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Uitgegeven te Nijmegen, april 2021
Eindredactie Leo ten Hag
Realisatie
Marcel Tromp en Pauline de Weijer, Groesbeek
Verantwoording foto’s omslag
Sgraffito aardewerk, waarschijnlijk Genneps, uit een beerput aan de Waalkade, project WK2
van de gemeente Nijmegen, opgegraven in 1996. Foto Pauline de Weijer
Inzet: Ellen Bekker en Mark van Loon (zij vormen ook in het dagelijks leven een bubbel),
opgraving Bergharen. Foto: Marijke Pennings
Binnenzijde omslag voor: glas uit de Piersonstraat. Foto: Aad Hendriks
Binnenzijde omslag achter: een ‘portie’ gewassen beerputinhoud van de Waalkade.
Foto: Pauline de Weijer
Het is toegestaan artikelen uit dit jaarverslag over te nemen op voorwaarde van juiste
bronvermelding.
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Voorwoord
John Jansen
Beste lezer,
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Ook in onze AWN-afdeling ging
het vanaf maart 2020 niet meer zoals jarenlang te doen gebruikelijk was. Het
betreft dan met name al die activiteiten die we niet meer konden doen zoals
zowat alle afdelingsbijeenkomsten: lezingen, de afdelingsledenvergadering,
de schervenavond. Maar ook de inloopavonden op de woensdagavond in
Nijmegen konden niet meer plaatsvinden.
Dit ongewild ontbreken van deze activiteiten heeft ook iets anders aan het
licht gebracht of explicieter gemaakt. Het niet meer gezamenlijk kunnen
beoefenen van archeologie werd en wordt door velen als een groot gemis
ervaren. Archeologie blijkt niet alleen een serieuze wetenschappelijke
aangelegenheid te zijn, het is ook een sociaal gebeuren. Iets dat je samen
doet en dat we vooral op wat voor manier dan ook moeten blijven doen:
gezamenlijk in en aan projecten werken, kennis uitwisselen, elkaar inspireren
en enthousiasmeren en daaromheen een beetje dollen bij een hapje en een
drankje.

Een primeur voor onze afdeling: de
voorzitter spreekt de leden toe via
livestream

Ook binnen onze afdeling kruipt het bloed waar het niet gaan kan en werden
er toch nog wegen gevonden om aan het werk te blijven. Zo konden thuis
scherven worden geselecteerd, geteld, gedetermineerd en geplakt, mits op
juiste wijze gehaald en gebracht en gecoördineerd. Hiervoor een pluim en een
diepgemeend woord van dank voor Kees Brok, die dit voor de Nijmeegse groep
mogelijk heeft gemaakt. Zo blijven we, weliswaar op afstand en ‘onder de
oppervlakte’ wel bezig met zinvol en zingevend archeologisch werk.
En buiten in het veld wordt er nog steeds enthousiast gezocht en gevonden.
De metaaldetector is weer van zolder gehaald of aangeschaft en het zwiepend
struinen over de velden voorziet menigeen in de behoefte aan een beetje
spanning in de frisse lucht. Ik zie het als een opgave voor de AWN om er aan bij
te dragen dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt door een podium bieden
voor kennisontwikkeling en -uitwisseling.
Archeologie is een serieuze aangelegenheid, maar het heeft ook een
speelse kant. Die zit niet alleen in de opgraving van dobbelsteentjes en
andere spelattributen, niet alleen in het Romeinse brood en spelen, zoals
het door LEGO uitgebrachte Colosseum, en niet alleen in interactieve
museumopstellingen. Het zit ook in de lichtheid van het archeologische
werk zelf: struinen op de akker met of zonder detector, de groep rond de
scherventafel, het vreugdevolle “Kijk eens wat ik gevonden heb!’.
We hebben in 2020 ondanks alles niet stil gezeten.
Ik wens u veel leesplezier!
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Verslag van de secretaris
Leo ten Hag

Pandemie

Het afgelopen jaar 2020 leek een jaar te gaan worden zoals de meeste
voorafgaande. Op woensdag 8 januari begonnen we weer met onze
activiteiten in de werkruimte aan de Nieuwe Dukenburgseweg (Nijmegen):
de eerste van ongetwijfeld nog vele woensdagavonden waarop onder
andere deelnemers van het Project Piersonstraat door konden gaan met
hun onderzoek naar de inhoud van jaren geleden opgegraven beerputten.
Op 15 januari kwam het afdelingsbestuur op volle sterkte bijeen, met als één
van de agendapunten de afdelingsledenvergadering en wie dit jaar de Wim
Tuijnfibula zou mogen ontvangen.
In wijkcentrum Ark van Oost organiseerden we op 18 februari de eerste van
de geplande lezingenreeks. AWN-lid Paul van der Heijden praatte ons bij deze
gelegenheid bij over de nieuwste inzichten omtrent de Romeinse limes.

Onze eerste en tevens laatste lezing
van 2020: Paul van der Heijden over de
Romeinse Limes. Foto: Pauline de Weijer
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Niemand zal deze avond bevroed hebben dat dit meteen de laatste lezing
van 2020 zou zijn. Dat we de rest van het jaar onze werkruimte niet meer
zouden mogen betreden en tal van voorgenomen bijeenkomsten moesten
schrappen, zal ook niemand bedacht hebben. De oorzaak was een vanaf half
maart wereldwijd en snel om zich heen grijpend virus, bekend geworden als
het ‘coronavirus’ of ‘Covid-19’. Om de verspreiding van het virus in te dammen
kregen we van overheidswege te maken met verschillende beperkende
maatregelen: onder andere bijeenkomsten boven een maximum aantal
mensen mochten niet meer. Geleidelijk aan werd duidelijk dat het virus
hardnekkiger was dan gedacht en dat betekende uiteindelijk het afgelasten
van de Afdelingsledenvergadering, geen lezingen, geen excursies, geen
Schervenavond.
Ondanks de beperkende maatregelen zijn we er als afdeling toch in geslaagd
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Narda Schilt, Ellen Bekker bij Rianet Knevel in Huissen.

Mark van Loon, Wim Weyers, Frans Peters bij Wim in Nijmegen

Marijke Mesu, Aad Hendriks, Ben Teubner, Marijke Pennings bij Marijke Pennings
in Ooij.

Melchior Kremers en Jan Jansen bij Pauline de Weijer in Groesbeek

om, met de nodige improvisatie, een aantal activiteiten te ontplooien en
kunnen we terugkijken op een goed gevuld archeologisch jaar. Verschillende
bijdragen in dit jaarverslag leggen daarvan getuigenis af. Om een paar
voorbeelden te noemen: de assistentie bij een opgraving in Bergharen, de
vondst van een Romeins wegtracé in Katwijk (gemeente Cuijk), het onderzoek
in een vijver op het landgoed van Kasteel Ubbergen (Mergor in Mosam) en de
thuiswerkprojecten.

Informatie aan derden

Van verschillende archeologische bureaus ontvingen we een verzoek om
aanvullende informatie over eventuele, door AWN-leden gedane en niet in
Archis geregistreerde vondsten en/of andere relevante gegevens. BAAC wilde
graag weten of er bij ons iets bekend is over een locatie ter hoogte van het
Nielant in Huissen. Bureau RAAP benaderde ons met vragen over de locaties
Stationsweg 20-26 (Ressen), Stationsweg 26 (het kerkje in Elst), Wylerbaan
25 (Groesbeek), IJzerwerf 1 (Beuningen), Mariënburgsestraat 59-65 en
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Hertoghof 1 (beiden in Nijmegen). Econsultancy deed bureauonderzoek naar
de Zilverwerf (Beuningen) en SOB Research ten slotte vroeg ons gegevens over
nieuwbouwlocatie Wezelsedijk/Wezelseberg (Wijchen). Aan de hand van onze
jaarverslagen en de op basis daarvan samengestelde vondstenkaart konden
we in alle gevallen melden dat ons geen vondsten of andere gegevens bekend
zijn.
Een MA-student archeologie aan de Universiteit Leiden wilde ten behoeve
van zijn scriptie over Romeins Nijmegen van ons informatie over met name
(toevals)vondsten op de stuwwal rond Beek-Ubbergen/Berg en Dal. We
hebben hem gewezen op de vondstenkaart op onze website en op een relevant
artikel in ons Jaarverslag 2018.
Door een inwoner van Beek zijn we gevraagd om eens te komen kijken of
er nader archeologisch onderzoek gedaan kon worden naar nog aanwezige
restanten van een uit 1946 daterend openluchttheater op zijn terrein. We
hebben, na overleg met de betreffende beleidsambtenaar van de gemeente
Berg en Dal, de eigenaar meegedeeld dat er geen gravend onderzoek gedaan
mag worden: het terrein is niet vrijgegeven. We hebben hem geadviseerd
om contact op te nemen met de Werkgroep Geofysische Meettechnieken
Archeologie (WGMA) van de AWN om eventueel een grondradaronderzoek te
laten doen.

Bestuursactiviteiten

Op 15 januari konden we als afdelingsbestuur nog, zoals dat inmiddels is gaan
heten, ‘fysiek bijeenkomen’, daarna moesten we improviseren. Op 18 maart
vergaderden we per email en op 1 juli, 2 september en 24 november kwamen
we in kleinere samenstelling en deels via Skype bijeen ten huize van één van
de bestuursleden.

