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VOORWOORD
John Jansen

Het zijn toch weer de Romeinen die een aanzienlijk deel van dit Jaarverslag 2019 weten te 
vullen. Er zijn weer nieuwe vondsten, nieuwe analyses en nieuwe inzichten te melden over 
die ‘rare jongens’ die van alles en nog wat hebben achtergelaten in de paar honderd jaar dat 
ze hier hebben rondgelopen. Ik ben bij schrijven van dit Voorwoord nog niet besmet met het 
Coronavirus, maar wel met het virus van de archeologie en de geschiedenis en dan met name 
met de Romeinenvariant daarvan. Want ik moet nog steeds vaak aan de Romeinen denken 
en besef dan tegelijkertijd welke invloed ze nog steeds hebben, bewust en onbewust. Zo 
zijn er in de sauna altijd wel momenten dat ik me even realiseer dat de Romeinen hier 2000 
jaar geleden ook van genoten. In Nijmegen zijn de twee bekende sauna’s niet toevallig ook 
‘Thermen’ genoemd, naar hun oorspronkelijke Romeinse voorgangers. Ook in mijn dagelijkse 
werk bij het waterschap kom ik de Romeinen regelmatig tegen, als er bijvoorbeeld een 
muntvondst bij een waterloop van het waterschap is gedaan of als bij dijkversterkings- of 
rivierverruimingsprojecten rekening moet worden gehouden met archeologisch erfgoed. 
En als er thuis ergens een veiligheidsspeld rondslingert die op zijn plek moet worden 
teruggelegd, dan wordt in gedachten ook het verband met een fibula gelegd. Zie ik een 
belletje in glaswerk, dan komt meestal als eerste gedachte op dat dergelijke belletjes ook 
kenmerkend zijn voor het Romeinse glaswerk. Dan heb ik het nog niet over het gebruik van 
de Romeinse cijfers; die staan standaard in ieder tekstverwerkingsprogramma. En met 
een zoon die ‘Julius’ heet heeft het Romeins zich voorgoed in mijn wezen genesteld. Dit zijn 
geen uitingen van een idolate fanaat, maar nuchtere constateringen van een vrijwilliger in de 
archeologie. En ik koester het besef dat ik hierin gelukkig niet de enige ben. Ik wens u veel 
leesplezier!



5

VERSLAG VAN DE SECRETARIS
Leo ten Hag 

Basiscursus archeologie
Voor (nieuwe) AWN-leden werd ook in 2019 door de Afdeling Nijmegen e.o., in samenwerking 
van Afdeling 17 Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, de Basiscursus archeologie georganiseerd. 
In zeven bijeenkomsten in de periode januari tot maart kregen de cursisten theorie en praktijk 
van het archeologische handwerk.

Deelname archeologische werkzaamheden

Opgraving van een waterput
Tijdens Nationale Archeologiedagen op 12 oktober 2019 heeft een groot aantal leden 
van onze Afdeling deelgenomen aan een publieksopgraving in Elst (een waterput). De 
opdrachtgever voor deze opgraving was Projectbureau Park Lingezegen en de uitvoerder 

van de opgraving Greenhouse Advies B.V. Bij voorbereidende werkzaamheden ten behoeve 
van de aanleg van een fietspad in Park Lingezegen kwamen grondwerkers van het genoemde 
Projectbureau mogelijk archeologisch interessante resten tegen bij de sloot langs het spoor 
(Elst – Arnhem). De vondst van veel bakstenen in de vorm van een cirkel deed vermoeden dat 
zich hier een oude waterput bevond. Daarnaast werden wat muurresten gevonden. 

Afb. 1 Veel AWN’ers (in de oranje hesjes) bij 
de opgraving en een ietwat tegenvallend 
aantal bezoekers

Afb. 2 De aanwezigheid van de AWN onder de 
aandacht gebracht
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De put ligt in het tracé van het oude 
Notenlaantje. Deze weg voerde naar het 
laatmiddeleeuwse (vanaf 15de eeuw) 
kasteelterrein. De put zal waarschijnlijk 
zijn aangelegd nadat het Notenlaantje als 
weg naar het kasteel in onbruik is geraakt. 
Archiefonderzoek maakt aannemelijk dat de 
put en de overige bouwresten in verband 
kunnen staan met een wachthuisje ter 
plaatse. De put zou dan gediend kunnen 
hebben voor de opvang van regenwater. 

Zoekdag in Grave
Er zijn geen noemenswaardige vondsten 
gedaan bij de opgraving in Elst. Dat was 
heel anders bij de zogenoemde ‘zoekdag’ 
op een akker bij Grave. Met eenmalige 
toestemming van de grondeigenaar en op 
uitnodiging van Jan Kusters mochten AWN’ers 
dit archeologisch rijke terrein afzoeken. Het 
resultaat leest u elders in dit Jaarverslag.

Afb. 3 en 4 Sporen van de waterput en het resultaat van de opgraving

Afb. 6 Een kleine greep uit de hoeveelheid vondsten

Afb. 5 Marijke, Aad, Pauline en Frans
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‘Indooractiviteiten’: Piersonstraatproject
In vorige jaarverslagen en op onze website berichtten we al uitvoerig over het onderzoek 
van beerputten uit de Piersonstraat. Voor het determineren van de (aardewerk)vondsten 
is het gebruik van het zogenoemde 
‘Deventersysteem’ een onontbeerlijk 
hulpmiddel.

Informatie aan derden (archeologische 
bureaus) 
Het archeologisch bureau RAAP benaderde 
ons in 2019 tweemaal met een verzoek om 
nadere informatie omtrent respectievelijk 
de locaties Bijsterhuizen 4017 bij Wijchen 
en in Bemmel bij de straten Hedera en 
Geranium. Bureau Econsultancy wilde 
van ons weten of wij ten behoeve van een 
proefsleuvenonderzoek inlichtingen konden 
geven over de locatie Spoorlaan 10 in 
Groesbeek. Het Bureau voor Archeologie 
uit Utrecht vroeg of wij wel eens vondsten 
hadden gedaan in Elst, woningbouwplan De 
Pas en of we wel eens actief waren geweest 
op een locatie tussen de Vormerseweg en 
Westerdreef in het zuidwestelijk deel van 
Wijchen. 
Bij het beantwoorden van al deze vragen 
kon uw secretaris dankbaar gebruik maken 
van onze Jaarverslagen (alle digitaal op onze 
website) en meer in het bijzonder van de door 
webmaster Aad Hendriks met noeste ijver samengestelde vondstenkaart. 

Lezingen
Om onze dorst naar kennis te laven organiseerden wij weer een aantal lezingen. Op dinsdag 
19 februari vertelde Harry van Enckevort (Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen) 
over ‘De desintegratie van de limes. Verandering in Nijmegen en op het Noord-Limburgse 
platteland gedurende de Romeinse tijd’. Speciale aandacht ging in deze lezing uit naar 
het verval van de limes vanaf de late tweede eeuw en de Frankische groepen die vanaf de 
overzijde van de Rijn op verschillende momenten het Romeinse rijk binnentrokken. 
Aansluitend op de Afdelingsledenvergadering, dinsdag 16 april 2019, hoorden de aanwezigen 
het verhaal van Lourens van der Feijst over de opgraving van een grafveld uit de Romeinse 
tijd. Vele vrijwilligers van AWN assisteerden bij deze, in het kader van de nieuwe aanleg A15 
bij Bemmel uitgevoerde, opgraving. 

Afb. 7 Een deel van de deelnemers aan het 
Piersonstraatproject 

Afb. 8 Kees Brok geeft uitleg over het 
Deventersysteem
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Op 4 juni 2019 maakten we een sprong in de tijd: van de Romeinse periode naar de 11de en 
12de eeuw, toen, net als elders, in het oostelijke rivierengebied allerlei kleinere grondheren 
er hun versterkingen (bijvoorbeeld Ooij, Batenburg, Hernen en Wijchen) bouwden. Dit proces 
was, volgens de spreker van deze avond Bas Aarts, een onderdeel van de vorming van eigen 
heerlijkheden in de regio, op basis van allodiale of geüsurpeerde rechten. 
Zijn lezing richtte zich speciaal op de periode rond het jaar 1000. Dit omdat het oostelijke 
rivierengebied een bijzonder inzicht biedt in met name de vroege burchtenbouw, onder 
andere dankzij de bewaard gebleven voorbeelden. 

Van bovengronds erfgoed naar cultureel erfgoed onder water: problemen, kansen en 
inzichten met betrekking tot dit erfgoed was het onderwerp van de lezing van Will Brouwers 
op 26 november. Scheepswrakken zijn archeologische tijdcapsules die een schat aan 
gegevens herbergen die we meestal op geen enkele andere manier kunnen verkrijgen. 
Wrakken en hun verhalen zijn een essentieel onderdeel van onze gedeelde identiteit, zelfs in 
een stad in het achterland, zoals Nijmegen

Excursie naar Huissen 
Het is de afgelopen jaar een soort traditie binnen onze Afdeling geworden: excursies naar de 
in ons werkgebied actieve AWN-leden. Na onder andere Cuijk, Gennep en Grave was het deze 
keer de beurt aan Huissen om ons te ontvangen. Een (foto) verslag van deze gedenkwaardige 
dag is verderop in dit Jaarverslag te lezen en te bekijken.

Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
Sinds 2013 is in de omgeving van Nijmegen de Werkgroep Archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog actief met het verrichten van veldonderzoek naar sporen van deze oorlog op 
de Wylerberg, het Nederrijk en 
de Jansberg. Het onderzoek op 
de Wylerberg en het Nederrijk 
heeft in 2019 geresulteerd in 
het publieksboek ‘Groesbeek 
Heights. Sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog op de 
Duivelsberg en in het Nederrijk’, 
samengesteld door Leo ten 
Hag, Paul Klinkenberg en Willem 
Kuppens. Het eerste exemplaar 
van het boek werd op zaterdag 7 
september in ontvangst genomen 
door burgemeester Slinkman van 
de gemeente Berg en Dal. 

Afb.9 Burgemeester Slinkman (gemeente Berg en Dal) tijdens zijn toespraak in de Holthurnsche Hof, 
waar de presentatie van ‘Groesbeek Heights’ plaats vond. 
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Afb. 10 De verkoop liep boven 
verwachting goed: in de top tien van 
boekhandel Dekker van der Vegt.

Bestuursactiviteiten 
Het bestuur van de Afdeling 
Nijmegen en omstreken kwam 
in 2019 vijfmaal bijeen: op 23 
januari, 13 maart, 15 mei, 4 
september en 20 november. In 
de verschillende vergaderingen 
werd gesproken/gedebatteerd/
informatie uitgewisseld over 
onder andere de toekomst 
van onze afdeling. Een eerste aanzet voor een op te stellen beleidsplan is gegeven en 
zal het komende jaar nog concreet gestalte moeten krijgen. Een punt van aandacht was 
de ontsluiting van de AWN collectie archeologisch materiaal: wie gaat/gaan dat in de 
toekomst doen? 

Als afdeling geven we regelmatig boeken in eigen beheer uit. Het bestuur heeft zich gebogen 
over de vraag of we zelf als uitgever op kunnen treden, maar de hiermee verband houdende 
administratieve verplichtingen heeft haar hier voorlopig van af doen zien. Het vinden van 
nieuwe bestuursleden stond ook op de agenda. Miriam de Groot nam in 2019, na tien jaar 
lidmaatschap, afscheid van het bestuur. Bestuurslid (en veldwerkcoördinator) Frans Peters 
gaf te kennen er ook mee te willen stoppen. 

Op 13 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats, deze keer in Enschede. Namens 
het bestuur werd de vergadering bezocht door Frans Peters en Leo ten Hag. Locatie was 
de Museumfabriek, in de jaren geleden door de vuurwerkramp grotendeels verwoeste wijk 
Roombeek. 

Een paar dagen later, op 16 april, werden de leden uit Nijmegen en omstreken 
bijeengeroepen om de Afdelingsledenvergadering bij te wonen. Het hoogtepunt van deze 
vergadering was zoals altijd de uitreiking van de Wim Tuijnfibula. Deze keer viel de eer te 
beurt aan Huissenaar Cor Neijenhuis. Voorzitter John Jansen: “over de vraag wie dit jaar 
de fibula in ontvangst zou mogen nemen was er binnen het bestuur geen enkele discussie. 
De laureaat van vanavond is al 45 jaar lid van onze vereniging, vervult een voortrekkersrol 
in de lokale archeologie en heeft in al deze jaren een grote bijdrage geleverd aan de 
geschiedschrijving van zijn geboorteplaats en de omgeving daar om heen. Ik spreek hier 
over de plaats Huissen en over Cor Neijenhuis. Cor, je bent de drijvende kracht achter het 
stadskernonderzoek van Huissen en van het Stadsmuseum Hof van Hessen met zijn met 
archeologische vondsten rijk gevulde vitrines. Zelf heb je archeologie omschreven als een 
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‘puzzel leesbaar maken door er steeds nieuwe stukjes aan toe te voegen’. In verschillende 
publicaties (Kijk eens wat ik gevonden heb, Archeologie in onze achterTuijn) kunnen we lezen 
hoe jij samen met de Historische Kring Huissen je geboorteplaats op de archeologische kaart 
hebt gezet. Cor, we zijn er trots op jou als lid van de AWN te hebben en ik speld je met alle 
genoegen de Wim Tuijn-fibula op.”

John Jansen en Leo ten Hag bezochten op 9 november de jaarlijkse afgevaardigdendag, 
zoals altijd gehouden in het RCE-gebouw in Amersfoort. Het thema deze dag was ‘Jeugd en 
archeologie’ en dat betekende erg veel presentaties van docenten en studenten.

Hoofdredacteur Archeologie in Nederland/AWN Magazine
In het najaar van 2019 ontving Leo ten Hag het verzoek van de redactie van Archeologie 
in Nederland en het AWN Magazine om ondersteuning te bieden bij de samenstelling van, 
in eerste instantie, met name het AWN Magazine. Vanwege gezondheidsproblemen moest 
hoofdredacteur William ten Brink zich terug trekken. Door het landelijk bestuur van de AWN is 
Leo, op voorspraak van de redactie, vervolgens gevraagd om de functie van hoofdredacteur 
op zich te nemen en tevens tot het landelijk bestuur toe te treden. Leo heeft hierin 
toegestemd. Tot de algemene ledenvergadering van 4 april 2020 zal hij deze functie als ad 
interim vervullen. 

Leden en donateurs
Het aantal leden van AWN Afdeling Nijmegen en omstreken blijft al enige jaren stabiel. Aan 
het eind van 2019 telde ze 141 geregistreerde leden. Van een aantal donateurs ontvingen wij 
een financiële bijdrage, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.

Afb. 11 Cor Neijenhuis krijgt door John Jansen de Wim Tuijnfibula opgespeld. 
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AQUAGATE: DEEL II 
Aad Hendriks 

In het vorige Jaarverslag heb ik de watersnoodperikelen van stuwwal-rand-bewoners 
beschreven als oorzaak van de tsunami aan Romeins scherfmateriaal. In 2019 zijn we 
(on)regelmatig de voet van de stuwwal aan de Ubbergseweg blijven inspecteren op 
achtergebleven scherven. 

Overigens moet ik van de mensen die daar verstand van hebben ‘spoelzandwaaier’ of ‘sandr’ 
schrijven in plaats van ‘stuwwal’, maar ‘stuwwal’ vind ik toepasselijker klinken, vooral wanneer 
je daar beneden staat en tegen die steile heuvel aan kijkt. Dus dat woord gebruik ik hier. Ik 
hoop dat u me dit niet kwalijk neemt. 

Zoals verwacht is het aanbod teruggelopen nadat de heuvel ter plaatse van het rampgebied 
weer aangeplant is en de bodem verstevigd is met gaaswerk. (zie JV 2018, blz. 34 e.v.) 
Maar omdat ons onderzoeksgebied het stuk stuwwal aan de Ubbergseweg vanaf de 
Beekmansdalseweg tot aan de oversteek over de Nieuwe Ubbergseweg betreft (dus ruimer 
dan alleen het rampgebied), lopen Marijke Pennings, Marijke Mesu en ondergetekende langs 
deze route met een stok in het pakket gevallen bladeren te woelen en proberen daarbij de 
doorns van braamstruiken buiten bereik van onze hoornvliezen te houden. 

Wanneer je een jaar lang dezelfde route loopt vind je, behalve dat wat je hoopt te vinden, ook 
talrijke ‘bijgaven’ waarvan ik er twee wil noemen. Een fles wijn van de Aldi die we, aangezien 
hij ongeopend was, thuis met smaak geofferd hebben aan Bacchus in de hoop op meer 
fraaie vondsten. Ook bijzonder was de vondst van Marijke Mesu. Het betrof een sierlijk glazen 
voorwerp waarvan we later begrepen dat het een hasjpijp is. Het ligt bij ons in de boekenkast 
tussen andere trofeeën. Toch hebben we ook nog een respectabel aantal Romeinse scherven 
kunnen verzamelen, waarvan verderop verslag. 

Na het thuis wassen van de scherven vond het determineren onder de enthousiasmerende 
sturing van Ben Teubner plaats in het archeologisch depot van de gemeente Nijmegen, waar 
Afdeling 16 een gastvrij onderkomen heeft en waar we de profs en de handboeken onder 
handbereik hebben. Net als bij het vorig verslag van Aquagate hebben we nooit vergeefs 
aangeklopt bij Harry van Enckevort, Joep Hendriks of Kees Brok om onze determinaties te 
laten staven of bij te schaven. 

Omdat de scherven over de gehele lengte van de stuwwal langs de Ubbergseweg 
voorkomen, heeft Marijke Pennings de stoute schoenen aangetrokken en de bewoners van de 
Ubbergseweg van het dubbele huis (Afb.1) tegen de stuwwal om permissie gevraagd om de 
oppervlakte van hun hangende tuinen te mogen onderzoeken. Deze strekken zich uit in ‘bijna 
verticale’ richting tegen de stuwwal op, onderbroken door enkele zitjes op verschillende 
niveaus met een prachtig uitzicht over de Ooijpolder. En waar we op hoopten: we kregen 
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toestemming beide tuinen te onderzoeken! Zo togen Ben, de twee Marijke’s en de schrijver 
dezes naar het bewuste adres, waar we zelfs met koffie ontvangen werden. 
Overigens is een klim tegen de stuwwal dwars door de dichte begroeiing tot aan de boven-
erfscheiding niet geheel zonder gevaar, getuige de koprol achterover die dezelfde schrijver 
maakte, tussen varens en braamstruiken door, en die daarna zijn bril moest gaan zoeken. 

