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VOORWOORD
John Jansen
In een interview (het Blad bij NRC, maart 2019) doet theoretisch natuurkundige Robbert
Dijkgraaf een uitspraak die mij aan het denken heeft gezet. Hij zegt: “Als je de lijn terug
volgt, je ouders, je grootouders, je komt uiteindelijk bij de eerste bacterie. Dat betekent dat
je 4 miljard jaar pure overlevers hebt gehad in jouw eigen familielijn.” Koppel je dat inzicht
aan de archeologie, dan wordt dit de wetenschap van de overleden overlevers, waarin de
WOII-archeologie als de spreekwoordelijke uitzondering op de regel gezien kan worden. We
vinden van alles en nog wat terug van onze overleden voorouders en kunnen mede op basis
daarvan reconstrueren hoe ze wisten te overleven, hoe bepaalde aspecten van hun cultuur er
ongeveer uitzagen en hoe ze omgingen met de overledenen.
Het mooie van wetenschap is dat het kennis opbouwt; met nieuwe vondsten kunnen nieuwe
verbindingen worden gelegd en worden nieuwe inzichten verkregen. Door die voortdurende
kennisopbouw kan nu met de vondst van een klein rood scherfje uit de Nijmeegse, Cuijkse
of Huissense bodem zo het verhaal verteld worden van de industriële terra sigillataproductie
van het Romeinse rijk en wat de Romeinen hier zoal gebracht hebben. Maar laat zo’n scherfje
nou net niet passen in dat wat er al bekend is, dan moet er verder worden gezocht en moet
het bestaande beeld worden bijgesteld. In de archeologie maken we dat vaak mee. De
geschiedenis wordt dan aangevuld of aangepast en zo bouwen we voortdurend de kennis
verder op.
Archeologie als wetenschap van de overleden overlevers van de mensheid. Dat klinkt wat
paradoxaal, maar de tweedeling klopt wel: overlevers die zich bijvoorbeeld wisten te voeden
met vis uit een fuik of hoe een straat verandert van rijk naar arm. U kunt het in dit Jaarverslag
lezen. We hebben weer het een en ander gevonden waarmee we onze bestaande kennis weer
een stukje hebben uitgebreid, waarmee we ook weer wat meer inzicht hebben gekregen in
onze voorgaande overlevers. En, dat we daarmee misschien ook nog eens bijdragen aan de
overlevingskansen van onze nakomelingen…
Ik wens u veel leesplezier!
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TOESPRAAK BIJ DE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING ‘ARCHEOLOGIE IN ONZE
ACHTERTUIJN’
John Jansen
Goede middag allemaal.
Er is altijd een begin. Er was zoiets als een Oerknal, een eerste teken van leven, een evolutie
met ontelbaar eerste levensvormen, de genese van de Lage Landen... En toen was er Wim
Tuijn. Die begon 50 jaar geleden ook met iets: een club van amateurarcheologen, een nieuwe
AWN-afdeling: Nr. 16 Nijmegen en omstreken. Hij deed dat samen met een paar anderen,
want dat is ook de essentie van een club. Dat je samen iets doet, want samen kun je meer
en kom je verder. Zo ging het ook met deze club, deze AWN-afdeling 16. En vervolgens
ontstonden er binnen die club weer andere samenwerkingsverbanden. Of sloten werkgroepen
van buiten zich aan. Er ontstond een heus netwerk van werkgroepen of actievelingen met
een kring om zich heen, dat uitgroeide tot een veelkleurig en regionaal conglomeraat van
vrijwilligers in de archeologie. Over hoe dat ging en hoe dat er nu uitziet gaat Leo ten Hag,
auteur en eindredacteur van de jubileumuitgave, ons straks meer vertellen.
Soms heb je als voorzitter van de afdeling een privilege. Zo mocht ik samen met Leo en
Pauline achter de computer het boek even inzien in de versie zoals het naar de drukker was
gegaan. De eerste emotie die toen bij mij opkwam was die van trots. Dit is een boek dat
geheel door onze AWN-ers is gemaakt, onder de stuwende kracht van Leo ten Hag en Pauline
de Weijer.
Jullie hebben er het afgelopen jaar enorm
veel energie in gestoken en het resultaat is
er dan ook naar. En dat geldt ook voor de
expositie. Ook daar moest heel veel voor
worden geregeld en gemobiliseerd, zowel
binnen als buiten onze AWN-afdeling. Toen
ik vanochtend voor het eerst het resultaat
mocht bewonderen voelde ik weer die trots
opkomen. Pauline en Marcel, Leo, Ben
Teubner, hierbij met een diepe buiging mijn
complimenten voor wat jullie, samen met al
die anderen, hebben gemaakt. En ja, Wim
Tuijn zou ook heel tevreden zijn geweest.
Oordeelt u straks zelf over de professionele
kwaliteit van boek en expositie die onze
vrijwilligers hebben geleverd. En dan heb ik
het nog niet eens over de onmiskenbare en
de onmisbare betekenis van de vrijwilligers

Afb. 1 Voorzitter John Jansen spreekt de
aanwezigen toe in de Sint-Elisabethkerk in Grave
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voor de archeologie en de geschiedschrijving in deze regio. Daar zou ik nog lang over kunnen
uitweiden, maar ik raad u slechts aan: lees het boek, bekijk de expositie en trek zelf uw
conclusies.
50 jaar vrijwilligers in de archeologie in Nijmegen en omstreken. Het moeten er inmiddels
vele honderden zijn geweest. Gravers, detectorpiloten, analisten en specialisten, boeken
wurmen, wassers en plakkers, tekenaars, fotografen, schrijvers, docenten, bestuurders,
webbeheerders, bibliothecarissen, filmers, laaggeschoold en academisch, oud en jong, noem
maar op, ze zaten en zitten allemaal in deze club. Een fractie van die 50 jaar vrijwilligers is
hier nu aanwezig. Een enkeling is er al 50 jaar of bijna 50 jaar bij. Martien Koolen, Cees van
Kouwen, Jantinus Koeling. Mannen van het eerste uur. Mis ik nog iemand? ………….Ook voor
jullie maak ik een diepe buiging.
Een aantal is ook al naar de hemel gegaan. En u zult begrijpen, u ook meneer pastoor, dat de
hemel voor archeologen zich niet daar boven bevindt, maar daar beneden, onder de grond.
Wim Tuijn, Jan Thijssen, Harrie Verscharen, Ben Brus, en al die overleden anderen uit de rijke
afdelingshistorie: bedankt voor alles wat jullie voor onze afdeling hebben gedaan. We zijn
jullie niet vergeten.
Eigenlijk zou ik nog ontzettend veel over deze club kunnen en willen vertellen, om nog
maar te zwijgen over alle mooie verhalen van bijzondere vondsten en de treurige verhalen
van roof, verstoring en vernietiging. Misschien komt dat nog wel een keer in een volgende
publicatie. Want het zijn uiteindelijk de verhalen achter de vondsten en het speurwerk die de
archeologie zo boeiend maken. Een scherf krijgt immers pas betekenis als daar een verhaal
bij verteld kan worden. En daarmee kom ik weer terug bij Wim Tuijn. Want in mijn beginne bij
de AWN en de archeologie, nu 20 jaar geleden, gaf Wim mij een scherf die ergens in Woezik
was gevonden met de ‘opdracht’ uit te zoeken wat dat was. Ik ben er maanden mee bezig
geweest. Het werd mijn coming of age, mijn road movie in de archeologie. Het was een terra
sigillatascherf van een centimeter of 7 met wat fragmenten van een afbeelding er op. Ik heb
bibliotheken bezocht handboeken doorgeworsteld, gesprekken gevoerd, gecorrespondeerd
en er uiteindelijk een artikeltje in het Jaarverslag over geschreven. Maar het echte verhaal
voor mij is die leerzame zoektocht geweest die er uiteindelijk toe geleid heeft dat ik hier nu,
als voorzitter, voor u sta en dit verhaaI vertel. Ik ben Wim er nog altijd dankbaar voor. Wim
bedankt (naar beneden kijkend). En zo heeft iedereen wel zo’n verhaal. Een aantal staat in
het boek en Katja Zee zal u zo ook even meenemen naar Wim Tuijn en zijn archeologische
nalatenschap. Ook dank aan jou, Katja, voor de klus die jij op je hebt genomen met de zeer
heldere beschrijving van de Wim Tuijncollectie. Die beschrijving kan zo worden opgenomen in
een cursusboek archeologie. Mijn complimenten!
De bodem is archeologisch nog lang niet uitgeput. Er ligt nog heel veel en er komt nog
steeds meer bij, als je tenminste maar lang genoeg wacht. Zie de opkomende Tweede
Wereldoorlog archeologie, waarvan ook onze afdeling een enthousiaste werkgroep heeft.
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Ik denk dat we de komende 50 jaar ook nog wel vooruit kunnen met het bedrijven van de
archeologie. Er zal wel het nodige gaan veranderen. Doorgaande professionalisering en
nieuwe technieken zullen het handwerk echter niet overbodig maken. De ogen, oren en
handen van de vrijwilligers zullen nodig blijven voor de bescherming van ons archeologisch
erfgoed en voor het maken van de verhalen die er betekenis aan geven. En als we niet kunnen
graven dan richten we ons op de wederopgraving van de massa’s in de archeologische
depots, die rijp zijn voor een hernieuwde registratie, determinatie en analyse, waarmee
uiteindelijk weer meer geschiedenis kan worden geschreven. En natuurlijk mooie verhalen van
kunnen worden gemaakt.
Ik rond af met een woord van dank te richten aan pastoor Aarden, die ons de gelegenheid
heeft geboden ons jubileum in deze prachtige Elisabethkerk te mogen vieren. Dank ook
aan onze andere Graafse samenwerkingspartners en gastheren: Het Graafs Museum en de
Stichting Graaft Voort. En last but not least dank aan al die vrijwilligers in de archeologie
die ieder hun eigen scherfje hebben bijgedragen aan wat nu een prachtige vijftigjarige pot is
geworden.
Ik dank u voor uw aandacht.
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS
Leo ten Hag
Van Graven naar Bataven naar
Archeologie in onze achterTuijn
‘Graven naar Bataven’ is de titel van de
allereerste tentoonstelling, in 1973, van
de AWN Afdeling Nijmegen e.o. Sindsdien
volgden nog vele tentoonstellingen en de
voorlopig laatste in een lange reeks kreeg
in 2018, het 50ste jaar van ons bestaan,
gestalte in het Graafs Museum. Onder de
titel ‘Archeologie in onze achterTuijn. Vijftig
jaar vrijwilligersarcheologie in Nijmegen
en Omstreken’ konden bezoekers de
resultaten zien van een halve eeuw opgraven
in ons werkgebied. Een belangrijke plaats
in deze tentoonstelling kreeg Wim Tuijn,
medeoprichter en nestor van onze afdeling.

Afb. 1 Graafs Museum (de Hampoort), gereed om
bezoekers van onze tentoonstelling te ontvangen

De opening van de tentoonstelling was op 7 oktober. In een korte toespraak sprak
Afdelingsvoorzitter John Jansen onder andere zijn waardering uit voor het vele werk dat
door AWN-leden, met in de hoofdrol Wim Tuijn, de afgelopen halve eeuw is verricht en
van de Afdeling Nijmegen en Omstreken een bloeiende vereniging heeft gemaakt (zie zijn
toespraak elders in dit Jaarverslag). Historicus Leo ten Hag vertelde vervolgens iets over
het ontstaan van het jubileumboek en de grote bijdrage van de verschillende werkgroepen
daarbij. Een belangrijk hoofdstuk in dit boek is de beschrijving (met afbeeldingen) van de
zogeheten Wim Tuijn-collectie. De auteur van dit hoofdstuk, archeologe Katja Zee, lichtte toe

Afb. 2 Leo ten Hag, auteur/redacteur van het
jubileumboek vertelt over het ontstaan van het boek
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Afb. 3 Katja Zee vertelt over de Wim Tuijncollectie

hoe zij de verschillende
vondsten bij Wim Tuijn
thuis had aangetroffen
(in allerlei doosjes,
blikjes, en dergelijke)
en hoe de collectie
was overgedragen
aan de AWN. Het
eerste exemplaar
van het jubileumboek
werd vervolgens
door John Jansen
aangeboden aan Gaius
Scheltema, de landelijke
AWN-voorzitter.