Vergaderen in coronatijd:
Leo ten Hag, John Jansen (beeldscherm), Frans Peters, Pauline de Weijer

In april ontving het bestuur een mail van Kiki van Heijst (Bureau Archeologie,
Nijmegen) over projecten/opgravingen met een kleinere omvang dan de
grens waarboven archeologisch onderzoek verplicht is. De gemeente Nijmegen
had hiervoor het zogenoemde ‘Hillenpotje’, maar dat is wegbezuinigd. Het
Bureau Archeologie moet hierdoor regelmatig kansrijke locaties vrijgeven.
Toevalsvondsten moeten wel worden gemeld, maar dat gebeurt in de praktijk
vrijwel nooit. De vraag van Kiki was of wij als AWN hier iets kunnen betekenen
(onder andere het doen van waarnemingen)? Het bestuur denkt dat hier
kansen voor de AWN liggen. Een overleg met het Bureau Archeologie heeft
op 23 september plaats gevonden en werd namens de AWN bijgewoond door
Marijke Pennings en Ben Teubner. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit
overleg vooralsnog niet tot verdere actie geleid.
Willem Tielen (beleidsambtenaar gemeente Berg en Dal) heeft ons
uitgenodigd om deel te nemen aan het Erfgoedberaad. Hij heeft ons gevraagd

8

JAARVERSLAG 2020 | AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken

om input te leveren voor het opstellen van de Omgevingsvisie voor de
gemeente Berg en Dal. Vanuit ons bestuur hebben we een aantal suggesties
gedaan voor cultuurhistorische elementen die in de Omgevingsvisie een
plaats zouden moeten krijgen: sporen van WOII, de Holdeurn, Klein Amerika,
het spoorlijntje naar Kranenburg, het (vermeende?) aquaduct (‘Groesbeekse
aardwerken’) en de wederopbouwarchitectuur.

Bestuursleden

Pauline de Weijer vertegenwoordigt onze afdeling in het CPRN (en is lid van
het CPRN-bestuur geworden, met de functie van penningmeester) en in
het Romeinennetwerk. Binnen het CPRN werd het afgelopen jaar gesproken
over de nieuwe erfgoedvisie van de gemeente Nijmegen en de financiering
daarvan. Binnen het Romeinennetwerk is de Romeinse limes een belangrijk
gespreksonderwerp, mede vanwege de aanvraag voor plaatsing hiervan op de
UNESCO Werelderfgoedlijst.
John Jansen, Pauline de Weijer en Leo ten Hag hebben op 20 november
deelgenomen aan de digitale algemene ledenvergadering (ALV) van de AWN.
Op de agenda stond onder andere de invoering van een nieuwe huisstijl
voor de AWN. Ondanks kritische opmerkingen vanuit onze afdeling heeft
een meerderheid van de leden zich uitgesproken voor invoering van het
nieuwe logo en de nieuwe naam. Voortaan heten we: AWN – Nederlandse
Archeologievereniging.

Het nieuwe logo van onze vereniging

Op voordracht van de redactie van Archeologie in Nederland/AWN Magazine
is Leo tijdens de ALV door de leden gekozen als lid van het Landelijk Bestuur.
Bas Hendrikse heeft het afgelopen jaar als aspirant-bestuurslid
de vergaderingen bijgewoond. Tijdens de eerstvolgende
afdelingsledenvergadering zal het bestuur hem voordragen als nieuw
lid. Frans Peters en Harry Brink zullen, na acht jaar, hun bestuursfunctie
neerleggen.

Leden

In het afgelopen jaar hebben we het ongekend grote aantal van zeventien
nieuwe leden mogen registreren. Als welkomstgeschenk ontvingen zij het
jubileumboek ‘Archeologie in onze achterTuijn’ en de Jaarverslagen 2018 en
2019. Vier leden hebben om verschillende redenen onze afdeling verlaten. Per
saldo zijn we dus met dertien leden gegroeid, ofwel van 142 naar 155 leden.
Daarmee zijn we qua ledenaantal de op één na grootste AWN Afdeling.
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Project Pierson
Pauline de Weijer

Voor het derde jaar wordt er op woensdagavond in
Nijmegen gewerkt aan het project Piersonstraat. Meer
informatie over de voortgang en achtergronden van
dit project op onze website. Op 8 januari is onze eerste
werkavond. Na het werk genieten we van de traditionele
Nieuwjaarsborrel. De avond en de weken erna staan
overigens niet alleen in het teken van volle flessen: er is
een grote hoeveelheid (leeg) glas van de Piersonstraat
gewassen, en er wordt een poging ondernomen om dit
glas te determineren.
Op 15 januari worden we door Kees Brok bijgepraat
over de stand van zaken en toont Melchior Kremers de
Piersonstraat zoals hij deze in opvolgende fasen digitaal
heeft gereconstrueerd aan de hand van bouwplannen,
plattegronden en oude foto’s. Een huzarenstukje dat
een goed beeld geeft van de ontwikkeling van de
Piersonstraat, met name in de latere fasen. Het geheel
zal straks weer in de werkruimte te zien zijn.

Mark van Loon is op de woensdagavonden
wekenlang bezig met de reconstructie van
een aardewerk kom. Wel frustrerend als er
dan na voltooiing van je project toch nog
een scherf gevonden blijkt te zijn.

Naast glas, glas en meer glas is er aandacht voor de determinatie van Regout
aardewerk. Aan de hand van details uit de transferprints kan de decornaam
worden achterhaald en op basis hiervan, en van het gebruikte logo, kan
de productieperiode worden
vastgesteld. We maken gebruik
van het omvangrijke beschikbare
catalogusmateriaal in het depot,
maar Cecilia Stutvoet wordt ook
lid van een facebookgroep voor
Maastrichts Aardewerk: voor een
snelle herkenning van stukjes
decor. Weer een alternatieve
mogelijkheid voor determinatie!
Verder wordt er op vele fronten gewerkt: meer glas, meer plakken, meer
determineren. Er is pas een klein aantal van de vele putten uitgezocht. En dan
opeens blijkt dat het voorlopig even pas op de plaats is: 11 maart
blijkt onze laatste gezamenlijke bijeenkomst te zijn geweest. De
gemeente sluit alle gemeentelijke gebouwen en dat betekent ook
voor ons, als werkgroep in Nijmegen, dat we niet meer terecht
kunnen in onze werkruimte. In eerste instantie lijkt dat hooguit
enkele maanden te zullen gaan duren, maar van uitstel kwam
verder het hele jaar afstel: omdat thuiswerken het beleid is voor alle
gemeenteambtenaren blijft het depot gesloten.
Na de zomervakantie komt toch het gevoel op dat we naar nieuwe
wegen moeten zoeken: in het depot kan niets, maar waarom zou
er thuis niet iets kunnen? Op dat moment mag je thuis nog drie
personen ontvangen, dus in kleine groepjes moet er iets mogelijk
zijn. Wat daaruit is voortgekomen is elders in dit verslag te lezen.

Foto’s: Aad Hendriks
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De vijver in Ubbergen

Kasteel en lusttuin van Ubbergen
(Universiteitsbibliotheek van Leiden)

Peter Seinen
Tussen de coronagolven in vond de Stichting Mergor in Mosam nog tijd om
een onderzoek te doen in een vijver op het landgoed van Kasteel Ubbergen.
Kasteel Ubbergen was groots van opzet, met een rijke lusttuin, in 1715
ontworpen door Daniël Marot, de beroemde hofarchitect van stadhouder
Willem III die onder andere ook de tuinen van Paleis het Loo ontwierp.
De drie Paulussen, Thissen, van der Heijden en Klinkenberg gingen ten
behoeve van een bijdrage aan het Numaga Jaarboek 2020, op zoek naar resten
van deze tuin met als vraagstelling welk deel van het ontwerp daadwerkelijk
gerealiseerd is. De vijver (rode kader Afb.1) is nog duidelijk herkenbaar in het
landschap en de onderzoeksvraag was of er nog resten van de twee fonteinen
aanwezig zouden zijn.
Mergor in Mosam organiseerde een verkenning waarbij de bodem met
prikstokken onderzocht werd. Ondanks de aanwezigheid op de bodem van
een zeer dikke laag bladeren, takken en erosiemateriaal van de aangrenzende
helling, bleek het harde bodemprofiel opvallend vlak met steile wanden en
dus kunstmatig aangelegd. Maar meer dan de resten van een dwarsligger van
een spoorbaan en een plank van een oude brugconstructie werden echter niet
gevonden. Verder onderzoek met perslucht zou mogelijk kunnen leiden tot het
vinden van resten van de fonteinen onder de smurrie op de bodem.