Het positieve gevolg was dat we met een zak vol studiemateriaal huiswaarts togen. Om deze 
scherven niet meteen te mengen met de overige scherven van ‘project Stuwwal’ hebben 
we deze categorie scherven ‘Mannendaal’ genoemd, naar analogie van het Vrouwendaal, 
iets westelijker. Zo kunnen we vergelijken of er nog verschil in soort of ouderdom is met de 
vondsten die we onderlangs de stuwwal gedaan hebben. Hierbij zij aangetekend dat we het 
‘Mannendaal’ tot nu toe slechts eenmaal bezocht hebben. 

Uiteraard hebben we over het hele traject van ons onderzoeksgebied te maken met 
Romeins afval dat op enig moment over de rand is gekieperd. Hier kunnen we dus geen 
enkele archeologische conclusie aan verbinden, behalve dan over het eertijds gebruik van 
bepaalde soorten aardewerk in de Romeinse periode te Nijmegen. Zo vonden we bijvoorbeeld 
geïmporteerd sigillata uit La Graufesenque, maar ook fijn Holdeurns aardewerk en stukken 
van dakpannen, eveneens van Holdeurnse makelij. 

De oorspronkelijke titel was ‘Aquagate: de finale?’ Maar in januari 2020 zijn we, voordat dit 
stuk ingeleverd werd bij de redactie, weer op onderzoek uit geweest. Met vondsten, dus een 
deel III zit er wel in. 

Afbeeldingen 

Afb. 1 Aquarel J. De Leeuw 1824. Gezicht op de 
weg naar Kleef, op de voorgrond de weg naar de 
Ooij ter hoogte van het huidige gemaal. In de verte 
het huis tegen de stuwwal (Bron: Collectie RAN 
documentnummer D664).

Afb. 2 Graffiti op Terra Sigillata 
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Afb. 3 Ruwwandige aardewerk van het ‘Mannendaal’

Afb. 5 Een wenkbrauw van een gezichtsurn op 
geverfd aardewerk

Afb. 7 Oogst van een uurtje sprokkelen langs de 
stuwwal 

Afb. 4 Nieuwetijds aardewerk van de stuwwal 

Afb. 6 Fijn Holdeurns aardewerk van de stuwwal 

Afb. 8 Determinatie vondsten stuwwal met Marijke, 
Marijke en Ben 
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Diagrammen 
Stuwwal: 

Tabel 1 Materiaalgroepen

Tabel 3 BouwmateriaalTabel 2 Belgische Waar
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Mannendaal:

Tabel 6 Materiaalgroepen

Tabel 5 Terra SigillataTabel 4 Holdeurns aardewerk
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Tabel 10 Terra SigillataTabel 9 Holdeurns aardewerk

Tabel 8 BouwmateriaalTabel 7 Belgische Waar
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INHEEMS-ROMEINSE FIBULAE UIT HET CIRCUL VAN DE OOIJ
Mike den Hartog

Inleiding
Bij ontgronding ten behoeve van kleiwinning aan de St. Hubertusweg in Ooij werden 
tussen 1983 en 1985 door leden van de AWN Afdeling Nijmegen meerdere vondsten 
uit de Romeinse tijd gedaan, alsmede uit eerdere periodes zoals het neolithicum en de 
bronstijd.1 Bij dit onderzoek werden tien fibulae gevonden die tot nu toe nog niet waren 
gedetermineerd.2 In 2004 heeft in het omliggende gebied een proefsleuvenonderzoek door 
Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen plaatsgevonden.3 Een vermeldenswaardige vondst 
daarbij was een paardenskelet dat mogelijk uit de middeleeuwen stamde.4 In dit stuk komen 
de tien genoemde fibulae aan bod en worden ze getoond met foto’s van Aad Hendriks. 
In het kort gaat het om een tweetal ogenfibulae en een boogfibula en vijf draadfibulae van 
het type Almgren 15 en twee fibulae van het type Almgren 16. De fibulae worden in deze 
volgorde besproken. 

Tabel: Fibulae uit de Ooij met datering 

Nr Type Datering Lengte 
cm

Gewicht 
gram

Overige kenmerken

1 Ogenfibula 50-100 5,6 6,0 Iets geplet en verbogen

2 Ogenfibula 50-100 4,6 5,4 Compleet

3 Boogfibula (bovendraads) 
Almgren 22, Haalebos 4A

1-70 5,9 16,5 Naald afgebroken

4 Draadfibula Almgren 15 70-150 4,1 5,5 Naald afgebroken

5 Draadfibula Almgren 15 70-150 4,8 5,0 Compleet IJzeren pin 
door de veerrol?

6 Draadfibula Almgren 15 70-150 4,9 7,5 Naald afgebroken

7 Draadfibula Almgren 15 70-150 4,9 4,0 Veerrol afgebroken

8 Draadfibula Almgren 15 70-150 4,6 4,5 Veerrol en naald 
ontbreken

9 Fibula Almgren 16 90-200 4,9 6,1 Naaldhouder afgebroken

10 Fibula Almgren 16 90-200 3,8 3,0 Met voetknop. Naald 
afgebroken.

1 Den Hartog 1984, 9-13, Den Hartog 1985, 49, Thijssen & Wildenberg 2005, 7.
2 Den Hartog 1984, 12, Thijssen & Wildenberg 2005, 7.
3 Thijssen & Wildenberg 2005, 4.
4 Thijssen & Wildenberg 2005, 16.
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De ogenfibulae
In de eerste eeuw na Chr. was de ogenfibula een regionaal veel gebruikte mantelspeld in het 
Nederrijnse gebied of het Romeinse bestuursgebied Germania Inferior. Ogenfibulae komen in 
het Nederlandse rivierengebied in de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. veelvuldig voor. 
Desondanks is de vraag hoe de ogenfibula in de Romeinse Rijnprovincies hun intrede hebben 
gedaan een onderwerp van discussie. Dit komt aan de ene kant omdat de oorsprong van dit 
type buiten het Romeinse rijk in het vrije Germanië ligt. De oudste vormen stammen mogelijk 
uit Bohemen.5 Aan de nadere kant lijkt het Romeinse leger ook een rol gespeeld te hebben 
in de verspreiding aangezien exemplaren van vroege ogenfibulae in Romeinse contexten 
aangetroffen zijn, zoals in het castellum van Haltern dat in 9 na Chr. ten tijde van keizer 
Augustus gebouwd was. Het gebruik van ogenfibulae werd in ieder geval in het Nederrijnse 
gebied snel opgepikt. Dit geldt zowel voor de militaire kampen van hulptroepen als inheemse 
nederzettingen. Rond het midden van de eerste eeuw was de ogenfibula daar zelfs een van de 
meest gebruikte mantelspelden.6 In de loop van de tijd is de vorm aan verandering onderhevig 
geweest. Bij de oorspronkelijk vorm zijn de ogen duidelijk zichtbaar als openingen in beide 
zijkanten van de beugel. Later zijn de ogen in de voorkant van de beugel aangebracht. De twee 
gevonden ogenfibulae zijn van een nog latere vorm waarbij de ogen zelfs ontbreken (afb. 1 t/m 
3). Voor de datering wordt laat-Claudisch tot het einde van de eerste eeuw aangehouden.

Afb. 1: Fibula 1 Ogenfibula Afb. 2: Fibula 1 bovenaanzicht Afb. 3: Fibula 2 Ogenfibula

Knik- en boogfibula
Twee fibulatypes die met name in de eerste helft van de eerst eeuw na Chr. in de regio’s 
langs de Rijn veel voorkwamen waren de knikfibula en de boogfibula.7 Deze twee fibulatypes 
ontwikkelden zich uit eerdere vormen die al in de ijzertijd, en dus voor de Romeinse periode, 
gebruikt werden. Beide fibulatypes worden vaak in inheemse agrarische nederzettingen 
gevonden. De knikfibula werd bij de St. Hubertusweg echter niet aangetroffen. Maar de 
vindplaats leverde wel een groot exemplaar op van de boogfibula (afb. 4). Deze was met een 
lengte van 5,9 cm en een gewicht van 16,5 gram veruit de grootste en zwaarste van de tien 
gevonden fibulae. Gezien de beugelknop en de knop op de veerhaak heeft deze boogfibula 
een datering uit de pre-Flavische periode (dus voor 70 na Chr.).8 

5 Cosack 1979, 60.
6 Haalebos 1986, 37.
7 Den Hartog 2016, 72.
8 Heeren & Van der Feijst 2017, 69.
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Afb. 4: Fibula 3 Afb. 5: Fibula 4 Afb. 6: Fibula 5

Afb. 7: Fibula 6 Afb. 8: Fibula 7 Afb. 9: Fibula 8

Draadfibulae
Toen het gebruik van de ogenfibula terugliep won het gebruik van twee andere types aan 
populariteit. Het gaat daarbij om de fibulatypes Almgren 15 en Almgren 16. Deze twee 
fibulatypes waren populair vanaf de Flavische periode tot ver in de tweede eeuw. Van de 
eenvoudige draadfibulae behoren vijf exemplaren tot het type Almgren 15 (afb. 5 t/m 9). 
Twee andere fibulae zijn zoals gezegd van het type Almgren 16 en hebben een platte beugel 
die hier in beide gevallen versierd is met een over de lengte aangebrachte lijn en een patroon 
van ribbels (afb. 10 en 11). Bij het eerste exemplaar hiervan is de naaldhouder afgebroken. 
Het tweede exemplaar is kleiner en is voorzien van een voetknop aan de naaldhouder (afb. 12 
en 13). 