Afb. 4 Landelijk AWN-voorzitter Gaius Scheltema ontvangt het eerste
exemplaar van het jubileumboek uit handen van afdelingsvoorzitter
John Jansen

Een korte wandeling bracht de genodigden van de kerk naar het Graafs Museum, waar
Martien Koolen de openingshandeling van de tentoonstelling verrichtte.

Afb. 5 De opening van de tentoonstelling door Martien Koolen
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Excursie naar Grave
Het jubileumjaar begonnen we overigens
al eerder, met een excursie naar Grave,
zaterdag 26 mei. Onder stralende
weersomstandigheden werd een groep AWNleden door lid-van-het-eerste-uur Martien
Koolen door de straten van Grave geleid
en kregen we uitleg bij tal van historische
gebouwen en locaties. De bijgaande
afbeeldingen geven een impressie van deze
dag.
Afb. 6 Martien geeft uitleg bij de door hem vervaardigde maquette van Grave

Afb. 7 ‘Zand erover!’ Graven in de Elisabethkerk:
het graf waarvan de nabestaanden niet aan de
financiële verplichtingen had voldaan werd met
zand bedekt

Afb. 8 Gang onder de Hampoort, bij rioleringswerkzaamheden ontdekt, nu een vast onderdeel van de
excursie door de vestingstad Grave

Afb. 9 Na de wandeling door Grave: lunchen…

Afb. 10 …en dan naar de kazemat bij de Graafse brug
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Deelname aan archeologische werkzaamheden
Over het jaar 2018 zijn er in dit opzicht relatief weinig wapenfeiten te melden. De in 2017
begonnen opgraving in Bemmel langs het tracé van de Betuwse snelweg A15 eindigde in
maart 2018. Meer dan 10 vrijwilligers zijn hier onder soms barre omstandigheden aan de
slag geweest.
Maar om ‘in het veld’ actief te zijn is niet altijd een officiële opgraving nodig. Soms spoelt
door overvloedige regenbuiten het archeologische materiaal vanaf een stuwwal zo het
fietspad op en is het een kwestie van oprapen. Hoe dit ‘aquagate’ werd geboren beschrijft
Aad Hendriks in dit Jaarverslag.
De opgraving in Bemmel kreeg een ‘indoor’ vervolg door tussenkomst van Rianet Knevel: zij
regelde voor belangstellende vrijwilligers ‘Plakdagen’ bij het ADC in Amersfoort, waar een
tiental van onze leden een of meer dagen per week het eerder gevonden materiaal heeft
samengevoegd en geplakt. In eerste instantie zou dit voor enkele weken zijn, uiteindelijk is er
nog bijna het hele jaar in wisselende samenstellingen aan het materiaal gewerkt.

Afb. 11 Frans Peters, Melchior Kremers en Pauline de Weijer plakken bij het ADC

Een ander indoor-project was de assistentie die enkele van onze leden hebben verleend bij
het wassen van skeletten in Arnhem. Deze menselijke resten van zo’n 700 personen uit de
15e tot 19e eeuw waren opgegraven bij de Eusebiuskerk te Arnhem.
Op 7 februari 2018 eindigde het meerjarige project Kelfkensbos met het afscheid van
projectleider Arjan den Braven. De projectenwerkgroep is daarna nog een flink aantal
maanden bezig geweest om de grote hoeveelheid vondstmateriaal te deselecteren en gereed
te maken voor opslag.
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Afb. 12 Kees Brok geeft uitleg over de
Piersonstraat

Afb. 13 Een klein deel van de deelnemers aan het
Piersonproject

In augustus werd gestart met het project Piersonstraat. Het gaat hierbij om verwerking van
vondstmateriaal van een cold case: de opgraving zelf vond in 1990 plaats onder leiding
van Jan Thijsen. Inititiefnemer en projectleider Kees Brok geeft in zijn bijdrage aan het
Jaarverslag inzicht in het ontstaan van dit boeiende onderzoek naar deze Nijmeegse straat
met een bewogen geschiedenis.
Informatie aan derden
Econsultancy vroeg ons in 2018 om aanvullende informatie over een viertal
onderzoekslocaties: de Wijchenseweg in Nijmegen, de Dorpstraat in Driel, de Oosterweg in
Wijchen en de Hogenhofstraat in Maasbommel. Met name deze laatste locatie kan nog erg
interessant worden en Econsultancy heeft beloofd ons op de hoogte te zullen houden, mocht
het tot een nader onderzoek komen.
Het Bureau voor archeologie benaderde ons tweemaal voor nadere informatie over
respectievelijk de locaties Beatrixstraat 2-12 in Zetten, Koffiemolen 1c en de Kerkstraat 26 in
Doornenburg.
Lezingen
Op 20 februari verzorgde Nils Kerkhoven voor ons de eerste lezing van dit jaar over
‘Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee. Over de ontdekking van
de grootste archeologische vindplaats van Nederland’. In 2010 ging het zandwin- en
natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ van start, gebied in het westen van Land van
Maas en Waal (Dreumel). Verplichte onderzoeken voorafgaand aan dit project gaven geen
aanwijzingen dat hier belangrijke archeologische vondsten te verwachten waren. Door
detectoramateurs en andere ‘struiners’, waaronder twee professionele archeologen
werd het steeds veranderende landschap toch op tastbare resten van onze geschiedenis
onderzochten. Om de verschillende vondsten in dit gebied bij elkaar te houden werd besloten
om een Werkgroep op te richten. Sinds 2010 houdt deze werkgroep zich vrijwillig en
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enthousiast bezig met het verzamelen van vondsten op land en op de ontzandingsplas. De
werkgroepleden speuren het gebied af naar vondsten en sporen, mogen meekijken met het
werk en worden ingeseind bij “verdachte” zaken die omhoog komen bij het graven in zand en
klei. Sinds 2015 is er ook een nagenoeg permanente bezetting op de zandwin-installatie door
leden van de werkgroep. In zijn lezing vertelde Nils Kerkhoven op bevlogen wijze over dit
bijzondere avontuur dat leidde tot de ontdekking van de “grootste archeologische vindplaats
van Nederland”. Meer informatie hierover is te vinden op de website http://www.expeditieoverdemaas.nl/ .
Op 17 april, na de jaarlijkse Afdelingsledenvergadering, werden de aanwezigen door Lourens
van der Feijst bijgepraat over opgravingen in het plangebied Loovelden in Huissen. In dit
gebied, tussen de Loostraat en de Keizersallee, ligt een langgerekt bewoningslint uit de
Late IJzertijd-Romeinse tijd en vermoedelijk de Vroege Middeleeuwen. Het betreft hier de
opgraving van een grafveld. Dit grafveld is aangelegd nadat de inrichting van de grensstreek
met een limesweg en daaraan gelegen castella en andersoortige nederzettingen (zowel civiel
als militair) vorm had gekregen. Daarmee valt dan ook niet uit te sluiten dat het grafveld
een (deels) militair karakter heeft gehad. Het onderzoek naar het grafveld van Huissen heeft
een enorme schat aan informatie opgeleverd door onder meer de vondst van een zeer rijk
elitegraf en vele bijzondere, van andere rurale grafvelden afwijkende grafgiften.
Voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologen heeft de wetgeving het leven er niet
eenvoudiger opgemaakt. Desondanks gaan leden van Mergor in Mosam gewoon door met
het nemen van hun verantwoordelijkheid als verontruste eigenaren van ons Erfgoed…want,
zegt Peter Seinen, Erfgoed is van ons allemaal. In zijn lezing op 27 november maakte Peter
Seinen ons deelgenoot van een drietal door Mergor in Mosam uitgevoerde onderzoeken: bij
Zuilichem (locatie van een, mogelijk?, Romeinse brug), bij Dreumel (zie de bijdrage van Peter
elders in dit Jaarverslag) en bij Nijmegen (onderzoek naar een waterpunt op het landgoed
‘Watermeerwijk’).
Publieksactiviteiten
In 2018 werden we benaderd door de redactie van het radioprogramma Studio de Streek
(RN7) met de vraag of wij in verschillende uitzendingen iets over archeologie wilden vertellen.
Dat wilden wij wel en zo was een aantal AWN-leden op zondag in de uitzending te horen.
Wie ze gemist mocht hebben: via deze link zijn ze nog terug te luisteren: http://www.
awnregionijmegen.nl/interview-radio-rn7/
De ArcheoHotspot (Museum Het Valkhof) is ook dit jaar voor onze afdeling een belangrijke
manier om archeologie bij het publiek onder de aandacht te brengen. Fred Friedrichs
en, sinds kort, Paul Ewals zijn ‘onze’ vrijwilligers bij de Hotspot. Meer leden (‘geschoolde
begeleiders met een grote affiniteit met archeologie’) zijn altijd welkom. Meer informatie over
de ArcheoHotspot is te lezen op de website http://www.archeohotspots.nl/archeohotspots/
archeohotspot-nijmegen/.
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Digitaal: website en Facebookgroepen
De website van onze Afdeling is vorig jaar geheel vernieuwd. Het aantal op de site te
raadplegen onderwerpen blijft groeien en om hier meer structuur in aan te brengen heeft
webmaster Aad Hendriks een nieuwe menupagina ontworpen:
http://www.awnregionijmegen.nl/.
De AWN Facebookgroep (AWN afdeling16) kent inmiddels 62 leden; het ledenaantal van de
AWN Facebookgroep WOII-archeologie (AWN afdeling 16 WOII) bedraagt 25.
Bestuursactiviteiten
Het Afdelingsbestuur heeft in 2018 vijf maal vergaderd, te weten op 17 januari, 7 maart,
10 mei, 20 juni en 21 november. Een belangrijk gespreksonderwerp waren de activiteiten
rondom ons 50-jarig jubileum: excursie, jubileumboek en -tentoonstelling.
Het bestuur heeft zich tevens gebogen over een vraag van AWN-leden Ben Teubner en Jan
van Daalen over het beheer en ontsluiten van de AWN-collectie. In de loop der jaren is er een
groot aantal kisten gevuld met door AWN-leden verzamelde vondsten. De inhoud van deze
kisten moet beschreven en aldus toegankelijk gemaakt worden voor derden. De afgelopen
jaren kwam dit werk neer op de schouders van Ben Teubner en Rein Looij. Maar het is werk
van de lange duur en om te waarborgen dat dit belangrijke werk ook in de toekomst verricht
blijft worden is het noodzakelijk dat meer leden zich met deze collectie bezig gaan houden.
De ‘noodkreet’ van Jan en Ben heeft er inmiddels toe geleid dat meer AWN-leden assisteren
bij het determineren en vastleggen van de vondsten.