Joost met de plank van een vermoedelijke brugconstructie. Foto: Paul Klinkenberg

We bezinnen ons nu samen met de Paulussen op mogelijk vervolgonderzoek.
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Thuiswerkgroepen in coronatijd
Aad Hendriks

Zodra de ernst van de pandemie doorgedrongen was tot gemeentelijk
Nijmegen, werd ons terecht de wekelijkse toegang tot het depot ontzegd.
Ineens hadden we een probleem: bijeenkomsten werden al gauw ingeperkt tot
vier personen. Het Piersonproject (opgraving Pi1), waar we vanaf begin 2018
mee bezig zijn, kwam stil te liggen: op de website zie je de wekelijkse update
stoppen.
Een wisselend groepje onder leiding van Ben Teubner was parallel aan
project Pi1 op de woensdagavond al een tijd bezig om de inhoud van dozen
met onuitgewerkt materiaal
uit het rijke AWN-archief te
determineren en de uitkomst in
een database onder te brengen.
Ook was deze groep al eenmaal
per week overdag bezig met het
determineren van de (nog steeds
groeiende collectie) ‘Stuwwal’
en een oudere nog niet geheel
uitgewerkte opgraving door
Jan Thijssen en Wim de Mul in
Ubbergen in 1979. Aanwezig
waren regelmatig Frans, Paul,
Fred, Marijke P, Marijke H, Ben
en Aad. De lunch bij de buren,
in de bedrijfskantine van het
Van links naar rechts: Ben, Marijke H, Paul, Fred en Marijke P.
Foto: Aad Hendriks
UWV, noemden wij ons wekelijks
hoogtepunt. Maar ja, we zijn dan
ook allemaal jong van geest, maar wel gepensioneerd.
Toen deze werkdag ook stil kwam te liggen, is er spontaan omgeschakeld
naar een thuiswerkgroep met slechts vier leden. Dit was haalbaar omdat
op afspraak Ben toegang heeft tot het depot op Bijsterhuizen om het AWNarchief te raadplegen. Uit dit depot haalt Ben zolang het kan archiefdozen met
te onderzoeken materiaal en voorziet ons zodoende van genoeg scherven om
elke week een middag te vullen. Dit doen we sindsdien op een roulerend adres
en we sluiten af op de vertrouwde AWN-wijze zoals we dat ook ‘s woensdag
avonds op de Nieuwe Dukenburgseweg 21 deden. Tradities zijn er om in ere
gehouden te worden.
Onze determinatiemiddagen onthulden dozen die slechts enkele scherven
van lang vergeten activiteiten bevatten, tot aan volle
archiefdozen. Ik noem er een paar: Lunen (gem. Wijchen)
1979, Slijk Ewijk 1979, Ressen 1979 en een erfenis van Wim
Tuijn bestaande uit Nieuwe Tijd-keramiek en porselein van
onbekende oorsprong. Uiteindelijk noem ik ook het grootste
project: de opgraving van Jan Thijssen en Wim de Mul die
ook in 1979 vele scherven veilig stelden bij de aanleg van
een parkeerplaats bij het voormalige koetshuis van villa
Waalheuvel te Ubbergen. Van hier komt ook het unieke
‘Ubbergens aardewerk’. Er is namelijk, naast enig Romeins,
voornamelijk Vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen,
waaraan bij enkele scherven misbrand is vastgesteld.
Dus is het vermoeden gerezen dat hier productie van het
‘Ubbergens’ aardewerk plaatsvond.
Pingsdorf keramiek gevonden in Ubbergen. Foto: Aad Hendriks
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Ubbergens aardewerk.
Foto: Aad Hendriks

Voorbeeld van misbrand, archeologisch
compleet. Foto : Aad Hendriks

Kogelpotten uit Ubbergen.
Foto: Aad Hendriks

Een verslag van dit onderzoek zal t.z.t. met hulp van Joep Hendriks het
licht zien. Twee samengestelde kogelpotten staan inmiddels al in de
AWN-vitrines op het depot te pronken.
Toen het duidelijk werd dat deze pandemie langer zou duren dan
eerst aangenomen werd, heeft Pauline de Weijer het voortouw
genomen om ook overige leden van de woensdagavondgroep de kans
te geven om thuis kleine werkgroepjes te organiseren. Zo hadden we
ineens vier thuiswerkgroepen:
Thuiswerkgroep Huissen: Rianet, Ellen, Narda.
Thuiswerkgroep Nijmegen: Wim, Mark, Frans.
Thuiswerkgroep Groesbeek: Pauline en afwisselend Jan (van Daalen),
Jan (Jansen), Cecilia, Melchior.
Thuiswerkgroep Nijmegen-Ooij: Ben, Marijke (Pennings), Marijke
(Hendriks), Aad.

Project Waalkade

Thuiswerkgroep Nijmegen-Ooij: Marijke H., Ben,
Marijke P., Aad achter de camera.

Door de thuiswerkgroepen wordt materiaal gesplitst dat afkomstig is van een
beerkelder aan de Waalkade te Nijmegen. Een rondje langs de velden.
Thuiswerkgroep Groesbeek
Pauline de Weijer: ”Ben had in het depot een medewerker van de gemeente
aan het werk gezien met materiaal uit een kelder aan de Waalkade en op
aanraden van Ben is er
met Kees overlegd, zo is
het ontstaan. Om mensen
te werven heb ik een mail
uitgedaan naar alle leden van
de woensdagavondgroep en
gevraagd wie er mee wilde
doen. Door de aanscherping
van de regels hebben we
de groep in Groesbeek
uiteindelijk
verdeeld over
twee middagen
in wisselende
samenstellingen.
Zo konden we met
Thuiswerkgroep Groesbeek: Pauline en Cecilia.
Melchior achter de lens.
onze groep van vijf
toch uit de voeten.
En ik was heel blij dat Kees het wilde faciliteren. Want zonder
Kees was het natuurlijk niet gelukt. De interessantste vondst is
misschien wel het object met de mangaan glazuur, dat ik ook al een
keer in de groepsapp heb gezet. Het is niet het mooiste voorwerp,
maar we weten nog steeds niet wat het is. Verder was er prachtig
Onbekend voorwerp, rechter deel is hol.
Foto: Pauline de Weijer
glas en sgraffito-aardewerk uit Gennep dat de aandacht trok.”
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Opgraving Waalkade 1996, ter hoogte van een naast de huidige galerie Marzee. Foto: Bureau Archeologie gemeente Nijmegen

Kees Brok: ”Het gaat om de determinatie van de inhoud van een beerkelder
die in 1996 tijdens een opgraving aan de Lage Markt/Waalkade tevoorschijn
is gekomen. Aangezien het om een zogenaamde ‘groene’ beerkelder ging (met
relatief verse beer) werd besloten deze uit te laten zuigen. Daarna is de inhoud
gewassen, gezeefd en opgeslagen in het depot. Daar is het materiaal recent
tevoorschijn gekomen en omgepakt in kratten.”

Wandtegel met bloemenvaas uit 1640-1660.
Foto: Wim Weijers
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Thuiswerkgroep Nijmegen
Wim Weyers: “Prima om weer aan de slag te gaan met archeologische
werkzaamheden en dat rond een bepaald project, want zo houd je overzicht.
Belangrijk ook om dat in (klein)
groepsverband te doen. In
coronatijd kunnen contacten
verwateren en kan zoiets als onze
activiteiten op de woensdagavond
zomaar doodbloeden. We hebben
met onze tuingroep zo’n negen
bijeenkomsten in de buitenlucht
kunnen houden. Je moet je er wel
op kleden. Ik vond het zelf goed
werken. Heel wat kratten verwerkt
en veel plezier gehad. Kees bedankt
voor de aan- en afvoer van de
kratten! Dat ging prima. Toen het
tenslotte te koud werd, zo onder
Thuiswerkgroep Nijmegen: Wim en Frans, met Mark achter
de camera.
de tien graden, hebben we bij
Mark en Ellen onderdak gevonden.
Als het voorjaar wordt en corona het wil kunnen we weer buiten werken.
Interessantste vondsten: de wandtegel met bloemenvaas uit 1640-1660, divers
noppenglas en pijpenkopjes met merken, die geïdentificeerd zijn door Geoff.”
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Thuiswerkgroep Huissen
Het materiaal uit de beerput van de Waalkade
vondstnummer 87 dwingt ons vaak tot het dragen van
handschoentjes en mondmaskers want het is ontzettend
stoffig, dus dat we vanwege corona ook anderhalve
meter van elkaar moeten zitten maakt niet veel verschil.
Elkaar alleen via de app deelgenoot kunnen maken van
onze leuke vondsten is wel een groot verschil met wat we
gewend waren.
Het materiaal van vondstnummer 87 is overwegend te
dateren als “nieuwe tijd” en behalve wat fraai glas van
een roemer en wat sgrafitto scherven die lijken te passen
aan wat een andere ploeg gevonden heeft, vinden we vele
kratjes lang niet veel opwindends totdat we een heel raar
steentje aantreffen in een kratje waarin ook vuursteen
Thuiswerkgroep Huissen: Rianet en Narda. Ellen maakt ook deel uit
zit. Het is rond, heeft gebruikssporen, maar is het wat of is van deze groep.
het niks? Sebastiaan Knippenberg, specialist op het gebied
van met name neolitisch natuursteen dat als gebruiksvoorwerp heeft dienst
gedaan, bekijkt het steentje op ons verzoek en wat blijkt? Het is vulkanisch
materiaal dat een haast
keramisch aandoend
mineraal buitenlaagje heeft
doordat die buitenkant
versneld is afgekoeld. Het
steentje heeft volgens hem
inderdaad gebruikssporen
en is mogelijk een benut
om (gedroogde) kruiden
fijn te wrijven. Het zou veel
ouder kunnen zijn dan de
rest van de vondsten gezien
Een ‘raar’ steentje. Gebruiksvoorwerp of toch niet?
Foto’s: Rianet Knevel
ook de aanwezigheid van
vuursteen in het krat, maar
dat hoeft niet want dit soort steentjes kunnen in het rivierengebied gevonden
worden en zijn heel lang gebruikt, tot ver in de middeleeuwen. Aldus enkele
betrokkenen.
Geoff Parsons werkte via de mail en whatsapp
mee aan het thuiswerkproject. Hij is al gestart
met het determineren van de pijpen. Het
gekozen voorbeeld geeft aan dat deze pijp voor
de datering niet optimaal is: het merk SDL is
in Gouda gebruikt tussen 1744 en 1897 door
achtereenvolgens: 1744-1778 Salomon Stevensz.
de Lange, 1803-1815 (weduwe) Jan Trip, 1815-1837
Geoff Parsons.
Foto: Aad Hendriks
Teunis van der Ben, 1837-1864 Jan van Gent
GZN, 1864-1868 Cornelis Jan Christiaan Prince &
Jan Louis Prince, Fa Jan Prince & Cie, 1869-1897 Cornelis Jan Christiaan Prince,
Firma Jan Prince.