Afb. 10: Fibula 9 bovenaanzicht Afb. 11: Fibula 10 bovenaanzicht Afb. 12: Fibula 9 Type Almgren 16

Afb. 13: Fibula 10 Type Almgren 16 met voetknop
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Conclusie
Wat kunnen we zeggen over de datering van de fibulae? De fibulae betreffen vormen die alle 
gebruikelijk waren in het Nederrijnse gebied. Zij laten een spectrum zien van de eerste en 
tweede eeuw na Chr. Het oudste exemplaar is waarschijnlijk de boogfibula. Dit betreft een 
pre-Flavisch type dat dus voor 70 na Chr. in gebruik is geweest. Ogenfibulae waren ook in 
de pre-Flavisch periode populair, maar het type van de twee gevonden exemplaren kende in 
het gebruik een uitloop tot het einde van de eerste eeuw na Chr. Vanaf de Flavische periode 
komen in Germania Inferior de eenvoudige fibulatypes Almgren 15 en Almgren 16 in zwang. 
Dit is ook zichtbaar in de groep fibulae van de St. Hubertusweg. Dat soort fibulae bleven 
populair tot ver in de tweede eeuw na Chr.
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HET LAATSTE STEENBLOK VAN EEN ROMEINSE BRUGPIJLER?
Peter Seinen

Tijdens het extreem lage water rond de jaarwisseling van 2016-2017, viel bij de inspectie 
van de Loswal in Cuijk, een regelmatig gevormde steen op. Het blok lag omringd door 
stortsteen, net onder het wateroppervlak, slechts een paar meter ten oosten van de 
damwand. Doordat het steenblok stevig in de zand-grind bodem verankerd lag, kon alleen de 
bovenzijde gemeten worden: 67 x 120 cm2. Daarmee was het veel groter dan de omringende 
stortstenen. Onderzoek van het oppervlak leerde dat de steensoort een metamorf kwartsiet 
is, rijk aan kwartsaders. Stortsteen in Nederland bestaat doorgaans uit basalt, graniet, 
schalie, kalk of grauwacke.1 Metamorf kwartsiet werd door Romeinen wel als bouwmateriaal 
gebruikt, maar de Romeinse brug bij Cuijk was voor het grootste deel opgetrokken van 
zandsteen, kwarts-zandsteen en kalksteen.2 

Het is dus mogelijk dat we hier te maken hebben met 
een steenblok van de tot nu toe nooit teruggevonden 
pijler van gebied-5000 van de Romeinse brug.
We zetten het onderzoek naar bewerkingssporen voort.

1 Kennisplatform Nederlandse Infrastructuur & Openbare ruimte, CROW www.crow.nl
2 Goudswaard B., 2000: The Late Roman Bridge at Cuijk, ROB-Report-44,

Situatietekening 
steen, 
dwarsdoorsnede.
Tekening: 
Marc Penning

Steen net onder de waterspiegel.
Foto: Peter Seinen

http://www.crow.nl
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JAARVERSLAG 2019 WERKGROEP ARCHEOLOGIE CUIJK 
Ton van der Zanden

Romeinse weg in de etalage
Als eerste activiteit van 2019 nam de WAC het initiatief om een leegstaande etalage in 
winkelcentrum Maasburg te gebruiken om de aandacht te vestigen op het archeologische 

onderzoek in de Grotestraat. Dat onderzoek 
had nogal wat commotie teweeg gebracht 
vanwege de overlast voor winkeliers en 
publiek en de forse kostenoverschrijding 
van het archeologische onderzoek in de 
Grotestraat. Wij vonden dat mensen in ieder 
geval moesten kunnen zien waarom dat 
onderzoek moest plaats vinden. In de etalage 
konden we het profiel van de Romeinse weg 
op een doek van 5 x 2.20 m tonen, waarbij op 
video uitleg werd gegeven over het onderzoek 
naar de Romeinse weg. Deze bestond op een 
plaats uit een pakket van grindlagen van ruim 
2 meter dik. Ook werden vondsten getoond, 

zoals stukken van het wegdek, een maalsteen, Romeins bouwmateriaal en aardewerk, glas en 
een peillood van een groma. Voor de verdere aankleding hebben we een complete uitrusting 
van een legionair aangeschaft.

Romeinse aardewerkdag van AWN 
in Cuijk
Op 16 maart vond de Romeinse 
aardewerkdag van de AWN plaats in 
Archeologisch Centrum Cuijk. Hieraan namen 
ruim 20 personen deel uit het hele land 
en ook vrijwilligers van Museum Ceuclum. 
De introductie over Romeins aardewerk 
werd gegeven door Claudia Vandepoel. Zij 
verzorgde ook met haar Historische Keuken 
een zeer smaakvolle Romeinse lunch. Na 
de middag ging men aan de slag met het 
onderzoeken van een grote variëteit aan 
recent gevonden Romeins aardewerk en 
kon men de opgedane kennis in de praktijk 
toetsen. 

Afb. 2 AWN Aardewerkdag

Afb. 1 Etalage D-Reizen
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Romeinendag
De nationale Romeinenweek in mei had als thema: Waar zijn de vrouwen? Vrouwen speelden 
een belangrijke, maar onderbelichte rol in de Romeinse samenleving. Reden voor Jan Kusters 
om tijdens de Romeinenweek zijn recente vondst van drie Romeinse munten te presenteren. 
Een verslag hiervan is elders in het Jaarverslag opgenomen. 
Gemeente, Museum Ceuclum en WAC organiseerden een Romeinendag waarbij een hoofdrol 
was weggelegd voor de moeder van keizer Valentinianus. Een dag met tal van activiteiten in 
de Romeinse sfeer voor jong en oud.

Afb. 3 Romeinendag

Afb. 4 Romeinendag

Romeinse 
vondsten in Haps
In het westen van 
Haps bij een zijtak 
van het riviertje 
De Raam werden 
enkele natuurpoelen 
gegraven op een 
plek waar ik al 
eerder wat Romeinse scherven vond. Waar de bouwvoor was verwijderd vond Peter Beelen 
diverse scherven van Romeins vaatwerk en ook een kenmerkend oor met wat bijpassende 
scherven van een Romeinse kruik. Met de metaaldetector vond hij er ook twee Romeinse 
bronzen fibulae: een boogfibula en een prachtige ogen-fibula met een mooi rivierpatina. 
Vastgesteld is dat de vondsten stammen uit de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. 
hetgeen aantoont dat behalve in oostelijk Haps (Laarakker en omgeving) ook daar Romeinse 
bewoning is geweest. Op ongeveer dezelfde plek vond hij ook nog een kwartsietische 
schrabber uit het mesolithicum. Verder onderzoek bleek helaas niet meer mogelijk wegens 
verstoring door het graafwerk. 
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Afb. 5 De vuursteen, gevonden door Peter Beelen Afb. 6 Nog meer vondsten van Peter Beelen

Nieuw archeologiebeleid
Begin juni werd het nieuwe archeologiebeleidsplan gepresenteerd aan de raadscommissie. 
Aanleiding voor dit nieuwe, herziene archeologiebeleid was de onvrede bij de gemeente over 
de forse kostenoverschrijding bij archeologisch onderzoek in de Grotestraat. Het geldende 
archeologiebeleid zou te weinig sturingsmogelijkheden bieden, vond men. In feite stuurde 
men aan op een beleid met een heel beperkte doelstelling om zo kosten te besparen. 
Wij op onze beurt zijn er van overtuigd dat de gemeente niet in staat is gebleken dit 
onderzoeksproces goed aan te sturen. Een nieuwe beleidsplan met dure externe kosten was 
en is in onze ogen een verkeerde keuze. In juni werd de conceptnota in de commissie Ruimte 
behandeld. De grote pijnpunten in deze nota waren voor ons enerzijds het vrijgeven van de 
lager gelegen delen in deze gemeente omdat deze archeologisch gezien minder interessant 
zijn, zeker qua Romeinse geschiedenis en anderzijds de focus op het Romeinse verleden, 
waarbij prehistorie en middeleeuwen terzijde werden geschoven. 

Namens WAC heeft Tinie van den Heuvel onze bezwaren kenbaar gemaakt. Dat deed op zijn 
beurt ook onze dorpsgenoot Martijn Defilet, stadsarcheoloog van Arnhem. Maar ook vanuit 
de AWN en de wereld van de beroepsarcheologen werd de gemeente bestookt met bezwaren 
tegen deze voorgenomen kaalslag. Gevolg was dat de commissieleden het beter vonden om 
deze nota niet in behandeling te nemen.

Boudewijn Goudswaard van The Missing Link is als adviseur van de gemeente daarop de 
nota gaan herschrijven. Wij hebben als WAC met hem overleg gehad, hebben onze kennis 
en informatie aangeleverd ten behoeve van een zo compleet mogelijke archeologisch 
waardenkaart, waarop alle bekende archeologisch en historisch waardevolle gebieden staan 
opgenomen. Het is nu wachten op de nieuwe beleidsnota. 

Munten van keizers Titus en Hadrianus gevonden in de stort van de Korte 
Molenstraat Cuijk 2019
Tijdens de renovatie van de Korte Molenstraat werden er enkele plantgaten gemaakt en de 
vrijkomende grond werd afgevoerd naar een afgesloten terrein. De stort leverde nog enkele 
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fraaie vondsten op zoals de onderstaande Romeinse munten. Ook werd nog veel Romeins 
aardewerk aangetroffen. 

