar 
actief in en betrokken bij onze afdeling; een buiging waard. Ik zie hierin weer een mooie 
verbinding van het vroeger en het nu: de waardering nu voor de activiteiten van vroeger. 
Raken we hier niet de kern van het archeologisch hart? 

Eind 2016 hield een ander groot archeologisch hart op met kloppen; we werden stil bij het 
overlijden van Jan Thijssen. Zijn nalatenschap in geest en werk is zo groot dat we tot in lengte 
van jaren met hem verbonden zullen blijven. 

Ook dit jaar staat het Jaarverslag weer vol met allerlei bijzondere vondsten. Kleurrijk zijn ook 
de mensen die ze vinden, die er mee werken, er het verhaal bij zoeken en uiting geven aan 
wat dat met ze doet. Ieder heeft zo zijn eigen beleving bij de vondsten, over de omgeving, de 
geschiedenis, de fantasiebeelden die het oproept of juist de behoefte aan wetenschappelijke 
determinatie en interpretatie. De archeologie doet iets met ons, beweegt, geeft kleur, 
fascineert. Laten we hier daarom met z’n allen en met het archeologisch hart op de goede 
plaats, vooral mee doorgaan. 

Ik wens u veel leesplezier!
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Leo ten Hag

Deelname aan archeologische werkzaamheden
In 2016 hebben AWN’ers weer deel kunnen nemen aan verschillende veldactiviteiten. Aan het 
begin van het jaar assisteerden twee van onze leden bij het laatste deel van de complexe 
opgraving bij de Bastei, onder aan de Valkhofheuvel.

Op 13 juli en 3 augustus verzorgde Cees 
Brok (Bureau Leefomgevingskwaliteit/
Archeologie Nijmegen) een rondleiding in 
de Bastei, zodat we de resultaten van de 
opgraving konden bekijken. 
Op 12 maart verrichtten een aantal AWN’ers 
een niet-gravend onderzoek naar mogelijk 
prehistorische grafheuvels in de buurt van 
het Afrikamuseum, hoek Meerwijkselaan 
en de Postweg). In 2014 zag AWN-lid Paul 
Klinkenberg op de Actuele Hoogtekaart 
Nederland een zestal opmerkelijke 
verhogingen in het terrein. Een nadere 
verkenning in het veld leerde hem dat het 
hier om duidelijk zichtbare heuveltjes ging. 
Op zijn verzoek ging de AWN, onder leiding 
van veldtechnicus Willem Kuppens, op 
onderzoek uit. 

Mede op basis van een booronderzoek 
leidde dit tot de voorlopige conclusie dat 
het zestal heuveltjes als prehistorische 
grafheuvels aangemerkt kunnen worden. 
Het zou hier gaan om een grafveld met 
crematiegraven, globaal uit de periode 
1050 – 500 v. Chr. Het onderzoek is in 
een rapport vastgelegd en op onze site in 
te zien: http://www.awnregionijmegen.nl/
ct-menu-item-3/prehistorisch-grafveld-berg-en-dal.
In juni vond een kleine opgraving plaats aan de Molenweg, op de plaats van het voormalige 
tuincentrum Jacobs (kruising met de Dikke Boomweg). Hier werden onder andere muurresten 
uit de 14e/15e eeuw en een vermoedelijke beerkelder blootgelegd. Deze sporen behoren 
mogelijk tot een kleine buurtschap dat tussen Wolfskuil en Heesch heeft gelegen.

Afb. 1 - De rondleiding van Cees Brok over de Bastei. 
Foto: Aad Hendriks

Afb. 2 - Nogmaals de Bastei.  
Foto: Aad Hendriks
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Een beleidsmedewerker van de gemeente 
Berg en Dal attendeerde ons op de 
mogelijkheid om een opgraving te doen op 
een terrein aan de Spoorlaan in Groesbeek. 
Archeologisch bureau RAAP had daar 
eerder een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd; hun advies om een definitieve 
opgraving uit te voeren werd door het 
bevoegd gezag niet overgenomen. Het 
terrein werd door de gemeente vrijgegeven. 
Als AWN wilden we toch graag weten wat er 
in de bodem aan archeologisch materiaal 
te vinden zou zijn. Dus trok een achttal 
AWN’ers op 21 en 22 oktober, wederom 
onder leiding van Willem Kuppens, het veld 
in voor een nader onderzoek: het verslag 
hiervan leest u elders in dit Jaarverslag.

Met onverminderd enthousiasme werd het ‘project Kelfkensbos’ voortgezet. Met regelmaat 
wordt hiervan een (foto)verslag op onze website geplaatst. In dit Jaarverslag geeft het artikel 
‘Scherven uit de oude doos – deel 5 van Arjan den Braven een mooi beeld van het werk van 
deze groep AWN’ers.

Informatie aan derden
Het archeologisch bureau Econsultancy vroeg ons ten behoeve van verschillende 
bureauonderzoeken/inventariserende veldonderzoeken om informatie over de locaties 
Karstraat (Huissen), Zandstraat (Beneden-Leeuwen), Hogeweg (Melderslo, gemeente Horst 
aan de Maas), Fresialaan (Huissen) en de Kapelstraat (Maasbommel).
Ook particulieren weten de weg naar de AWN te vinden. Zo kreeg Willem Kuppens op 
13 mei het verzoek van de familie Duerink uit Beuningen om eens langs te komen. Bij 
reparatiewerkzaamheden aan de vijver in de tuin achter hun woning (Tempelstraat 12) was 
wat ‘oud spul’ tevoorschijn gekomen en de familie wilde daar graag meer van weten. Willem 
toog op onderzoek uit en zijn bevinden zijn in dit Jaarverslag te lezen. 

Lezingen en excursies
Ter verdieping van onze archeologische kennis is er in 2016 een aantal lezingen en excursies 
georganiseerd. De eerste lezing werd op 23 februari verzorgd door Ronny Meijers, oud-
conservator van Museum Het Valkhof. Hij liet ons zien hoe metaalvondsten geconserveerd 
kunnen worden. Na de Afdelingsledenvergadering op 19 april was het woord aan Joep 
Hendriks van het Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie Nijmegen (BLAN). Zijn 
onderwerp was het vroeg-Merovingische grafveld van het Lentse veld.

Afb. 3 - Willem Kuppens en Paul Klinkenberg in actie 
op één van de vermoedelijke grafheuvels.  
Foto: Michiel van Willigen
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Een voor 24 mei geplande lezing kon 
helaas geen doorgang vinden; de door 
ons benaderde sprekers bleken die avond 
verhinderd te zijn. 
Op 22 november kwam de landelijk 
voorzitter van de AWN, Tonnie van de 
Rijdt, naar Nijmegen om een toelichting te 
geven op de in 2016 van kracht geworden 
en natuurlijk ook voor onze vereniging 
belangrijke nieuwe Erfgoedwet.

In 2016 zijn er twee excursies geweest, 
beiden naar locaties in het werkgebied van 
onze Afdeling. De eerste voerde ons op 9 
juli naar Ravenstein; om precies te zijn naar 
de achtertuin van Prof. Van Mourik.

De professor was hier bij werkzaamheden 
op muurwerk gestuit, behorend tot wat 
een vestingwerk uit het begin van de 16e 
eeuw (1509) bleek te zijn. In Stadsherberg 
De Keurvorst vertelde Van Mourik hoe hij 
‘zijn’ vesting had opgegraven, ondanks de 
eis van de autoriteiten om dit bodemarchief 
ongemoeid te laten. Maar een bodemarchief 
kent nu eenmaal geen openingstijden en 
dus besloot hij gewoon te gaan graven 
en de resultaten daarvan voor het publiek 
zichtbaar te maken. 

Enige maanden later, op 5 november, 
streken we neer in Cuijk, waar de Werkgroep Archeologie Cuijk een mooi programma 
voor ons had bedacht. Fred Friedrichs was erbij en zijn impressie ziet u verderop in het 
Jaarverslag.
Zoals altijd werd de jaarlijkse Schervenavond in september druk bezocht, met tal van 
interessante, opvallende, etcetera vondsten. Een verslag daarvan is in dit Jaarverslag 
opgenomen. Wie meer vondsten wil zien kan terecht op onze website:  
http://www.awnregionijmegen.nl/ct-menu-item-3/ct-menu-item-9/schervenavond-2016 

Afb. 4 - Van Mourik bij een deel van het opgegraven 
bolwerk, door hem het Philips van Kleefbolwerck 
genoemd.  
Foto: Aad Hendriks

Afb. 5 - Aandachtig luisterende en kijkende AWN’ers.  
Foto: Aad Hendriks
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ArcheoHotspot
Na Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven en Utrecht heeft ook Nijmegen, officieel sinds 
8 juli, een ArcheoHotspot. Museum Het Valkhof, de Radboud Universiteit, het Bureau 
Leefomgevingskwaliteit/Archeologie Nijmegen en de AWN werken hier samen. De 
ArcheoHotspot is gevestigd (in ieder geval voorlopig) in het Gelders Archeologisch Centrum 
Museum G.M. Kam, Museum Kamstraat 54. Op dinsdag-, woensdag- en dondermiddag is 
het Hotspot voor het publiek toegankelijk; men kan er terecht om vondsten te laten zien en/
of meepuzzelen met materiaal uit de depots van de gemeente Nijmegen en de provincie 
Gelderland.

AWN Afdeling Nijmegen digitaal: Facebookgroep
In de verslag wordt regelmatig verwezen naar onze website, waar veel informatie over onze 
Afdeling, maar ook over archeologie buiten onze regio, te vinden is. In 2016 zijn we daarnaast 
begonnen met het inrichten van een Facebookgroep. Hier wordt informatie uitgewisseld 
over bijvoorbeeld aanstaande tentoonstellingen, interessante krantenberichten over 
archeologische onderwerpen, tips voor excursies, etc. De groep telt op het moment van het 
schrijven van dit verslag 46 leden.

Bestuursactiviteiten
Het bestuur van de Afdeling Nijmegen kwam in 2016 vijfmaal in vergadering bijeen: 27 
januari, 16 maart, 27 juli, 14 september en 23 november. Om onze leden, donateurs en 
geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten zijn er 7 nieuwsbrieven verzonden: in 
januari, april, mei, juni, september en oktober.
De Algemene Ledenvergadering van de AWN vond plaats in Eindhoven op 9 april, in het 
Erfgoedhuis. Van ons bestuur namen Miriam de Groot en Marijke Pennings deel aan deze 
vergadering. Er is een Beleidsplan 2017-2021 in de maak; het Hoofdbestuur vindt het 
belangrijk dat hierin ook de ideeën, wensen en dergelijke van de Afdelingen verwerkt worden. 
Om zich hier een beeld van te vormen heeft een afvaardiging van het Hoofdbestuur een 
bezoek gebracht aan de Afdelingen. Op 19 januari ontvingen Marijke Pennings en Leo ten Hag 
de landelijk voorzitter Tonnie van de Rijdt en de contactpersoon voor onze Afdeling (tevens 
landelijk vice-voorzitter) Wim Schennink. Op komende de Algemene ledenvergadering (8 april 
in Castricum) zal het Beleidsplan worden vastgesteld.

Op 7 november bezochten John Jansen, Miriam de Groot en Leo ten Hag namens het 
Afdelingsbestuur de Afgevaardigdendag in het RCE gebouw in Amersfoort. Zij waren 
daar onder andere getuige van de presentatie van het nieuwe tijdschrift Archeologie in 
Nederland en van het AWN Magazine. Beide periodieken zijn de opvolger van Westerheem 
en Archeobrief. Er werd deze dag gelegenheid geboden aan de Afdelingen om zichzelf te 
presenteren. ‘Nijmegen’ heeft haar publicaties (boeken, jaarverslagen, folders en dergelijke) 
laten zien. 
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Door het Hoofdbestuur is een kascommissie ingesteld; Miriam de Groot heeft daar zitting in 
genomen. 

Op 19 april hielden wij de jaarlijkse Afdelingsledenvergadering in wijkcentrum De Ark van 
Oost in Nijmegen. Marijke Pennings kondigde aan dat zij, na 12 jaar, het bestuur zal verlaten. 
Voor haar vele verdiensten voor de AWN kreeg zij van Miriam de Groot de Wim Tuijnfibula 
opgespeld. Een tweede fibula ging deze avond naar Cees van Kouwen: één van de AWN’ers 
die vanaf het eerste uur actief waren binnen de AWN. Cees heeft tal van publicaties over 
archeologie in ons werkgebied op zijn naam staan.
John Jansen heeft zich als kandidaat voor het bestuur aangemeld. Hij werd door de 
aanwezigen verkozen. Hij heeft inmiddels de taak van voorzitter op zich genomen. 

Leden en donateurs
Het ledenaantal is ten opzichte van het vorige jaar nagenoeg gelijk gebleven. Van zeven 
donateurs hebben wij in 2016 een bijdrage ontvangen.
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VERSLAG VAN DE SCHERVENAVOND, 27 SEPTEMBER 2016 
Marijke Hendriks-Mesu (Foto’s: Aad Hendriks)

John Jansen stelt zich voor als nieuwe voorzitter 
van Afdeling 16 en zijn eerste officiële daad op 27 
september is iedereen welkom te heten.

Bij een wederom hoge opkomst van 
belangstellenden bijt Theo Maesen het spits af, 
met een scherf waarvan hij vermoed dat het van 
een kogelpot is. Jan Thijssen ziet dat het om een 
Andenne-scherf gaat (Belgisch) 12de eeuw. Hierna 
komt Jo de Wit aan de beurt met legio vondsten 
van diverse locaties, waaronder een maalsteen, 
een enorme ‘napoleonshoed’, slingerkogels en 
potrandjes uit de binnengracht van Grave zoals 
gesmede spijkers en munten waaronder één uit 
1672. 

Bij de ontzanding van de Heeswijkse Kampen 
heeft de Werkgroep Archeologie Cuijk in zes jaar 
tijd ongeveer acht kilo aan vondsten naar boven 
gehaald. De detectorvondsten moeten nog worden 
gedetermineerd.