Pijp gemerkt SDL
Foto: Pauline de Weijer

De werkgroepen moeten onderling informatie uit kunnen wisselen omdat
ze met materiaal uit dezelfde put werken. Daarom is er een App-groep
gemaakt en worden gegevens en foto’s uitgewisseld en van commentaar
voorzien. Tijdens het schrijven van dit verslag, in januari 2021, zijn de coronaregels verder aangescherpt en wordt het werken in groepen daarmee extra
belemmerd, maar een stip gloort reeds aan de AWN-horizon: vaccinatie!
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Werkgroep Archeologie Cuijk
Jaarverslag 2020
Ton van der Zanden

De Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) houdt zich met verschillende facetten
van de archeologie bezig. Activiteiten die te maken hebben met archeologische
onderzoek en archeologische vondsten, maar ook publieksgerichte activiteiten
met als doel meer aandacht voor de archeologische geschiedenis van Cuijk.
Samen met vrijwilligers van Museum Ceuclum zijn wij verantwoordelijk voor
Museum Ceuclum, het Archeologisch Centrum Cuijk en de Romeinse Tuin.

WAC en de gemeente

Op het archeologische speelveld zijn we voor de gemeente een serieuze
partij. Dat bleek in 2019 en ook in 2020 toen we samen met deskundigen
uit de archeologische wereld een voorstel aan de gemeenteraad om het
archeologiebeleid fors uit te kleden uiteindelijk van de tafel konden vegen.
Voorlopig geen nieuw archeologiebeleid, maar voortzetting van het bestaande
beleid. Daar kunnen wij goed mee uit de voeten en het waarborgt de aandacht
voor alle archeologische periodes en niet alleen de eerste 400 jaar van deze
jaartelling. En heel belangrijk voor ons: begin 2021 zal de gemeente een
archeoloog in dienst nemen. Wij kijken daar als werkgroep erg naar uit.
De gemeente heeft ons gevraagd mee te werken aan het vormgeven van
een plan voor het promoten van het Romeinse Verleden. Daar hebben we
afgelopen jaar veel energie in gestoken. In 2021 moet hiervoor een uitgewerkt
plan liggen, waarover de gemeenteraad medio 2021 gaat beslissen. In
Archeologie Magazine 04 2020 is aan deze Cuijkse plannen een lezenswaardig
artikel gewijd.

Het jaar van de pandemie

Onze archeologische werkzaamheden van het afgelopen jaar 2020 hebben
uiteraard geleden onder “corona”. We hebben moeten afzien van onze
wekelijkse werkavonden. Als we
bij elkaar kwamen was dat bij
voorkeur buiten. Een afspraak
met een basisschool om kinderen
wegwijs te maken in het werk
van de archeoloog en wat je kunt
leren van bodemvondsten ging
niet door. Want de scholen gingen
dicht.
Museum Ceuclum en
Archeologisch Centrum waren
halverwege het jaar maar een
korte periode open voor bezoekers.
Om tegemoet te komen aan
de coronamaatregelen hebben
we de inrichting aangepast
met een veilige looproute
(eenrichtingsverkeer). Op afspraak
en met een mondkapje op was
bezoek mogelijk totdat een nieuwe
lock down alles weer op slot
gooide.

Met enige aanpassingen kon Archeologisch Centrum Cuijk toch openblijven. Foto: Ton van der Zanden
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Romeinse weg in Katwijk

Afgelopen zomer (2020) ontdekte het in Katwijk woonachtige oudwerkgroeplid Henri Elbers een pakket grind in het wegcunet, nam er foto’s van
en stuurde deze door naar de WAC. Wij namen daarop onmiddellijk contact op
met de gemeente Cuijk. Daar zag men ook het belang van deze vondst in en
schakelde professioneel archeoloog Nico van der Feest van onderzoeksbureau
Aeres Milieu in. Samen met vrijwilligers van de WAC werd het 20 tot 30 cm
dikke pakket van grind en leem nader onderzocht, bemonsterd, gefotografeerd
en werden de profielen ingetekend. Leo ten Hag maakte van deze activiteit
een mooi artikel in het AWN-magazine (nr. 3-2020).
De rioolsleuf doorsneed de weg in de lengte. Hierdoor
was het wegprofiel over een grote lengte te zien: een 25
cm dik grindpakket en de leemlaag waarop het bolronde
grindpakket was aangelegd. In 1865 had dr. C. Hermans in
Cuijk-Zuid aan de Heerstraat de Romeinse weg met een
soortgelijk profiel gevonden. Jantinus Koeling en Ton van
der Zanden vonden de weg ook terug bij de aanleg van
een overstortbassin aan de Heerstraat in 2000. Zij konden
de weg over een breedte van bijna 6 meter inmeten. Om
ook in Katwijk een dwarsdoorsnede van de weg te krijgen,
werd enkele meters zuidelijker van het wegcunet een
sleuf gegraven.
Over de volle breedte kwam de grindlaag in beeld. Maar
van het grindpakket was nog maar een dunne laag
Nico van der Feest bij het tracé van de Romeinse weg.
Foto: Tinie van den Heuvel
overgebleven. De rest moet zijn weggespoeld. Bekend
is dat bij hoog water de
Maas in dit gebied tussen Cuijk en Katwijk
zijn weg vond en het gehele gebied tot aan
Den Bosch onder water zette, de zogenaamde
Beerse Overlaat. Dat de Romeinse weg in het
wegcunet nog intact werd teruggevonden is
dan ook een toevalstreffer.
Korte tijd later werd een paar honderd
meter zuidelijker aan de Ganzenakker een
sleuf gegraven voor de vernieuwing van de
waterleiding. In deze sleuf was eveneens
Detailopname van het grindpakket.
Foto: Tinie van den Heuvel
een dunne grindlaag te zien. Ook hier
was de Romeinse weg dus voor een groot
deel weggespoeld. Jan Kusters en Ton van der Zanden hebben toen in de
aangrenzende maisakker met grondboringen het grindpakket van circa 7
meter breed weten te traceren.

Sleuf aan de Ganzenakker. Foto: Ton van der Zanden
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Geofysisch onderzoek in Pastorietuin en op het oude kerkhof ten
behoeve van de herbouw van de Gallo-Romeinse tempel

In het jaarverslag 2019 hebben we gewag gemaakt van het plan om de GalloRomeinse tempel te herbouwen. De tempel, waarvan prof. J.E. Bogaers in
de zestiger jaren van de vorige eeuw de fundamenten had teruggevonden.
Het is een project van de Stichting Beeldentuin-Heemtuin (die dit perceel in
beheer kreeg van de gemeente), Museum Ceuclum en de WAC. We hebben
een studie gemaakt van ons beschikbare bronnen en hebben daardoor een
aardig idee hoe deze tempel er uit moet komen te zien. We hebben een
volledig uitgewerkt plan gemaakt met begroting en een 3D-visualisering
van de tempel, zoals die in de Pastorietuin zal worden herbouwd. Er wordt
hard gewerkt om de financiering rond te krijgen. Een hele reeks fondsen is
aangeschreven en we hebben een publiciteits- en sponsorplan uitgewerkt.
Maar ook hier ervaren we de gevolgen van de coronapandemie. Fondsen lijken
veel minder toeschietelijk. In 2021 moet blijken of we dit project daadwerkelijk
kunnen uitvoeren.

Archeologische onderbouwing van het tempelproject

Begin 2020 hebben we een dag doorgebracht in het Depot voor
Bodemvondsten in Den Bosch, waar depotbeheerder Ronald Louer ons een
aantal bijzondere vondsten liet zien, die mogelijk verband houden met de
tempel, zoals beschilderd stucwerk en een stuk verbrand brons van een groot
bronzen beeld, gevonden op de plaats waar de oostelijke tempel stond.
Ook kregen we de veldtekeningen van de opgraving door prof. J.E. Bogaers in
1964-1966 tot onze beschikking In het Gelders Depot voor Bodemvondsten
bevinden zich de
dagboekaantekeningen
en vondstlijsten van deze
opgraving, welke nooit
is uitgewerkt. Stephan
Weiss-König en Liesbeth
Schuurman van dit
depot zorgden er voor
dat we ook over deze
documenten konden
beschikken.
We hebben nu
het belangrijkste
materiaal om tot een
goede archeologisch
onderbouwing te komen
van de Gallo- Romeinse
tempel van Cuijk. Ook
Vitruvius, een Romeinse
architect (81 – 15 voor
Chr.), is ons daarbij
behulpzaam.
Wat zit er mogelijk nog
in de Cuijkse bodem op
Leden van de WGMA in actie op het oude kerkhof Foto: Tinie van den Heuvel
de plaats waar de twee
(misschien wel drie) tempels hebben gestaan? En ook op de plaats waar we
de tempel willen herbouwen, op slechts tientallen meters afstand van de
oorspronkelijke locatie?
Om dat te weten te komen hebben we Peter Seinen en zijn collega’s van
de Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie (WGMA, een
landelijk opererende Werkgroep van de AWN) ingeschakeld. Op 25 juni
hebben zij de Pastorietuin en een deel van het oude kerkhof met bodemradar
afgezocht. De radarmetingen geven mogelijk aanwijzingen voor: een nog
onbekende gracht; de door Van Giffen ontdekte vroegmiddeleeuwse gracht;
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de fundamentresten van het Gallo-Romeinse tempeltje en de Middeleeuwse
Martinuskerk; resten van een aanbouw aan de Martinustoren; een vroeg 19de
eeuws doodgravershuisje en de “Kerkbadmuur”. Daarnaast werden nog veel
meer reflecties waargenomen die aangeven dat er mogelijk nog veel meer
onbekende archeologie in de bodem zit, maar nog niet geïdentificeerd kan
worden.