Munt: Restitutie-as Titus (79-81) uit 80-82(RICII(2) 469) 8.53 gram 28/28/3 mm 8 uur
Op de keerzijde staat een adelaar en was het belangrijkste veldteken van een legioen. 

Afb. 7 en 8 Restitutie-as Titus (voor- en keerzijde)

Munt: Hadrianus as (117-138) uit 119-138 11,25 gram 28/26/4 mm 6 uur. 
Keerzijde Salus is de vrouwelijke personificatie van de gezondheid, terwijl ze om een altaar 
kronkelende slang draagt of voedt.

Afb. 9 en 10 Hadrianus-as (voor- en keerzijde) (Munten gedetermineerd door Rob Reijnen)
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Onderzoek stortgrond afkomstig uit de Grotestraat
Op het Simon Homburgterrein lagen ook in 2019 nog hopen grond afkomstig uit de 
Grotestraat en die leverde ons een grote oogst aan Romeins schervenmateriaal. De 

totale hoeveel Romeins aardewerk en 
bouwmateriaal bedraagt ruim 20.000 stuks.
Omroep Brabant besteedde in Goud van 
Brabant aandacht aan ons werk op de 
stort en ook aan de zilverenmuntschat met 
de befaamde peperkorrels (de grootste 
hoeveelheid die in West Europa is gevonden) 
in Museum Ceuclum.

Kunstclub van zorgcentrum De Cantheelen bezoekt het Archeologisch 
Centrum Cuijk
Een van onze werkgroepactiviteiten was de 
ontvangst van de Kunstclub uit zorgcentrum 
De Cantheelen. Zes bewoners van het 
zorgcentrum met hun begeleiders hebben 
zich bezig gehouden met bodemvondsten en 
het verhaal daarbij. 

Herbouw Romeinse tempel 
Naast de Martinuskerk en pastorie ligt een 
stuk grond van de gemeente en die zou graag 
zien dat daar iets komt in de Romeinse sfeer. 
De Stichting Beeldentuin-Heemtuin (die dit 
perceel in beheer kreeg van de gemeente), 
Museum Ceuclum en WAC hebben de 
handen ineen geslagen en een plan uitgewerkt om van deze ommuurde “pastorietuin” een 
temenos=tempelhof te maken en er een Romeinse tempel te herbouwen. In de onmiddellijke 
nabijheid vond prof. Bogaers bij archeologisch onderzoek in 1964-1966 de fundamenten van 
twee (mogelijk zelfs drie!) tempels. De herbouw van een tempel zou iets van de Romeinse 
tijd in Cuijk kunnen doen herleven. De plattegrond van de kleinste tempel heeft model 
gestaan voor de tempel in Archeon in Alphen a/d Rijn. De projectgroep, die zich met het 
tempelproject heeft belast, is voortvarend van start gegaan. We hebben een studie gemaakt 
van ons beschikbare bronnen en hebben daardoor we al een aardig idee hoe deze tempel 
er uit moet komen te zien. In 2020 zal blijken of we voldoende middelen bij elkaar kunnen 
krijgen. Het is ons veel waard om de tempel te herbouwen. Per slot van rekening staat er 
alleen een in Archeon en bij Colijnsplaat. 

Afb. 11 Een deel van de oogst aan Romeins schervenmateriaal

Afb. 12 Bewoners van zorgcentrum De Cantheelen 
met bodemvondsten aan de slag
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Promotie Romeins verleden van Cuijk
Als werkgroep archeologie willen we op de eerste plaats bezig zijn met archeologisch 
onderzoek, het bestuderen van de vondsten van onszelf, maar ook wat er al meer dan 100 
jaar al gevonden is. Maar we vinden het ook belangrijk dat anderen interesse hebben voor dit 
archeologische verleden. Dus willen wij ook graag laten zien hoe dat archeologische verleden 
er uit heeft gezien. Dat doen we met heel beperkte middelen. Wij hebben een Museum 
Ceuclum, een archeologisch centrum en Romeinse Tuin waar we jong en oud ontvangen. 
Hoe je het ook wendt of keert: Cuijk kent een langdurige bewoningsgeschiedenis vanaf het 
mesolithicum. Toch springt ook voor ons de vier eeuwen Romeinse aanwezigheid er uit 
vanwege de aanwezigheid van het castellum, de brug over de Maas met aanlegsteiger, de 
vicus met werkplaatsen en mogelijk een badhuis, twee tempels, een horreum etc. en een 
grafveld dat zich uitstrekt langs de Romeinse weg naar het zuiden. En dat allemaal bevindt 
zich in een vrij klein gebied waar nu de Martinuskerk staat.

Het doet ons daarom heel erg deugd dat de gemeenteraad enige tijd terug besloot om 
het Romeinse verleden te promoten. Het Cuijkse marketingbureau Di-Visie kreeg de 
opdracht hiervoor een plan uit te werken. Ten behoeve van de archeologische input hebben 
wij intensief met Di-Visie samengewerkt. Begin 2020 wordt het promotieplan aan de 
gemeenteraad aangeboden.



28

BIJZONDERE ZOEKDAG OP UNIEKE AKKER TE GRAVE 22 OKT. 2019
Jan Kusters

Eenmalige toestemming
Door het terugvinden van een machineonderdeel, kwijtgeraakt door de eigenaar van een 
akker bij Grave, kreeg ik in de afgelopen vier jaar als enige toestemming van hem om dit 
terrein op archeologische objecten af te zoeken. De veehouder had namelijk nooit eerder 
toestemming verleend aan metaaldetectorzoekers om zijn akker te betreden. In oktober 
2019 maakte hij echter een uitzondering en kregen we eenmalig toestemming om met 
meerdere personen op zijn akker te zoeken. 

Een unieke akker
De akker is voor Nederland uniek te noemen omdat alle vondsten bij elkaar zijn gebleven. 
Vooraf werd aan de deelnemers van de zoekdag gevraagd om alle vondsten bij de 
totaalcollectie te laten en dit verzoek werd gehonoreerd.

Deelnemers van de VU Amsterdam, de 
RUG (universiteit Groningen), PAN, DDA, de 
AWN Afdeling Nijmegen en omstreken en de 
Werkgroep Archeologie Cuijk hebben een 
geweldige bijdrage geleverd om deze dag 
tot een succes te maken. Verrassend was 
ook het bezoek van drie wethouders van de 
gemeente Grave en de speciale belangstelling 
van de veehouder.

3.550 vondsten
Door de geweldige inzet van twintig 
deelnemers aan de zoekdag zijn er op één 
dag maar liefst 3.550 vondsten gedaan. 
Een aantal personen was uitgerust met een 

metaaldetector met als resultaat 660 metaalvondsten. Vooral de AWN Afdeling Nijmegen 
heeft vele veldvondsten gedaan van het totale aantal van 2.890 stuks. Nadeel was dat het 
rooien van de aardappelen, vanwege het slechte weer in de voorafgaande weken, pas de 
avond voor de zoekdag werd uitgevoerd, De veehouder heeft alle medewerking verleend 
door op de uiterste datum alsnog te rooien, een compliment is op z’n plaats. Metaal- en 
veldvondsten worden door mechanische landbouwwerktuigen vaak beschadigd en verkleind. 
Vooral bij pijpenkoppen en -stelen, steengoed, glas, aardewerk en vingerhoedjes is dit 
duidelijk waarneembaar. Inmiddels is de akker als grasland in gebruik.
Ook aan verbetering van het milieu hebben wij een mooie bijdrage geleverd door het 
opruimen van het giftig lood, zink, metaalsnippers en plastic. Door het uitrijden van compost 
zijn metaalsnippers op de akker gekomen en met behulp van de metaaldetector weer als 
afval opgeruimd.

Afb. 1 Een schijnbaar lege akker, maar vol met 
objecten…
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Afb. 2 Ook het milieu kreeg aandacht: giftig, lood, 
zink, metaalsnippers en plastic werden opgeruimd

Testen APP en tekenen akkerprofielen
De VU Amsterdam heeft een app, om 
vondsten eenvoudig op locatie te kunnen 
registreren met GPS-coördinaten, ter plaatse 
getest. Het resultaat was positief. Martien 
Koolen heeft enkele bodemprofielen getekend 
met bijzondere kenmerken van het perceel.

Oogvondsten totaal 2890: 
Pijpenkoppen en stelen, steengoed , porselein, aardewerk, tegels, glas, bouwmateriaal, 
natuursteen, leisteen Periode: Romeinse tijd tot heden maar vooral 17e tm 19e eeuw. 

Afb. 3-5 Een deel van de grote hoeveelheid vondsten

In totaal 550 metaalvondsten…
De oogst aan metaalvondsten na een dag zoeken: 8 gewichten, 47 knopen, 15 gespen, 
34 musket-, haakbus- en pistoletkogels, 4 kledinghaakjes, 8 kwaliteitsloden, 
2 kanonskogelfragmenten, 4 devotiescapulieren en kruisje, paumelle van een dolk of degen, 
et cetera. Het betreft vondsten uit vooral de 17e en 18e eeuw. 