Joy de Jong heeft de volgende anekdote: “Jaren 
geleden vond men tijdens werkzaamheden in de 
buurt van de spoorbrug in Mook een ijzeren paal 
met metalen oog; men denkt dat het een soort 
afweer betrof tegen de Duitse invasie. Mij werd 
gevraagd om een tweede paal te zoeken die er 
ooit ook geweest moest zijn. Inmiddels was de 
eerste paal verdwenen. Bij mijn speurtocht met de 
detector tijdens de ontgronding vond ik de tweede 
paal…die achteraf toch de eerste bleek te zijn die 
door toedoen van een (luie) gemeentewerker weer 
was ingegraven.”
Een opvallende vondst van Joy is een metalen 
vioolkam. Deze schijnt zeer ongebruikelijk te zijn 
in de muziekwereld, want alle andere bekende 
exemplaren zijn gemaakt van hout. In een artikel 
elders in dit Jaarverslag vertelt Joy hier meer over.

Afb. 1 - Theo Maesen: scherf van een 
kogelpot…?

Afb. 2 - door Jan Thijssen als Andennescherf 
gedetermineerd
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Bert Geertsema (Wyler) toont een 
Spaanse Reaal, een pendant (hanger/
paardenbeslag), een Dorestad munt, 
gevonden in de Ooij polder, een 
slingerkogel en een bronzen plaatje met 
vier draken of paardenkoppen erop.

Jack Govaers uit Afferden (Limburg) 
laat een aantal fraaie vuurstenen zien.

Ton van de Zanden weet nog dat er in 
1991 aan de Grotestraat in Cuijk bij een 
huis een grafveld gevonden is. Toen 
er twee deuren verder weer een kuiltje 
werd gegraven kwam hier een kruikje 
met crematieresten en wat andere voorwerpen uit. Het bleek om meerdere brandgraven 
te gaan. Aardewerk, gesmede spijkers, schoenspijkertjes, een munt van Hadrianus en een 
bronzen lepelsonde kwamen tevoorschijn.
 
Willem Kuppens geeft een uiteenzetting over een onderzoek naar mogelijk prehistorische 
grafheuvels in Berg en Dal. Het volledige rapport van dit onderzoek (Paul Klinkenberg en 
Willem Kuppens, 2016: ‘Identificatie van een prehistorisch grafveld in de Westermeerwijk, 
gemeente Berg en Dal’, Nijmegen) is te lezen op onze website: http://www.awnregionijmegen.
nl/ct-menu-item-3/prehistorisch-grafveld-berg-en-dal 

Na de pauze vertelt Rob Woldringh over de nieuw opgestarte ArcheoHotspot in Nijmegen. 
Rob is hier vanuit de AWN als vrijwilliger werkzaam. De ArcheoHotspot Nijmegen heeft zijn 
onderkomen in Archeologisch Centrum Museum Kam. Het is drie middagen in de week 
gratis toegankelijk voor liefhebbers om samen met de vrijwilligers (Romeinse) scherven te 
inventariseren en eventueel te plakken. Het is de bedoeling dat de Hotspot ooit verhuist naar 
Museum ‘Het Valkhof’. De Hotspot werkt samen met Bureau Archeologie Nijmegen, Radboud 
Universiteit, Museum Het Valkhof en AWN Afd.16.

Katja Zee verhaalt over het eerste project van de Hotspot: het eventueel achterhalen van 
aardewerkscherven die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van een Mithras-cultus in 
Ulpia Noviomagus. Het volgende project zal zijn de zogenaamde amforenkelder, aangetroffen 
bij een vooronderzoek (proefsleuf) op de Josephhof .

Jan Thijssen presenteert diverse scherven van collectie Brunsting van onderzoek uit 1950; 
van de Tienakker laat hij derde en vierde eeuws materiaal zien en een applique uit Midden-
Gallië, gevonden op de Sterreschans te Nijmegen.

Afb. 3 - De vondsten van Bert Geertsema
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Daarna is Jan Kusters aan zet met vuursteen 
uit een oude rivierarm bij Oeffelt. Het zijn 
vondsten uit een zogenoemd ‘extractiekamp’: 
een tijdelijk kamp waar mensen gedurende 
korte tijd verbleven om te jagen. In Oost-
Brabant zijn hier steeds meer vindplaatsen 
van bekend, ook in Vianen. (Een artikel van 
Jan Kusters over deze vuursteenvondsten 
leest u elders in dit Jaarverslag). 
Ook is Jan Kusters projectmatig bezig op 
een akker bij Grave, waar eertijds beer 
en afval uit Grave werd gestort. Hier vindt 
hij aardewerk, steengoed, pijpenkoppen 
en detectormateriaal zoals (500) munten, 
gespen, lakenloden, fibula’s en ‘nieuwetijds’ 
materiaal zoals de schuifdeksel van een 
inktpot van een schoolbank en munitie. 
Martien Koolen heeft al veel van dit materiaal 
getekend.

Voorzitter John sluit de avond af, nadat Leo 
ten Hag nog een excursie naar Cuijk bekend 
maakt. Een deel van de inbreng van deze 
boeiende avond is zoals gebruikelijk op onze 
website te zien.

Afb. 6 - Een klein deel van de bij Grave gevonden 
munten

Afb. 7 - Een middeleeuwse (volgens Jan Thijssen 
mogelijk Romeinse) fibula en een knoop ingelegd 
met blauw glas

Afb. 4 - Uit de collectie Brunsting Afb. 5 - De applique uit Midden-Gallië
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UNIEK EXTRACTIEKAMP VOOR VUURSTEEN MAASKEIEN, MICHELSBERGCULTUUR TE 
OEFFELT
Jan Kusters (Foto’s: Jan Kusters)

Bijna tien jaar lang heb ik na iedere grond-
bewerking van de akker door de boer of na 
een regenbui oogvondsten van vuursteen en 
aarde werk opgeraapt. De plek werd ontdekt 
toen ik samen met Leo Theunissen met de 
metaal detector op de akker aan het zoeken 
was. Wij hebben ook altijd oog voor vuursteen, 
aarde werk, glas, tabakspijpen en uiteraard de 
natuurlijke omgeving. Inmiddels heeft dit ruim 
250 vuursteenvondsten opgeleverd op deze 
bijzondere locatie van ruim 100 m2. 

De Michelsbergcultuur 
De Michelsbergcultuur is een neolithische 
cultuur, die rond 4400 tot 3500 voor Chr. 
voorkwam in Zuid-Nederland, West-Duitsland 
en België. De site is gemeld bij de gemeente 
Boxmeer, de provincie en RCE. RCE heeft in 
2008 reeds een klein onderzoek op de locatie 
uitgevoerd met een grondboring en GPS-meting. 
Ik heb afgelopen jaar alle vondsten voor analyse 
aan vuursteen specialist Jan Thijssen gegeven. 
Onderstaand verslag van Jan Thijssen en aanbe-
velingen aan RCE maakt de unieke situatie van 
de site duidelijk. Regelmatig had ik contact met 
Jan over zijn onderzoek en analyse maar helaas 
heeft Jan de publicatie niet af kunnen maken. 
Steeds weer werd ik aangenaam verrast door de gepassioneerde vertelling door Jan als des-
kundige over de bijzondere site en de mooie vondsten als ik hem weer aan de telefoon had. 

Vuursteen, ook wel het staal van de prehistorie
Vuursteen is het hardste steentype dat in Nederland is te vinden. Het glasachtige materiaal kan 
zeer scherpe randen hebben en is vanwege zijn goede splijtbaarheid ideaal voor het vervaardi-
gen van werktuigen. De oerbewoners van ons land gebruikten vuursteen al vanaf 250.000 jaar 
geleden voor het maken van hun gereedschappen. Vuursteen is harder dan staal. Je kunt met 
vuursteen in staal krassen maar met staal een kras maken in vuursteen lukt niet. Vuursteen 
komt voor als banken en knollen, die ingebed zijn in de Zuid-Limburgse kalksteenafzettingen. 
Maar er is in ons land ook veel vuursteen te vinden dat uit het buitenland als zwerfsteen is 
aangevoerd door rivieren en ijs.

Afb. 1

Afb. 2
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Brandbrief aan RCE door Jan Thijssen
“Onlangs is de door Jan Kusters verzamelde collectie vuursteen van deze vindplaats (ca. 
100 m²) herbekeken (J. W. de Kort, 2008: Verslag veldwerk Boxmeer, Oeffelt, Heide. RCE, 
Amersfoort). Opvallend zijn enkele grote brokken van vuursteen keien met een beperkt aantal 
oppervlakkige afslagen en eveneens een opmerkelijk groot aantal grove en afslagen met opper-
vlak van Maaskeien en brokken (afval) van vuursteen keien. Het aantal klingen en werktuigen is 
gering en wijst in de richting van de Michelsbergcultuur. Het gebruik van Maaskeien vuursteen 
voor het vervaardigen van artefacten is met name in Oost-Brabant voor een aantal grote vuurst-
eenvindplaatsen (o.a. Holthees, Groeningen en Vierlingsbeek) een veel voorkomend fenomeen 
waarbij de herkomst van de keien meestal moeilijk te achterhalen is. 
Het heeft er alle schijn van dat de vindplaats Oeffelt Heide geïnterpreteerd kan/mag worden 
als een extractiekamp voor vuursteen Maaskeien. Een kamp waar vuursteen keien werden 
verzameld, getoetst op kwaliteit en daar mogelijk ook verwerkt werden tot bruikbare 
afslagen en klingen voor de vervaardiging van bruikbare artefacten als schrabbers, spitsen 
en klingmessen. In dit verband gaat het om een unieke en kleinschalige vindplaats, die naast 
de import van gemijnde vuursteen van groot, zelfs groter belang moet zijn geweest voor de 
beschikbaarheid van vuursteen in de nederzettingen uit het midden- en laat-neolithicum in het 
gebied ten oosten van de Peel, oostelijk Noord-Brabant. 
Door Jan Kusters, Vianen, ben ik op de hoogte gebracht van een mogelijke bedreiging van 
deze vindplaats op korte termijn door de geplande aanleg van een boomgaard ter plaatse. 
Diepe plantgaten of zelfs plantgeulen lijkt voor deze de kleine en specifieke vindplaats 
desastreus te zijn. De vraag is dan ook gewettigd of hier niet een kleinschalig onderzoek 
(opgraving) wenselijk en noodzakelijk is. Zowel de min of meer acute bedreiging en het 
specifieke en mijns inziens unieke karakter van deze vindplaats zouden een initiatief in de 
vorm van een archeologisch onderzoek in deze situatie zeker rechtvaardigen. De nood is hier 
aan de man, actie ten zeerste gewenst!” 
Jan R.A.M. Thijssen, Nijmegen, eind juli/begin augustus 2016. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande ben ik op zoek naar een specialist die een publicatie 
over deze unieke vondstlocatie en vuursteenvondsten uit de Michelsbergcultuur zou willen 
afmaken. Ik wil de vondsten ook weer ter beschikking stellen.

Afb. 3 Afb. 4
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VONDSTEN AAN DE TEMPELSTRAAT IN BEUNINGEN
Willem Kuppens

Op vrijdag, 13 mei j.l. ben ik - als lid van de AWN-afdeling - op bezoek geweest bij de 
fam. Duerink, Tempelstraat 12 te Beuningen. Aanleiding was de inhoud van een mailtje, 
binnengekomen bij noviomagus.nl. en door Mark van Loon doorgestuurd in mijn richting.

Bij reparatiewerkzaamheden aan de vijver in de tuin achter het huis van de familie Duerink 
was “wat oud spul” te voorschijn gekomen en de familie vroeg daar door een deskundige 
naar te laten kijken.
Het perceel Tempelstraat 12 grenst aan het perceel waarop de oude hofstede “De Tempel” 
staat (Tempelstraat 10). Het door de familie Duerink bewoonde pand (woonboerderij) is een 
gemeentelijk monument. Het huidige pand dateert uit de 18e eeuw, maar heeft vermoedelijk 
een voorganger gekend. De huidige percelen Tempelstraat 10 en 12 behoorden vroeger 
bij elkaar en maakten dus aanvankelijk deel uit van het grotere perceel van de hofstede. 
Hofstede de Tempel komt in de bronnen voor vanaf de 15e eeuw.
Het bij de reparatie van de vijver gevonden materiaal betrof enkele fragmenten 
bouwmateriaal (baksteen formaat 24, vloertegel, dakpan), een randscherf van een pot of 
schaal en een fragment van een fles (bruin glas). Bouwmateriaal en randscherf werden door 
mij gedateerd in de periode late middeleeuwen (tweede helft 15e eeuw) - vroege nieuwe 
tijd (eerste helft 16e eeuw). Het materiaal ter plekke achter gelaten (te algemeen en weinig 
specifiek).
Het door de familie Duerink veiliggestelde materiaal maakt volgens de familie deel uit van 
een veel grotere concentratie puin. Die concentratie bevindt zich nog steeds onder de 
(inmiddels gerepareerde) vijver (op een diepte van ongeveer 50 cm -Mv). Tijdens het gesprek 
met de familie Duerink werd mij duidelijk dat de familie voornemens is op termijn de gehele 
tuin achter de woonboerderij opnieuw in te richten. Zij overwegen de vijver opnieuw/verdiept 
aan te leggen en andere grondwerkzaamheden te laten uitvoeren (meer dan 30 cm diep). 
In verband daarmede heb ik de familie geadviseerd tijdig het archeologiebeleid van de 
gemeente Beuningen te raadplegen. 
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EEN ONMOGELIJKE VIOOLKAM 
Joy de Jong

Al heel wat jaren geleden vond ik een voorwerp, waar-
over ik lange tijd in het duister getast heb. Beslag stuk, 
of zoiets dacht ik, misschien middeleeuws? Tot een viool-
spelende kennis het object herkende als een vioolkam.
Plaatjes bekeken op internet, het object nog eens 
goed onder de loep genomen, geen twijfel mogelijk. 
Dit is een exacte uitvoering van een vioolkam. De vorm 
komt het best overeen met voorbeelden uit de barokke 
 periode, eind 1600- begin 1700. Twee brede voetjes 
met ronding, op maat gevijld om op de kromming van de klankkast te volgen, vier inkepingen 
voor de snaren bovenop, openingen in het midden en een doorsnede die bij de voet 4 mm is 
en naar boven steeds dunner, tot op nog maar 1 mm bovenop de kam. Er is maar een pro-
bleem: vioolkammen zijn van hout, niet van brons.