Afb. 14 Jan Wessels spreekt een dankwoord na ontvangst van de Wim Tuijnfibula
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Dinsdag 17 april hielden we de jaarlijkse Afdelingsledenvergadering. Zoals elk jaar is het
hoogtepunt van deze avond de uitreiking van de Wim Tuijnfibula. Uit de toespraak van
voorzitter John Jansen: ”Dit kleinood voor met initiatief, inzet, respect, bevlogenheid en
wijsheid omgaan met ons archeologisch erfgoed en aldus een meerwaarde leveren voor
onze Afdeling en voor de lokale, regionale en soms zelfs landelijke archeologie. Het bestuur
is van mening dat de laureaat van vanavond ruimschoots aan deze kwalificaties voldoet:
Jan Wessels. Jan is al bijna 30 jaar AWN-lid en van vele markten thuis : graven, tekenen,
juridische strijd leveren met de gemeente om het behoud van historische panden (én deze
strijd winnen!), restauratie van historische panden en ook van heel fijn glaswerk, bijdragen
aan de inrichting van het museum, etcetera. We zijn er trots op jou als lid in onze Afdeling te
hebben en reiken je met veel genoegen deze onderscheiding uit.”
De landelijke Afgevaardigdendag op 9 november werd door John Jansen en Aad Hendriks
bijgewoond. Onder andere kwam het Archeologiefonds ter sprake: van het bedrag van
€ 400.000,- zal dit fonds jaarlijks 10% voor subsidieaanvragen beschikbaar stellen. Verder
was er discussie over de structuur van de AWN. Het landelijk bestuur zou graag over willen
gaan naar een provinciale indeling waarin geen plaats meer zal zijn voor afdelingsbesturen,
maar er uitsluitend nog werkgroepen zullen zijn. Er zal binnenkort een enquête worden
gehouden over deze kwestie. Als bestuur wachten we de ontwikkelingen af.
Vice-voorzitter Miriam de Groot woonde namens het bestuur de vergaderingen bij van het
Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen en van Romeinennetwerk Gelderland.
Leden en donateurs
In 2018 hebben we 11 nieuwe leden mogen verwelkomen; drie leden hebben hun
lidmaatschap om verschillende redenen beëindigd. Het totaal aantal leden bedraagt op dit
moment 146 (inclusief geassocieerde- en huisgenootleden). 13 Donateurs hebben ons werk
met een bijdrage ondersteund, waarvoor onze hartelijke dank.
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AWN-leden werken samen met Bureau Archeologie Nijmegen veldonderzoeken uit
VAN ZWANENGAS TOT PIERSONTRAAT: VAN RIJKELUISHOVEN TOT ACHTERBUURT
Kees Brok
Is het niet jammer dat in het verleden uitgevoerd maar nog nooit volledig uitgewerkt
archeologisch onderzoek in kratten in het immense depot staat te nietsnutten? Terwijl het
zoveel kennis zou kunnen toevoegen aan wat we al weten over het verleden van onze stad!
Bureau Archeologie Nijmegen besloot om die reden een bijzonder samenwerkingsverband
aan te gaan met leden van de AWN Afdeling 16 Nijmegen en Omstreken. Het mes snijdt
hierbij aan twee kanten: ‘oude’ opgravingsresultaten krijgen de wetenschappelijke aandacht
die het verdient en AWN-leden de gelegenheid om volop in het onderzoek te participeren en
lokale kennis te ontsluiten.
De samenwerking blijkt een succes; één project is reeds afgerond, een tweede is op dit
moment gaande. Het eerste betreft het verwerken van de opgravingsresultaten van het
Kelfkensbos in Nijmegen. Dit project, in juni 2018 voltooid, stond onder leiding van Arjan
Den Braven en zal in het kader van zijn promotieonderzoek nog met een publicatie worden
afgesloten. Na de zomervakantie is meteen met een nieuw project gestart: het uitwerken
van de archeologische veldgegevens uit de Piersonstraat. Aanleiding van de opgraving (eind
1990, begin 1991) was het toenmalige plan van Woningstichting Nijmegen om de woningen
aan de westzijde van de straat na sloop door nieuwbouw te vervangen (hetgeen is gebeurd).
Het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied, tot 1914 Zwanengas geheten en gelegen tussen de Molenstraat,
Bloemerstraat, Plein 1944 en de Eerste Walstraat, is al vanaf 1411 verkaveld en deels
bebouwd. Bij de tweede stadsuitleg in de 16e eeuw komt het binnen de stadsmuren te liggen.
Het gebied bestaat uit een aantal grote percelen met ruime tuinen voor de gefortuneerde
Nijmeegse burgerij. Zo hebben hier in de 16e eeuw magister Jacob Canis en Henric van den
Hautart bezittingen en koopt in de 17e eeuw Hendrik van Heteren een hof van raadsvriend
Francois van Heuckelom. Johan van Dael, chirurgijn, koopt in 1612 een huis en hofstat en
enkele dagen later nog een tuin.
Van Schevichaven beschrijft rond 1900 het gebied als een welvarende oase met tuintjes,
tuinhuisjes, prieeltjes en vruchtbomen te midden van de nogal armoedige huizen aan
omringende straten. Het archeologisch onderzoek, waarbij huisplattegronden en een 18e
beerput zijn gevonden, bevestigt dit beeld. Vanaf eind 18e eeuw ondergaat het gebied echter
een ingrijpende verandering. Onder invloed van de toenemende bevolkingsdruk worden de
percelen verkaveld en volgebouwd met heel veel kleine woningen voor de lagere sociale
klasse. Hiermee investeren de (nieuwe) eigenaren hun vermogen en stellen ze tegelijkertijd
door verhuur hun inkomsten veilig. Niet alleen de Zwanengas, ook de smalle steegjes haaks
hierop worden volgebouwd. Dit zijn sloppen met veelal eenkamerwoningen. In korte tijd
verandert de eens zo idyllische wijk in een achterbuurt waar de bevolking in grote armoede
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moet zien te overleven. Begin 20e eeuw sloopt men de sloppenwijk en pleegt de speciaal
daartoe opgerichte Nijmeegse Woningbouwvereniging nieuwbouw (pater Van Hooff behoort
samen met Pierson tot de initiatiefnemers). In 1914 zijn de woningen klaar; het eerste sociale
woningbouwproject binnen de oude vestingstad is een feit. Het zijn deze woningen die in
1990 gesloopt en vervangen worden door de huidige bebouwing.
Archeologisch onderzoek
In de maanden november 1990 tot en met januari 1991 is er in de Piersonstraat uitvoerig
archeologisch onderzoek gedaan onder leiding van stadsarcheoloog Jan Thijssen en met
medewerking van leden van de Stichting Stadsarcheologie Nijmegen. Deze opgraving
is anders dan tot dan toe gebruikelijk specifiek gericht op het analyseren van de resten
van huizen, beerputten en afvalkuilen uit de meest recente eeuwen. De situatie in de
Piersonstraat is redelijk bijzonder vergeleken met andere delen van de stad en vestingsteden
in Nederland. Nemen daar de armeren ‘bezit’ van de rijkere huizen of woonwijken als
gevolg van een omgekeerd gentrificatieproces1, hier wordt een relatief onontgonnen
gebied volgebouwd (en herbouwd) met woningen voor minvermogenden. De kans op ‘rijke’
bewoningsresten is daardoor bijna nihil. Dit biedt de unieke gelegenheid om intensief
onderzoek te doen naar de materiële cultuur van armeren. Bovendien zijn in de Zwanengas
de restanten van de materiële cultuur door de armoede goed bewaard gebleven. Werden
beerputten doorgaans opgeschoond als ze vol waren, door gebrek aan financiële middelen
groef men hier gewoon een nieuwe kuil om het huishoudelijk afval te storten.
De uitwerking
Het plan is de uitwerking zo breed mogelijk op te zetten, dus niet enkel vanuit archeologisch
perspectief waarbij zowel de beschrijving als het restaureren, tekenen en categoriseren
van het materiaal plaatsvindt binnen de context van de opgravingsresultaten. We volgen
ook andere sporen, zoals de ontwikkeling van de kadastrale percelering en de daarop
gebouwde huizen. Daarnaast richten we onze aandacht op (het verzamelen van) oude
kaarten, ansichten en fotomateriaal. Het wordt kortom een omgevingsstudie van bewoners,
hun beroepen en gezinssamenstelling door de tijd heen, waarbij we vat proberen te krijgen
op de leefomstandigheden gekoppeld aan afvalproblematiek, hygiëne en gezondheid. Ook
de oorlogstijd komt aan bod (er is op deze plek in het najaar van 1944 stevig gevochten),
evenals de rellen rondom de sloop van woningen en de bouw van een parkeergarage in
de jaren ‘80. Het afnemen van interviews van nog levende (oud)bewoners behoort tot de
mogelijkheden. Dit alles zal leiden tot een zo compleet mogelijk beeld van het leven in een
volksbuurt, gezien vanuit zoveel mogelijk kanten.

1 	 Gentrificatie (Engels: gentrification) is een proces van opwaardering van een buurt

of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied, het aantrekken van
kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers en de daarmee gepaard gaande verdrijving
van de lagere klassen uit het stadsdeel. (bron: Wikipedia)
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Van analoog naar digitaal
Om goed met al het
materiaal te kunnen werken
moeten we twee stappen
ondernemen. Eerst moet
het in 1991 afgesloten
veldonderzoek op papier
opnieuw uitgevoerd worden.
Hiertoe controleren we
de veldadministratie en
werken we die indien nodig
bij. Ook kennen we aan
alle grondsporen nummers
toe. Vervolgens wordt
het materiaal voor zover
mogelijk gedigitaliseerd
(en/of gevectoriseerd):
veldtekeningen en overige
Afb. 1 Het inventariseren van de vondsten
administratie zoals
vondsten- , foto-, profielen-, monster- en bouwbeschrijvingsformulieren alsmede dag- en
weekrapportages. Hierna zal alles ingevoerd worden in de verschillende beheers- en
verwerkingssystemen. De hierboven omschreven werkzaamheden zijn het afgelopen jaar
reeds deels uitgevoerd en zullen binnen enkele maanden in 2019 afgerond zijn.
Waar staan we nu
Op de woensdagavonden hebben de AWN-leden een eerste inventarisatie uitgevoerd van
hetgeen 29 jaar geleden uit de grond kwam. Hierbij is de inhoud steeds per doos of krat
op tafel uitgespreid. Per
vondstnummer is zoveel
mogelijk een uitsplitsing naar
de diverse materiaalgroepen
gemaakt. Dus aardewerk,
glas, bouwkeramiek et
cetera zijn gesplitst en
opnieuw verpakt. Eventuele
bijzondere voorwerpen
of karakteristieke
kenmerken werden op een
inventarisatieformulier
vermeld. Kwetsbare
voorwerpen zijn, voordat
ze teruggingen in de doos,
Afb. 2 Een deel van de vondstdozen, voorzien van een foto van de inhoud
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apart verpakt. Van de inhoud is per vondstnummer een foto gemaakt die vervolgens op de
betreffende doos werd geplakt. Aan de buitenzijde is nu meteen te zien wat er in de doos zit
(zie afb. 2).
De foto’s en de inventarisatieformulieren zijn zowel analoog als digitaal geadministreerd. Op
deze manier is langzaamaan een beeld ontstaan van wat het vondstmateriaal over de laatste
tweehonderd jaar van dit stukje Nijmegen kan vertellen.
Hoe verder - diverse sporen/bronnen
Als de inventarisatie achter de rug is kunnen we keuzes gaan maken. Voor het verhaal over
het dagelijks leven van de bewoners aan de Piersonstraat/Zwanengas in de 19e en begin
20e eeuw is het verzamelde materiaal uit de afvalkuilen/putten een belangrijke bron. Welke
vondstcomplexen verhaaltechnisch het meeste ‘sexappeal’ hebben en daarom in aanmerking
komen voor een verdere archeologische uitwerking is de volgende stap. Alle beerputten en
–kuilen op detailniveau uitwerken is ondoenlijk - en ook niet nodig. We starten daarom een
tweede sortering, waarbij puzzelen, restaureren, tekenen en determineren van de diverse
materiaalgroepen voorop staat (zoals aardewerk, glas, bouwkeramiek, metaal, bot en
natuursteen). Parallel hieraan loopt de digitalisering van de vondstenadministratie.