Afb. 6 Vuurkaatshouder Afb. 7 Vingerhoedje 
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Afb. 8 en 9 Paumelle van dolk of degen

Afb. 10 Kledinghaakjes  Afb. 11 en 12 Horlogesleutels 

Afb. 13 Devotiekruisjes

… en 110 muntgerelateerde metaalvondsten

Afb. 14-17 Muntgewicht (tekening Martien Koolen) 
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Enkele bijzondere munten toegelicht
We vonden 26 provinciale duiten, 4 zilveren munten van voor 1700, 6 stedenmunten, 8 
valse Reckheim/Gronsveld munten, 4 munten uit de zuidelijke Nederlanden, 6 buitenlandse 
munten, 30 onleesbare munten, 6 munten uit Nederland uit de periode 1800-1900 en 16 uit 
Nederland na 1900.
Uit het graafschap Oost-Friesland afkomstig is een 1 Stüber Enno III (Enno III: graaf van 
Oost-Friesland van 1599 tot 1625 ) uit het jaar 1612. Grafschaft Ostfriesland, Emden (ref.nr.: 
Kappelhoff 357).

Afb. 18-21 Munten uit de graafschappen Oost-Friesland en Lippe-Detmold

Het graafschap lag in het noordwesten van de huidige Duitse deelstaat Nedersaksen. Oost-
Friesland hoorde oorspronkelijk tot het woongebied van de Friezen. 
Uit het graafschap Lippe-Detmold vonden we een munt met tudorroos Lippe Detmold 
6 pfennig, zonder jaartal (1644-1669 ), Het vorstendom lag tussen de Weser en het 
zuidoostelijk deel van het Teutoburgerwoud. Graaf Simon Philip regeerde er van 1636 tot 
1650.

Woord van dank
Veel dank is verschuldigd aan de inzet en passie van de vrijwilligers, de ondersteuning van 
professionals en speciaal de medewerking van de veehouder. Samen hebben zij met dit 
onderzoek een geweldige bijdrage geleverd aan de voorbereiding op de samenstelling van 
een boek van deze voor Nederland unieke akker met de geschiedenis van de stad Grave. In 
samenwerking met de Stichting Graeft Voort Grave willen wij dit boek (naar schatting 400 
pagina’s met honderden foto’s) in november 2020 het licht doen zien. Speciaal voor leden 
van de AWN Afdeling Nijmegen en omstreken zal het boek tegen een gereduceerd tarief 
verkrijgbaar zijn. 
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VERWERKING (OUDE) VONDSTCOMPLEXEN DEEL 5
Ben Teubner

In de afgelopen vijf jaar heeft de werkgroep ‘Ontsluiting oude vondstcomplexen’ wederom 
een grote stap gemaakt in het beschrijven van oude vondstcomplexen van onze afdeling, 
maar ook van nieuwe vondsten die de afgelopen twee jaar gedaan zijn in Alverna 
(dassenburcht) en te Nijmegen (stuwwal). 

Circa 50 kisten met aardewerk
Zo’n 50 kisten met vooral aardewerk uit 
allerlei periodes zijn door onze handen 
gegaan, bestudeerd en beschreven. Geen 
eenvoudige klus, met name wat betreft 
het laat Romeinse- en vroeg middeleeuwse 
aardewerk, maar ook het vuursteen materiaal 
was niet eenvoudig om te beschrijven. Hier 
misten we echt de kennis van Wim Tuijn en 
Jan Thijssen. Gelukkig konden we wel gebruik 
maken van de expertise van Joep Hendriks, 
Harry van Enckevort en Peter van den Broeke.

Afb. 1 De werkgroep ‘Ontsluiting oude vondstcomplexen’

Naast een aantal kleine complexen uit Nijmegen, Wijchen en de Ooypolder werden een aantal 
grote vondstcomplexen onder handen genomen: Druten (aanleg Openbare Begraafplaats in 
1969/1970), De Berendonck (aanleg recreatieplassen en golfbanen 1970-1987), Bergharen 
(ontzanding Wijkse Veld 1963-1984) en Overasselt (de Broekberg 1958/1959).

Schoolschrift van W.H. Kam
Bijzonder interessant waren de vondsten 
van W.H. Kam, de neef van de oprichter van 
Museum Kam, die hij deed bij de Broekberg te 
Overasselt. Uit de nalatenschap van Wim Tuijn 
kwam van hem een schoolschrift tevoorschijn 
waarin Kam minutieus elke scherf beschreef 
en soms ook tekende. Het werd een boeiende 
speurtocht door zijn schrijfsels op zoek 
naar de overeenkomsten en verschillen met 
wat we in de kisten aantroffen. We troffen 
inderdaad heel veel handgevormd aardewerk 
aan uit de late bronstijd/vroege ijzertijd en de 
late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd. Helaas ontbraken wel de fragmenten van de glazen La Tène 
armbanden. 

Afb. 2 Het determineren van de vele vondsten



33

Romeinse nederzetting in Druten
Een andere grote klus betrof het beschrijven van het materiaal van een Romeinse 
nederzetting. Een oud lid van onze afdeling, A.J. Janssen uit Druten, verzamelde dit materiaal 
tijdens zijn onderzoek bij de aanleg van de openbare begraafplaats aan de Van Heemstraweg 
in zijn woonplaats. In Westerheem nr. 1975-4 heeft hij hier een artikel aan gewijd. Wat 
opviel was dat het aardewerk grotendeels aanwezig was, maar de dakpanfragmenten en de 
metaalvondsten ontbraken. Nader onderzoek leverde op dat de metaalvondsten in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw door gemeentelijke aankoop in de Wijchense museumcollectie 
opgenomen zijn.

Vondsten van het Wijkse Veld, Bergharen

Afb. 3 De locatie het Wijkse Veld in Bergharen

Een derde interessante klus betrof het 
bewerken van de kisten met vondsten van 
het Wijkse Veld te Bergharen. Hier kwamen 
tijdens ontzandingen vele vondsten 
tevoorschijn uit alle bewoningsperiodes. 
Ook hierbij nauw betrokken wijdde A.J. 
Janssen hieraan een artikel in Westerheem 
1977-6 met onder andere bijzonder 
materiaal uit de midden-ijzertijd. Nadien 
zijn van die locatie tijdens nieuwbouw vele 
nieuwe vondsten gedaan en met materiaal 
uit de naaste omgeving toegevoegd aan 
onze kisten, wat het bewerken van het 
materiaal er niet makkelijker op maakte. 
Leuk nieuws is, dat er opnieuw nieuwbouw 

gepleegd zal gaan worden op het Wijkse Veld. Uit onderzoek moet blijken of het beschermd 
gaat worden of dat er wordt opgegraven. Wellicht dat we uitgenodigd worden daaraan mee te 
doen. 

Nog zo’n 120 kisten te gaan….

Wordt vervolgd!
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SCHERVENAVOND ’ARK VAN OOST’, 24 SEPT 2019
Marijke Hendriks

Harry Brink was deze avond onze 
spreekstalmeester. In zijn welkomstwoord 
kondigde hij alvast Peter van den Broeke aan 
die na de pauze een verhaal over Romeinse 
cosmetica zal houden.

De eerste vinder was Alexy met diverse munten 
gevonden in de omgeving van Grave. Onder 
andere een munt van Karel V, een munt met het 
opschrift ’Louis’ uit de 13e eeuw, een munt met 
de Franse lelie uit 1551 (Henri) en een Zweedse 
munt van 1/6 öre uit de periode 1666-1686.

Verder toonde Alexy ijkgewichtjes van lood waaronder een leeuwtje afkomstig uit Grave, een 
knoop uit Londen (1813), een knoop uit Utrecht (opschrift: 17) en een bronzen Minerva geda-
teerd in de 16e eeuw (zie A.N. Zadoks-Josephus Jitta, W.J.T.Peters & Antoinette M. Witteveen, 
The figural bronzes, deel VII van de serie Beschrijving van de verzamelingen in het Rijksmu-seum 
G.M. Kam te Nijmegen, blz. 41. Met dank aan Ben Teubner voor deze literatuurverwijzing).

Ook Arjen de Haan was weer aanwezig 
met verscheidene vondsten: een metalen 
dekseltje met Jugendstil invloeden. Een 
camee, gevonden ‘ergens’ op een akker. 
Een Duitse munt: Fridericus VI, een 
Reichstaler. Een fietsbelastingplaatje uit 
1940-1941 met de opdruk: ’kosteloos’. Een 
tinnen speelgoedpaardje en een broche, 
voorstellende, heel toepasselijk, een haan!

Afb. 2 Het bronzen figuurtje, waarvan Ben Teubner 
er toevallig ook in zijn bezit heeft

Afb. 3 Vlnr Harry, Paul en Alexy bij Paul’s helse 
machine die alles op een scherm projecteert

Afb. 1 Schervenavond 2019,  
zoals elk jaar in de Ark van Oost

Afb. 4 De haan van Arjen
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Joy de Jong liet ons een drietal voorwerpen zien. Als eerste een dolkje van vuursteen, 
tweezijdig grotendeels vlakdekkend geretoucheerd en met een lengte van 84 mm. Het dolkje 
behoort waarschijnlijk tot de Michelsbergcultuur.
Het tweede voorwerp is een combinatiewerktuig: een spitskling en klingschrabber. Eenzijdig 
rondom steil geretoucheerd, met een lengte van 92 mm. De keerzijde laat zien dat dit voor-
werp van een zware en uitzonderlijk vlakke kling is gemaakt. Evenals het vorige voorwerp 
waarschijnlijk behorend tot de Michelsbergcultuur. 

Als derde voorwerp toonde Joy een spits 
toelopend klingachtig voorwerp met een 
lengte 62 mm. Op grond van het patina wordt 
een datering in het midden-paleolithicum niet 
uitgesloten. 

