Jaarverslag 2021
AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken

Jaarverslag 2021
AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken

Leo ten Hag (red.)

JAARVERSLAG 2021 | AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken

Inhoud
Voorwoord
John Jansen, voorzitter

5

Verslag van de secretaris
Leo ten Hag

6

In Memoriam Anneke van Bergen (1946 – 2021)
Peter Vissers

10

Verslag Schervenavond, 21 september 2021
Marijke Mesu

11

Op zoek naar bruikbaar vuursteen
Nico Arts

13

Gerard van Olst, vrouwe Victoria en Fortuna
Paul Oostervink

17

Van snippers tot verhalen uit het Land van Maas en Waal
Peter Fontijn

19

Verslag van de Werkgroep Archeologie Cuijk
Ton van der Zanden

21

Oorlog transformeert een landschap. Inleiding op Groesbeek Heights deel II
Leo ten Hag

25

Verwerking (oude) vondstcomplexen, deel 7
Ben Teubner

30

Zoekdag in Grave, zaterdag 6 november 2021
Jan Kusters

32

Jong geleerd... archeologie in Speeltuin de Leemkuil
Bas Hendrikse

33

Memoires van een amateurarcheoloog
Leo ten Hag

33

De ‘luie’ peilschaal in de Maas bij Gennep
Peter Seinen

34

Wie het kleine niet eert... Thuiswerkproject Waalkade, deel 2
Pauline de Weijer

35

Het schedeltje van de Waalkade
Kees Brok

37

Colofon

Het jaarverslag 2021 verschijnt zowel in print als digitaal. De digitale versie is te vinden op
onze website: www.awnregionijmegen.nl/jaarverslagen-awn. Het is toegestaan artikelen
uit dit jaarverslag over te nemen op voorwaarde van juiste bronvermelding.
Contact over deze uitgave via de secretaris.
Uitgegeven te Nijmegen, april 2022
Eindredactie Leo ten Hag
Realisatie
Marcel Tromp en Pauline de Weijer, Groesbeek

4

Verantwoording foto’s omslag
Kralen uit een beerput aan de Waalkade, project WK2 van de gemeente Nijmegen,
opgegraven in 1996. Foto: Pauline de Weijer
Inzet: Opgraving Nieuwe Dukenburgseweg. Foto: Aad Hendriks
Binnenzijde omslag voor: fragment kometenglas, collectie Wim Tuijn. Zie pagina 29.
Binnenzijde omslag achter: gewassen pijpenkoppen van de beerput Waalkade wachten op
determinatie door Geoff Parsons. Foto: Aad Hendriks
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Voorwoord
John Jansen
Beste lezer,
De ‘gemiddelde’ vrijwilliger in de archeologie zal, zo schat ik in, niet zo
veel belangstelling hebben voor wat er in Den Haag allemaal bedacht,
bediscussieerd, afgewogen, gecommuniceerd en geadviseerd wordt over
het Nederlandse archeologiebestel. De vrijwilliger in de archeologie heeft
nu eenmaal meer belangstelling voor de archeologische vondsten en de
verhalen die daaraan verbonden kunnen worden. In dit Jaarverslag komt u
wat dat betreft weer goed aan uw trekken en ik wens u hierbij alvast heel veel
leesplezier!
Toch neem ik u graag even mee naar het grotere kader van het huidige
archeologiebestel van ons land. In mei 2021 heeft de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap in het kader van de evaluatie van de Erfgoedwet de
Raad voor Cultuur gevraagd een ‘onafhankelijk en deskundig advies’ uit te
brengen over het onderdeel archeologie. We leven in een complexe wereld
met grote uitdagingen voor de archeologiesector gezien de ruimtelijke
opgaven voor de energietransitie, de klimaatontwikkeling en de woningbouw.
Nederland gaat weer op de schop en wat is er nodig om daarbij op een
verantwoorde manier om te gaan met ons waardevolle archeologisch erfgoed
en bodemarchief?
De Raad voor de Cultuur heeft daar onderzoek naar gedaan en onlangs is het
eindadvies verschenen onder de titel ‘Archeologie bij de tijd – Aanbevelingen
voor aanpassingen’. In dit advies doet de Raad een aantal aanbevelingen die er
vooral op gericht zijn de belangrijkste spelers in de archeologie te versterken:
aan de vraagkant een betere positie van de provincies en de gemeenten.
Aan de aanbodkant wordt onder andere gepleit voor een betere beloning en
organisatie van en voor archeologen. De productiekant moet leiden tot een
versterking van de inhoudelijke kwaliteit van het archeologisch onderzoek.
Tot slot constateert de Raad ‘het ontbreken van een publiekscomponent bij
archeologische projecten’ en doet ook daar enkele aanbevelingen voor. U kunt
het rapport met alle analyses en aanbevelingen, voorzien van een heldere
samenvatting, via internet gemakkelijk zelf tot u nemen. Ik beperk mij op
deze plaats tot het citeren van de vierde en allerlaatste – ‘last but not least’ –
aanbeveling over de publiekskant:
Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de archeologie te ondersteunen.
Waarvan akte.