De eerste gedachte, misschien komen ze vaker voor, werd al snel gelogenstraft. Binnen de 
diverse fora voor metaaldetectorzoekers was niets te vinden of had iemand iets gezien dat er 
ook maar op lijkt. Ik heb een aantal vioolbouwers benaderd en ook contact gezocht met een 
expert op het gebied van vioolbruggen in Engeland, met een database van ruim 1000 viool-
bruggen. Speciaal voor dit object ben ik ook nog lid geworden van het vioolbouwersforum. De 
vele reacties die ik kreeg van de experts zijn samen te vatten in een enkele zin: niemand heeft 
eerder gehoord of gelezen over een metalen vioolkam. De meeste experts gruwden bij de 
gedachte zoiets op een viool te zetten, er zou geen fatsoenlijk geluid uit kunnen voortkomen. 
Ook de suggestie dat het gediend zou hebben als een mal voor een vioolkam werd als onwaar-
schijnlijk afgedaan. Vioolbouwers, vroeger en nu, gebruiken gewoon houten malletjes, of zelfs 
mallen van karton. Gemakkelijk te vervaardigen en duurzaam genoeg voor dit doel. Een mal 
uit brons vervaardigen zou onnodig werk en vakmanschap vereisen: een vioolbouwer moet 
daarvoor naar de bronsgieter. Ook tegen de mallen-theorie spreekt de nauwkeurige afwerking 
van de voetjes en het aanbrengen van de groeven van de snaren. Deze handelingen worden 
pas gedaan als de kam definitief op maat wordt gemaakt voor een specifieke viool. Bovendien 
is een mal die overal even dik is afdoende om over te trekken. Het is het overbodig zo’n mal te 
laten verlopen van 4 mm naar 1 mm. Geopperd werd, dat het een onderdeel zou kunnen zijn 
van een kunstwerk, maar bij de bij mij bekende bronzen beelden met een viool worden kam en 
viool als deel van het geheel meegegoten en niet als los object. Bovendien zou het beeld dan 
precies levensgroot moeten zijn, de maatvoering van de vioolkam voldoet tot op de millimeter 
aan de standaard van de barokke periode. 

Blijven we dus zitten met dit fascinerende object: een exact op maat gemaakte afgewerkte 
vioolkam uit de barok-periode, maar dan in een onwaarschijnlijke uitvoering: brons, waarvan er 
bij mij en bij de experts geen tweede bekend is. Een unicum? 

Afb. 1 
Foto: Aad Hendriks
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OP EEN MOOIE MAANDAGMORGEN…
Rianet Knevel

Op een mooie maandagmorgen in 
september 2014 zei een vriend, terwijl 
wij ons voorzichtig een weg baanden 
door de nog chaotische Huissense 
nieuwbouwwijk Loovelden, dat hij vanuit 
de achterkant van zijn flat kon zien dat 
ze opgravingen aan het doen waren. 
Hij had meteen mijn volle aandacht. Na 
hem veilig thuis te hebben afgeleverd 
ploeterde ik door een kapotgereden 
maisveld naar een kuil waar op dat 
moment net enthousiaste geluiden 
uit kwamen. Op de knieën in het zand 
zaten drie mensen voorzichtig te 
graven. Er werden net een aantal vazen en borden gevonden. Nu weet ik beter. Ik stond aan 
de rand van een put en op vlak 2 waren sporen van een Romeins graf gevonden. Er werden 
een amfoor, een terra sigillata bord en een geverfde beker gevonden. Het bleek onderdeel 
van een groot grafveld waar meer dan 120 graven zijn gelokaliseerd.

Ik heb er lang staan kijken die middag. ’s Avonds op internet heb ik opgezocht wat daar 
gevonden werd en wie daar aan het werk waren. Vrijwilligers van de AWN en leden van 
de historische kring Huissen, waar ik ook lid van ben, werkten daar mee met het ADC. 
De volgende dag op de terugweg van boodschappen doen kon ik de verleiding niet 
weerstaan en stond ik er weer. Een aardige stagiaire van het ADC nam de tijd mijn vragen 
te beantwoorden en van alles uit te leggen. Toen ik de derde achtereenvolgende dag 

weer op de rand van de put stond 
klom de archeoloog Lourens van der 
Feijst uit de put om te vragen waar 
mijn belangstelling vandaan kwam. 
Nieuwsgierigheid en een grote liefde 
voor kunst- en cultuurgeschiedenis. Ik 
merkte op dat er niet veel vrijwilligers 
waren die dag en toen ik vroeg wat je 
voor opleiding moest hebben gevolgd 
of wat je moest kunnen om mee te 
mogen graven, was het antwoord 
dat je veel geduld moest hebben, 
aandachtig en zeer zorgvuldig moest 
zijn. “Dus als ik nu naar huis ga en een 

Afb. 1 - De auteur in volle actie…

Afb. 2 - …. met het resultaat.
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paar stevige schoenen en een oude broek aantrek dan mag ik helpen?” Hij keek mij even 
peinzend aan en zei: ”nou, okay”.1

 
Ik was binnen een kwartier terug en na één dag al totaal verslaafd. De prachtige dingen die 
ik in die weken uit de grond heb zien komen! Marijke Pennings en Geoff Parsons hebben mij 
onder hun hoede genomen, me leren troffelen en coupes maken. In de loop van de tijd heb ik 
een heel scala aan werkzaamheden die zo in het veld voorkomen leren uitvoeren enook het 
nawerk van splitsen, wassen, puzzelen en plakken heb ik mee mogen maken. Marijke heeft 
me bewogen lid te worden van de AWN afdeling Nijmegen. Daar heb ik nog geen minuut spijt 
van gehad. Ik zit nu middenin het middeleeuwse aardewerk dat op het Kelfkensbos gevonden 
is. Straks weer het veld in, heerlijk. 

1  Mijn aanwezigheid op de opgravingslocatie is volgens de regels geformaliseerd. 
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20 JAAR GRAVEN NAAR 
ROMEINSE SCHATTEN
Dick Roetman

Nu Dick een dagje ouder wordt 
komen niet te stuiten herinneringen 
bovendrijven van 20 jaar opgra-
ven (1995-2015) in voornamelijk 
Nijmegen. Het is nu ook weer niet 
zo dat Dick overmand door emo-
ties terugblikt, maar het is altijd 
leuk om alle hoogtepunten, waar 
hij aan mee mocht doen, op een 
rij te zetten. Meedoen,dat is wat 
al die jaren mogelijk was dankzij 
de amateurvriendelijke benadering 
door “ons” Bureau Archeologie 
Nijmegen.

Jan Thijssen was zo’n amateur-
vriendelijke pionier. Ten tijde van 
het voorbereiden van dit artikel 
bereikte mij het droevige bericht 
dat Jan op 2 december 2016 is 
overleden. Een verdrietig stemmend bericht! Deze markante man met een groot archeolo-
gie-hart kan nooit vergeten worden! Andere amateurvriendelijke collega’s van Jan zijn Kees 
Brok, Harry van Enckevort enz. enz.
De pers kreeg “lucht van” de pogingen van Dick om zijn memoires te schrijven en gaf hem de 
gelegenheid een stuk in de DiemerNieuws te laten plaatsen.

20 JAAR GRAVEN NAAR ROMEINSE SCHATTEN
Amateurarcheoloog Dick Roetman
Door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Sinds 1995 graaft Dick Roetman (67) uit Diemen als amateurarcheoloog mee 
met opgravingen door heel Nederland. Zijn specialiteit: de Romeinse tijd. Dick heeft 
al veel bijzondere vondsten gedaan. Daarvoor moest hij wel een stuk zuidelijker zijn. 
Tot Diemen zijn de Romeinen immers niet gekomen. Dick werd geboren in Willemstad, 
Curaçao. ‘Van de Antilliaanse zon naar de Hollandse klei’ is dan ook de titel van zijn 
memoires. Hij hoopt zijn verhalen nog eens uit te brengen in een boek; het DiemerNieuws 
mocht ze nu vast lezen.
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Vanaf zijn vierde woonde Dick op diverse plekken in Nederland en vanaf 2002 is Diemen 
zijn woonplaats. Hij was systeemanalist en intern accountant bij een grote bank, tot 
hij in 2006 met pensioen ging. Nog meer tijd voor zijn grote hobby: archeologie. De 
interesse voor geschiedenis was er altijd al, maar voor de archeologie groeide de liefde 
pas in 1994, schrijft hij. Hoewel, in zijn memoires lezen we ook: (...) Dick (had) in zijn 
jeugd al belangstelling voor historie, getuige zijn mijmering om met schop en troffel 
de grafheuvels op de hei in Hilversum op te graven. In de krant had hij gelezen over de 
Hilversumcultuur (1800-1200 v. Chr.). Gelukkig heeft hij dat toen niet gedaan; er is dus 
nooit iets beschadigd.

Een echte klik met archeologie komt als Dick een lezing bijwoont van professor Bogaers. 
Hij sluit zich aan bij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. “In maart 1995 
ben ik eens gaan kijken bij opgravingen, trof daar archeoloog Jan Kees Haalebos en 
raakte in gesprek. ‘Als je nu echt geïnteresseerd bent, doe dan gewoon mee’, zei hij.” 
Vanaf dat moment werden er regelmatig een paar weken vrij genomen van het werk 
om mee te kunnen doen aan officiële opgravingen bij sloop- en bouwprojecten. Want 
zo gaat dat: zo’n bouwproject is een uitgelezen kans voor archeologen om de bodem 
te onderzoeken. Anders is het devies: laten zitten, dan wordt het het best bewaard. 
Professionele archeologen krijgen vaak hulp van amateurarcheologen zoals Dick. Hij 
werkte vooral mee aan opgravingen in en rond Nijmegen, waar veel te vinden is uit Dicks 
favoriete periode uit de geschiedenis: de tijd van de Romeinen (grofweg de eerste vier 
eeuwen van onze jaartelling). “Dan heb je het er wel voor over om een paar kilometer te 
rijden.”

Als amateur, maar zeker volwaardig medewerker bij de opgravingen. “Je doet echt mee 
met het graafwerk en wordt serieus genomen. Het liefst werk ik in een eigen stekkie 
en dat kan vaak ook. Buiten in het veld werken vind ik heerlijk, ook al is het vaak koud 
en nat. Maar het is een kick als je als eerste na 2000 jaar een graf ziet, of een gracht 
aansnijdt of een afvalkuil.”

Een heel bijzondere vondst was in Nijmegen: een klokbeker die gedateerd wordt op 
2000 v. Chr. 4000 jaar oud dus. Uit Dicks memoires: (...) Na de sloop van het gebied 
rond de Koekoekstraat gingen archeologen begin januari 2010 op zoek naar graven uit 
voornamelijk de 3e eeuw n. Chr.. (...) Dick kon meedoen, trotseerde terugkomende van 
een vakantie op Curaçao de vrieskou, die voor hem een overgang van meer dan 25 
graden Celsius naar gevoelstemperatuur minus 13 graden Celsius betekende. Sensatie 
op 14 april 2010: Dick onderzocht een zwart rond vlak van zo’n 1 meter lengte, te groot 
om meteen geheel aan te pakken, dus eerst een kwadrant opgraven. Verbazing bij Dick 
dat juist in dit kwadrant zeer oud ogende scherven met versiering zichtbaar werden. De 
scherven zijn zeer vakkundig door collega Floris Reijnen gerestaureerd tot een klokbeker 
van ca 2000 v. Chr.! De maten: hoogte 14,5 centimeter, breedte 13 cm, diameter 13 cm, 
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dus een kleine beker. (...) Een zeldzame gebeurtenis, niet voor Nijmegen en Wijchen, 
maar wel midden in een Romeins grafveld uit de voornamelijk 3e eeuw n. Chr. Het kan 
niet anders dan dat de nabestaanden dit graf met een heuveltje aantroffen en hebben 
gerespecteerd.”

In zijn eigen woonplaats Diemen meewerken aan archeologische opgravingen doet Dick 
niet. “De geschiedenis van Diemen is te jong voor mij. En dat bedoel ik niet denigrerend. 
Natuurlijk heb ik wel gekeken toen er archeologisch onderzoek werd gedaan voordat het 
winkelcentrum werd gebouwd. En dat de Historische Kring Diemen de geschiedenis van 
Diemen zo goed vastlegt, dat is prachtig. Maar ik heb me niet aangemeld om mee te 
werken. Iedereen heeft zijn eigen favoriete periode, waar hij ook het meest van weet.”

Voor Dick is dat dus de Romeinse periode. “Er was al schrift en de literatuur sluit 
vaak aan bij wat je vindt, dat is verdraaide leuk. De vondsten spreken aan. Dat zijn 
vaak spullen die zijn meegegeven in het graf. Maar we reconstrueren ook kazernes 
en boerderijen aan de hand van donkere sporen in het zand. Daar maak ik dan weer 
plattegronden van. Heel mooi om te doen. Uit beerputten halen we ook veel informatie. 
Meewerken aan archeologische opgravingen blijft iedere keer weer spannend, het wordt 
nooit saai.”

“Ik vind het gewoon boeiend om het verleden te zien. Hoe zat Nederland toen in elkaar? 
De Romeinen hebben een belangrijke stempel gedrukt, denk bijvoorbeeld maar aan 
het Romeinse recht. En zij waren op veel terreinen erg ver: met verbazing kijk ik naar 
vondsten op medisch gebied en gereedschappen, zoals bij dat schip dat gevonden 
is in De Meern: hamers en beitels. Wij vinden resten van roerige tijden: oorlogen, 
volksverhuizingen, natuurrampen. In die zin herhaalt de geschiedenis zich steeds.”

Wat zouden archeologen over 2000 jaar vinden als ze in de omgeving van Diemen gaan 
graven? “Ik denk dat de kans groot is dat Diemen er dan niet meer is. Niets is voor 
eeuwig. Waarschijnlijk is het water te veel gestegen en het dorp elders herbouwd. Toch 
zal de geschiedenis bewaard zijn, omdat er zo veel is vastgelegd. Archeologen zullen 
dan ook vast nog dingen van ons vinden en ik hoop dat ze met verbazing kijken naar al 
die elektrische apparaten die we nu gebruiken.”