Jan Kusters pakt weer uit met vondsten van 
een akker te Velp (Noord-Brabant), waarop 
hij jarenlang exclusief onderzoek heeft 
mogen doen. Door al deze vondsten is er een 
compleet beeld aan het ontstaan van wat er 

in de afgelopen eeuwen aan stadsafval in beer is uitgereden vanuit de garnizoensstad Grave. 
In de presentatie ‘Van stadsstront naar zandgrond’ geeft Jan een overzicht van de vondsten 
van munten, knopen, musketkogels, hoefijzers, spijkers. Aardewerk is er vanaf de Romeinse 
tijd tot en met scherven van de in de fabriek van Petrus Regout uit Maastricht vervaardigde 
voorwerpen. Ook noemde hij nog 800 pijpenkoppen en 2400 pijpenstelen.

De presentatie van Peter van den Broeke betrof een grafvondst in Nijmegen-Noord. Een 
stengel van een moerasplant, waarschijnlijk een lisdodde, voorzien van een kwastje, werd 
gebruikt als een dispenser. Gevuld met loodwit werd het gebruikt voor cosmetica doeleinden.
Mede gezien de vondst van fibulae in het graf gaat het hoogstwaarschijnlijk om een vrouwengraf.

Afb. 5 Een neolythisch combinatiewerktuig, 
waarschijnlijk Michelsbergcultuur

Afb. 6 Jan Kusters doet verslag van zijn project Afb. 7 Peter van den Broeke met een minilezing over 
een cosmetische grafvondst in Nijmegen-Noord
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Marijke Pennings vond langs een akker in Persingen een hergebruikte wetsteen met 
opnieuw geboord gat (de steen was op een eerder gat afgebroken). Van een familielid die 
‘in de aardappelteelt’ zit in Heelweg, kreeg ze een prachtig gepatineerde vuurstenen bijl 
uit het neolithicum cadeau, gevonden op het aardappelveld. Ook presenteerde Marijke 
het zogenoemde briquetage-aardewerk. Dit ‘kustaardewerk’ komt van een opgraving aan 
de Steltsestraat in Nijmegen-Noord en werd gefabriceerd om zout te vervoeren en te 
bewaren. Marijke heeft de eer hier (al wekenlang) aan te mogen puzzelen. Zie ook het verhaal 
van Cees Koot over dit aardewerk op onze website: https://www.awnregionijmegen.nl/
een-onverwachte-schatvondst/ 

Ben Teubner bracht een gerestaureerde vondst in, afkomstig van de Pas te Wijchen. Dit 
ovale voorwerp uit de late bronstijd werd tijdens een opgraving in een afvalkuiltje gevonden 
en komt uit de Urnenveldcultuur. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een olielampje 
als bijgift. 

Als hekkensluiter van deze avond toonde Paul Klinkenberg filmbeelden uit de Tweede 
Wereldoorlog. Hij heeft onderzoek gedaan naar het huis waar deze filmbeelden zijn 
opgenomen. Het blijkt de reeds gesloopte 
‘Villa Carola’ in Berg en Dal te zijn geweest. 
De vertoonde film is een voor de deur van 
deze villa gemaakte opname van de door de 
Anglo-Amerikaanse ENSA (Entertainments 
National Services Association) verzorgde 
show. De eerste sinds het uitbreken van 
de oorlog, die overigens nog volop aan de 
gang was.

Afb. 8 Briquetage-aardewerk of zoutvaatjes Afb. 9 Uit de late bronstijd afkomstige schaal, 
waarschijnlijk een olielampje

Afb. 10 Paul Klinkenberg met de ENSA film.

https://www.awnregionijmegen.nl/een-onverwachte-schatvondst/
https://www.awnregionijmegen.nl/een-onverwachte-schatvondst/
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ROMEINENWEEK 2019: ‘WAAR ZIJN DE VROUWEN?’ 
Jan Kusters

Volgens de Romeinse wet stonden vrouwen onder het gezag van hun mannelijke familieleden 
en werden ze geacht een ondergeschikte positie in te nemen. Historici toonden ook weinig 
interesse in het leven van Romeinse vrouwen. Antieke literatuur was de belangrijkste bron van 
informatie over de Oudheid en daarin lieten de mannelijke schrijvers zich meestal laatdunkend 
uit over vrouwen. Toch speelden vrouwen een belangrijke rol in de Romeinse samenleving, 
Aan het hof van de Romeinse keizer oefenden ‘first ladies’ als Livia en Agrippina veel invloed 
uit. De Nationale Romeinenweek 2019 richtte zich op het thema ‘Vrouwen in de Romeinse 
tijd in Nederland’, om ons er bewust van te maken dat de geschiedenis van Nederland in de 
Romeinse tijd de geschiedenis van mannen én vrouwen is. 
Een mooie bijdrage aan dit thema was de vondst, in april 2019, van drie Romeinse munten, 
met op de voorzijde bustes/portretten en op de keerzijde personificaties/godenwereld 
van vrouwen. De munten zijn een onderdeel van een eerder door mij gevonden Romeinse 
muntschat langs de Romeinse weg in Cuijk. De munten zijn sestertiën van brons met een 
gewicht van ongeveer 20 gram per stuk. Samen met de vondst van de Romeinse brug, het 
castellum, de vicus, het grafveld, de tempels is deze muntvondst weer een indicatie van de 
belangrijke plaats van Cuijk/Ceuclum in de Romeinse geschiedenis van ons land. 

Munt van Marcus Aurelius 

Marcus Aurelius 
was keizer van 
161-180 na Chr. 
Op de keerzijde is 
Apollo te zien, een 
mannelijke god 
maar die vaak 
wat vrouwelijk 
wordt neergezet, 
zoals op de 
bovenstaande 
keerzijde van 

de munt. Apollo was de zonnegod, god van de voorspelling, genezing, muziek en kunst. Zijn 
meest voorkomende attributen zijn een lier en een plectrum. Marcus Aurelius werd gezien als 
een toonbeeld van een menselijk en rechtvaardig heerser. 

Munt van Faustina II of Faustina de Jongere
Faustina II, ook wel Faustina de Jongere genoemd, was de echtgenote van Marcus Aurelius. 
Op de keerzijde van de munt staat de (vrouwelijke) Aequitas, de personificatie van eerlijkheid 
en betrouwbaarheid. Volgens de plannen van keizer Hadrianus moest Faustina met Lucius 

Afb. 1 en 2 Marcus Aurelius (PANnr 00059840). Op de keerzijde Apollo in 
vrouwelijke pose 
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Verus trouwen en 
deze twee waren 
verloofd. Toen in 
138 Antoninus 
Pius op verzoek 
van Hadrianus 
adoptief vader 
werd van Marcus 
Aurelius, moesten 
de trouwplannen 
worden 
omgegooid en 

werd de jonge Faustina de verloofde van Marcus Aurelius. Waarschijnlijk werd deze verloving 
privé reeds in 139 gevierd. Een munt ter ere van deze verloving werd rond 144 uitgegeven. 
Het officiële huwelijk vond plaats in 145, samen hadden zij 13 kinderen waarvan Commodus 
(161) en Lucilla (149) de bekendste zijn. Meer dan de helft van de kinderen stierf tijdens de 
kinderjaren en van hun zoons overleefde slechts Commodus.
Na de dood van zijn vrouw Faustina eerde Marcus Aurelius haar uitvoerig met een grote serie 
munten met haar portret en een altaar.

Munt van, waarschijnlijk, Lucilla

De derde munt 
is waarschijnlijk 
van Lucilla, een 
dochter van 
Marcus Aurelius 
en Faustina II 
met mogelijk ook 
de vrouwelijke 
personificatie van 
Aequitas. Lucilla 
werd geboren als 

tweede dochter van Marcus Aurelius en Faustina de Jongere. In 161 verloofde de 12-jarige 
Lucilla zich met de 31-jarige Lucius Verus (de vroegere verloofde van haar moeder) toen 
deze medekeizer werd van haar vader en kreeg de titel Augusta (keizerin). Gezien haar jonge 
leeftijd werd het huwelijk een paar jaar uitgesteld. Gedurende de oorlogscampagnes van 
Verus bleef zij achter in Rome. In 164, toen zij 15 jaar was, begeleidde haar vader haar naar 
Brundisium van waaruit zij voor haar huwelijk afreisde naar Ephese. In datzelfde jaar kreeg zij 
de titel Augusta.

De munten zijn nu te zien in Museum Ceuclum (vrij entree). 

Afb. 3 en 4 Faustina II of Faustina de Jongere (PANnr 00059841). Op de keerzijde 
de vrouwelijke personificatie van Aequitas

Afb. 5 en 6 Lucilla/Faustina? (PANnr 00059842). Keerzijde Aequitas?
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HISTORISCH HUISSEN
Pauline de Weijer

Op 25 mei bracht de jaarlijkse excursie ons naar de prachtige stad Huissen. We werden in 
het stadsmuseum Hof van Hessen welkom geheten door Cor Nijenhuis, die naast AWN-lid 
ook sectieleider is van de 
werkgroep Archeologie van 
Historische Kring Huessen. 
En een warm welkom was 
het: de gedekte tafel stond 
voor ons klaar en de leden 
van de Kring trakteerden 
op koffie/thee en gebak. 
Gelegenheid voor Cor om 
ons – na een serieuze aanval 
op de taart - iets over het 
bewogen verleden van 
Huissen te vertellen.
 