Afb. 3 De Piersonstraat anno nu (foto: auteur)
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De reconstructie van de kadastrale wijzigingen en de bewoningsgeschiedenis is
een ander spoor dat we gaan volgen. De veranderingen in de perceelindeling en de
eigendomsverhoudingen van de Piersonstraat (Zwanengas) door de tijd heen (tot 1914) is
waarschijnlijk nog wel te achterhalen. Hierna komt de woningbouwvereniging als eigenaar
in beeld. In hoeverre bewonersgegevens vanaf die tijd te achterhalen zijn ligt vermoedelijk
wat ingewikkelder. De doorstroom was aanzienlijk. Soms verbleven families of individuele
arbeiders maar enkele weken of maanden in dezelfde kamerwoning, die vaak ook nog als
werkruimte dienst deed.
Een derde spoor betreft reeds bekend en nog te ontdekken foto-, film- en kaartmateriaal.
Een analyse en vergelijking van deze gegevens zal de beleving van dit stukje Nijmegen
breder maken. Ook andere bronnen zijn welkom, denk aan dagboekmateriaal of mondelinge
informatie van nog levende bewoners. Ook is het interessant om na te gaan of en welk
archiefmateriaal er verder nog boeiende informatie aan het geheel kan toevoegen. De
periode van WOII tot en met de Piersonrellen en de uiteindelijke sloop in 1990 van het
resterende deel van het westelijk deel van de straat wordt eveneens bij dit onderzoek
betrokken.
Geheel los hiervan gaan we enkele materiaalgroepen thematisch benaderen. Zo krijgen de
aangetroffen pijpen een eigen podium. Ditzelfde geldt voor het kinderspeelgoed. Deze twee
materiaalgroepen kwamen bij de eerste inventarisatie zo opvallend naar voren dat we toen al
meteen besloten hier apart op in te steken.
In een plan van aanpak zullen bovenstaande punten nader omschreven worden, zodat het als
handvat kan dienen bij het verwerken van het materiaal.
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VERSLAG SCHERVENAVOND 25 SEPTEMBER 2018
Marijke Hendriks-Mesu
De allereerste schervenavond was op 14 november 1968.
Dus nu voor de vijftigste keer!
Het openingsstuk van de avond is een door Miriam
de Groot meegebrachte vijzel uit Bemmel (Afb. 1).
De datering roept enige discussie op. Martien Koolen
vermoedt dat het stuk ergens uit de 14e of 15e eeuw
stamt.

Afb. 1

Jan Kusters komt met vondsten van een akker waar al eerder door hem een Romeinse munt
schat is gevonden. Jan vertelt dat hij in totaal al meer dan 1500 munten gevonden heeft op
deze akker. Alle metalen en munten zijn in opvallend goede staat. De akker is een oude stort
akker van de gemeente Cuijk. Er komt een onderzoek door de universiteit van Groningen en
dit zal te zijner tijd gevolgd worden door een publicatie. Deze keer heeft Jan twee sestertiën
uit de eerste en tweede eeuw na Chr. en een vroege munt van keizer Augustus meegenomen.

Afb. 2 Jan Kusters met een tafel vol vondsten

Op zijn tafel lag verder nog een middeleeuwse
Denar uit de periode 1180-1191 (Köln, Bistum
Philipp von Hensberg) in zilver; een pijpenkop
met leeuw in Hollandse tuin en molen uit de
18e eeuw en vuurkaatsen voor een musket
met gebruikssporen, periode 17e-19e eeuw.
Een bandeliersluiting uit de 17e - 18e eeuw
met tekst MARIA P., muntgewichten, een
tweezijdig kruisje. Gespen, boekbeslag en
een zegelstempel met een dubbele adelaar en
tot slot een knopje van glas met twee duiven
completeerden de door Jan meegebrachte
objecten (voor afbeeldingen zie p. 47).

Tinie van den Heuvel uit Cuijk hield een presentatie van stortvondsten uit de Grotestraat in Cuijk.
Een kleine greep uit de rijke oogst: terra sigillata met stempels van de makers, een vuurstenen
kling, Romeins glas (blauw millefiori), een stukje daktegel met de afdruk van een hondenpoot,
een munt van Vespasianus en een denarius. Het blootleggen van een stukje van de oude
Romeinse weg roept de vraag op: is de Grotestraat de oudste winkelstraat van Nederland?
Joy de Jong showt ons diverse vondsten (afb. 3): hangpenningen van de Karmelieten, een
penning met een typefout: moedel in plaats van moeder. Een bronzen ornament ter grootte
van een handpalm met een leeuwenkop en versieringen langs de rand. Het is niet bekend
waaraan dit ornament bevestigd is geweest.
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En een grote klingschrabber, waarvan
alle zijden stijl zijn geretoucheerd. Deze
neolithische klingschrabber valt niet alleen op
door zijn formaat, maar ook door de mooie
bewerking van dit stuk vuursteen.
Over een in Gennep gevonden munt, die
voorzien is van een zilveren rand en als
sieraad heeft gediend verteld Joy ons het
volgende: “Denarii uit de Republiek hebben
vaker een gehelmde Mars, al kijkt die
meestal naar rechts en ook een strijdwagen
Afb. 3
is een vaak voorkomende keerzijde van zo’n
Republikeinse denarius, maar dan getrokken door een vierspan paarden. In dit geval zweven
er twee engeltjes (cherubijnen) voor een primitief weergegeven karretje met een figuur op
de kar. Als je dan ook nog CAESAR op de ene kant en L.IULI.L.F ziet staan, ga je helemaal
twijfelen: Julius Caesar op een Republikeinse denarius? Toch blijkt het een echte munt te zijn:
L. Julius L F Caesar. Geslagen in Rome in 103 voor Christus, maar niet dé Julius Caesar.
Gehelmd hoofd naar links, met daarachter CAESAR, op de ander kant Venus Genetrix, die een
biga bestuurt, getrokken door twee Cupido’s. Referentienummer: Crawford 320.
Wanneer de rand er omheen is gezet blijft waarschijnlijk altijd een raadsel.”
Alexey Tsvetkov toont een deel van een steengoed kruikvoet uit de 16de eeuw en een ijzeren
oog van een grote ketting.
Arjen de Haan kwam met een neolithisch pijlpuntje (afb. 4),
gevonden bij Klein-Amerika bij Groesbeek en met een fraai
metalen beslagstuk met Jugendstil elementen: een libelle en
florale figuren.

Afb. 4

Peter Beelen bracht een stenen bijl (kwartsiete zandsteen) in,
versleten, in twee stukken gevonden in een stortkoker (Laarakker).

Jan Wessels presenteerde een kooltjes
tang, gevonden bij de Haspel te Gennep.
Ook vond hij een (inmiddels uit veel stukken
aaneengelijmde) ‘eesttegel’ (afb. 5) die als
droogvloer in het proces van bierbrouwen een
onmisbare rol speelde.
Verder vond hij in een grachtvulling te Gennep
veel aardewerk scherven uit de periode
1550 - 1800.
Afb. 5
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Marijke Hendriks toonde een glazen rand van
een fles (afb. 6), gevonden langs de Waal bij
lage waterstand. Volgens Annelies Koster
is het geen Romeins glas, maar 18e of 19e
eeuws materiaal.
Marijke en Aad Hendriks zeulden een krat
mee naar de Schervenavond, deze was
gevuld met Romeinse scherven uit de eerste
eeuw. Het gaat voornamelijk om gebruiks- en
bouwkeramiek, waaronder een gedeelte van
een tegula met een ronde stempel van het
Tiende Legioen. Gevonden aan de stuwwal
bij Nijmegen, aan een determinatie van
het geheel wordt gewerkt. Zie elders in dit
verslag een artikel over deze vondsten.

Afb. 6

Afb. 7

Paul Ewals (afb. 7) tenslotte projecteerde zijn filmverslag van onze excursie naar Trier in
2005, die sindsdien op de plank was blijven liggen. In archeologisch tijdsbestek maakt dat
niet zo heel veel uit: de film was er niet minder om.
Hopelijk tot ziens op de 51ste Schervenavond!
Veel van de hier besproken vondsten zijn te zien op onze website:
http://www.awnregionijmegen.nl/schervenavond-2018/
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DE ARCHEOLOGIE VAN DE WYLERBERG IN DE DUITSE PERIODE
Willem Kuppens
In archeologisch opzicht is er over de Wylerberg maar weinig bekend. Behalve opgravingen
van de Romeinse potten- en pannenbakkerij bij de nabijgelegen Holdeurn en bij de Eversberg
zijn er maar twee archeologische onderzoeken uitgevoerd in dit gebied. Waarschijnlijk nog
minder bekend is dat er archeologische informatie is vastgelegd door onze Oosterburen in
de tijd dat de Wylerberg nog tot het Duitse grondgebied behoorde. In dit artikel wordt nader
ingegaan op deze in Duitse bronnen en bij Duitse instanties terug te vinden archeologische
gegevens. 1
Nederlandse annexatiedrift
De Wylerberg, voor de meesten van ons beter bekend als de Duivelsberg, behoort nog
niet zo heel lang tot het Nederlandse grondgebied. In het kader van de annexatiedrift na de
Tweede Wereldoorlog claimde de Staat der Nederlanden aanvankelijk een groot gedeelte
van het Duitse grondgebied in de grensstreek. Daar werd uiteindelijk door de geallieerde
bezetters van Duitsland een stokje voor gestoken en Nederland moest genoegen nemen met
een bescheiden aantal grenscorrecties. Eén daarvan betrof het gebied tussen Wyler, Beek en
Berg en Dal, in totaal ongeveer 252 hectare, inclusief 170 inwoners, een tiental boerderijen
en twee herbergen. Dit gebied, de Wylerberg, kwam in 1949 onder Nederlands gezag.
In de jaren daarna werd er nog hevig gesteggeld over het aan Nederland toegewezen stukje
Duits grondgebied. Uiteindelijk werd in 1960 bij verdrag vastgelegd dat de Wylerberg - met
uitzondering van een klein geannexeerd deel in het uiterste oosten van de Wylerberg definitief tot het Nederlands grondgebied ging behoren. In de nacht van 1 op 2 augustus
1963, om 00.00 uur, werd het verdrag van kracht.
Archeologische onderzoeken
In archeologisch opzicht is er, zoals gezegd, over de Wylerberg in de gangbare literatuur
weinig bekend. Naast de vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerde
onderzoeken naar de uit de Romeinse tijd daterende potten- en pannenbakkerij op het terrein
van de Holtheurnse Hof te Berg en Dal en de aan de overzijde van de Oude Kleefsebaan
gelegen Eversberg2, zijn er in het Wylerberg-gebied nog slechts twee kleine archeologische
onderzoeken uitgevoerd.

1 	 Een belangrijk deel van de in Duitsland voorhanden zijnde informatie werd ons aangereikt door
Wolfgang Wegener, historicus, verbonden aan het LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.
2 	 Zie o.a. In de Betouw 1819; Schneider 1859, 1-18; Schneider 1860, 29-30; Clemen 1892, 545 en
580; Holwerda & Braat 1946; Schulte 1983, 59; Polak 2005, 243-247.
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Het ene onderzoek is in 1975 door de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) op en rond de motteheuvels van de Duivelsberg uitgevoerd.3 Het
andere onderzoek betreft de door het toenmalige Bureau Archeologie en Monumenten van
de gemeente Nijmegen (BAMN) in 2011 uitgevoerde archeologische begeleiding van de
baggerwerkzaamheden in een tweetal voormalige grond- en leemgroeves in het zuidelijke
deel van de Wylerberg (gebied van de Oude en Nieuwe Heksendans).4
Daarnaast zijn er binnen het onderzoeksgebied Wylerberg enkele in Archis geregistreerde
archeologische vondsten opgenomen:
-- uit het laat-neolithicum daterende vuurstenen artefacten, aangetroffen op/in een akker/
weiland ten zuiden van de Duivelsberg (langs de weg naar Vogelsang)5,
-- diverse uit de midden-Romeinse tijd daterende fragmenten bouwmateriaal, aangetroffen
op/nabij de Musschenberg/Keteldal.6 Wellicht hebben de fragmenten een relatie met een
in de nabijheid gelegen en nog niet gevonden Romeinse villa of wachttoren.7
Informatie uit Duitse bronnen
Er bestaat echter ook archeologische informatie over de Wylerberg die, opmerkelijk genoeg,
in Nederland niet of nauwelijks bekend is en ook niet in de Nederlandse registratiesystemen is
opgenomen. Het gaat hier om informatie die bij onze Oosterburen is vastgelegd in de periode
dat de Wylerberg formeel nog tot het Duitse grondgebied behoorde (globaal tot 1963).
Het gaat om de hieronder aangehaalde meldingen:
1926 – Musschenberg/Palland (Romeinse villa)
“Bij de Musschenberg in de gemeente Wyler, iets ten zuiden van het Duitse douanekantoor
aan de weg tussen Beek en Wyler en direct gelegen nabij de Nederlandse grens, werd tijdens
de aanleg van terrassen ten behoeve van fruitbomen op het grondgebied van de familie
Peters (wonende te Beek) de hoek van een Romeinse gebouw aangesneden. Men brak daarbij
muurdelen (grauwacke), een tot drie keer vernieuwde vloer van ‘Wasserestrich’* en Romeinse
dakpannen uit. Over de grootte/omvang van het gebouw valt niets te zeggen. Anderen geven
als locatie aan een terrein op circa 400 meter van de Nederlandse grens te Beek, in de