©DiemerNieuws 2016
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OPGRAVING AAN DE SPOORLAAN IN GROESBEEK DOOR AWN-AFDELING 16 
NIJMEGEN E.O.
Willem Kuppens

Op 21 en 22 oktober 2016 voerde AWN-afdeling 16 een opgraving uit op een perceel tussen 
de Spoorlaan en (draisine-)spoorweg te Groesbeek (gemeente Berg en Dal). Binnenkort 
verrijzen op deze plaats twee supermarkten met daaronder een parkeergarage.

Eerder werd op het terrein in opdracht van de gemeente Berg en Dal door RAAP een 
proefsleuvenonderzoek (Inventariserend VeldOnderzoek door middel van proefsleuven: 
IVO-P) uitgevoerd. Het advies van RAAP op het terrein een meer uitgebreide opgraving (een 
zogenaamde Definitieve Opgraving: DO) te laten uitvoeren werd door het voor archeologie 
bevoegde gezag van de gemeente niet overgenomen. Het terrein werd vervolgens door 
de gemeente vrij gegeven. Dat bood voor de AWN-afdeling de mogelijkheid in eigen 
beheer een archeologisch onderzoek uit te voeren. Op initiatief van Frans Peters (de 
opgravingscoördinator van onze afdeling) en met medewerking van de projectontwikkelaar én 
de gemeente Berg en Dal werd bedoeld archeologisch onderzoek vervolgens uitgevoerd. 

Onder leiding van Willem Kuppens, lid van onze afdeling en als veldtechnisch medewerker 
werkzaam binnen het Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen, werd het terrein op het 
juiste niveau gevlakt met een door de projectontwikkelaar/gemeente beschikbaar gestelde 
graafmachine, waarna door Willem het aloude principe van het uitzetten van meetlijnen 
gedemonstreerd werd.

Later op de dag kreeg het onderzoeksteam de beschikking over een GPS-gestuurde 
Robotical Total Station (RTS), zodat we niet echt gebruik hoefden te maken van de meetlinten 
en alle sporen digitaal konden worden ingemeten. 
We hadden voldoende tijd om ons weer eens te laten voorlichten over de juiste werkwijze tij-

dens een opgraving (conform KNA 
- Kwaliteitsnormen Nederlandse 
Archeologie). Zo kwamen naast 
het documenteren van sporen en 
vondstmateriaal ook het benoe-
men van de verschillende bodem-
lagen en het tekenen van profielen 
en coupes aan de orde.
Inmiddels is het vondstma-
teriaal schoongemaakt en 
gedetermineerd.
Het rapport van deze opgraving 
zal binnenkort verschijnen onder 
de naam ‘GRHS4-2016’Afb. 1 - Het inmeten van sporen. Foto: Aad Hendriks
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De opgravers in willekeurige volgorde: Willem Kuppens, Frans Peters, Marijke Pennings, 
Pauline de Weijer, Marijke Hendriks, Ben Teubner, Mark van Loon, Wim Weyers en Aad Hendriks.

Hierbij alvast de voorlopige resultaten:
•  Oost-west liggende werkput van ca. 75 bij 20 meter. Eén vlak aangelegd (vlak 1), 

overwegend op het niveau overgang van S5010 (ME-akker) naar S5040 (B/C-horizont; 
“mollenlaag” tussen akker en ongeroerde natuurlijke laag S5050). Bij het aanleggen van 
het vlak werd zoveel mogelijk de glooiing van het terrein gevolgd (van zuid naar noord 
aflopend).

•  Naar het oosten toe werd de akkerlaag steeds dunner. In de meest oostelijke 10 meter van 
de werkput was de akkerlaag S5010 (en zelfs de S5040 B/C-horizont) niet meer aanwezig. 
Op het vlak kwam de natuurlijke laag S5050 sterk in beeld. De indruk bestaat dat het 
terrein (i.c. de ME-akker) in vroeger tijden van west naar oost licht omhoog liep.

•  Akkerlaag S5010 was in het westen van de werkput ook al niet dik meer (max. 25 cm). De 
resterende akkerlaag was afgedekt door recent opgebrachte ophogingslagen (S5000) en 
in het verleden anderszins al behoorlijk afgetopt.

•  In totaal werden 35 “echte” sporen op vlakniveau gedocumenteerd (kuilen, paalgaten e.d.). 
11 sporen werden na onderzoek (couperen) vervallen verklaard. Bleken nazakkingen van 
akkerlaag in B/C-horizont. 

•  Voorts werden een hele serie recente sporen (stiepen, kuilen en sleuf van PVC-buis) 
als S999 gedocumenteerd. De stiepen en kuilen (de meesten keurig op lijn) hebben 
vermoedelijk een relatie met gesloopte bouwsels op het vml. spoorwegemplacement van 
Groesbeek.

•  In totaal werden 37 vondstnummers uitgegeven. De meeste vondsten waren afkomstig uit 
akkerlaag S5010. Veelal gaat het om scherven aardewerk. Een enkele scherf dateert uit 
de Romeinse of Merovingische tijd. De meeste scherven dateren uit de periode tussen de 
8e en de 14e eeuw (Badorf-, Paffrath-, Pingsdorf- en Elmpt-aardewerk). Een klein aantal 
scherven dateert uit de Nieuwe Tijd. Voorts diverse spijkers, een musketkogel en een 
recente munt.

•  Eén kuil (S16) bevatte een concentratie grauwacke, fragmenten baksteen en een flinke 
hoeveelheid houtskool (nog niet kunnen dateren).

•  In twee kuilen waren onderin de aangrenzende akkerlaag S5010 duidelijk schopsteken te 
zien.

 
Samenvattend bestaat de indruk dat laag S5010 vanaf de hoge middeleeuwen als akker 
in gebruik is geweest (globaal tussen circa 800 en de tweede helft van de 19e eeuw. 
De akkerlaag is op enig moment behoorlijk afgetopt en afgedekt door tenminste twee 
ophogingslagen. Vermoedelijk is een en ander gebeurd ten behoeve de aanleg van het 
spoorwegemplacement (tweede helft 19e eeuw).
Vooralsnog werden géén duidelijke sporen uit de prehistorie aangetroffen. 
Onze voorlopige bevindingen komen overigens aardig overeen met de bevindingen van RAAP 
zoals vastgelegd in hun rapportage inzake het IVO-P. 

23



MOZES IN HET MANDJE
John Jansen

Op 11 januari 2013 waren Aad 
Hendriks en ik op bezoek bij Piet 
Verweij. We hadden op zijn boerderij 
in Hemmen een geanimeerd gesprek 
over zijn leven op de boerderij, 
zijn fascinatie voor de archeologie 
en over zijn mooiste vondst. 
Want het gesprek vond plaats ter 
voorbereiding van de publicatie 
‘Kijk eens wat ik gevonden heb!’ 
Als mooiste vondst presenteerde 
Piet toen een gouden ring en twee 
Keltische munten. Maar Piet was toen 
ook helemaal vol van een andere 
vondst, die op dat moment echter 
onvindbaar was en zich in één van de 
vele doosjes, laden en kastjes in de 
boerderij moest bevinden: een Mozes 
met een duimpje in de mond, liggend 
in rood fluweel in een afsluitbaar 
stalen kistje, niet groter dan 2-3 cm. 

Piet vond hem op een steenworp 
afstand van de boerderij. “Toen ik 
hem vond was hij vies en een beetje 
aangeslagen. Ik maak hem los en 
dan zie je iets wat je helemaal niet 
verwacht had, zo schetig. Dat heb je 
altijd met babies, dan smelt je hart 
weer even.” (Kijk eens wat ik gevonden heb!, blz. 14). 

Kijk eens wat ik heb terug gevonden!
Bijna vier jaar later, eind november 2016, ontvang ik een email van Piet met het enthousiaste 
bericht dat de Mozes in het biezen mandje weer boven water is gekomen. Piet schrijft: “Dat 
wil ik je toch even laten zien. Het schijnt een hanger te zijn uit de Egyptische revival periode, 
zo rond 1920. Het poppetje zelf is maar 1 cm groot, super klein dus en heel lief om te zien.
Helaas een beetje laat voor het boek maar niet te laat om te laten zien….”

Met dat dat laatste ben ik het helemaal eens. Maar goed dat we nog een Jaarverslag hebben.

Afb. 2 - …en de inhoud. 

Afb. 1 - Het mandje….
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JAARVERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK 
Jenny Berendes en Ton van der Zanden

De Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) heeft weer een mooi jaar achter de rug, met als 
bijzondere activiteiten de viering van het 25-jarig jubileum van zowel museum Ceuclum als de 
WAC en de eerste Romeinendag in Cuijk, in het kader van de landelijke Romeinenweek. 
En natuurlijk waren de leden ook in het veld actief en werden er weer vele mooie vondsten 
gedaan.

Romeinse graven in de Grotestraat
Aangezien de bewoners wilden voorkomen dat bij de 
tuinaanleg archeologisch waardevolle zaken verloren 
zouden gaan, vond in mei het vervolg plaats van het 
verkennend onderzoek in de tuin van Grotestraat 96. 
Eind 2015 was de WAC hier, in een kuil waar tijdelijk 
struiken hadden gestaan, gestuit op een Romeins 
kindergraf, met als grafgiften een kruikje en een fraai 
kommetje van terra sigillata. De daarbij aangetroffen 
sporen zouden nu worden gecoupeerd en ingetekend. 

Na het aanleggen van het basisvlak werden in het profiel 
meerdere crematieplekken zichtbaar. En al snel kwamen 
er veel Romeinse spijkers tevoorschijn, waarvan som-
mige in perfecte staat en met een mooi patina, doordat 
ze aan de hitte van de crematie waren blootgesteld.
Vervolgens kwam een munt van keizer Hadrianus (117-
138 na Chr.) naar boven en naast een vrijwel compleet 
kruikje ook flink wat scherven.
Heel bijzonder was echter de vondst van een bronzen 
Romeinse lepelsonde. Een mooi, maar fragiel medisch 
instrument of misschien ooit gebruikt voor lichamelijke 
verzorging met zalf of zo.

De tuin is inmiddels aangelegd, waarbij men voorzichtig te werk is gegaan om geen schade 
aan het bodemarchief te berokkenen. De vondsten zijn op Archis en bij het Provinciale Depot 
Bodemvondsten gemeld en Mariska Luursema heeft ze vakkundig geconserveerd. Binnenkort 
zullen ze te zien zijn in Museum Ceuclum.

Romeinendag Cuijk
Tijdens de landelijke Romeinenweek vond op 3 mei 2016 in Cuijk de eerste Romeinendag 
plaats. Mede dankzij RomeinenNU kon in Cuijk een gevarieerd programma worden geboden 
met tal van leuke activiteiten voor jong en oud. 

Afb. 1 - Romeinse lepelsonde, 
Grotestraat 96. 
Foto: Marc van der Heijden
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Twee Romeinse legionairs zijn de hele 
middag druk bezig geweest om kinderen 
een spoedcursus ‘hoe word ik Romeins 
soldaat’ te geven, waarbij de jonge 
legionairs naast een tunica ook werden 
uitgedost met een stoer schild en een 
houten zwaard. 

Op de Maaskade kon een ritje worden 
gemaakt in een Romeinse wagen, 
voortgetrokken door twee paarden. En er 
waren verschillende kraampjes, waar je 
de meest uiteenlopende dingen kon doen: 
van Romeinse lekkernijen proeven tot 
zelf fibula’s maken of met terracotta klei 
fröbelen om een Romeins schoteltje of 
olielampje te maken. 
Ook de archeologische site, die leden 
van de WAC van een grote berg zand op 
de Maaskade hadden gemaakt, viel goed 
in de smaak. In het begin mochten de 
kinderen zoeken met een metaaldetector, 
maar het werd al gauw zo druk dat er 
alleen nog met de hand of met zelf 
meegebrachte schepjes kon worden 
gezocht naar de in de zandbak verstopte 
fossiele haaientanden en oude muntjes. 
Regelmatig moest een pauze worden 
ingelast om de zandbak bij te vullen, zo 
hard ging het met de vondsten.

We kregen die middag ook nog hoog 
bezoek van Keizer Valentinianus, die de 
Romeinse brug kwam inspecteren en 
zeer verrast was toen hij deze in de app 
van Time Travel Cuijk kon aanschouwen. 
Samen met wethouder Rob Poel opende 
hij vervolgens de jubileumexpositie in het 
museum.

Het was een zeer geslaagde dag en we 
hopen dit vaker te kunnen doen.

Afb. 2 - Jonge legionairs oefenen in formatie.  
Foto: Mariska Luursema

Afb. 3 - Een volle (graaf)bak.  
Foto: Frans de Croon

Afb. 4 - Keizer Valentinianus arriveert met zijn gevolg bij 
het museum.  
Foto: Frans de Croon
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Excursie Xanten
Op 22 april jl. vierde de WAC haar 25-jarig 
jubileum met een - door ons in Kleve 
wonende lid Patrick Smits - georganiseerde 
excursie naar het Archeologisch Park 
Xanten. 
Met z’n veertienen zijn we naar Xanten 
afgereisd, waar we gastvrij werden 
ontvangen door Marianne Hilke, van de 
afdeling Museumeducatie & PR, en de 
archeologe Sabine Leih, van de afdeling 
Archeologische Monumentenzorg.

Na een boeiende presentatie over de geschiedenis van Colonia Ulpia Traiana en de 
ontwikkeling van het Archeologisch Park Xanten, hebben we een mooie wandeling door het 
park gemaakt op weg naar de plaatselijke Romeinse herberg.
De middag werd door een ieder besteed aan een uitgebreid bezoek aan het indrukwekkende 
museum met thermen. De expositie is chronologisch van opzet en bestrijkt bijna 400 jaar 
oude Romeinse geschiedenis van Xanten, van legerplaats tot Colonia. In de bloeiperiode 
leefden hier meer dan tienduizend mensen. De omvang van de oude stad is ook duidelijk 
zichtbaar in het immense badhuis. 
Met nog een korte wandeling en een laatste blik op het gereconstrueerde amfitheater werd 
deze leerzame en gezellige dag besloten.