Prehistorie
Het is niet zeker, of er in de Prehistorie permanent bewoning in de Over-Betuwe is geweest. 
Er zijn resten uit de Steentijd en de IJzertijd gevonden, vooral bij zandwinning in het 
Zwanewater. In de IJzertijd heeft er een nederzetting gelegen op de Kerkelanden.

De Romeinse Tijd
Vanaf 12 voor Christus zijn de Romeinen actief geweest in de Betuwe. Zij hebben enkele 
militaire posten – castella - gehad, bemand door militairen van het Dertigste Legioen. Verder 
waren er vooral Romeinse villa’s en Romeins-Bataafse nederzettingen, waar inheemse 
bewoners Romeinse gewoonten overnamen. In Huissen zijn vooral grafvondsten gedaan langs 
de Lange Loostraat. De aard van de nederzetting is nog steeds niet bekend. De Romeinse 
aanwezigheid duurde tot ongeveer 250 na Christus.

De Vroege Middeleeuwen
In tegenstelling tot de rest van de Betuwe heeft Huissen doorlopend bewoning gehouden 
vanaf de Romeinse Tijd. In een oude meander van de Rijn lag een groep boerenhoeven, ter 
hoogte van het huidige Kempke. In 814 wordt deze nederzetting onder de naam Hosenheim 
voor het eerst genoemd. In de tiende eeuw werden er twee versterkingen bij gebouwd: de 
Grote Toren, die eeuwenlang het silhouet van Huissen bepaalde en de Dannenberg, een 
tufstenen rechthoekige burcht.



40

Van hand tot hand
In 1242 blijkt Huissen in het bezit te zijn van de graven van Kleef. Deze hieven een tol op de 
Rijn. Bij die tol werd een burcht gebouwd en al spoedig ontstond een handelsnederzetting. 
Graaf Dirk IX (1310- 1347) heeft die handelsnederzetting rond 1314 tot stad verheven. De 
stad werd voor een groot deel in de veertiende eeuw aangelegd. De huidige hoofdstraten in 
de kom van Huissen zijn toen ontstaan. Vervolgens ging Huissen in de daaropvolgende jaren 
van hand tot hand, naar de hertogen van Gelre, weer terug naar Kleef, naar de keurvorst van 
Brandenburg in Berlijn. Met een protestants bestuur in een katholieke stad, die als vrijplaats 
belangrijk was voor de katholieken in Gelderland. Toen Huissen bij het koninkrijk Pruisen ging 
horen, was dat voor de enclave een ramp en het luidde het verval van de stad in. Vervolgens 
wisselde de stad iedere paar jaar van soevereiniteit tot het uiteindelijk en definitief bij het 
Koninkrijk der Nederlanden hoorde vanaf 1816.

Wie meer wil weten over het reilen en zeilen van de stad Huissen kan de geschiedenis 
herlezen en herleven op de website van de Historische Kring Huessen: https://www.huessen.
nl/index.php/over-huissen/geschiedenis-v-huissen 

Werkruimte en museum 
Na het verhaal van Cor stijgen we een niveau om de werkruimte van de werkgroep te 
bekijken. Hier krijgen we een blik in de keuken en worden sommigen van ons wat week in de 
knieën bij de aanblik van de fraaie vondsten die hier staan uitgestald, waaronder de romeinse 
dakpan met schoenafdruk.

Vervolgens dalen we af om het museum te bekijken. Cor geeft aan de dat de vele giften die 
men krijgt het soms lastig maken om structuur in het verhaal te houden. Er is voor alles een 
tijd en een plaats, maar om een mooi historische verhaal neer te zetten kun je niet iedere 
boerenwagen of naaimachine behouden en tonen. Aan het museum is te zien dat juist aan het 
verhaal en de doorlopende lijn veel aandacht is besteed. In der Beschränkung zeigt sich erst 
der Meister! 

Cor geeft ook uitleg bij de maquette van de middel-
eeuwse burcht en bijgebouwen. 

https://www.huessen.nl/index.php/over-huissen/geschiedenis-v-huissen
https://www.huessen.nl/index.php/over-huissen/geschiedenis-v-huissen
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Wandeling
Na een aangename lunch op een terras in het centrum (Cor had ook voor uitstekend weer 
gezorgd) verzamelen we weer bij het museum en gaan we de stad in. Cor reikt voor vertrek 
de Mededelingen van de Kring uit, die gretig aftrek vindt.

Via de Burchtgracht lopen we naar het Dominicanenklooster. De Burchtgracht is nu een 
straat, hier is de gracht ooit gedempt toen er in de reformatie woningnood ontstond door de 
toestroom van gevluchte katholieken uit gereformeerde gebieden. Het klooster staat op de 
plek van de toenmalige Kleefse burcht. De hele stad Huissen was eigenlijk een Vinex-locatie 
avant la lettre: de graven van Kleef maken hier een stad om hun aanspraken te versterken zo 
vlak langs de Rijn.

 
We bezoeken onder andere de grafkelder van de Dominicanen. Als alle nissen vol zijn worden 
de oudste geruimd en komen de botten in de knekelnis.
Via een 17e eeuwse boerderijschuur, die “Dannenburcht” is genoemd naar de oude 
verdedigingstoren, vervolgen we onze weg tot de hoek van de Vierakkerstraat met de oude 
stadspomp. Interessant is de dubbele stadspoort met een binnen- en buitenpoort, waarvan 
de restanten bij de aanleg van de straat werden ontdekt.
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De stadsbegraafplaats 
brengt ons naar WW2. Bij de 
mobilisatie in 1939 werden 
in Huissen Nederlandse 
torpedisten gelegerd. Bij 
de inval op 10 mei 1940 
sneuvelde een aantal van 
hen. De grote slagen voor 
Huissen kwamen in de 
jaren 1943-1945. Op 13 
mei 1943 verwoestte een 

brandbombardement een deel van Huissen-Stad. Vanaf 17 september 1944 werden het 
Looveer, Stad en Zand regelmatig getroffen door bommen en granaten. Meer dan 200 
mensen kwamen om, vooral bij een groot bombardement op 2 oktober 1944. Het massagraf 
op de begraafplaats is hiervan nog een stille getuige. De namen staan op de rand van het 
graf vermeld. We staan er lang bij stil terwijl een vogel zijn lied over de graven laat gaan.

Terug in de stad staat Cor stil bij verschillende bijzondere plekken. Modern is de 
rotonde waar op het beeld in het midden alle historische namen van Huissen een plaats 
hebben gekregen. 

En wie weet het verhaal achter de plek 
waar een grote stenen ‘kogel’ in een muur 
zichtbaar is? Een object met onbekende 
oorzaak en historie, waarschijnlijk een 
overblijfsel van een Huissens beleg. Bijzonder 
is ook de verzameling hardstenen palen uit 
de 16e en 17e eeuw waarop huismerken en 
wapens zijn aangebracht. 
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Ook enkele fraai gerestaureerde herenhuizen trekken onze aandacht. Na de rondgang 
scheiden zich onze wegen. Sommigen keren meteen huiswaarts, anderen kunnen zich nog 
niet losrukken en drinken met Cor nog een drankje. Bedankt Cor en kornuiten in Huissen: het 
was een prima dag!

Bezoek Huissen! Of begin met het lezen van die uitgebreide website. www.huessen.nl.

http://www.huessen.nl
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en de Vierdaagseweek) vanaf 20:15 uur welkom in onze werkruimte: Bureau 
Leefomgevingskwaliteit/Archeologie Nijmegen, Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen. 
Zie onze website voor een routebeschrijving. De werkruimte is op woensdagavond telefonisch 
bereikbaar: tel. (024) 3293079.



45

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 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 vier maal per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland en 
het AWN Magazine en een maal per jaar een premiumboek. 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!).

https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/
https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/
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VERANTWOORDING OMSLAG
Afbeelding links: vuurkaatshouder. Afbeelding rechts: muntgewicht.
Zie ook het artikel van Jan Kusters dat begint op pag. 28.

COLOFON
Het jaarverslag 2019 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.
Contact over deze uitgave via de secretaris.
Uitgegeven te Nijmegen, 14 april 2020
Eindredactie  Leo ten Hag
Productiebegeleiding Pauline de Weijer
Opmaak en druk  Grafische Werkplaats, ROC Nijmegen

Het is toegestaan artikelen uit dit jaarverslag over te nemen op voorwaarde van juiste 
bronvermelding.

http://www.awnregionijmegen.nl




AWN
Afdeling Nijmegen en omstreken

Ja
ar

ve
rs

la
g
 2

0
19


	Voorwoord Jaarverslag 2019
	John Jansen
	Verslag van de secretaris
	Leo ten Hag 
	Aquagate: deel II 
	Aad Hendriks 
	Inheems-Romeinse fibulae uit het Circul van de Ooij
	Mike den Hartog
	Het laatste steenblok van een Romeinse brugpijler?
	Peter Seinen
	Jaarverslag 2019 Werkgroep Archeologie Cuijk 
	Ton van der Zanden
	Bijzondere zoekdag op unieke akker te Grave 22 okt. 2019
	Jan Kusters
	Verwerking (oude) vondstcomplexen deel 5
	Ben Teubner
	Schervenavond ’Ark van Oost’, 24 sept 2019
	Marijke Hendriks
	Romeinenweek 2019: ‘Waar zijn de vrouwen?’ 
	Jan Kusters
	Historisch Huissen
	Pauline de Weijer
	Bestuur AWN-afdeling 16 Nijmegen en omstreken
	Amateur-archeologie in Nijmegen en omgeving
	Verantwoording omslag
	Colofon