3 	 De resultaten van dit onderzoek zijn - behoudens een korte vermelding in het Jaarverslag van de
ROB en in Archis - nimmer gepubliceerd. Diverse auteurs verwijzen in hun publicaties echter naar
onderdelen van o.a. het ROB-onderzoek. Zie in dit verband Gorissen 1959, 39-40; Aarts 1976, 92-95;
Schulte 1983, 149; Schut 2003, 65-70; Wingens 2013, 452-453.
4 	 Den Braven 2012.
5 	 Keunen & Willemse 2010, catalogusnummer 63 en Archis-waarnemingsnummer 4251.
6 	 Keunen & Willemse 2010, catalogusnummer 66 en Archis-waarnemingsnummer 16362.
7 	 De hypothese van een Romeinse wachttoren op de Musschenberg is niet zo vreemd. De top van de
Musschenberg ligt precies in het verlengde van een uit het oosten komende en over het rivierduin
tussen Zyfflich en Beek/Smorenhoek lopende Romeinse route.
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helling van een heuvel direct langs de weg van Nijmegen naar Kranenburg en ongeveer 8
meter boven straatniveau.” 8
*De vloer van ‘Wasserestrich’ is vermoedelijk een vloer van Romeins vloerbeton (opus
cementicium), waarin roodgekleurde gruis is verwerkt. Dergelijke vloeren werden
gebruikt in natte ruimten, bijvoorbeeld een badruimte. Estrik is in essentie een vloer- of
bodembedekking, samengesteld uit kalk, gips en toevoegingen. Direct op de bodem
wordt een laag grof gesteente aangebracht en met mortel aan elkaar gehecht (soort
vloerfundering). Daar bovenop legt men een of meerdere lagen stukken tegel (naar boven toe
steeds kleinere stukken tegel). Bij badruimten en waterleidingen is de bovenste laag voorzien
van zeer kleine stukjes tegel (gruis). De vloer kleurt daardoor rood en is waterdicht. 9
Alhoewel het gebruikelijk is in
Duitse registratiesysteem de
coördinaten van de vindplaats te
vermelden, is dat in onderhavig
geval nagelaten.
Met behulp van de uit de
periode 1835-1898 daterende
(Duitse) kadastrale kaarten
van het westelijke deel van de
Wylerberg10, het (Nederlandse)
kadastrale Minuutplan van het
westelijke deel van Wyler uit
195111 en de bij dit minuutplan
behorende register van percelen
en eigenaren12 is de locatie van
de vindplaats bij benadering te
reconstrueren

Afb. 1 Detail Kadastraal Minuutplan sectie Wyler 1, 1e blad, met
daarop zwart omlijnd aangegeven de percelen 118, 351 en 386
die tot 1963 in het bezit waren van de familie Peters.

8 	 Schrijven van Gerhard Pauli (voorzitter Heemkundevereniging Kranenburg) op 1 juni 1926 aan de
Provinzialkonservator te Bonn, registratiesysteem van de Provinzialkonservator te Bonn en Bonner
Jahrbücher 132 (1927), 290 e.v.
9 	 Met dank aan H. van Enckevort, Bureau Leefomgevingskwaliteit Archeologie gemeente Nijmegen
(BLAN).
10 Oorspronkelijk gebaseerd op de Flurkarte Untergemeinde Wyler, Flur I, Wylerberg in drei Blättern,
Blatt III, aufgenommen unter Leitung des Geometiker Pepperhoff im November 1835 durch den
Hulfsarbeiter Hollenberg, gezeichnet im Dezember 1835 durch J. Klein (Maasstab 1/2500).
11 Minuutplan sectie Wyler 1 (1e blad), schaal 1:2500, overeenkomstig de Duitse gegevens vervaardigd
te Arnhem, januari 1951 door J.W. Pieters, Landmeter 1e klasse van het Kadaster.
12 Meer in het bijzonder de registerbladen 186 (periode 1950-1951) en 537 (periode 1953-1963),
waarop de percelen vermeld staan die in het bezit van de familie Peters zijn of zijn geweest.
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Reconstructie:
De percelen in bezit van de familie Peters zijn allen gelegen direct ten zuiden en ten oosten
van het voormalige Duitse douanekantoor. De percelen liggen dicht bij de tussen Beek en
Wyler lopende Rijksstraatweg. De percelen zijn onder andere toegankelijk via de min of meer
rondlopende weg tussen de Rijksstraatweg en de Vossenberg. De percelen liggen ten oosten
van de Musschenberg op de flank van de Wylerberg, dat tegenwoordig ook bekend staat als
Palland. Ook nu nog staan op de percelen restanten van een fruitboomgaard.
Ter hoogte van de percelen ligt de Rijksstraatweg op gemiddeld 20 meter +NAP. De hoogst
gelegen percelen liggen op ongeveer 45 meter +NAP. Als de locatie van de vindplaats zich
op 8 meter boven straatniveau bevindt dan dient de vindplaats gezocht te worden op de
lager gelegen percelen van de familie Peters.
De percelen van de familie Peters liggen tussen de 300 en 450 meter afstand van de
toenmalige grensovergang op de hoek van het Keteldal met de Rijksstraatweg.
Rekening houdend met het gegeven dat de vindplaats wordt gelokaliseerd ten zuiden van het
voormalige Duitse douanekantoor, dan dient de vindplaats gezocht te worden op de percelen
met nummer 118, 351 en/of 386.
1938 – Musschenberg (Romeinse bouwresten)
“Nabij het douanekantoor Musschenberg kwam bij het naar beneden glijden van de
noordzijde van heuvel/hoogte 48,0 een hoeveelheid Romeins bouwmateriaal te voorschijn.
Het bouwmateriaal behoorde waarschijnlijk bij een zich in de oostelijke helling van de heuvel
bevindende Romeinse villa (Gutshof).”13
Het Duitse registratiesysteem vermeldt in dit geval wél de coördinaten van de vindplaats
(r=95280, h=43520). Als coördinatenstelsel is het ten tijde van de melding gangbare Duitse
Gauss-Krügernetz gehanteerd.
Als heuvel/hoogte 48,0 staat de Musschenberg bekend, de heuvel ter hoogte van de
parkeerplaats van het huidige aan de Rijksstraatweg gelegen hotel/restaurant Musschenberg.
Het hotel/restaurant ligt even ten westen van het toenmalige Duitse douanekantoor.
De vindplaats dient volgens de opgegeven coördinaten gezocht te worden in de
noordoostelijke helling van de Musschenberg.
De mogelijkheid bestaat dat de hier genoemde vindplaats in nauw verband staat met de uit
1926 daterende melding betreffende de Romeinse gebouwresten op het grondgebied van de
familie Peters. Beide locaties liggen immers dicht bij elkaar.

13 Registratie van de Provinzialkonservator te Bonn d.d. 9 juni 1938; Bonner Jahrbücher 145 (1940),
343.
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1939 – Wylerberg (opsomming diverse vondsten) 14
Met een schrijven aan het Landesamt für die vor- und frühgeschichtliche Denkmalpflege
der Rheinprovinz te Bonn biedt dr. B. Rosenkranz, wonende te Uedem (Kreis Kleve),
Crispinusstrasse 8, in het voorjaar van 1939 een manuscript aan over de Duivelsberg. In het
manuscript worden onder andere de navolgende vondsten vermeld:
“Op het terrein van de pannenfabriek van Theunissen langs de Kleefsebaan 15 werd in de jaren
vóór 1939 al een dik pakket afval van de aan de andere kant van de weg (op Nederlands
grondgebied) gelegen Romeinse pannenbakkerij aangetroffen. Daaronder bevonden zich
dakpannen met stempels.
Op hetzelfde terrein van de pannenfabriek van Theunissen werd ongeveer 40 jaar geleden
(rond 1900) een ommuurde Romeinse begraafplaats opgegraven (urnen met crematie). Het
vondstmateriaal werd door “liefhebbers” uit Nederland meegenomen. Op hetzelfde terrein
werd toen een groot skelet aangetroffen.
Ongeveer 30 jaar geleden (rond 1910) werden in de omgeving van de Duivelsberg diverse
bolvormige potten (urnen) gevonden. Nadere informatie over die urnen ontbreekt.
In de afgelopen jaren werden op de Wylerberg diverse stenen bijlen gevonden. Drie van die
bijlen bevinden zich in het museum te Kleef. Een vierde bijl is verdwenen.
Vermeldenswaardig is dat op een perceel in de buurt van de motteheuvels op de Duivelsberg
vaker dekstenen van urnengraven werden aangetroffen. De eigenaar van het perceel heeft
diverse keren weten te verhinderen dat de urnengraven werden geplunderd.”16
Naar aanleiding van de publicatie van zijn artikel in de Bonner Jahrbücher benadert
Rozenkranz op 19 september 1939 wederom het Landesamt te Bonn. Hij bedankt de
directeur van het Landesamt voor de publicatie in de Bonner Jahrbücher en biedt een
door hem samengesteld kaartje van de Wylerberg aan. Op het kaartje heeft Rozenkranz
aangegeven waar de door hem in zijn artikel genoemde vondsten gelokaliseerd dienen te
worden.

14 Schrijven van dr. B. Rosenkranz, wonende te Uedem (Kreis Kleve), Crispinusstrasse 8, aan het
Landesamt für die vor- und frühgeschichtliche Denkmalpflege der Rheinprovinz te Bonn (voorjaar
1939 en 19 september 1939); Bonner Jahrbücher 143/144 (1938/1939), 447 e.v.
15 Het gaat hier om de voormalige Dampf-Dach-Ziegelei Berg en Dal, ook wel bekend als de
pannenfabriek van Theunissen. De pannenfabriek was tussen 1878 en 1931 in gebruik en lag
op de percelen links en rechts van de huidige toegangsweg vanaf de Kleefsebaan naar het
pannenkoekenrestaurant op de Duivelsberg.
16 Uit het originele manuscript van Rosenkranz blijkt dat hij de informatie over diverse vondsten
waarschijnlijk mondeling verkregen heeft van de toenmalige boswachter van de Wylerberg, de heer
Bamberger.
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Uit het kaartje (zie afb. 2)
blijkt dat urnenbegravingen
en dekstenen werden aan
getroffen direct ten oosten
en ten zuidwesten van de
toenmalige boswachterij
(nu Pannenkoeken
restaurant De Duivelsberg).
Op het terrein ten westen
van de pannenbakkerij van
Theunissen werden de
ommuurde begraafplaats
(grafmonument?) en het
skelet (inhumatiegraf?)
aangetroffen.
Afb. 2 Het door Rozenkranz samengestelde kaartje.

1960 – Munten uit het Wylerberggebied
In het registratiesysteem van het Landesmuseum te Bonn en in de Bonner Jahrbücher van
1960 wordt melding gemaakt van het aantreffen van munten op het grondgebied van tuinder
Josef van Baal. De munten zijn in de loop van jaren verzameld. Het gaat om de navolgende
munten17:
- een liard uit 1586 van Philips II van Spanje (1556-1598) (Graafschap Artois),
- een gigot uit 1588 van Philips II van Spanje (1556-1598) (Hertogdom Gelre),
- een stuiver uit 1772 van Friedrich II (1740-1786) (Koninkrijk Pruisen),
- een duit uit 1791 van de stad Utrecht,
- een pfennig uit 1797 van Karl Wilhelm Ferdinand (1780-1806) (Braunschweig-Lüneburg),
- een duit uit 1808 van de Bataafse Republiek in Nederlands Indië,
- een 1/48 taler uit 1811 van Friedrich August I (1806-1816) (Koninkrijk Saksen),
- een 1/4 Kreuzer uit 1814 van Friedrich August I (1806-1816) en Friedrich Wilhelm (1788-1816)
(Hertogdom Nassau).
Alhoewel het gebruikelijk is in het Duitse registratiesysteem de coördinaten van de vindplaats
te vermelden, is dat in onderhavig geval nagelaten. Het terrein van tuinder v. Baal kon
niet worden gelocaliseerd, maar moet worden gezocht in het Wylerberggebied vlakbij de
Nederlandse grens.