Jubileum museum Ceuclum
In 2016 vierde ook museum Ceuclum haar 
25-jarig bestaan. Dit gebeurde o.a. met een 
jubileumexpositie, waarin een archeologisch 
overzicht van steentijd tot middeleeuwen wordt 
gegeven van voorwerpen die tijdens en na de 
ontzandingen van de Kraaijenbergse Plassen 
(van de Heeswijk tot aan Gassel) zijn gevonden of 
opgegraven.

Op de benedenverdieping van het museum is 
een vier meter brede vitrine gemaakt, waarin de 
vondsten, voorzien van kleurrijke afbeeldingen 
en teksten een mooie plaats hebben gekregen. 
In de tentoonstelling is een groot aantal 
bijzondere voorwerpen opgenomen, waaronder 
de Romeinse muntschat van De Nielt. De 
tentoonstelling is mede tot stand gekomen 

Afb. 5 - Deels gereconstrueerde haventempel, 
Archeologisch Park Xanten.  
Foto: Tinie van den Heuvel 

Afb. 6 - Jubileumexpositie museum Ceuclum.  
Foto: Frans de Croon
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dankzij Royal Smals, VUhbs archeologie VU Amsterdam, het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden en het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant. 

Op 11 juni is de expositie voor één dag verhuisd naar De Burcht in Linden, in het kader van 
de feestelijke overdracht van de Kraaijenbergse Plassen door firma Royal Smals aan de 
gemeenten Cuijk en Grave. Dit gebeurde na een periode van 45 jaar grootschalige winning 
van zand en grind, waarna ter plaatse een prachtig natuur- en recreatiegebied werd gevormd.

Landgoed Overhage
Landgoed Overhage bestond ooit uit een kasteel met grachten en ophaalbrug, een aantal 
hoeves en veel gronden. De bewoningsgeschiedenis gaat terug tot het midden van de 16e 
eeuw, maar wellicht is het landgoed van oorsprong ouder. Van dit oude landgoed bestaan nog 
een bomenlaan (vanaf het Mariakapelletje), de oprijlaan, enkele boerderijen en de tuinkoepel, 
restanten van de oude slotgracht en vijver- en grachtpartijen. Nog steeds een schitterend en 
waardevol gebied.
Van het in 1831 afgebroken kasteel (huis Overhage) is alleen nog de tuinkoepel over. Met 
de eigenaren van Overhage hadden we afgesproken te kijken of we iets van de funderingen 
van het kasteel konden terugvinden. Op zaterdag 4 juni zijn we met zijn elven op onderzoek 
gegaan met grondboren, tekenspullen en metaaldetector. Op de plaats waar naar ons idee de 
noordelijke kasteelmuur heeft gestaan, vonden we bij drie boringen steengruis en mortel. 

Hier heeft dus de muur gestaan. In de meest westelijke boring troffen we onder de 
steengruis en mortel natte leem. Hier eindigde dus de muur in de westelijke gracht. We 
hebben geprobeerd de westelijke en zuidelijke muur terug te vinden, maar zonder resultaat. 
Het oostelijk deel van het kasteel is behouden gebleven, dat is namelijk de tuinkoepel. Daar is 
aan de oostkant later een uitbouw en een ronde traptoren aangebouwd.

Afb. 7 - De 3 stippen 
linksboven het rode 
vlak in het midden 
markeren de plaats 
waar steengruis en 
mortel is gevonden.

Afb. 8 - De tuinkoepel.  
Foto: Ton Daamen 
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Onderzoek met de metaaldetector leverde geen spectaculaire vondsten op. Peter Beelen 
vond wel een .50 patroonhuls in het pad. In de rand ervan stond DM 43, hetgeen erop wijst 
dat deze uit de USA afkomstig is en in 1943 in de Des Moines Ordnance Plant in Ankeny - 
Iowa USA is gefabriceerd. Mogelijk van vliegtuigboordgeschut en misschien later pas met 
verhardingspuin aangevoerd. 

Mercurius uit logeren
Vanaf 14 juni 2016 is de komende jaren in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden de presentatie “Archeologie uit je achtertuin” 
te zien, bestaande uit een tien meter lange ladekast met daarin 
de meest uiteenlopende archeologische vondsten uit meer dan 
120 Nederlandse gemeenten. Cuijk heeft het bronzen beeldje van 
de handelsgod Mercurius in bruikleen gegeven. 

Het beeldje uit de tweede-derde eeuw na Chr. werd gevonden 
aan de Grotestraat bij winkelcentrum Maasburg, waar ooit de 
Romeinse vicus Ceuclum was gelegen met zijn werkplaatsen en 
mogelijk ook een badhuis. De komende jaren zal de kast verder 
worden gevuld, tot er van elk van de 390 Nederlandse gemeen-
tes een voorwerp in te vinden is, inclusief de Antilliaanse eilanden 
Bonaire, Saba en Sint Eustatius. 

Romeinse brug in Beers
Eén van de grootste archeologische ontdekkingen van Cuijk is de ontdekking van de resten 
van de Romeinse brug tussen Cuijk en Middelaar. De Romeinse brug over de Maas werd in 
de vierde eeuw na Chr. gebouwd bij het Castellum Ceuclum, het militaire fort van Cuijk. Deze 
brug en de brug bij Maastricht zijn de enige twee stenen bruggen die de Romeinen ooit in 
Nederland bouwden. De resten van de Romeinse brug werden tussen 1991 en 1993 door 
de onderwaterarcheologen van Mergor in Mosam en de Rijksdienst voor Oudheidkundig 

Bodemonderzoek boven water 
gehaald. Er werden toen 120 heipalen 
en meer dan 100 grote bouwstenen 
van zand- en kalksteen uit het water 
opgetakeld. 

Een aantal palen en stenen is in 
Museum Ceuclum en in de Romeinse 
tuin in Cuijk te zien. Het merendeel 
is tegenwoordig te bezichtigen op de 
oude gemeentewerf in Beers. Ook is 
daar informatie te vinden over de brug 
en de berging van de vondsten.

Afb. 9 - Mercurius.  
Foto: Ton van der Zanden

Afb. 10 - Onderdelen Romeinse brug.  
Foto: Ton van der Zanden
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Bijzondere vondsten WAC-leden
Hangertje Melania de Jongere 
Het is ons werkgroeplid Mark Volleberg 
gelukt weer een gouden vondst te doen. 
Hij vond deze gouden hanger samen met 
een aantal laat-Romeinse munten. Staat 
hier een huwelijksceremonie op afgebeeld? 
Rechtsboven is wel te lezen “Melani(a)”. Deze 
Melania de Jongere werd in 383 in Rome 
geboren uit schatrijke ouders.  
Zij trouwde haar neef Valerius Pinianus. 

Na de vroegtijdige dood van hun beide 
kinderen stelde ze zich als Christelijke, 
Romeinse vrouw in dienst van God. Als 
enige erfgenaam van een enorm bezit 
aan landgoederen verspreid over het 
hele Romeinse Rijk verkocht ze alles en 
besteedde de opbrengst aan de armen en 
aan het stichten van kerken en kloosters. Haar slaven schonk ze de vrijheid en gaf ze zelfs 
een startkapitaaltje mee om een eigen bestaan op te bouwen, een microkrediet, zogezegd. 
In 432 stichtte ze een vrouwenklooster op de Olijfberg en trad zelf in. In 439 stierf ze, 
straatarm. Haar levensverhaal is opgetekend door haar tijdgenoot, de priester Gerontius.

Middeleeuws stijgbeugelbeslag
Mark vond ook dit middeleeuwse 
stijgbeugelbeslag.
Het stijgbeugelbeslag heeft een licht 
gekrom de vorm en is uitbundig versierd met 
de kop van een fabeldier. De vele door-
boringen rondom doen het fabeldier beter 
uitkomen.

Het stukje dateert uit de tiende eeuw en is 
gemaakt van een koperlegering, vermoe-
delijk brons en meet slechts 27 bij 36 mm. 

Een dergelijk beslag zat gemonteerd aan de bovenkant van de stijgbeugel en was dus duidelijk 
te zien voor voorbijgangers. 
Deze beslagen vormden overigens slechts een klein deel van de decoratie van het paard. 
Overal op de uitrusting en tuigage waren rijkelijk versierde beslagen aanwezig. Het beslag 
moest voorkomen dat de leren riem ging scharnieren ten opzichte van de ijzeren stijgbeugel. 

Afb. 12  
Foto: Mark Volleberg

Afb. 11  
Foto: Ton van der Zanden
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Romeinse vondsten SIOL
Bij de voorbereidingen voor de bouw van 
het nieuwe Merletcollege zijn door Mariska 
Luursema in april leuke Romeinse vondsten 
gedaan op het SIOL-terrein.
De vondsten, bestaande uit drie munten, 
een fibula, een barnstenen kraal en 
pantserplaatjes, lagen oorspronkelijk 
erg diep maar werden door het graven 
blootgelegd.
 
Helaas zijn de vondsten niet in heel goede 
staat, maar ze zijn vooral bijzonder vanwege 
de locatie. Ze zijn namelijk gevonden in een 
rechte lijn met de Romeinse vicus. Mogelijk 
dus langs de Romeinse weg naar Katwijk? 
Met behulp van boringen zal moeten worden 
onderzocht of deze theorie klopt.

Muntgewichten
Nadat Jan Kusters op verzoek van een boer op een akker in Velp (NB) een duur 
machineonderdeel had teruggevonden dat bij het ploegen in de grond was verdwenen, gaf de 
boer hem als enige toestemming om als detectorzoeker op zijn akkers te komen. Omdat er al 
meer dan 25 jaar niemand had gezocht, heeft Jan er inmiddels al heel veel gevonden, waaruit 
een mooi beeld ontstaat van het beerput-, straat- en huisafval van een stad in het Land van 
Cuijk in de 16e-20e eeuw.

Goud heeft hij niet gevonden, maar de 25 muntgewichten van een sublieme kwaliteit 
voor het wegen van gouden munten vormen voor Jan toch een gouden vondst. Een vijftal 
muntgewichten wordt hier getoond. De muntgewichten hebben allemaal een afmeting van 
ongeveer 15 x 15 mm.

Afb. 13 - Bronzen pantserplaatjes. 
Foto: Mariska Luursema

Afb. 14
Franse zonnekroon

Afb. 15 
Halve pound 
England

Afb. 16
Hongaarse  
dukaat

Afb. 17 
2 Cruzado 
Portugal

Afb. 18 
Fiorino  
Italiaanse Crown
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Vorstelijk pijpenkopje
Ook vond Jan er een bijzonder pijpenkopje. Geoff 
Parsons heeft het voor hem gedetermineerd.
Het betreft een in Gouda vervaardigde ongeglaasde 
en gebotterde (de bovenrand van de kop is dan 
niet recht afgesneden, maar afgerond) pijpenkop in 
ovaal uit 1745-1750 van stadhouder Willem IV. 

Boven het prinselijke wapenschild met een 
gekroonde adelaar met in elke poot een zwaard, met eronder een 
medaillon van Anna van Hannover met prinses Wilhelmina Carolina. 
Op de achterzijde staat het gekroonde Goudse wapenschild en op de 
voorzijde een staande leeuw met vrijheidshoed. Op het tekstlint is te 
lezen: ‘t Vorstelyke Huys v. Orange.
Vanaf het begin van de 17e eeuw tot begin 20e eeuw zijn er in 
Nederland kleipijpen gerookt. Omdat het zo’n breekbaar product was, 
is de kleipijp wel te beschouwen als een wegwerpartikel uit die tijd.

Gouden reaal
Voor de bouw van het nieuwe Merletcollege 
is er veel ophoogzand uit De Nielt gehaald. 
Leden van onze werkgroep hebben met hun 
detector daarbij een aantal mooie vondsten 
gedaan. Een heel opmerkelijke was deze 
gouden Reaal van Karel V (1506-1555), die 
door Marcel Janssen werd gevonden. In 1543 
voegde Keizer Karel V het gebied Gelre toe 
aan zijn rijk en werd hiermee ook de Hertog 
van Gelre. Deze gouden reaal werd in Nijmegen geslagen in de periode 1546-1552.

Munt Magnus Maximus
Jack Goverde vond in de zandhopen van 
Maartenshof een mooie Magnus Maximus-
munt, geslagen in Lyon. Deze Magnus Maximus 
was een Kelt van Spaanse afkomst. Hij was 
keizer van het westelijk deel van het Romeinse 
Rijk van 383 tot zijn dood in 388. Hij maakt 
Augusta Trevorum (Trier) tot zijn hoofdstad in 
Gallië, van waaruit hij regeerde over Britannia 
en Spanje. In Trier verbleef hij vier jaar; dus 
redelijk dicht in de buurt van Ceuclum, met zijn castellum en brug over de Maas.

Afb. 19  
Foto: Martien Koolen

Afb. 20 - Tekening: 
Martien Koolen

Afb. 21 - Voorzijde. 
Foto: Marcel Janssen

Afb. 22 - Achterzijde. 
Foto: Marcel Janssen

Afb. 23 -.Voorzijde.  
Foto: Jack Goverde

Afb. 24 - Achterzijde.  
Foto: Jack Goverde
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Romeinse Tuin
De Romeinse Tuin achter Maasstraat 17 is het afgelopen jaar weer 
wat verder aangekleed. 
Het Romeinse kapiteel dat al enige tijd in de tuin lag, is op een 
cortenstalen zuil geplaatst. 
Uit het gat dat voor de zuil is gegraven, kwamen funderingen, 
potscherven, botten en lei tevoorschijn; maar ook een handmolen 
van een paar honderd jaar oud.
Onder het afdakje is een groot canvasdoek aangebracht waarop 
de Romeinse brug en het castellum te zien zijn vanaf de overkant 
van de Maas. ’s 
Avonds wordt het 
doek aangelicht 
en is het vanaf de 
Maasboulevard een 
bijna sprookjes -
achtig gezicht. 

En bij de graafbak voor de jeugd hangt 
inmiddels een groot paneel met scherven en 
andere bodemvondsten in chronologische 
volgorde, waar we bij rondleidingen nieuwe 
stijl al veel plezier van hebben gehad.