Een wrijfsteen uit De Zevenhutten

Aan de rand van een akker op de Zevenhutten, gelegen aan de Oude
Hapseweg, vond Ton van der Zanden in het voorjaar van 2020 een 10 cm. grote
wrijfsteen. Eerder had hij op deze akker fragmenten klokbekeraardewerk en
een fragment van een stenen bijl gevonden. Deze vondsten wijzen er nog eens
op dat dit gebied tussen Cuijk en Haps archeologisch een interessant gebied is,
waar tot nog toe geen archeologisch onderzoek heeft plaats gevonden.
Gemeentesecretaris Van Duinhoven beschreef 175 jaar geleden dat langs
de weg van Cuijk naar Haps een gebied van ruim zes hectare bezaaid was
met heuvels van soms wel 14 meter doorsnee en 350 cm tot 5 meter hoog.
Omwille van het aanplanten van bomen werden in 1844 dertien grafheuvels
afgegraven. Daarbij vond men in het midden van deze heuvels “urnen of zeer
oude aarde potten met half verbrande mensenbeenderen en as gevuld.” Alle
dertien grafheuvels werden leeggehaald. Omdat in dat gebied alle aardewerk
is weggehaald, vind je er hooguit nog losse scherven. Maar de grafstructuren
moeten ongetwijfeld nog terug te vinden zijn.

Wrijfsteen. Foto: Ton van der Zanden

Vondsten uit Vossenhol overgedragen aan WAC

In 2005 heeft Jantinus Koeling de resultaten van zijn onderzoek in het
Vossenhol in de wijk Padbroek uitgewerkt in een rapport. Het betrof een
onderzoek van een ijzertijdnederzetting dat hij samen met Martien Koolen
heeft uitgevoerd in de jaren 1975-1977. Aan dat onderzoek hebben destijds
verschillende vrijwilligers meegewerkt, ook leden van de AWN uit Nijmegen.
Een aantal vondsten uit dat onderzoek hebben een plaats gekregen in
Museum Ceuclum, waaronder een mooie La Tène-armband.
Een van de deelnemers uit Cuijk heeft destijds een flinke partij aardewerk
voor zich zelf gehouden. Een verzameling die ruim 45 jaar bij hem op zolder lag
en onlangs bij een grote opruimactie tevoorschijn kwam. Deze hele collectie
ijzertijd aardewerk - verschillende kistjes vol - heeft hij ons overhandigd. Een
waardevolle aanvulling op het vondstmateriaal uit het Vossenhol dat wij in
depot hebben.

Vondsten Vossenhol Foto’s: Ton van der Zanden
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Onderzoek akker nabij Romeinse weg. Foto: Tinie van den Heuvel

Onderzoek naar muntschat op akker aan voormalige Romeinse weg

In november 2020 werd er een kleinschalig onderzoek uitgevoerd op een
akker nabij de voormalige Romeinse weg. Op deze akker had Jan Kusters
tussen 2008 en 2020 bij diverse zoekacties met de metaaldetector in totaal
twintig Romeinse munten gevonden. En deze twintig sestertiën lagen vrij
dicht bij elkaar. Zonder twijfel was hier sprake van een muntschat, was zijn
conclusie. Een gericht onderzoek op die plek zou uitsluitsel kunnen geven. En
dat onderzoek moest snel gebeuren, want de boer was van plan om de akker
met een diepwoeler om te zetten ter verbetering van de waterhuishouding.
Jan kreeg toestemming van de RCE en van de boer om een kleine opgraving uit
te voeren. Ook regelde hij een kraan om een vlak van circa 10 x 10 meter aan te
leggen.
Begin november hebben Jan Kusters, Tinie
van den Heuvel, Peter Beelen, Joy de Jong
en Ton van der Zanden het onderzoek
uitgevoerd. Er werd een toplaag van
circa 25 cm dikte verwijderd, met
metaaldetector en schop werd de bodem
afgezocht en vondstlocaties ingemeten.
Dit onderzoek leverde twaalf mooie
sestertiën op en een stukje Romeins
aardewerk: een randfragment van een
gladwandige pot.
De muntschat van deze akker telt nu 32
sestertiën met beeltenissen van Romeinse
keizers uit de periode 69 tot 235 na Chr.
Van dit onderzoek zal in 2021 een
publicatie verschijnen, waarvoor bij de
gemeente subside is aangevraagd.
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Eén van de gevonden munten.
Foto: Tinie van den Heuvel
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Verwerking (oude) vondstcomplexen
deel 6
Ben Teubner

Ben Teubner met
Pingsdorf tuitpot.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep ondanks de coronaperikelen behoorlijk
wat werk kunnen verzetten. Een tiental AWN kisten uit het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten hebben na jaren het daglicht weer gezien en zijn door
ons beschreven en waar mogelijk van bijlagen met achtergrondinformatie
voorzien.
De volgende vindplaatsen passeerden de revue: Beuningen (de Heuve en de
Hostert), Puiflijk, Ressen (de Woerd), Slijk Ewijk, Teeffelen, Weurt en Wijchen
(Kraayenberg, Postkantoor, Lunen en de Molenberg).
Daarnaast hebben we een start gemaakt met het
project Ubbergen. Er stond een pallet vol met Curver
kratten klaar om door ons uitgezocht en beschreven te
worden. Het doel is uit te zoeken wat er nu precies in
1977 in de tuin van het koetshuis van villa Waalheuvel,
tijdens renovatie werkzaamheden, door leden
van de SSN (Stichting Stadsarcheologie Nijmegen)
gevonden was. Door de vondst van enkele misbaksels
bestaat het idee dat daar mogelijk Merovingische
pottenbakkers actief waren. Echter, de ovens zijn
nog niet gevonden. Daarnaast is het van belang de
vondstplek preciezer in kaart te brengen, wat lastig
is omdat verscheidene percelen van eigenaar zijn
gewisseld en aangepast. Ook de historische context
van de gebouwen en haar omgeving is hierbij
interessant en van belang om uit te pluizen.
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Helaas brak al vrij snel de coronapandemie uit en konden we niet meer
op Bureau Archeologie terecht. Gelukkig konden we met een afgeslankte
groep bestaande uit Marijke Pennings, Aad Hendriks, Marijke Mesu en
ondergetekende onze werkzaamheden in de thuissituatie voortzetten. Dankzij
het vaak mooie weer hebben we dat menig uurtje heerlijk in onze tuin of op
het terras kunnen doen.
Het materiaal uit de kratten is nu
geheel scherf voor scherf beschreven
en interessante onderdelen zijn
gefotografeerd. Opvallend veel Pingsdorf
aardewerk en kogelpotten kwamen
boven tafel, maar ook Merovingisch,
Karolingisch en zelfs Romeins aardewerk.
Er was daar duidelijk sprake van
een langdurige bewoning tijdens de
middeleeuwen. Maar hoe zit het met
de ovens? Tussen het Merovingische
aardewerk vonden we veel Ubbergens
aardewerk (Ubbergense Waar), zowel
rood- als grijsbakkend, maar daaronder
bevonden zich slechts een beperkt
aantal duidelijke misbaksels. Nadere
beschouwing moet uitwijzen of veel
scherven toch tot de misbaksels behoren,
weliswaar niet vervormd zijn maar wel
verbrand.
De meeste misbaksels zijn gevonden op
een plek waar in de tuin van het koetshuis
een deel van het talud van de Rijksstraatweg afgeschoven raakte. Leden
van de SSN hebben daar een profiel aangelegd en in diverse lagen vondsten
geborgen, waaronder Ubbergens aardewerk met scherven van ontplofte
potten. Het vermoeden bestaat nu dat de ovens nog onder het wegdek van de
Rijksstraatweg zouden kunnen zitten.
Om de historische achtergrond van de
vondsten duidelijk te krijgen hebben we
een aantal keren de mogelijke locatie
bezocht en de huidige eigenaar van het
koetshuis gesproken. Deze sympathieke
man heeft aangegeven mogelijk nog
informatie op papier te hebben en heeft
ons uitgenodigd nog eens contact op
te nemen. Verder hebben we de naaste
omgeving van het koetshuis in kaart
gebracht. Blijkbaar zijn door verkoop en
onteigening verscheidene percelen of
delen daarvan bij en rond het koetshuis
aangepast, waardoor de exacte vindplek
nog onduidelijk is. Bij het Regionaal
archief Nijmegen en bij het bij de vondst
betrokken SSN-lid Wim de Mul zullen we ook nog proberen meer informatie in
te winnen. Helaas is het archief nu nog gesloten vanwege de coronaperikelen,
maar we kunnen in ieder geval al bij Wim de Mul terecht. “Vol verwachting
klopt……”

Foto’s: Aad Hendriks
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Nijmeegse firmalampjes voor het
Tiende Legioen

De pottenbakkersoven waar het lampje
werd gevonden. Bron: Ben Teubner

Mike den Hartog

Tussen 1987 en 1989 werd onder leiding van Bogaers en Haalebos door de
Universiteit Nijmegen een uitgebreide opgravingscampagne gevoerd op
het terrein van het voormalige Canisius College. In deze periode werden
de omvangrijke sportvelden aan een nauwgezet archeologisch onderzoek
onderworpen. Voor veel studenten archeologie en vrijwilligers van de
AWN was dit project een mooie kans om opgravingservaring op te doen.
Het onderzoek heeft vooral veel informatie opgeleverd over het aan het
legioenskamp grenzende kampdorp of canabae. Tot de vondsten behoorde een
bijzonder olielampje.