17 Bonner Jahrbücher 160 (1960), 605 e.v.
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1960 – Steen met inscriptie
Het jaarbericht van de Kranenburgse gemeenteambtenaar Josef van Bebber d.d. 24 april
1960 aan het Rheinische Landesmuseum te Bonn vermeldt het navolgende:
“In 1959 is het bij het dorp Wyler gelegen deel van de Wylerberg achter het Gehöft
Rademacher (eigenaar Johann van de Poll) afgegraven. De aldaar afgegraven kiezel en zand
is o.a. gebruikt bij de aanleg van de op Nederlands grondgebied gelegen rondweg Beek/
Ubbergen. Over de hoeveelheid afgegraven kiezel/zand valt niets naders te vermelden, maar
van de Poll heeft er tot nu toe ongeveer 30.000 gulden voor ontvangen.
Het bewuste deel van de Wylerberg (evenals de gehele Wylerberg) behoort tot het deel van
Wyler dat op dit moment onder Nederlands bestuur staat. Het ligt in het gedeelte van Wyler
dat op basis van het Duits/Nederlandse verdrag weer aan Duitsland zal worden teruggegeven.
Conform de voorgenomen nieuwe grensbepaling zal het gebied van de Duivelsberg, waarin de
burcht Mergelp is gelegen, definitief tot Nederland gaan behoren.
Onder het diverse op het terrein van v.d. Poll aangetroffen vondstmateriaal bevindt zich een
rechthoekige steen, 25 cm lang, 20 cm breed en ongeveer 15 cm hoog. De steen heeft een
rechthoekige uitholling en lijkt op een soort voedernap. De steen bevat een inscriptie. Een van
de woorden die goed te lezen is, is het woord DUX (DUX = Führer?). De letter D kan ook de
kleine Griekse letter Theta zijn.”18

Afb. 3 Gedeelte uit jaarbericht van Josef van Bebber d.d. 24 april 1960.

In de Bonner Jahrbücher wordt geen melding gemaakt van de inhoud van het jaarbericht van
Josef van Bebber. In het Duitse registratiesysteem zijn geen coördinaten van de vindplaats
vastgelegd.
Blijkens het uit 1951 daterende kadastraal minuutplan sectie Wyler 1 (2e blad) en de daarbij
behorende registers van eigenaren (dienstjaren 1956 t/m 1958) is het Gehöft Rademacher
18 Jaarbericht van Josef van Bebber d.d. 24 april 1960 aan het Rheinische Landesmuseum te Bonn.
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van Johann van de Poll gelegen in de uiterst oostelijke punt van de Wylerberg in het op Duits
grondgebied gelegen gehucht Vogelsang (nabij de aansluiting van de Bundesstrasse 9 en de
Hauptstrasse te Wyler).
Vermoedelijk gaat het hier om de graafwerkzaamheden ten tijde van de aanleg van de
Nieuwe Rijksstraatweg ten noorden van Ubbergen/Beek, de Bundesstrasse 9 én de nieuwe
grensovergang aan de voet van de Wylerberg. Er zijn toen ter hoogte van de inmiddels
weer opgeheven grensovergang in de Nieuwe Rijksstraatweg/Bundesstrasse 9 en even ten
oosten van het in de Tweede Wereldoorlog volledig vernielde gehucht Im Thal delen van de
noordoostelijke resp. zuidoostelijke helling van de Wylerberg weggegraven.
Hoewel deze buiten de ‘Duitse periode’ valt wordt onderstaande melding uit 1969/1970 voor
de volledigheid nog genoemd:
1969/1970 - Frankisch wapentuig en fragmenten van aardewerk uit de zevende en
achtste eeuw
“In november 1969 werd in de helling van de zand- en grindgroeve van v.d. Poll op 30 meter
boven Duits peil in de noordoostelijke helling van de Wylerberg nabij Bundesstrasse 9 een
Frankische lansspits aangetroffen (totale lengte lansspits 42 cm, bladlengte 28 cm en
maximale breedte 5,5 cm).
In januari 1970 werd in de helling van dezelfde groeve nog een Frankisch zwaard (sax)
aangetroffen (totale lengte zwaard 68 cm, lengte van de handgreep 18,5 cm en maximale
breedte 5 cm). Nabij de sax werd een laag met grote stenen aangetroffen, vermoedelijk
behorende tot een graf. Op de handgreep van het zwaard waren nog resten van hout
aanwezig. Op het zwaard werden ook nog restanten van een lederen zwaardschede
aangetroffen.
Tijdens het bergen van de sax kwamen scherven van een Frankische knikwandpot te
voorschijn. De pot kon worden gereconstrueerd (hoogte 12 cm, diameter van de hals 9,1 cm
en diameter van de wand 13,5 cm).
De mogelijkheid bestaat dat de in de wand van de groeve aangetroffen voorwerpen afkomstig
zijn uit een Frankisch graf.”19
In het Duitse registratiesysteem zijn slechts globaal de coördinaten van de vindplaats
vastgelegd (r= 973, h= 421). Als coördinatenstelsel is het ten tijde van de melding gangbare
Duitse Gauss-Krügernetz gehanteerd. De vindplaats dient volgens de opgegeven coördinaten
gezocht te worden in of nabij het op Duits grondgebied gelegen gehucht Vogelsang.20
19 Bonner Jahrbücher 171 (1971), 538 e.v.; Siegmund 1998, 439 e.v.; Geschichte im Turm 2006,
234-238.
20 Een verwijzing naar de zand- en grindgroeve van v.d. Poll is in de kadastrale gegevens niet te vinden.
Johann v.d. Poll wordt wél genoemd als eigenaar van het Gehöft Rademacher. De groeve moet
gelet op de beschikbare coördinaten, gezocht worden in of nabij Gehöft Rademacher in het gehucht
Vogelsang.
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Vermoedelijk gaat het om dezelfde locatie,
waar in 1959 de steen met inscriptie (DUX)
werd gevonden (zie hierboven).
Het in 1969/1970 aangetroffen
vondstmateriaal (lansspits, zwaard en pot)
is te bewonderen in de aan het Museum
Katharinenhof Kranenburg verbonden
Mühlenturm
Afb. 4.1 Lansspits

Afb. 4.2 Zwaard

Afb. 4.3 Knikwandpot - links

Literatuur
-- Aarts, B., 1976: De Burcht Mergelpe en de Duffel, in: Van Toen naar Nu / Von Einst bis
Jetzst 5, 92-95.
-- Aarts, B., 1986: De burcht Mergelpe of Duivelsberg te Beek bij Nijmegen, Millingen a/d Rijn
(uitgave Heemkundekring “De Duffelt”).
-- Betouw, J. in de, 1819: Romeinsche overblijfselen, opgedolven in den omtrek van Nijmegen,
Nijmegen.
-- Bonner Jahrbucher (p.m.)
-- Braven, A. den, 2012: Archeologische begeleiding van baggerwerkzaamheden bij de
Heksendans, gemeente Ubbergen, Nijmegen (Bureau Archeologie en Monumenten
gemeente Nijmegen, Archeologische Berichten Nijmegen, Briefrapport 123).
-- Clemen, P., 1892: Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz. Die Kunstdenkmaler des Kreises
Kleve, Düsseldorf (1e band, deel IV).
-- Gorissen, F., 1959: Die Burgen im Reich von Nimwegen, ausserhalb der Stadt Nimwegen,
Krefeld (overdruk uit Niederrheinisches Jahrbuch 4, 15-68, uitgegeven door Verein Linker
Niederrhein).
-- Hoek, K. van der, J. van Eck & D.P. Wijlhuizen, 1999: Kadastrale kaart Gelderland 1832
(Ubbergen), Velp (Uitgave van de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland).
32

-- Holwerda, J.H. & W.C. Braat, 1946: De Holdeurn bij Berg en Dal. Centrum van
pannenbakkerij en aardewerkindustrie in den Romeinschen tijd, in: OML 26/1946, Leiden.
-- Hoops Reallexicon 1989
-- Keunen, L.J. & N.W. Willemse, 2010: Archeologie, cultuurlandschap en monumenten in de
gemeente Ubbergen. Geactualiseerde archeologische waarden- en verwachtingskaart en
cultuurhistorische waardenkaart, Weesp (RAAP-rapport 2140).
-- N.n., 2006: Geschichte im Turm. Katalog zur ortgeschichtlichen Ausstellung im Mühlenturm
Kranenburg, Kranenburg (uitgave van de Verein für Heimatschutz 1922 e.v. Kranenburg).
-- Polak, R., 2005: Handel en bedrijvigheid. Lokale nijverheid: baksteen, aardewerk, metaal en
glas, in: Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, Prehistorie en oudheid,
Wormer, 243-250.
-- Rosenkranz, B., 1939: Eine frühgeschichtliche Burg auf dem Teufelsberg, in: Bonner
Jahrbücher 143/144 (1938/1939), 447-448.
-- Schevichaven, H.D.J. van, 1904: Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, Nijmegen (3e en
laatste bundel).
-- Schneider J., 1859: Römerstrasse, Höldorn und Teufelsberg, in: Jahrbuch des Vereins von
Alterthumsfreunden, nr. 27 (1859), Bonn, 1-18.
-- Schneider, J., 1860: Die Rheinlandschaft von Nymwegen bis Xanten unter Herrschaft der
Römer, Düsseldorf.
-- Schulte, A.G., 1983: Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt, Den Haag.
-- Schut, P.A.C., 2003: ‘De Montferlandsche berg, het sieraad der tusschen IJssel en
Rijn gelegen landen’. De motte Montferland (gemeente Bergh) en een overzicht van
motteversterkingen in Gelderland, Amersfoort (ROB, Nederlandse Archeologische
Rapporten 24).
-- Siegmund, F., 1998: Merowingerzeit am Niederrhein, Köln (Rheinische Ausgrabungen, nr.
34).
-- Willemse, N.W., 2005: Gemeente Ubbergen; een archeologische beleidsadvieskaart,
Amsterdam (RAAP-rapport 1053).
-- Wingens, M., 2013: Gemeente Ubbergen, Duivelsberg, in: Vredenburg, J. (eindredactie),
Kastelen in Gelderland, Utrecht, 452-453.

33

AQUAGATE: SCHERVEN VAN DE STUWWAL
Aad Hendriks (met foto’s van de schrijver)
Het gebeurt altijd onverwacht. Zoals meestal op onze wandelingen door het Rijk van
Nijmegen (happy gepensioneerd) lopen we over de mooiste routes met de neus naar de
grond gericht, waardoor we iets minder van de natuur genieten dan eigenlijk de bedoeling is.
Zo vinden we af en toe een scherf of gebruiksvoorwerp van onze voorouders.
In mei 2018, wanneer we na een verjaardagsfeestje in Beek terug naar Nijmegen fietsen,
ontwaren we tussen de begroeiing op de stuwwal een kale strook. Er is een 5 meter brede
strook van bomen en struiken van boven tot beneden geheel verdwenen. De daardoor naar
beneden gespoelde grond ligt op het fietspad. Toch maar even van de fiets af en een blik
werpen. Het voorgevoel van een amateurarcheoloog werkt in het onderbewuste gewoon
door, zelfs na een gezellige verjaardag.
Het alarmbelletje ging af… en niet vergeefs.
Romeinse scherven lagen zo voor het
oprapen. Marijke Hendriks en ondergetekende
duwden daarna regelmatig onze fietsen
met nog in modder verborgen Romeins
gebruiksaardewerk in de zijtassen tegen de
steile Beekmansdalseweg omhoog. Richting
de castra/canabae waar ze ooit afgedankt
zijn.
Na elke fikse regenbui, en dat waren er nogal
wat in de hete zomer van 2018, gingen we
kijken. Een enkele maal pakte ik een fragment
van een tegula op met een ronde stempel
Afb. 1 Onder aan de stuwwal.
(Tiende Legioen), waarop Marijke mijn vondst
probeerde te overtreffen, wat haar met een anderszins fraaie scherf of een stukje glas(!)
regelmatig lukte. Dat ging zo door tot eind augustus, toen kwam er een (bouw)hek te staan,
dat een paar weken later door een definitief hekwerk werd vervangen. Dat leek een mooie
afsluiting van ons ‘project’, en we hadden nu eindelijk ook eens iets ‘kwantitatiefs’ voor de
AWN Schervenavond in september.
Marijke Pennings vond de hoeveelheid die we bij ons hadden op de Schervenavond opvallend
en vroeg of het bezwaarlijk was of ze ter plekke (ze komt er elke dag langs) een oogje in
het zeil mocht houden. Uiteraard was dat geen probleem, mede omdat we dachten dat het
stuwmeer aan vondsten nu bijna opgedroogd was. Niets was minder waar bleek al gauw. Elke
keer vond Marijke P. weer wat, zoals een gehalveerd kommetje Dragendorff 27 met stempel
en keramiek met barbotine-versiering.
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Afb. 2 Het ‘rubben’ van de stempel op de TS
Dragendorff 27.