Rondleidingen nieuwe stijl
Mogen we terugkomen? Dat vroegen 
verschillende kinderen van obs De Nienekes 
na een lesje “praktische archeologie” in 
Museum Ceuclum en de Romeinse Tuin. 
In twee dagen kwamen zestig kinderen uit 
groep 4/5 en 5/6 op bezoek, die gedurende 
de middag steeds rouleerden over drie 
activiteiten. 
Zo mochten ze een kleine opgraving doen 
in de graafbak van de Romeinse Tuin. De 
opgegraven scherven, muntjes, haaientanden 
moesten ze vervolgens zelf op ouderdom 
determineren bij het schervenpaneel. En 
het zakje met hun eigen vondsten mochten 
ze meenemen. Een tweede groep was 
ondertussen scherven aan het plakken en de 
derde groep kreeg een korte rondleiding in 
museum Ceuclum. 

Afb. 25 -  
Foto: Ton van der Zanden

Afb. 26 - Zicht op de Romeinse brug en het castellum.  
Foto: Ton van der Zanden

Afb. 27 
Foto: Ton van der Zanden
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Zelden hebben we zulke enthousiaste leerlingen meegemaakt. Het verleden kan ook kinderen 
raken, blijkbaar. En de combinatie tussen luisteren en zelf doen sprak de kinderen erg aan.
De WAC heeft inmiddels een hoop materiaal verzameld voor een vervolg, want ook wij vinden 
het voor herhaling vatbaar.

Excursie AWN-Nijmegen
Op 5 november 2016 kwam een groep van AWN-Nijmegen op bezoek in Cuijk. Veel van onze 
WAC-leden zijn ook lid van AWN-Nijmegen en we vonden het dus heel leuk om eens aan onze 
Nijmeegse vereniging te kunnen laten zien wat er op archeologisch gebied allemaal in Cuijk 
te beleven valt. Na een korte introductie van Ton van der Zanden over de Cuijkse archeologie 
vertrok de groep naar het depot in Beers om van Martien Verrijt van Mergor in Mosam uitleg 
te krijgen over de Romeinse brug en hoe de resten hiervan zijn geborgen.
Na een gezellige lunch werd in twee groepen de Cuijkse Cultuurroute bewandeld: de 
Romeinse Tuin, de Beeldentuin, de Heemtuin en natuurlijk museum Ceuclum, met uiteraard 
beklimming van de toren.

Een mikwe in Cuijk?
Onder pand Maasstraat 22 bevindt 
zich een gewelfkelder. De huizen nr. 18 
en 22 zijn verbonden met de Joodse 
gemeenschap in Cuijk en de kelder diende 
mogelijk als locatie voor het Joodse 
rituele bad, de mikwe. Achter Maasstraat 
22 ligt een vervallen gebouwtje dat ooit 
een synagoge was. Deze synagoge wordt 
in de kadastrale gegevens voor het eerst 
in 1886 genoemd. Het bestaan van een 
Joodse gemeenschap en de vermelding 
van een huissynagoge blijkt al uit stukken 
uit 1827.

De kelder onder huis nr. 22 is ruim 100 
jaar geleden door een gemetselde muur 
overlangs middendoor gedeeld. Daardoor 
kon het oostelijk deel gebruikt worden 
door huis nr. 22 en het westelijk deel 
door huis nr. 18 van waar uit deze laatste 
ruimte nog steeds toegankelijk is. Veertig 
jaar geleden is het kelderdeel van nr. 
22 met puin dicht gestort, zo gaat het 
verhaal. Maar op een door ons gemaakte 
foto (met een mobieltje via de koekoek 

Afb. 28 - Peter Beelen, Tinie van der Heijden en Ton 
van der Zanden op zoek naar de mikwe
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in de voorgevel) is een ruimte 
te zien met haken aan de 
muur voor schappen en een 
tegelvloer. Ook is er een ingang 
van een zijgewelf of nis te zien.
Op verzoek van de gemeente 
hebben drie leden van de werk-
groep archeologie meegekeken 
bij een milieuonderzoek, dat 
vereist was in verband met de 
beoogde verbouwing van huis 
nr. 22. Op het terras hebben 
we geboord om te weten of 
er eventueel bebouwings- of fun-
deringsresten op die plek aan-

wezig waren. Bij één boring vonden we op 153 cm. een klein stukje middeleeuws aardewerk 
en op 210 cm. schone grond. Bij een andere op 200 cm. schone grond. Op een derde plek 
dicht bij de schutting in een gemetselde plantenbak stootten we direct onder het maaiveld op 
stenen/puin. 
We hebben de gemeente gerapporteerd dat onder het terras, de plaats waar mogelijk de 
gewelfkelder zou kunnen doorlopen buiten het huis, geen bebouwings- of funderingsresten te 
verwachten zijn. 

Nieuwe WAC-leden
De werkgroep archeologie Cuijk heeft vanaf begin 2016 maar liefst vijf nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Vier hiervan zijn actieve detectorzoekers en we vinden het als WAC 
een positieve ontwikkeling dat steeds meer van deze zoekers zich aansluiten bij een 
archeologische vereniging. Twee leden hebben om verschillende redenen opgezegd.

Assistentie bij opgravingen externe bedrijven
Het terrein van voormalig zorgcentrum Maartenshof grenst aan het voormalige Romeinse 
castellum. Bij archeologisch onderzoek door bureau Econsultancy zijn sporen van 
een Romeins huis gevonden. Enkele werkgroepleden hebben geassisteerd bij het 
detectoronderzoek. 
Datzelfde hebben zij gedaan bij proefsleuvenonderzoek door Econsultancy op industrieterrein 
Laarakker in Haps. 

Afb. 29 - Kelder met gewelf.  
Foto: Ton van der Zanden
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VERSLAG EXCURSIE CUIJK 2016
Fred Friedrichs

Na een hartelijke ontvangst in de werkruimte van de 
Werkgroep Archeologie Cuijk werden wij door Ton van 
der Zanden (voorzitter van de Werkgroep) geïnfor-
meerd hoe de dag verder zou verlopen. In zijn presen-
tatie kregen wij uitleg hoe wij ons het Buitenmuseum 
Ceuclum moesten voorstellen. 
Het museum bestaat uit een Romeinse tuin direct 
achter de werkruimte, een prachtige beeldentuin op de 
voormalige Protestantse begraafplaats en natuurlijk ook 
het Binnenmuseum in de toren van de St Martinuskerk. 
Ook is er een route buiten waarbij men in het wegdek 
de contouren van het Romeinse Castellum zichtbaar 
gemaakt heeft. Via infoborden krijgt de bezoeker een 
indruk hoe het vierde eeuwse Cuijk eruit heeft gezien.
Door de toegenomen onrust aan de Romeinse limes 
wordt in de vierde eeuw besloten om een brug over de 
Maas te bouwen. De resten van deze brug konden wij 
in Beers in een depot bewonderen. Indrukwekkende 
bekapte stenen die samen met de geborgen palen 
het fundament vormden van deze brug lagen keurig 
uitgestald om zo weer gebruikt te kunnen worden voor 
een volgend project. In sommige stenen zijn nog de 
loden proppen aanwezig die de verbindingskrammen 

op hun plaats moesten houden. Onder andere Mergor et Mosam heeft hier een prestatie van 
formaat geleverd. Op een kort filmpje, met in de hoofdrol Joost van den Besselaar, konden wij 
de berging of eigenlijk de opgraving van de brugdelen bewonderen. Martin Verrijt vertelde ons 
nog hoe dat allemaal in zijn werk was gegaan. Aan de hand van een maquette konden wij zien 
hoe een brugpijler was opgebouwd. Hier werd nog maar eens duidelijk hoe goed het Romeinse 
leger georganiseerd was om dit soort projecten uit te voeren. Of hier van hergebruikte materi-
alen sprake was valt moeilijk te zeggen. Wel moeten wij in ons achterhoofd houden dat Xanten 
in die tijd al volledig werd opgegeven. Hierdoor beschikten de Romeinen over een steengroeve 
van ongekend formaat op relatief korte afstand.
Na de voortreffelijke lunch in de werkruimte was er gelegenheid om het buitenmuseum en het 
museum in de toren te bezoeken. De mooie collectie prehistorie, Romeinen en middeleeuwen 
komt in de oude toren prima tot zijn recht. Sommigen waagden nog een klim naar de top om 
van het prachtige uitzicht te kunnen genieten. Een geslaagde dag en excursie. Onze dank 
gaat uit naar de Werkgroep Archeologie Cuijk.
NB: Wie nog verder wil lezen over Cuijk verwijs ik naar het boek: Harry van Enckevort en Jan 
Thijssen (red.), 2002: Cuijk Een regionaal centrum in de Romeinse tijd, Utrecht.

Afb. 1 - Ontvangst in de WAC wer-
kruimte. Foto: Paul Ewals

Afb. 2 - Resten van de Romeinse brug in 
Beers. Foto: John Jansen
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HOUTEN PALEN IN DE POLDER VAN MIDDELAAR
Peter Seinen

Tijdens een herverkaveling in 
1986 in een polder bij Middelaar 
kwam een rij palen tevoorschijn. 
Door het knoestige uiterlijk 
werden de palen eerst voor 
de resten van een bomenrij 
aangezien. Bij de verwijdering 
van de eerste paal door 
Rijkswaterstaat werd een 
aanpunting zichtbaar, waarop 
een lokale vrijwilliger in de 
archeologie (Verscharen) samen 
met de provinciaal archeoloog 
van Limburg (Stoepker) het 
gebied verder onderzochten. De 
in totaal negen palen staan min 
of meer in rij, precies in lijn met 
het oude afwateringsstroompje 
de “Tochtgraaf”. 
De datering liet nog tot 2003 
op zich wachten, maar kwam 
door de slechte kwaliteit van 
het hout op een onzekere 
tweede helft van de 16de 
eeuw. De mogelijke relatie met 
laat-Romeinse brug en weg 
wordt hierdoor zeer onzeker. 
Een relatie met de naburige 
versterkingen het Genneperhuys 
of Huyse Middelaer ligt meer 
voor de hand. Wat voor soort 
constructie de funderingspalen 
precies ondersteunden is niet 
zeker. Gezien de geologische 
geschiedenis van het gebied, 
een overstromingsgebied langs 
de hoofdstroom van de Maas, 
mogelijk een oeverbeschoeiing 
of kade.

Afb. 1 - Metingen en waarnemingen van Verscharen (1986)

Afb. 2 - Bemonstering van paal 5 (2003)
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EEN ROLSTEENHAMER UIT HAPS
Joy de Jong

In maart 1986 werd van een groot terrein in Haps de bovengrond verwijderd. Op deze locatie 
was de nieuwbouw voorzien van Nabuurs Transport. Dit bood de AWG (Archeologische 
Werkgroep Grave) gelegenheid verkennend onderzoek te doen op dit terrein. Naast sporen 
uit de Romeinse tijd, vroege en late middeleeuwen werd tegen de buitenrand van dit terrein 
een concentratie mesolithisch vuursteen ontdekt. Omdat er te veel bezwaren waren tegen de 
komst van Nabuurs Transport op deze plek, is er een nieuw pakket bovengrond gestort en is 
het terrein weer landbouwgrond geworden. Af en toe wandel ik nog wel eens een keer over 
een nog niet afgegraven perceel, direct grenzend aan de mesolithische vindplaats, om te zien 
of daar nog stukjes vuursteen aan de oppervlakte komen. Wat afslagjes, enkele kernen en 
een tweetal schrabbers (een smalle klingschrabber en een brede schrabber van Wommersom 
kwartsiet) waren in het verleden het resultaat, tot ik in het voorjaar van 2015 op deze plek 
een steen opraapte met een gat erin.

Het blijkt te gaan om een rolsteenhamer. Deze voorwerpen, meestal van kwartshoudende 
zandsteen, zijn natuurlijk gevormde min of meer ronde of ovale stenen, waar een 
zandlopervormig gat in is gemaakt. Dat gebeurde niet door boren, maar door ‘pecking’. 
Pecking is een methode om een (grofkorrelige) steensoort te bewerken. Door er langdurig 
met een klopsteen op te hameren verkruimelt het oppervlak van de steen en ontstaan er na 
verloop van tijd kleine putjes. Door met een puntige klopsteen vanaf twee tegenoverliggende 
zijden te kloppen, raken de ingeslagen kuiltjes op den duur elkaar en ontstaat er een gat 

met een doorsnede van een zandloper. 
Rolsteenhamers zijn niet echt zeldzaam in 
de noordelijke provincies, maar in Brabant 
en Limburg zijn ze dun gezaaid. In een 
artikel uit 2004 heeft men het over slechts 
negen exemplaren in heel Noord-Brabant en 
maar vier in Limburg. 

Over de functie van deze stenen is men 
het nog niet helemaal eens. In de literatuur 
worden de volgende mogelijke functies 
genoemd: netverzwaarder, contragewicht 
van een graafstok, vuurboorhouder, 
slingersteen en klop- of slagsteen. De 
meeste gevonden exemplaren vertonen 
rondom sporen die wijzen op het gebruik 
als klopper, maar niet zo intensief als je op 

een klopsteen voor vuursteenbewerking zou 
mogen verwachten.

Afb. 1  
Foto: Aad Hendriks
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Ook de datering vormt een probleem: de meeste rolsteenhamers zijn losse vondsten zonder 
enig ander daterend materiaal. De schaarse gevallen waar deze stenen kunnen worden 
geassocieerd met te dateren andere vondsten geven aan, dat deze stenen vooral vanaf 
midden-mesolithicum in gebruik waren, met mogelijke uitloop in het neolithicum. 