Olielampjes

Tijdens de opgraving werden in 1988 de resten van enkele pottenbakkersovens
opgegraven. Behalve scherven van reducerend en oxiderend gebakken
aardewerk leverde een van deze ovens ook een misbaksel van een Romeins
olielampje of firmalampje van Nijmeegs-Holdeurnse waar op. Dit voorwerp
kan gezien worden als een sterke aanwijzing dat in de canabae firmalampjes
werden geproduceerd. Dat bij Nijmegen firmalampjes gemaakt werden was
niet nieuw. Bij de pottenbakkersovens op de Holdeurn waren eerder enkele
mallen gevonden voor het vervaardigen van olielampen, waaronder van een
firmalampje (Stuart 1986).

2. Het in 1988 in de canabae gevonden
firmalampje met daarop vaag leesbaar de
naam van het 10e legioen.
Bron: Radboud Universiteit, ProvinciaalRomeinse Archeologie
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Olielampjes hadden in de Romeinse tijd meerdere functies. Op de eerste plaats
waren zij natuurlijk bedoeld voor verlichting. Daarnaast zullen sommige
lampjes, gezien de afbeeldingen en versieringen, een ornamenteel gebruik
hebben gehad. De betere exemplaren kunnen eveneens gediend hebben
als statussymbool. Daarnaast waren olielampjes deel van het Romeinse
grafritueel waarbij lampjes als grafgift werden meegegeven. Zo tonen
Willems en Beliën bij het bespreken van een ander bijzonder lampje ook een
exemplaar dat op het Kops Plateau in een graf is aangetroffen (Willems/
Beliën 1993, 12). Firmalampjes danken hun naam aan de merknamen van
producenten die met hoog reliëf op de onderkant zijn aangebracht (Willems/
Beliën 1993, 11).

Het lampje uit de canabae

3. Firmalampje mogelijk uit Nijmegen
met goed leesbare tekst.
Bron: Radboud Universiteit, ProvinciaalRomeinse Archeologie)

Er bestaan verschillende vormen van Romeinse olielampjes. Een bekende vorm
is een achtvormig open bakje waar aan de voorkant plaats was voor een lont.
Firmalampjes zijn in de regel aan de bovenkant gesloten op een luchtgaatje
na. Dat het lampje uit de canabae als een misbaksel aangemerkt kan worden,
komt door een gat in de bodem. Bij het maken van het luchtgaatje in de
bovenkant werd ook de bodem doorgeprikt. Daardoor kon het lampje niet
worden gebruikt en werd het bij de oven als afval achtergelaten (Bogaers/
Haalebos 1989, 53). Daarnaast hebben deze lampjes vooraan een tuitje waar
de lont uitstak. Bij de productie werden de firmalampjes uit twee delen
samengesteld. De bovenkant en de onderkant werden namelijk in aparte
mallen gemaakt. De vondst in het riool van de Nijmeegse castra van een
aan elkaar passende bovenkant en onderkant van een lampje van NijmeegsHoldeurns aardewerk laat zien dat dit productieproces ook hier gebruikt werd
(Bogaers/Haalebos 1977, 120).
Door de afzonderlijke delen apart te maken konden ook afbeeldingen of
letters in de mal meegevormd worden. In het geval van het firmalampje uit
de canabae is er sprake van letters. De volledige tekst is nauwelijks leesbaar.
Dit komt waarschijnlijk omdat de mal meerdere keren is gebruikt en daardoor
bij het afvormen klei in de vorm is blijven zitten. Maar in ieder geval zijn
de letters LEG X nog goed zichtbaar. De letters staan voor Legio X, ofwel het
Tiende Legioen. Voor de maker zal het wel de bedoeling geweest zijn dat de
tekst goed leesbaar was. Dat geldt ook voor de vrijwel onleesbare merknaam
FORTIS op de onderkant. Bogaers en Haalebos geven aan dat in het Provinciaal
Museum G.M. Kam zich al twee dergelijke lampjes met complete tekst
bevonden. Daardoor kon de tekst verder gereconstrueerd worden (Bogaers/
Haalebos 1989, 53). De volledige tekst is LEG X G P F (Afb. 3). Dit staat voor Legio
X Gemina Pia Fidelis dat zich vertaalt als “Het 10de Legioen Gemina Toegewijd
en Trouw”.
De naam Pia Fidelis moet als een eretitel gezien worden en helpt ook om het
lampje nader te dateren. In 89 na Chr. kreeg het Tiende Legioen van keizer
Domitianus de eretitels Pia Fidelis Domitiana als dank voor de rol in het
neerslaan van een opstand van de legioenen van Germania Superior. Deze
keizer stierf in 98 na Chr. Omdat hij allerminst geliefd was besloot de senaat
vervolgens om een damnatio memoriae over hem uit te spreken. Daarom werd
de bijnaam Domitiana uit de naam van het legioen gewist. Omdat het legioen
in 104 na Chr. uit Nijmegen vertrok, valt het lampje tussen 98 en 104 na Chr. te
dateren.

Commercie

Dat het lampje de merknaam FORTIS heeft, is niet uitzonderlijk maar wel
apart. We kunnen er namelijk vanuit gaan dat FORTIS zelf niet de maker was.
Was is het geval? In het derde kwart van de eerste eeuw na Chr. waren er
meerdere bekende fabrikanten van firmalampjes. Volgens Stuart ontstonden
firmalampjes in Italië en waren Eucarpus, Strobilus en Fortis namen van
bekende producenten die al aan het eind van de jaren 70 na Chr. actief waren.
Lampjes van Fortis waren in ieder geval populair. Zo zijn lampjes met deze
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naam anderhalve eeuw lang overal in het Romeinse rijk vervaardigd (Stuart
1986, 157). Op de Holdeurn zijn ook lampjes van Nijmeegs-Holdeurnse waar
gevonden met de stempels Strobuli en Eucarpi (Stuart 1986, 158). Net als
het lampje met het stempel FORTIS is het niet aannemelijk dat Strobilus
en Eucarpus hier de makers van waren. Het lijkt er op dat bij de productie
van de firmalampjes de namen van populaire makers werden gebruikt
uit commerciële overwegingen. Een vraag is waarom firmalampjes met
het merk FORTIS de naam van een legioen droegen. Als de lampjes door
het legioen waren gemaakt dan voldeed de naam van het legioen en was
een pottenbakkersnaam niet nodig geweest. Mogelijk werden de lampjes
voor het legioen of waarschijnlijker, voor de legionairs gemaakt. Het is een
aantrekkelijke hypothese om de lampjes als een soort souvenirs te zien.
Met dank aan Rien Polak voor de afbeeldingen van de lampjes en aan Ben
Teubner voor de foto van de oven.
Bronnen:
Bogaers, J.E. / J.K. Haalebos, 1977: Opgravingen in de Romeinse legioensvestingen te Nijmegen II, in OMROL LVIII, 73-157.
Bogaers, J.E./ J.K. Haalebos, e.a., 1989: Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege, 1988, in: Numaga 36, 49-60.
Stuart, P., 1986: Provincie van een imperium, Romeinse oudheden uit Nederland in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Leiden.
Willems, H.J.H. / P.A.M. Beliën, 1994: Een bijzondere lamp uit Nijmegen, in: Westerheem XLIII nr. 1, 11-15.

Dan maar digitaal!

Dat we elkaar niet in levende lijve konden zien, wil niet zeggen dat we elkaar
niet op de hoogte hebben gehouden. Digitaal was er nog genoeg te beleven.
Uiteraard op onze onvolprezen website awnregionijmegen.nl, waar onze
webmaster Aad Hendriks toch steeds weer iets nieuws weet te presenteren.
In de facebookgroepen wordt informatie doorgespeeld uit het achterland,
worden links naar lezingen gedeeld en wijzen we elkaar op wat er in de
pers wordt gemeld, zowel regionaal, landelijk als internationaal. In de
whatsapp groep van de woensdagavond gaat het – naast de nodige onzin,
die dit medium haast als vanzelf genereert – vooral over het uitwisselen van
informatie over recente vondsten en afspraken over de logistiek. Ook het
digitaal vergaderen van het bestuur en het landelijk bestuur via Teams of
Zoom maakt hiervan onderdeel uit. Niet optimaal, maar beter dan niets.
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Archeologie inspireert…
Jan Kusters

Archeologische vondsten kunnen ons inzicht geven in het (verre) verleden,
maar soms inspireren ze ook tot het maken van een kunstwerk. Jan Kusters
toont in deze bijdrage dat archeologische vondsten ook op een andere manier
onze geschiedenis kunnen verbeelden.