Afb. 3 Aquagate (putdeksel onder aan de stuwwal).

Dat stimuleerde ons weer om afwisselend met zijn drieën of apart verder te speuren aan de
voet van de stuwwal. Later hoorde Marijke van een voorbijganger dat de reuring veroorzaakt
was door de bouw van een zwembad bij een villa op de Sterreschansweg, die grenst aan de
rand van de stuwwal. Google Earth was een handig hulpmiddel om de situatie van bovenaf
te bekijken. De helling was ter plekke van alle groen ontdaan om plaats te maken voor een
transportband voor de aan- en afvoer van bouwmateriaal. Aquagate was geboren.
Felle regenbuien deden hun werk en spoelden de scherven die verborgen in de wal lagen
gestaag naar ons toe. Inmiddels is de beplanting tegen de stuwwal hersteld, wat de toevoer
van ‘ons’ materiaal langzaam op zal laten houden.
Na het thuis wassen en drogen van het vondstmateriaal volgden overdag met de Marijke’s
een paar sorteersessies op het Archeologisch Depot van de gemeente Nijmegen. Bij het
determineren kregen we assistentie van een enthousiaste Ben Teubner. Ook ontvingen we advies
van op het Depot loslopende archeologen die we aan konden schieten als onze kennis weer
eens te kort schoot. Onze dank gaat onder andere uit naar Harry van Enckevort, Joep Hendriks

Afb. 4 De eerste gewassen oogst.

Afb. 5 Determinatie Ben, Marijke & Marijke.
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en Kees Brok. Ik zal best nog wel iemand te kort doen, waarvoor bij voorbaat excuses. Het
complete overzicht omvat bodems, rand- en wandscherven van de gebruikelijke keramiek uit
de late eerste eeuw, al zat er ook een beetje ouder en jonger aardewerk bij. Bouwkeramiek,
enkele stukjes glas en zeer weinig brons (wij maken geen gebruik van een detector).

Tijd voor een overzicht: stand mei 2018 - januari 2019
Tabel 1: totaal aantal vondsten

Op basis van de aantallen in tabel 1 zijn vier categorieën uitgespitst. Tabel 2: Terra Sigillata;
Tabel 3: Belgische Waar; Tabel 4: Holdeurns materiaal; Tabel 5: Bouwkeramiek
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Afb. 6 links Terra Sigillata
Drag. 27 (Helaas is de stempel
vooralsnog onleesbaar), rechts
Drag. 37.

Afb. 7 Wandscherf met in wit
geverfde cirkels (Argonne).

Afb. 8 Geverfde waar:
gemarmerd bord.

Afb. 9 Ruwwandig Holdeurns
aardewerk, z.g. Campaanse
schaal.

Afb. 10 Ruwwandig voetje van
een wierookschaaltje.

Afb. 11 Collectie oren van de
stuwwal, linksboven Nijmeegs
aardewerk met witte toplaag.

Afb. 12 Voorbeeld van bijzonder fragment van
een ‘kurkurn’ bakje met slechts een overgebleven
schijnoortje direct boven de bodem.

Afb. 13 Stempel van het 10e Legioen op een
tegula.

Dit is niet het einde van het verhaal, want nog regelmatig komen beide Marijke’s (al of niet
met krassen van doornstruiken aan oog of arm) met nieuwe vondsten naar de woensdagwerkavond. Die kunnen in dit verslag helaas niet meer mee! Maar… een ‘wordt vervolgd’ van
Aquagate zit er nu al in.
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DE LAATSTE RESTJES VAN EEN VISFUIK
Peter Seinen
Naarmate er meer vondsten uit de zandafgraving bij Dreumel tevoorschijn komen, wordt
steeds duidelijker hoe belangrijk deze bijna verloren gegane archeologische site eigenlijk is.
Naast meer dan 15 scheepswrakken en enorme hoeveelheden bouwmateriaal werden ook
grote aantallen gewone alledaagse gebruiksvoorwerpen aangetroffen.
In het laatste restantje van
de Alphense Uitvliet werden
bij graafwerkzaamheden
wat dunne takjes
waargenomen,
mogelijk een visfuik. De
Uitvliet staat al op de
kadasterkaart van 1815,
zodat de fuik mogelijk
meer dan 200 jaar oud is.
Een precieze datering zal
lastig worden.
Omdat de resten in een
ondiepe plas lagen, werd
Afb. 1 De Alphense Uitvliet in de Maas op de kadasterkaart, begin
de hulp van Stichting
twintigste eeuw. De vindplaats ligt op enkele tientallen meters vanaf de
Mergor in Mosam
monding in de Maas.
ingeroepen. In een goed
gecoördineerde actie werden de resten vrij gelegd en en-block geborgen. Thuis aangekomen
werden de resten schoongemaakt en geprepareerd om getekend te kunnen worden. Hoewel
bij de ontdekking van de resten
het overgrote deel weg geschept
is door de graafmachine, blijkt de
fuik toch archeologisch compleet te
zijn. Voldoende gegevens voor een
nauwkeurige reconstructie op papier.
Op voorstel van Marc Pennings
gaan we de fuik naar onze beste
kennis tot in detail reconstrueren.
Het Archeon in Alpen aan den Rijn
heeft hiervoor haar medewerking
toegezegd. Mogelijk gaan we de fuik
dan ook nog testen in een geschikt
stroompje. Wij deinzen nergens voor
terug, ook niet voor experimentele
Afb. 2 Het binnenwerk van de visfuik (trechter) in-situ.
archeologie.
Alleen het onderste deel overleefde de graafmachine.
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ACTIVITEITEN WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK
Jenny Berendes en Ton van der Zanden
2018 stond vooral in het teken van het grote archeologische onderzoek in de Grotestraat,
waarbij we waar mogelijk en nodig werden ingezet. Maar onze bijdrage aan het
archeologische onderzoek betrof toch vooral het uitzeven van de stortgrond op het
Homburgterrein. In weer en wind zijn we in januari met enkele mensen doorgegaan met het
uitzeven van de grond uit het zuidelijke deel van de Grotestraat ter hoogte van de plaats
van de voormalige Romeinse vicus. Het resultaat was een enorme hoeveelheid aardewerk
scherven van Romeinse huisraad. Maar het uitzeven ging het hele jaar door.
Soms ook met assistentie van jeugdige archeologen in spe
(zie afb. 1). Het werk met de schop werd vanwege de enorme
grote hoeveelheden grond die werden aangevoerd op een
gegeven moment ondoenlijk. De gemeente stelde ons in de
gelegenheid om alles grootschaliger aan te pakken. Eind
september en begin oktober hebben we met een flinke ploeg
en met een zeef op rupsbanden en een kraan met machinist
in vier dagen tijd zeker 400 m3 grond kunnen zeven.
Al het materiaal is door Tinie van den Heuvel gewassen en
vervolgens in de werkruimte in Maasstraat 17 gesorteerd,
geteld, gewogen en ingevoerd in een database. Het resultaat
is meer dan 400 kg., 14.000 fragmenten Romeins aardewerk
en daarnaast ook nog een grote hoeveelheid Romeins
bouwmateriaal.
Om de mooiste vondsten te kunnen bekijken hebben we de
vitrine van de overloop verhuisd naar beneden. Daar ligt nu
een selectie uitgestald: terra sigillata met stempels, randen
Afb. 1
van wrijfschalen met stempels, het unieke stukje millefioriglas, het loden gewicht van een chroma (landmeetkundig instrument), een terra sigillata
leeuwenkopje, een bronzen pootje van een kandelaartje en mooie stukken van amforen, dolia,
kruiken enzovoort, enzovoort.
En dat stukje millefiori-glas
(afb. 2 en 3) is heel bijzonder.
Want er is maar één gaaf
exemplaar van zo’n schaal
met precies dezelfde vorm
en kleur bekend. Deze staat
in het archeologisch museum
van Bratislava in Tsjechië.
Afb. 2

Afb. 3
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Publieke belangstelling
Basisschoolleerlingen konden in maart en april met eigen ogen zien hoe het archeologisch
onderzoek in de Grotestraat in zijn werk ging. Meer dan 240 leerlingen hebben de opgraving
bezocht. Vooraf kregen ze in het Archeologisch Centrum het verhaal over de Romeinen in
Cuijk te horen. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de opgraving, met uitleg door de
archeologen ter plekke.
In het Opiniecafé in de schouwburg in april en in het Cultuurcafé in oktober hebben we de
opgraving in de Grotestraat en ons onderzoek onder de aandacht mogen brengen.
Omroep Max heeft in Koffietijd aandacht besteed aan Romeins Cuijk. Laura de Kinkelder van
Museum Ceuclum mocht Op de Stip staan (afb. 5) en vertellen waarom Romeins Cuijk zo
interessant is. Voor die gelegenheid werden ook opnames gemaakt van het uitzeven van de
stort op het Homburgterrein en van het uitzoeken van deze stortvondsten in Maasstraat 17.

Afb. 4 Bezoek van leerlingen van basisschool de
Regenboog aan de opgraving in de Grotestraat