De steen uit Haps betreft een gaaf exemplaar van een typische rolsteenhamer, in dit geval te 
relateren aan mesolithisch materiaal ter plekke en in de onmiddellijke omgeving. Ik vond hem 
op minder dan 20 meter van de plek, waar de AWG in 1984 de concentratie mesolithisch 
materiaal aantrof. Het betreft een niet helemaal ronde steen van kwartsitische zandsteen met 
een regelmatig zandlopervormig gat. Dit gat is vanuit twee zijden aangebracht door middel 
van pecking.
Op de buitenomtrek van deze steen, vooral op de drie uitstekende punten zijn duidelijke 
beschadigingen en klopsporen zichtbaar. De lichte kleur van een van de beschadigingen doet 
vermoeden dat deze sub recent is, bijvoorbeeld ten gevolge van contact met ploeg of ander 
landbouwwerktuig. De andere beschadigingen zijn, gezien de verkleuring, van oudere datum. 
Afmetingen: grootste lengte 60 mm, breedte 56 mm, dikte 25 mm. De symmetrische, 
zandlopervormige doorboring heeft een doorsnede van 28 mm aan de buitenzijden van de 
steen tot een doorsnede van 10 mm te hoogte van het gat. 

Hiermee is er weer een exemplaar toegevoegd aan de schaarse Brabantse rolsteenhamers, 
waarbij wetenschappelijk gezien vooral de combinatie met mesolithisch materiaal van belang is.
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KORT VERSLAG VAN DE WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Leo ten Hag 

Onderzoek Wylerberg
Begin dit jaar werd het in 2013 gestarte onderzoek naar sporen 
uit de Tweede Wereldoorlog op de Wylerberg afgerond. De rap-
portage van dit onderzoek zal in de loop van 2017 verschijnen. 

Website
De website van de AWN Afdeling Nijmegen is uitgebreid met 
een sectie Archeologie van de Tweede Wereldoorlog. De site 
is nog in bewerking, maar er is al het nodige te zien: onder 
andere een interactieve sporenkaart met de locatie van de 
verschillende legeronderdelen in de periode september 1944 
– februari 1945.

Popup Museum
Op 15 oktober was in de St. Stevenskerk, in het kader van de Week van de Geschiedenis, 
een Pop-up museum WO2 georganiseerd. Het thema was ‘Grenzen in oorlogstijd’ De 
AWN Werkgroep WOII was hierbij aanwezig met een stand. De bezoekers konden hier 
meegebrachte oorlogsvondsten bekijken en zich laten informeren over het gebied bij de 
Duivelsberg in de oorlogsmaanden en tevens over de activiteiten van onze Werkgroep. 

Samenwerking
In oktober 2016 werd de Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland in het leven 
geroepen. Deze netwerkorganisatie, een initiatief van Radboud Universiteit, Erfgoed 
Gelderland en het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, wil de “herinnering 
aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland stimuleren, verdiepen en naar buiten brengen”. 
De bedoeling is onder andere om organisaties, verenigingen, werkgroepen etc. die zich op 
enigerlei wijze met de Tweede Wereldoorlog bezig houden te laten samenwerken. Onze AWN 
Werkgroep WOII heeft zich hierbij aangesloten en zal deelnemen aan activiteiten met het oog 
op 75 jaar Market Garden, september 2019.

Excursie
Op zaterdag 17 december werd de Werkgroep opgeroepen voor een zogenoemde TOZT (mili-
tairen zitten vol met afkortingen), hetgeen staat voor Tactische Oefening Zonder Troepen door 
voormalig vijandig gebied. Oftewel: werkgroeplid Bernhard Deeterink had voor ons een wandel-
tocht verzorgd door een deel van het Reichswald. Dit gebied toont nog talrijke loopgraven uit de 
Tweede Wereldoorlog. Maar, bij velen misschien minder bekend, ook restanten van in de Eerste 
Wereldoorlog aangelegde bunkers zijn er nog zichtbaar. Aan het begin middag werd geen van de 
deelnemers als MIA gerapporteerd en konden we in restaurant de Diepen bijkomen. 

Afb. 1 - Kaarten zijn altijd 
belangrijk in het veld.  
Foto: Roeland Hilgers
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SCHERVEN UIT DE OUDE DOOS - DEEL 3.  
ROMEINSE AARDEWERKPRODUCTIE AAN DE STEENSTRAAT IN NIJMEGEN?
Arjan den Braven en Joep Hendriks

Afgelopen jaar heeft Jan Thijssen († 2 december 2016) met hulp van leden van de AWN 
Nijmegen e.o. veel vondsten gedetermineerd die meer dan 60 jaar geleden tevoorschijn 
zijn gekomen bij graafwerkzaamheden aan de Steenstraat/Waalkade te Nijmegen.1 Het 
materiaal was grotendeels afkomstig uit de opgravingen van 1954-55 onder leiding van 
Hendrik Brunsting van het Rijksmuseum van Oudheden in nauwe samenwerking met de toen 
nog jonge Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (afb. 1). In dit artikel staat 
een misbrand van ruwwandig aardewerk centraal waarvan Jan afgelopen 26 oktober en 16 
november scherven aantrof tussen materiaal van eerder genoemde opgravingen. Zowel de 
pot als de vondstomstandigheden nodigen uit voor een wat uitgebreider verhaal en daarbij is 
het één van de laatste Romeinse potten die Jan heeft gedetermineerd.

Beschrijving en datering van de pot
Van de archeologische complete pot resteren nog negen aan elkaar passende fragmenten 
(recente breuk niet meegeteld). De meeste fragmenten zijn in het verleden al eens gelijmd 
geweest. Op verzoek van Jan is de pot opnieuw in elkaar gezet.2 Het gaat om een reducerend 
gebakken ruwwandige pot met een vlakke, iets holle bodem en een weinig geprofileerde 
omgeslagen rand met flauwe ‘dekselgeul’. Op de buik en direct onder de rand is de pot 
versierd met horizontale groeven. Het betreft een misbrand in een grijs met kwartszand 
gemagerd baksel en aan de buitenzijde diverse aangekoekte resten van verbrande klei/leem, 

1   Met name Cecilia Stutvoet heeft veel determinaties van Jan op papier gezet, waarvoor dank!
2   Met dank aan Pauline de Weijer.

Afb. 1 - Vereenvoudigd 
overzicht van de oostelijke 
opgravingsputten  
Nijmegen-Waalkade/
Steenstraat (1954-55). 
Kadastrale situatie 1832. 
Tekening: Arjan den 
Braven.
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waarschijnlijk afkomstig van een ovenwand 
(afb. 2).
De pot is 22,5 tot 23,0 cm hoog en heeft 
een maximale buikdiameter van ca. 21,1 cm. 
Met een halsopening van ca. 11,5 cm gaat 
het om een vrij gesloten pot. Typologisch 
gezien kan de pot het best vergeleken 
worden met de veel voorkomende potty-
pen Stuart 201 B (Oelmann 87) en Stuart 
203 (Oelmann 89).1 Potten van het type 
Stuart 201 B worden gekenmerkt door een 
afgeplatte rand die doorgaans horizontaal 
is. Het type is lang in gebruik geweest, vanaf 
de eerste eeuw tot het einde van de tweede 
eeuw. Omdat ons exemplaar geen horizon-
tale rand bezit, maar eerder een schuin 
staande rand met een flauwe dekselgeul, 
vertoont deze evenzeer gelijkenissen met 
potten van het type Stuart 203. Potten van 
dit type hebben een hartvormig randprofiel 
met een dekselgeul en aan de buitenzijde 

een kenmerkende profiellijst (Viertelrundstab). Ze verschijnen op z’n vroegst in het tweede 
kwart van de tweede eeuw en blijven tot het einde van de derde eeuw de meest gebruikte 
(kook)pot. Het randprofiel van ons exemplaar is echter veel minder geprononceerd.
De pot van de Steenstraat/Waalkade betreft in feite een tussenvorm van de typen Stuart 201 
B en Stuart 203. Omdat het slechts om een enkel product gaat, is het lastig met zekerheid 
te stellen of deze al in de late eerste eeuw of juist pas rond het midden van de tweede eeuw 
vervaardigd werd. Het kan immers zo zijn dat de Nijmeegse (?) pottenbakker zijn tijd al ver 
vooruit was met het aanbrengen van een (lichte) dekselgeul, of dat het een product betreft dat 
in zekere zin geïnspireerd was op de reeds bekende pot met dekselgeul. Meer dan een globale 
datering tussen 100 en 150 (of iets vroeger of later) kan dan ook niet gegeven worden.

Vondstomstandigheden
De scherven van de misbrand zaten verspreid over twee dozen samen met overwegend 
Romeins en laatmiddeleeuws aardewerk in vondstzakken behorende tot ‘Steenstraat bij 
Lindenberg 1954’.2 Verdere informatie over de vondstomstandigheden ontbrak, maar het 
vermoeden bestond dat het materiaal in 1954 gevonden was bij de aanleg van de keermuur 
die bekend staat als het Groene Balkon (afb. 3).

1   Stuart 1977, 72-75 en plaat 19-20; Oelmann 1976, 70-72.
2   Doosnummer 16731 en 16732 van het Provinciaal Depot Bodemvondsten Gelderland. Met dank aan 

Stephan Weiß-König en Liesbeth Schuurman voor het beschikbaar stellen van dit vondstmateriaal.
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Afb. 2 - Reconstructietekening van de ruw wandige 
pot. Het betreft een misbrand, in werke lijk  heid is de 
pot waarschijnlijk wat gedeukt.  
Tekening: Germ Berkenbosch.



Bij latere naspeuringen in het ‘schaduwarchief’ dat Simon Wynia van diverse Nijmeegse opgra-
vingen heeft bijgehouden, is gelukkig een oude determinatielijst aangetroffen die meer aan-
knopingspunten biedt.1 Het gaat om een getypte lijst met vondsten zoals die destijds (d.w.z. 
in de loop van jaren ’60) door Brunsting en Wynia zijn aangetroffen in het magazijn van het 
Rijksmuseum van Oudheden. Bij vondsten in lade 1558 staat onder nr. 43 beschreven: “kook-
pot als 41 [ruwwandig met dekselgeul] met volledig profiel (ter restauratie gegeven) h. 22½ 
cm, geen profiellijst aan de buitenzijde. vlakke dekselgeul”. Bij de herkomst van dit materiaal 
wordt het volgende vermeld: “Bouw grote keermuur Nijmegen. 1954/54 Scherven, verzameld 
aan de transportband. In het algemeen afkomstig van de voormalige Steenstraat Zz, halver-
wege de helling aan de Waalkant van Nijmegen, dus N.zijde. […] [Nr. 43] is onvermengd van 
het Oostelijke deel keermuur.”. Het staat vrijwel vast dat met deze ruwwandige kookpot onze 
misbrand wordt bedoeld. Helaas is de aanleg van het Groene Balkon nauwelijks archeologisch 
begeleid. Toen Brunsting door Gemeentewerken werd ingeseind dat bij de bouwwerkzaamhe-
den tufstenen muurwerk was aangetroffen, bleek de bouwput al grotendeels te zijn uitgegra-
ven. Alleen een Romeinse (keer)muur die aan het einde van de oude Steenstraat eindigde in 
een tufstenen kelder kon globaal worden ingemeten en vastgelegd op foto’s (afb. 4).

In de tufstenen kelder werd een ‘Romeins aandoend’ kalkstenen basement en een groot 
fragment van een bord terra sigillata gevonden.2 Daarmee is niet gezegd dat deze kelder 
ook daadwerkelijk uit de Romeinse tijd dateert, het zou ook heel goed om een middeleeuwse 
kelder kunnen gaan.3 De tufstenen muur dateert wel vrijwel zeker uit de Romeinse tijd. Dit 
deel behoort waarschijnlijk tot een laat-Romeinse fase waarbij ouder tufstenen muurwerk 
van een villa-achtig gebouw van rond 100 na Chr. tot een lange keer-/stadsmuur is 
aaneengesloten.4 Direct ten noorden van deze tufstenen muur werden bij opgravingen in 
1954-55 en in 1985-87 vele nederzettingssporen gevonden daterende uit de Flavische 
periode tot en met de vierde eeuw.5 Helaas is de tufstenen muur in de tweede helft van de 
jaren ‘80 afgebroken ten behoeve van de bouw van Holland Casino…

Discussie
Onze ruwwandige pot dateert mogelijk uit de eerste helft van de tweede eeuw. Het betreft 
duidelijk een misbaksel. Is men bij de aanleg van het Groene Balkon wellicht gestoten 
op een Romeinse pottenbakkersoven c.q. een kuil met lokaal pottenbakkersafval? We 
sluiten dit niet uit, want de productie van aardewerk is een activiteit die goed te plaatsen 
valt in de midden-Romeinse Waaloevernederzetting. Het is echter verdacht dat er alleen 
fragmenten zijn gevonden van één enkele pot. Daarom kan de pot ook elders in Nijmegen 

1  Een kopie van dit ‘schaduwarchief’ bevindt zich bij Bureau Leefomgevingskwaliteit – Archeologie, 
gemeente Nijmegen.

2  Brunsting 1955, 3.
3  Mondelinge mededeling Jan Thijssen.
4  Vgl. Van Enckevort & Thijssen 2014, 38.
5  Van Tent 1973, 131-134; Willems 1990, 77-79; Van Enckevort & Thijssen 1999, 90-91.
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gemaakt zijn. De lokale productie van reducerend gebakken ruwwandig aardewerk is 
immers van meerdere plaatsen in Nijmegen bekend of vermoed. Zo bevonden zich ter 
hoogte van het huidige Maasplein rond het jaar 100 meerdere pottenbakkersateliers die 
ook reducerend gebakken potten van het type Stuart 201 B vervaardigden.1 Het baksel van 
deze producten is echter een stuk fijner, zonder zichtbare kwartsinclusies. Voorbeelden 
van een ruwer reducerend baksel moeten we eerder in oostelijke richting zoeken, in de 
canabae legionis op de Hunerberg. Hier zijn in de westelijke canabae eveneens meerdere 
pottenbakkersovens gevonden en vele duizenden scherven afval.2 Naast het bekende oranje 
aardewerk, dat we kennen van de pottenbakkerijen op het landgoed De Holdeurn, is hier 
ook grijs ruwwandig gebruiksaardewerk gemaakt. De productie, die aanving in het laatste 
kwart van de eerste eeuw, lijkt na het vertrek van het Tiende Legioen – rond 103/104 – 
voortgezet te zijn tot ergens in het midden van de tweede eeuw. Het is tevens interessant 
te vermelden dat uit de opvulling van een erosiedal in de oostelijke canabae achter het 
voormalige internaat De Sterreschans de resten van een misbaksel van een ruwwandige pot 
Stuart 201 A aangetroffen zijn. Het grijze en met kwartszand gemagerde baksel kent grote 