De vondst: een denarius

Een tijd geleden vond ik een bijzondere Romeinse munt in het centrum van
Cuijk, precies op de plek waar zich nu restaurant HORIZON bevindt. Met een
metaaldetector doorzocht ik stortgrond uit een kabelsleuf in het gebied tussen
de noordelijke buiten- en binnengracht van het Romeinse castellum. De munt
is een denarius, een zilveren munt uit de Romeinse tijd van keizer Augustus.
(27 voor - 14 na Chr.). De keerzijde van de munt toont een capricornus: een
steenbok met vissenstaart. De betekenis van de globe tussen de voorpoten van
de capricornus: Augustus waande zich de heerser over de wereld. De munt is
een unieke vondst in Brabant en is slechts sporadisch gevonden in Nederland.

De vondst als kunstwerk

De munt vormt het zoveelste bewijs van het
rijke Romeinse verleden van Cuijk. Hij is te zien
in het nieuwe restaurant Horizon, dus op de plek
waar de munt is gevonden. Bij de entree ligt een
steen met de voor- en achterzijde van de munt ,
door mij uitgehouwen als aandenken aan deze
prachtige vondst. Ook is er een informatiepaneel.
De restauranthouder krijgt regelmatig vragen over
deze bijzonder vondst.
Voor- en achterzijde van de zilveren munt uit de tijd van keizer Augustus
(27 voor Chr. – 14 na Chr.) Foto: Tinie van den Heuvel

Glasvondsten bij de kerk in Vianen NB

Bij de kerk in Vianen heb ik met de metaaldetector
veel loodstrips van glas in lood gevonden. Tijdens
het opgraven vond ik in een grote kuil veel glas van glas-in-lood ramen.
Waarschijnlijk is dit glas met prachtige kleuren na de Tweede Wereldoorlog in
deze kuil gedumpt.
Met dit glas heb ik een mooie compilatie van de kerk met pastorie gemaakt.
Misschien maak ik er nog een glastafel van met verlichting eronder. Wat een
prachtig kleurenpalet.
Wat biedt archeologisch erfgoed toch vele presentatiemogelijkheden om de
burger het verhaal te vertellen!

De munt van keizer Augustus, door de
auteur op groot formaat in steen gehouwen
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De put om 7 uur ‘s ochtends.

Prehistorisch landschap en
bewoning in Bergharen
Pauline de Weijer

In augustus kregen we de gelegenheid om te assisteren bij een opgraving
in Bergharen aan het Wijkse veld. De opgraving is uitgevoerd door VUhbs
onder leiding van Johan van Kampen. Omdat er geen grote vondstdichtheid
werd verwacht, het om een relatief kleine opgraving ging en er ook nog eens
volgens coronaprotocol gewerkt moest worden, was de afspraak met onze
veldwerkcoördinator Frans Peters dat we steeds met maximaal drie personen,
in wisselende samenstellingen, aanwezig zouden zijn. Zo kon, op enkele dagen
na, steeds een groep AWN’ers aan de slag.
Onze taak bestond voornamelijk uit het afwerken van sporen: paalsporen,
afvalkuilen en een enkele greppel. De aard van de opgraving maakte Covidvoorkomend werken heel goed mogelijk: ieder kon op afstand aan een
eigen spoor werken, of met twee aan weerszijden van een groter spoor.
De temperatuur had uiteindelijk meer invloed op de opgraving dan de
corona-restricties: naarmate de thermometer opliep werd de put een steeds
feestelijker schouwspel van hoedjes, petten en parasols. Uiteindelijk koos
Johan voor een tropenrooster met een start om 7.00 uur om de hitte voor te
zijn. Door de gemaakte keuzes bij wat er tevoorschijn kwam is de opgraving
nog enigszins verlengd, waardoor we uiteindelijk bijna drie weken konden
meewerken. Ook tijdens de twee publieksmomenten hebben vrijwilligers van
de AWN kunnen assisteren. Ondanks de hitte was er op beide momenten zeer
veel belangstelling.
Op de betreffende locatie komt woningbouw. In het verleden zijn zowel hier
als in de directe omgeving archeologische onderzoeken uitgevoerd. Ook onze
eigen AWN-afdeling is ter plaatse al actief geweest in 1969, 1970 en 19731 .
De bestaande kennis over het gebied gaf voldoende aanleiding om in 2019
een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren om de archeologische waarde
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van het terrein vast te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd
door RAAP2. Verspreid over de proefsleuven zijn archeologische sporen van
vijf vindplaatsen aangetroffen, waaronder een kampement uit het middenmesolithicum en nederzettingssporen uit de late bronstijd, ijzertijd en vroege
middeleeuwen. Voor vier van de vijf vindplaatsen was dan ook het advies:
opgraven.
Tijdens de werkzaamheden wordt het mij duidelijk dat het hier om een
opgraving gaat waarbij kennis en inzicht in de opbouw van het landschap
samengaat met de kennis en het inzicht in het gebruik ervan door de mens.
Bergharen ligt in een gordel van rivierduinen die door de invloeden van ijs,
water en wind zijn gevormd. Ze zijn een hoge en relatief veilige plek in het
landschap en zijn dus aantrekkelijk voor bewoning. Hoe het landschap er hier
precies uitzag, en hoe de bewoners gebruik maakten van dat landschap, dat is
de vraag die we hier graag willen beantwoorden.
In de eerste dagen van de opgraving worden al sporen gevonden van twee
of drie erven uit de late bronstijd of vroege ijzertijd. Ten tijde van deze
bewoning zal het gebied relatief vlak geweest zijn doordat de laagtes binnen
het onderzoeksgebied waren opgevuld met stuifzand. Onder dit pakket van
stuifzand liggen de sporen van oudere bewoning, met een datering in de
vroege of midden-bronstijd (2100 -1100 voor Chr.). In deze eerdere periode was
het landschap beduidend glooiender. Koppen en laagtes lagen dicht op elkaar
en het wordt duidelijk dat het volledige landschap benut werd. Zowel op de
lagere als op de hogere delen zijn sporen en vondsten aangetroffen.
Een kort foto-overzicht van wat we in de loop der dagen zijn tegengekomen.
Op de eerste dag wordt een bijzondere vondst gedaan: er worden twee
bronstijdurnen aangetroffen in een bijzondere opstelling. De urnen zijn ieder
geplaatst op een groot brok natuursteen. In beide urnen zijn scherven van
Afb. 2

Afb. 3

Afb. 5a
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kleinere potten aangetroffen. Afb. 2 toont ze in situ en afb. 3 in de vitrine.
Een poeltje met mesolithisch materiaal, zie links op afb. 4, vraagt om extra
aandacht. Hoe gaan we dit benaderen? Financiële afwegingen spelen een
rol: wat je hier uitgeeft kan je niet meer aan andere zaken besteden. Besloten
wordt het materiaal te verzamelen en elders te zeven, zodat de opgraving
nog enkele dagen kan worden voortgezet op een ander punt. Mijn eigen
mooiste vondst (afb. 5) is een stukje La Tène-armband met folie. Het fraaie
Kalenderberg aardewerk met geometrische reliefdecoratie (afb. 6, 7) is een
lust voor het oog. Een
stakenrij in het stuifduin
(afb. 8) laat prachtige
sporen na. En vervolgens
komen nog duidelijker
bewoningssporen: afb.
9 toont een ringgreppel
met spieker. En tegen het
einde van de opgraving:
een huisplattegrond met
spieker, zie afb. 10. De
verlenging is niet voor
Afb. 8
niets geweest.
Omdat de opgraving nog niet is uitgewerkt heb ik me beperkt tot de weergave
van enkele bijzondere vondsten en een sfeerbeeld van onze aanwezigheid.
Weer een opgraving die bijzonder
de moeite waard was en waarbij
het beeld van ‘hoe het geweest
moet zijn’ bijna tastbaar werd.
En uiteindelijk krijgt de plek weer
hetzelfde doel als meer dan 2000
jaar geleden: als een fijne plek
om te wonen. Dank aan Johan en
het team van VUhbs dat we erbij
konden zijn.
Afb. 9

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 10

Het team van de AWN. Vanwege de pandemie geen groepsfoto, daarom deze collage. De foto’s bij dit artikel zijn gekozen uit de
door Aad Hendriks voor de website verzamelde opnamen van alle meewerkende AWN-leden.
Noten
1 https://www.awnregionijmegen.nl/jaarverslagen-register/ is een snelle weg naar de verslagen van deze activiteiten.
2 RAAP-rapport 3874 Sporen van bewoning vanaf het midden-mesolithicum tot in de vroege middeleeuwen achter de Wijksestraat te
Bergharen gemeente Wijchen. Archeologische vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek. Te raadplegen op onze website
www.awnregionijmegen.nl onder Activiteiten > Bergharen.
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Mijn pelgrimage in coronatijd
Marijke Pennings