Afb. 5 Laura de Kinkelder mocht Op de Stip staan

Een hele mooie reportage van ons werk op de stort en in het Archeologische Centrum werd
gemaakt door TV Valuwe uit Cuijk. https://www.youtube.com/watch?v=g2wwhYHnzO8
Archeologisch onderzoek Bedrijvenpark Laarakker
Op de Laarakker is grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij een aantal
werkgroepleden heeft geassisteerd. In
het vorige jaarverslag is hier al verslag
van gedaan. Daar kan de vondst van Peter
Beelen aan worden toegevoegd. Hij vond
in een storthoop een bijl van kwartsitische
zandsteen (afb. 6), materiaal dat afkomstig is
uit Scandinavië. De bijl is nogal beschadigd
in het gebruik en is mogelijk oorspronkelijk
een stuk langer geweest. Datering: middenneolithicum, ergens tussen 4200 - 2900
voor Chr.
Afb. 6
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Romeinse Tuin
Het archeologisch onderzoek in 2012 in de Cuijkse Tuinen op de Heeswijkse Kampen werd
afgerond met een rapportage die Johan van Kampen, onderzoeker van VU-HBS, ons kwam
overhandigen. De afronding van dit onderzoek leverde ons een mooie dubbelwandige
waterput, die we een plaatsje hebben gegeven in de Romeinse Tuin. Maar hiervoor moest wel
eerst een waterbak in elkaar worden gezet.
In een Romeinse Tuin hoort tussen de
overblijfselen van de Romeinse brug, het
castellum en de vicus ook een beeld, liefst
met een keizerlijke uitstraling. Bij een
importeur van Italiaanse tuinornamenten werd
voor een schappelijke prijs een stralend witte
replica gekocht van zo’n keizerlijk persoon
(afb. 7). Volgens de toelichting betrof het
een “busto Augusto”. Op de Facebookpagina
Archeologie in Cuijk, maar ook in eigen kring
werd dit bestreden. Ondanks gelijkenis kon
dit volgens sommigen keizer Augustus niet
zijn, want die had nooit een baardje. Hoe dan
ook, het blijkt een fotogenieke buste te zijn,
die goed past tussen de authentiek Romeinse
overblijfselen.
Afb. 7
Lichtjesoptocht
De Lichtjesoptocht,
waarbij het
kerstverhaal in korte
scènes op straat
werd verteld, vond
dit jaar voor het
eerst plaats. Omdat
Romeinse soldaten
in dit verhaal
thuishoren, werden
we gevraagd
deze rol op ons te
nemen. In complete
Romeinse uitrusting
hebben zeven
mensen deze rol
met verve gespeeld
(afb. 8).
Afb. 8
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Romeins Cuijk op de kaart
Een aantal werkgroepleden heeft ideeën aangeleverd voor het onderzoek dat het Cuijkse
adviesbureau Di-Visie in opdracht van de gemeente Cuijk heeft uitgevoerd naar het beter
vermarkten van het unieke Romeinse verleden van Cuijk. In het Archeologisch Centrum vond
in augustus ook nog een brainstormsessie plaats met medewerkers van museum, werkgroep
archeologie en TIP. Op basis van het rapport van Di-Visie en de bespreking hiervan in de
gemeenteraad zal het College van B&W binnenkort een besluit nemen over te nemen acties.
Nationale Archeologie Dagen
Tijdens de Nationale Archeologie Dagen op 14, 15 en 16 oktober kon men terecht in het
Archeologisch Centrum, de Romeinse Tuin en Museum Ceuclum. Kinderen konden met troffel
en kwast hun eigen onderzoek uitvoeren en hun vondsten determineren met behulp van het
aardewerkpaneel (afb. 9). In het museum was er een speurtocht.

Afb. 9

Collectiebeheer
Het collectiebeheer is grondig onderhanden genomen. Museum Ceuclum beschikt over een
grote collectie voorwerpen vanaf de steentijd tot eind 19e eeuw. Hieronder bevinden zich tal
van bruiklenen van particulieren, van musea en uit het depot van de provincie Noord-Brabant.
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VONDSTEN UIT DE OPGRAVING MAASBURG EN VAN EEN AKKER BIJ GRAVE
Jan Kusters
Wij (Werkgroep Archeologie Cuijk) hebben een tijd terug de beschikking gekregen over alle
vondsten van de opgraving Maasburg, die in 1997 is uitgevoerd. In totaal 60 kratten vol. Daar
kwam onlangs nog een belangrijke aanvulling bij uit de erfenis van Jan Thijssen. Hij had nog
materiaal voor nadere bestudering. Jan Kusters heeft zich ontfermd over de 135 munten uit
de eerste en tweede eeuw, enkele loden gewichten, een loden eikel, die als contragewicht
heeft gediend van een weegschaal, en enkele bijzondere fibulae. Tinie van de Heuvel heeft
alle vondsten gefotografeerd, waarna ze in PAN (landelijk registratiesysteem) zijn aangemeld
en opgenomen.
Romeinse gewichten gevonden in de vicus cuijk
Opgravingen van een klein gedeelte van de Romeinse vicus in 1997, sindsdien de plek van
de HEMA, hebben vele prachtige vondsten opgeleverd. Er werden veel Romeinse loden
gewichten gevonden. Door de recente vondsten uit de eerste en tweede eeuw tijdens de
herinrichting van de Grotestraat wordt deze straat wel de oudste winkelstraat van Nederland
genoemd. De vondsten uit de vicus (1997) versterken dit beeld onder andere door de vondst
van gewichten. Deze vondsten werden niet eerder uitgewerkt en gepubliceerd.
Enkele van de gevonden gewichten in de Romeinse vicus Grotestraat Cuijk.

Afb. 1-2 326 gram (1 libra)

Afb. 3-4 1298 gram (4 libra)
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Afb. 5-6 107 gram (1/3 libra)

De gewichten waren nodig voor het wegen van allerlei gebruiksgoederen en de handel. Dat
er op een klein oppervlak zoveel gewichten zijn gevonden betekent dat Romeins Cuijk van
bijzondere betekenis was in de regio. Was er toen ook al een winkel-/handelscentrum??
Keizer Augustus bepaalde omstreeks het begin van de jaartelling dat in het hele Romeinse rijk
de munten, maten en gewichten van Rome golden. De Romeinen introduceerden zodoende
hun maten- en gewichtenstelsel in ons land. Zij gebruikten daarvoor een twaalftallig stelsel,
gebaseerd op de Romeinse pond (libra) van 327,45 gram. Op een Romeins marktplein was
afdingen niet nodig. In het algemeen waren Romeinen betrouwbare handelspartners, want ze
hadden standaardmaten voor gewicht, inhoud en lengte.
Romeinse unster weegschaal
De Romeinen kenden de weegschaal met gelijke armen en twee schalen,
de balans, die al bij de Egyptenaren in gebruik was. Het meest gangbare
type weegschaal was echter de unster. Dit type werd pas in de eerste
eeuw v.Chr. uitgevonden, en heeft armen van ongelijke lengte. Wat
gewogen moest worden werd aan de kortste arm bevestigd.
De loden eikel, ook gevonden in de vicus te Cuijk, is waarschijnlijk het
contragewicht van een Romeinse unster weegschaal.

Afb. 7 Een
Romeinse eikel

Fibulae/mantelspelden gedragen in de romeinse tijd in cuijk
Tijdens het archeologisch onderzoek van de vicus aan de Grotestraat in 1997 zijn in Cuijk
een aantal prachtige fibula’s/mantelspelden gevonden. De opgraving vond plaats onder
de huidige HEMA. De fibula, ook wel mantelspeld of doekspeld genoemd, is een historisch
gebruiks- en siervoorwerp als sluitspeld voor kledingstukken. De fibula
kan gezien worden als de voorloper van de knoop en de ritssluiting.

Afb. 8-10 Nog enkele van de gevonden fibula’s in de vicus Cuijk 1997 uit de 1e en 2e eeuw na Christus.

De fibula werd meestal door vrouwen gedragen. De speld zorgde ervoor dat de kleding vast
bleef zitten. Door de versiering van de speld kon je zien wat de stand en afkomst was van
de drager. Je kon dan gelijk zien of iemand vrijgezel, getrouwd, soldaat of keizer was. Later
werden de sierspelden ook onderdeel van de soldatenuitrusting.
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135 Romeinse munten gevonden in de vicus Ceuclum/Cuijk

Afb. 11-14

Maar liefst 135 Romeinse munten zijn gevonden bij de opgraving van een klein gedeelte van
de vicus aan de Grotestraat te Cuijk in 1997. De munten bestaan voornamelijk uit assen,
denarii en sestertiën uit de vroege keizertijd, eerste en tweede eeuw na Chr. met onder
andere de keizers Augustus, Claudius, Nero, Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius en Marcus
Aurelius.

Afb. 15-18

In Italië kon je in de eerste eeuw voor een as een brood kopen. Een soldaat verdiende in die
tijd ongeveer duizend sestertii per jaar (1 sesterti = 4 assen). Munten waren meer dan alleen
betaalmiddel en dienden ook als propaganda voor de keizer doordat zijn portret erop stond.
Op een groot aantal van de gevonden munten komen de letters SC voor. Dat wil zeggen dat
ze geslagen zijn bij besluit van de senaat.
De vicus was een plek waar veel dagelijkse activiteiten plaatsvonden. Er werd handel
gedreven in gebruiksgoederen voor levensonderhoud en er was onder andere productie van
aardewerk. De aanwezigheid van de Romeinse weg en de Romeinse brug te Cuijk maakten
het vervoer van de verhandelde goederen mogelijk naar het noorden richting Nijmegen/
Xanten en naar het zuiden richting Maastricht. Cuijk blijkt in de eerste en tweede eeuw al
een belangrijke handelsplaats te zijn en neemt hiermee in het Romeinse verleden in NoordBrabant, Nederland maar ook ver daarbuiten een steeds voornamere plaats in. De munten
zijn nu in onderzoek bij de Nederlandse Bank en worden opgenomen in NUMIS en PAN.
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Romeinse munt met klop BON, gehalveerde munten en munt met een kartelrand
gevonden in de vicus Cuijk 1997
Aangenomen wordt, dat de kloppen hun ontstaan vonden in het grote tekort aan pasmunt
in de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. Bij het verschijnen van nieuwe munten van
een opvolgende keizer werd het circulerend geld van een klop voorzien en bleef dit normaal
in omloop. Verder werden kloppen aangebracht bij sanering van het circulerend muntenbestand, waarde-verandering van de munt, verandering van het circulatiegebied en als vorm
van belastingheffing, waarbij munten tegen betaling van leges van een (nieuwe) klop konden
worden voorzien.

Afb.19-20 BON klop-letter N in spiegelschrift.

Een bekend voorbeeld van een klop is het caesar-monogram, leesbaar als CAR of CAES.
Samenvoegingen van twee of drie letters tot een ligatuur komen vooral bij de kloppen IMP en
AVG veelvuldig en in verschillende vormen voor.
Gehalveerde munten en munten met een kartelrand
Zowel als losse vondst als in vondstcomplexen komen soms gehalveerde munten voor. De
specifieke behoefte aan kleinere munteenheden was blijkbaar zo groot geworden, dat in
bepaalde gevallen koperen munten (voornamelijk assen) werden gehalveerd of soms zelfs in
vieren gedeeld.

Afb. 21
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Bijzonder Romeinse munt met kartelrand
Het is niet helemaal duidelijk wat de reden
is van het slaan van de denarius ‘serratus’,
oftewel de denarius met de kartelrand.
Mogelijk werd dit gedaan om vervalsing
door zilverplatering tegen te gaan. Het
woord serratus slaat op de gekartelde of
zaagvormige rand van het muntje.
Afb. 22-23

Schervenavond 2018: enkele vondsten op een akker in 2018 in de omgeving van Grave

Afb. 24-25 Middeleeuwse Denar 1180-1191 Koln Bistum Philipp von Hensberg in zilver en
Afb. 26-27 Kwart ECU/kroon van Lodewijk XIIII de Zonnekoning 1643-1715 in zilver geslagen in A=Parijs

Afb. 28-29 Pijpenkop met leeuw in Hollandse tuin
en molen 18e eeuw

Afb. 30-31 Vuurkaatsen voor musketgeweer met
gebruikssporen 17e- 19e eeuw

Afb. 32-35 Muntgewicht Reaal/Keizersreaal/Koningsreaal 1648, maker Peeter Herck en muntgewicht ½
Angel 1593, maker Matthijs Molckman te Middelburg
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Afb. 35-38 Muntgewicht Duitse Goldgulden 1630-1660 met Rijksappel en op de keerzijde een leeuw met
zwaard, maker Gillis Jorisz Vermeulen te Rotterdam en muntgewicht 2 Escudo Spanje, maker Isaac te
Welberg

Afb. 39-41 Uitbreiding van mijn eerder gevonden Romeinse muntschat: sestertie Antoninus Pius 19.40
gram heri neringsmunt, kz. begrafenisfakkel en as met dubbele klop IMP AVG 10.40 gram Imperator
Augustus. Munten uit de eerste - tweede eeuw

Afb. 42 Boekbeslag 17e-18e eeuw

Afb. 43-44 Bandeliersluiting 17e-18e eeuw met tekst MARIA
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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 ZuidoostGelderland, 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 Archeologie in Nederland, het tijdschrift
voor de Nederlandse archeologie.
Lid of donateur worden?
Een gewoon lidmaatschap kost u € 55,- per jaar. Een jongerenlidmaatschap kan worden
aangevraagd door personen van 14 t/m 27 jaar en kost € 30,- per jaar. Leden ontvangen het
jaarverslag van deze afdeling en vijf maal per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland
en het 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 de website van de AWN (https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/). U wordt dan
automatisch lid van afdeling 16.
Heeft u geen belangstelling in actieve deelname aan opgravingen of in toezending van
Archeologie in Nederland en het 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!).
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