1  Zie o.a. Hendriks 2014, m.n. 223-226 en fig. 26.1-3.
2  Haalebos 1995, 53-64.

Afb. 3 - Aanleg van het Groene Balkon in 1954. Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen - F1930.  
Foto: Joh. Grijpink, Nijmegen (bewerkt).
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overeenkomsten met de misbrand van de Waalkade.1 Nader bakselonderzoek zou moeten 
uitwijzen of beide potten uit dezelfde oven afkomstig zijn.
Tot slot kunnen we vermelden dat onze pot geen roetsporen en/of verkoolde etensresten 
vertoont die erop wijzen dat deze misbrand alsnog als kookpot is gebruikt. De aan de 
buitenzijde aangekoekte stukken verbrande klei/leem kunnen afkomstig zijn van de wand 
van de pottenbakkersoven waarin de pot is gebakken, of van een ovenwand waarin de pot 
secundair was verwerkt. Dit was in de Romeinse tijd geen ongebruikelijke praktijk. Men mag 
zich afvragen of het wel zo vanzelfsprekend is dat het misbaksel van een pot, vervaardigd in 
(het latere) Ulpia Noviomagus of op de Hunerberg,verplaatst zou worden naar de nederzetting 
aan de Waaloever. Met dit in het achterhoofd zal bij de verdere uitwerking van het ROB-
onderzoek aan de Waalkade opgelet moeten worden of zich tussen het vondstmateriaal 
niet nog meer resten bevinden van misbranden, ovenwanden of andere aanwijzingen voor 
aardewerkproductie alhier.
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Afb. 4 - Fotocompositie met de in 1954 aangetroffen tufstenen kelder en aantekeningen van Brunsting. 
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risnr. 42. Commissariaat van Politie Nijmegen, Foto 52/54. 
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SCHERVEN UIT DE OUDE DOOS - DEEL 4. 
LAATMIDDELEEUWSE KLANKPOTTEN UIT DE BROERKERK TE NIJMEGEN1 
Arjan den Braven en Jan Thijssen (†)

Op woensdagavond 27 juli 
werd door Jan Thijssen 
een interessante ontdek-
king gedaan die al snel als 
‘vondst van de week’ werd 
bestempeld. In een doos 
met vondstmateriaal van 
de opgravingen Nijmegen-
Waalkade 1954-55 (zie 
vorige bijdrage in dit jaar-
verslag) zaten frag menten 
van vier (vrijwel) complete 
potjes in een grijs baksel.2 
Qua vorm hadden ze 
wel iets weg van bekers 
met een ronde bodem 
zoals we die kennen uit 
Pingsdorf en Andenne.3 
Gezien deze gelijkenis 
was aanvankelijk het idee 

dat we te maken hadden met drinkbekers uit de volle middeleeuwen. Bij nadere beschouwing 
bleek het echter te gaan om grijsbakkend aardewerk uit de late middeleeuwen. Opmerkelijk 
was de aanwezigheid van witte kalkzandmortel aan de buitenzijde van de potten, terwijl aan 
de binnenzijde spatten en in een enkel geval dikke klodders witte kalkpleister zaten. Daaruit 
bleek dat de potten ingemetseld waren geweest. Maar met welk doel? Vrijwel identieke potten 
uit onder meer Bruinisse en Zierikzee (prov. Zeeland) zijn eerder geïnterpreteerd als klankpot-
ten.4 Dergelijke klankpotten werden in de middeleeuwen vooral in kerkgebouwen ingemetseld 
ter verbetering van de akoestiek.

1  Harry van Enckevort (Bureau Leefomgevingskwaliteit - Archeologie, gemeente Nijmegen) heeft een 
eerdere versie van deze tekst gelezen en van opmerkingen voorzien, waarvoor dank!

2  Doosnummer 16730 van het Provinciaal Depot Bodemvondsten Gelderland. Met dank aan Stephan 
Weiß-König en Liesbeth Schuurman voor het beschikbaar stellen van dit vondstmateriaal.

3  Bijvoorbeeld Sanke 2002, Taf. 39:4 (Pingsdorf) en Borremans & Warginaire 1966, 52, fig. 22:5-7 
(Andenne).

4  http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ objectnr. 4.570 (Bruinisse) en 245.695 (Zierikzee).

Afb. 5 - Jan Thijssen (links) en Arjan den Braven direct na de 
 (her) ontdekking van enkele grijsbakkende klankpotten.  
Foto: Aad Hendriks. 
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De Nijmeegse klankpotten zijn op de snelle draaischijf vervaardigd waarbij nadien de 
bodem aan de buitenzijde rond is bijgesneden (afb. 6).1 Kenmerkend is het iets afgeplatte, 
bolle potlichaam met een nauwe hals en horizontaal afgeplatte, iets uitstekende rand. 
Twee (archeologisch) complete exemplaren hebben een hoogte van 11,2 cm en 11,4 cm. 
De maximale buikdiameter van de klankpotten varieert van 10,6 tot 11,9 cm. De potten 
zijn waarschijnlijk primair als klankpot vervaardigd. Binnen het in 1989 geïntroduceerde 
classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws aardewerk en glas – beter bekend als 
het Deventer-systeem – komen klankpotten nog niet voor.2 Qua baksel en potvorm sluiten de 
Nijmeegse klankpotten het beste aan bij grijsbakkende potten van typenummer 17 (g-pot-
17).3 Alhoewel klankpotten strikt genomen tot bouwkeramiek gerekend moeten worden, 
zou ons voorstel zijn om ze toch op te nemen in het Deventer-systeem. Klankpotten van het 
Nijmeegse type zouden dan vallen onder type g-kla-1.

De herkomst van Nijmeegse klankpotten was aanvankelijk onduidelijk. Ze zaten weliswaar in 
een doos met materiaal van de Waalkade, maar een vondstkaartje of andere vondstinformatie 
ontbrak. Een oude handgeschreven lijst door Hendrik Brunsting († 1997) van vondsten in het 
magazijn van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (RMO) bood uitkomst. Hierin wordt bij 
lade 1562 melding gemaakt van “Klankpotjes uit koor Broerkerk” [te Nijmegen]. Te oordelen 
aan de bijgeleverde schets gaat het om dezelfde klankpotten, die in de loop der tijd per 
ongeluk vermengd zijn geraakt met de vondsten van de Waalkade.

De klankpotten zijn waarschijnlijk begin 1951 gevonden bij de sloop van de in 1944 sterk 
beschadigde Dominicuskerk, beter bekend als de Broerkerk (afb. 7). Uit de aantekeningen 
van Brunsting kan worden opgemaakt dat de klankpotten in eerste instantie aan Gemeente 
Museum van Nijmegen zijn overhandigd en dat ze pas later in bezit van het RMO zijn gekomen. 

1  Een 3D-model van één van de klankpotten is te bewonderen op: http://www.awnregionijmegen.nl/
ct-menu-item-3/ct-menu-item-7/bijzondere-stukken-kelfkensbos-opgraving

2  Clevis & Kottman 1989. De centrale database achter dit systeem wordt beheerd door de Stichting 
Promotie Archeologie (SPA).

3  Opzoekschema Deventer-systeem september 2016, met dank aan Hemmy Clevis.

Afb. 6 - De Nijmeegse grijsbakkende klankpotten.  
Tekening: Manon Verhoeven (Bureau Leefomgevingskwaliteit – Archeologie, gemeente Nijmegen).
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Aangezien Brunsting ook belast was met de archeologische opgravingen ter hoogte van de 
Broerkerk heeft hij hierbij wellicht nog bemiddeld.1 Brunsting dateerde de klankpotten in de 
14e of 15e eeuw, wat goed aansluit bij de historische bekende gegevens. Wellicht zijn de 
klankpotten direct ingemetseld tijdens de bouw van de Broerkerk rond 1380 (ter vervanging 
van de oudere kapel) of bij de omvangrijke verbouwingen van het kloostercomplex in de 
jaren ’30 van de 15e eeuw.2
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1  Brunsting 1952.
2  Vgl. Gorissen 1956, 117.

Afb. 7 - 
Broerkerk kort 
voor de afbraak 
in februari 1951.  
Foto: Rijksdienst 
voor het 
Cultureel 
Erfgoed, 
objectnr. 
42.191.
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SCHERVEN UIT DE OUDE DOOS - DEEL 5.  
VONDSTEN UIT DE OPGRAVING NIJMEGEN-KELFKENSBOS
Arjan den Braven 

Ook afgelopen jaar is door een enthousiaste groep leden van AWN afdeling Nijmegen e.o. 
hard gewerkt aan de uitwerking van de opgravingen Nijmegen-Kelfkensbos die in 1996-1998 
door de gemeente Nijmegen zijn verricht voorafgaand aan bouw van Museum Het Valkhof.1 
We kunnen tevreden terugkijken naar alles wat afgelopen jaar bereikt is. Eind 2016 stond 
alleen al voor het deelproject Ke1 de teller op een kleine 75.000 vondsten uit de prehistorie 
t/m de Tweede Wereldoorlog die door ons zijn verwerkt. Inmiddels is een groot deel van het 
aardewerk, glas, kleipijpen, natuursteen en bouwkeramiek gedetermineerd.2 Wat betreft de 
laatste twee vondstcategorieën hebben we hulp gekregen uit binnen- en buitenland.3 Verder 
zijn alle grondmonsters overgepakt en deels reeds gezeefd en uitgezocht.
Het jaarverslag leent zich niet om uitgebreid op onze bevindingen in te gaan, maar één vondst 
willen wij u niet onthouden. Het betreft een vrij complete fles Pingsdorf-aardewerk afkomstig uit 
de middeleeuwse tufstenen kelder die in het vorige jaarverslag is besproken.4 Onder Pingsdorf-
aardewerk zijn flessen een zeldzaamheid. Binnen het Deventer-systeem gaat het zelfs om een 
geheel nieuw vormtype.5 De bodem van de fles is afgebroken, maar zal waarschijnlijk uit een 
gladde standring hebben bestaan. De fles heeft twee tegenover elkaar staande lintoren van ca. 
2,5 cm. Met een maximale buikdiameter van 18,3 cm heeft de fles waarschijnlijk een inhoud 
van ca. 3 liter gehad. De smalle halsopening (2,6 cm) kon met een houten stop gemakkelijk 
worden afgesloten; naar de oorspronkelijke inhoud kunnen we alleen gissen (wijn?). 
Volgens de door Marcus Sanke opstelde typologie van het aardewerk uit Brühl-Pingsdorf 
gaat het om een fles met een sterk overhangende variant van Randform 5.1b.6 Helaas laat dit 
randtype zich niet goed dateren.7 De versiering op de fles biedt wel aanknopingspunten. De 
met vingers aangebrachte roodbruine ijzerengobe golflijnen vallen onder Bemalingsmotiv 10 
die uitsluitend voorkomen in Sanke periode 4 en 5 (ca. 960/990-1120/1140).8 Op basis van 
de context moet onze fles echter van vóór het midden van de 11e eeuw moet dateren: een 
bijzondere vondst!

1  Deze opgravingen worden verder uitgewerkt in het kader van het door NWO gefinancierde 
promotieonderzoek ‘Charlemagne’s palace at Nijmegen. Its creation and impact’ door Arjan den 
Braven (Universiteit Leiden).

2  Met speciale dank aan Geoff Parsons voor de determinatie van de kleipijpen. 
3  Mark Komen (Bureau Leefomgevingskwaliteit – Archeologie, gem. Nijmegen) bood hulp bij het 

determineren van het natuursteen; bij de determinatie van bouwkeramiek deelde Tim Clerbaut 
(Universiteit Gent) zijn uitgebreide kennis. Waarvoor dank!

4  Den Braven 2016.
5  Mijn voorstel zou zijn: type pi-fle-1.
6  Sanke 2002, 324
7  Bult 2011, 176-177 (tabel 7).
8  Sanke 2002, 334; Bult 2011, 183 (tabel 16).
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Afb. 8 - Pingsdorf-fles uit tufstenen kelder van het Kelfkensbos. Tekening: Germ Berkenbosch. 
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Het is toegestaan artikelen uit dit jaarverslag over te nemen op voorwaarde van juiste 
bronvermelding.

Het jaarverslag 2016 verschijnt zowel in print als digitaal. De digitale versie is te vinden op 
onze website www.awnregionijmegen.nl onder ‘Lezen’. De in het jaarverslag vermelde links 
zijn in de digitale versie aanklikbaar gemaakt om het gebruiksgemak te bevorderen.

Amateur-archeologie in Nijmegen en omgeving
De AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling 16 Nijmegen en omstreken, 
biedt u vele mogelijkheden tot deelname 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 opgravingen met 
professionele archeologen. Daarnaast organiseren wij een aantal keren 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. Samen met afdeling 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland) organiseren 
wij jaarlijks 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 van onze voorbeeldcollectie scherven. Vaak leidt dit 
tot publicatie in het jaarverslag van de afdeling of in Westerheem, het tijdschrift voor de 
Nederlandse archeologie.

Lid of donateur worden?
Een gewoon lidmaatschap kost u € 50,- per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarverslag 
van deze afdeling en vijf maal per jaar Archeologie in Nederland en AWN Magazine. U 
mag meedoen aan opgravingen en u wordt door middel van nieuwsbrieven op de hoogte 
gehouden van al onze activiteiten. U kunt zich als lid aanmelden via onze website   
(www.awnregionijmegen.nl). U wordt dan automatisch lid van AWN Afdeling 16 Nijmegen e.o.

Heeft u geen belangstelling in actieve deelname aan opgravingen of in toezending van 
Archeologie in Nederland en AWN Magazine, maar wel in deelname aan onze overige 
activiteiten, dan kunt u ook donateur worden van onze afdeling. U wordt donateur door 
minimaal € 15,- te storten op onze IBAN NL58 INGB 0003110639 (vergeet niet uw adres en 
e-mailadres op te geven!).

53



54





AWN
Afdeling Nijmegen en omstreken

Ja
ar

ve
rs

la
g
 2

0
16