We hebben nu alweer een jaar lang met allerlei beperkingen te maken
gehad. Gelukkig besloot ik aan het begin van deze periode maar veel te
gaan wandelen en struinen op de akkertjes rondom mijn huis, waar ik
met toestemming van de grondeigenaren overheen loop en vooral
gespitst ben op scherven en vuursteen. Goede zoekmomenten zijn
vooral voor het zaaien en na het oogsten van de maïs of tarwe, het
liefst na een flinke regenperiode. Bijkomend voordeel is dat ik
mijn kilometers op een leuke manier maak. Ik hoef niet in de file
te lopen op voetpaden of tussen de fietsers, die noodgedwongen
de Ooijpolder bevolken, op de weg.
Vervolgens met de buit naar huis: wassen, drogen en bekijken
van de vondsten. Mijn materiaalkennis wordt met de dag beter.
Maar soms weet ik niet wat ik heb. Onlangs zat er bij de scherven
een hol, rond stuk pijpaarde, waarvan ik niet wist , wat het was.
Ik legde het even terzijde, met de bedoeling er eens navraag naar te
doen.
Een andere bezigheid in deze afgelopen tijd was opruimen. In mijn geval:
oude scherven sorteren, nog eens goed bekijken met het doel ze op
ordentelijke wijze te bewaren in mijn garage, en er te zijner tijd een stukje
over te schrijven.
Daarbij stuitte ik op weer zo’n hol pijpaarde -fragment met een vraagteken
op het zakje en de datum 2016. Blijkbaar had ik daar dus al eens gelopen en
het opgeraapt op dezelfde akker. En, jullie raden het vast al, ze pasten aan
elkaar! Maar de vraag wat het was bleef onopgelost. Na bespreking in ons
thuiswerkgroepje, waar allerlei ideeën passeerden, van Romeinse potrand
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tot kunstvoorwerp en waar zelfs het woord hoorn voorbij kwam, plaatste
de beheerder van onze facebookpagina een foto met oproep: wat is dit voor
ding? Er kwam al snel een reactie van Kasper v.d. Berghe (archeoloog): een
pelgrimshoorn, zeldzaam, google maar. En daar verschenen de artikeltjes en
foto’s en was het raadsel opgelost.

Het fragment is afkomstig van een pelgrimshoorn, die te dateren valt in de
late middeleeuwen/ begin nieuwe tijd. Er zijn een aantal gave exemplaren
bekend, en meerdere losse fragmenten. Het gevonden fragment van de
bewoner uit de Ooijpolder, die zelf op pelgrimage of bedevaart ging of
de hoorn geschonken kreeg van iemand, behoort tot het zogenoemde
Waldhoorntype, ook wel Aakhoorn genoemd. Andere typen zijn gemaakt
van koehoorn en van aardewerk in de vorm van een koehoorn, soms zelfs
geglazuurd. Er zat vaak een ringetje aan, waardoor een touw of leer paste en
het om de hals gedragen kon worden, onderweg naar of tijdens de bedevaart.
Het waldhoornmodel werd volgens afbeeldingen uit de 15e eeuw gedragen
rond de schouder. Vaak werden de pelgrimshoorns onderweg naar de
bedevaartsplaats of ter plaatse aangeschaft. Dat kan in ons geval Kevelaar,
Aken of Maastricht geweest zijn. Bij aankomst werd dan op de hoorn geblazen.
Er zaten geen vingergaten in, waardoor er dus maar enkele natuurtonen
voortgebracht konden worden door te blazen op het mondstuk (te vergelijken
met een hedendaagse jachthoorn). Vaak werden deze hoorns afgebeeld op
de loodtinnen pelgrimsinsignes die nog regelmatig in de bodem gevonden
worden. Volgens een ooggetuigenverslag tijdens een bedevaart in Aken
ergens rond 1500 was het een oorverdovend lawaai wanneer de pelgrims op
hun hoorns bliezen. De pelgrimshoorns werden mee naar huis genomen en
gebruikt voor het afweren van onheil en onverklaarbare zaken zoals onweer
en maansverduistering. In het Duits worden ze niet voor niets ‘Wetterhorn’
genoemd.
Al met al een leuke vondst. Jammer genoeg kan er niet meer op geblazen
worden, om hedendaags gevaar mee af te wenden.

Foto’s: Aad Hendriks
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Speurtocht naar de Romeinen
op 10.000 bunder landelijk schoon
in de gemeente Sint Anthonis
Jan Kusters

Tussen 2006 en 2009 heb ik een unieke Romeinse muntschat van keizer
Postumus (regeerperiode 260-268) gevonden op een akker van 10.000 bunder
landelijk schoon in de gemeente Sint Anthonis. Deze muntschat is onderzocht
door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE, Rapportage Archeologische
Monumentenzorg 203, 2012) en pronkt nu in het Rijksmuseum van Oudheden
in Leiden.
In mei 2020 heb ik met mijn vrouw en kleinkinderen, en met toestemming
van de nieuwe eigenaar, gezocht op dezelfde akker, maar op een totaal andere
plek. De kinderen kwamen per fiets naar de akker, ze wonen in de buurt. De
maïsrijen waren een ideale afstandsmeter: door telkens tussen drie rijen
gelijktijdig te zoeken kon de in deze coronatijd verplichte anderhalve meter
afstand eenvoudig in acht worden genomen. We hebben weer Romeinse
munten (een kleine muntschat van twee munten), een Romeinse meloenkraal,
bolknoopje en vele andere voorwerpen. gevonden. De munten worden
binnenkort opgenomen in PAN/Numis.

Afb. 1 en 2 Sestertie van Antoninus Pius (keizer van 138 – 161)
met lauwerkrans en hoofd naar rechts. Keerzijde: TIBERIS S-C,
Tiberis gekroond met riet, liggend naar links en leunend op een
kruik, met stromend water, rustend met de rechterhand op een
boot en het vasthouden van riet. 18.81 gram, 32/32/4 mm.

Afb. 3 en 4 Sestertie van Marcus Aurelius (keizer van 161 – 180)
Keerzijde: Mars, naakt, marcherend naar rechts, met speer en
trofee, SC op achtergrond. 17.82 gram, 31/29/5 mm.

Tot de oogvondsten behoorden voorwerpen uit de bronstijd, ijzertijd, Romeins
en middeleeuws aardewerk en veel steentijdvuursteen, waaronder een geheel
geretoucheerd mes. De Romeinse munten zijn gevonden in de bouwvoor op
minder dan 20 cm diepte. Ook vonden we kleipijpen, musketkogels en kogels
uit de Tweede Wereldoorlog.
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Afb. 5 en 6 Romeinse meloenkraal

Afb. 7 en 8 Geretoucheerd vuursteen mes

Afb. 9 Vuursteen kernstuk

Mijn kleinkinderen Janne en Lars waren bijzonder fanatiek en hebben veel
vuursteen en aardewerk gevonden tussen de maisrijen. De boer had de
dag ervoor beregend, dus ideaal voor het zoeken van oppervlaktevondsten.
Janne en Lars hebben na kennismaking met de metaaldetector ook enkele
leuke metaalvondsten gedaan. De aspirant archeologen/vrijwilligers in de
archeologie vonden het een inspirerende, leerzame en leuke activiteit, voor
herhaling vatbaar. Lars had op school al eerder een presentatie gehouden over
het Romeins verleden en de hoogste score van de klas behaald. Jong geleerd is
oud gedaan.
Van de bijzondere vondsten heb ik melding
gedaan bij de gemeente Sint Anthonis en de
RCE. Deze dienst is zeer belangstellend om
nader onderzoek te doen naar de gevonden
voorwerpen en zo mogelijk analyse. Behoren
ze tot de eerder gevonden schat? Liep hier ook
een doorgaande Romeinse route over de hogere
delen (circa 8 m boven NAP) aan de rand van de
ondoordringbare Peel vanaf de Maas richting
het westen? Was het op de rand van de niet-dalvormige laagte een gunstige plek om tijdelijk
oflanger te verblijven vanaf de steentijd tot
heden?
Voor de gemeente Sint Anthonis is het weer een
prachtige historische verrijking van het tot op
heden schaarse archeologische bodemarchief.
Wat gaat de bodem van de 10.000 bunder
landelijk schoon ons nog meer vertellen in de
toekomst?

Afb. 10 Jan Kusters en zijn kleinkinderen Janne en Lars. In hun handen houden
Janne en Lars de in steen gehouwen munt van Posthumus, nu te zien in het
gemeentehuis van St. Anthonis

Foto’s 1 t/m 9 Tinie van den Heuvel

33

JAARVERSLAG 2020 | AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken

Bestuur AWN-afdeling 16 Nijmegen en Omstreken
Voorzitter

J. Jansen (John)
j.jansen919@upcmail.nl

Secretaris

L.H.W. ten Hag (Leo)
lhwtenhag@planet.nl

Penningmeester

P. de Weijer (Pauline)
paulinedeweijer@gmail.com

Veldwerkcoördinator

F.B.J. Peters (Frans)
fbjpeters@glazenkamp.net

Lid

B. Hendrikse (Bas)
bee160560@gmail.com

AWN-afdeling 16 Nijmegen en Omstreken
Website: www.awnregionijmegen.nl (webmaster: Aad Hendriks)
Leden, donateurs en belangstellenden zijn elke woensdagavond (m.u.v. feestdagen 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) 329 30 79.
Amateur-archeologie in Nijmegen en omgeving
De AWN - Nederlandse Archeologievereniging, 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 (ZuidVeluwe 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?
Het 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 eenmaal per jaar een premiumboek. U mag meedoen aan
opgravingen en u wordt door middel van nieuwsbrieven, onze website en social media op de hoogte gehouden van al
onze activiteiten. U kunt zich als lid aanmelden via de website van de AWN (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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