De pdf van het rapport is te downloaden via raadvoorcultuur.nl, zie onder
Documenten: ‘Archeologie bij de tijd’.
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Verslag van de secretaris
Leo ten Hag

Onderscheidingen

‘We hebben dit jaar drie onderscheidingen aan AWN’ers van onze afdeling
uit te reiken. Hoe kunnen we dat organiseren nu de coronamaatregelen nog
van kracht zijn?’. Dat was de vraag waar we als bestuur een oplossing voor
moesten zien te vinden.

AWN Erepenning

Marijke Pennings.
Foto: Aad Hendriks

Voor het uitreiken van de AWN Erepenning (voorheen
de Bronzen Legpenning) vroegen wij landelijk voorzitter
Gajus Scheltema naar Nijmegen te komen om daar
de Erepenning uit te reiken aan Marijke Pennings. “Ik
ben helemaal verbouwereerd, beduusd”, zei Marijke
Pennings, toen ze op een zonnige woensdagmiddag,
28 april, uit handen van Gajus Scheltema de AWN
erepenning in ontvangst mocht nemen ten huize van
Aad en Marijke Hendriks. Een bevlogen en toegewijde
vrijwilligster noemde Gajus haar in zijn toespraak.
Marijke is vanaf 1992 betrokken bij archeologische
opgravingen, eerst bij de Archeologische Vereniging
Limburg, maar sinds 1997 als actief lid van AWN afdeling
16 Nijmegen e.o. Tot op heden is ze in al die jaren van
bijzondere en onderscheidende betekenis geweest voor
de archeologie in zijn algemeen en voor onze afdeling in
het bijzonder.

Koninklijke Onderscheiding

De lintjesregen was al overgetrokken toen een totaal verraste Ben Teubner
op 28 april via een liveverbinding door de Nijmeegse burgemeester Bruls een
Koninklijke Onderscheiding kreeg ‘uitgereikt’. Ook nu zaten Aad en Marijke
Hendriks in het complot. In zijn lofrede roemde de burgemeester Ben als een
archeologische duizendpoot. Eind jaren zeventig redde hij, samen met andere
enthousiastelingen van de AWN Afdeling Nijmegen, veel van de door sloop van
de Nijmeegse binnenstad bedreigde
archeologie. Ben nam ook na deze
periode deel aan tal van opgravingen,
waarvan enkele zelfs landelijke
bekendheid kregen. Hij heeft het
archeologisch onderzoek in Nijmegen
mede op de kaart gezet, zodat de
kennis en kunde van het Nijmeegse
bodemarchief niet versplinterd raakte,
maar binnen de gemeente bleef.
Al zijn activiteiten hebben Ben een
fenomenale archeologische kennis
gebracht, die hij altijd graag wil
delen: op de woensdagavonden in de
werkruimte van AWN Nijmegen, bij
evenementen, bij opgravingen en bij
archeologiecursussen voor beginners.
Ben, nogmaals proficiat en we hopen
nog lang van je kennis deelgenoot te
blijven.
Ben Teubner. Foto: Aad Hendriks
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Wim Tuijnfibula

De Wim Tuijnfibula ging dit jaar naar Jan Kusters.
Voorzitter John Jansen zocht hem thuis in Vianen
op, vergezeld door Aad Hendriks die het geheel op
film vastlegde. Jan Kusters beoefent de archeologie
zoals dat een vrijwilliger van onze vereniging
betaamt, zei John in zijn toespraak: vasthoudend en
deskundigen inschakelend wanneer nodig. Zijn met
de metaaldetector gedane vondsten meldt hij, zoals
dat hoort, bij daarvoor ingerichte databases zoals
PAN en Archis. Jan is altijd bereid zijn kennis met
anderen te delen, onder andere door te publiceren in
ons Jaarverslag, het Detector Magazine en het AWN
Magazine. Jan, proficiat! Je hebt deze onderscheiding
dubbel en dwars verdiend.

John Jansen en Jan Kusters. Foto: Aad Hendriks

Van alle uitreikingen zijn filmpjes gemaakt.
Ze zijn tijdens de Afdelingsledenvergadering op 28 april getoond en kunnen,
evenals de gehele vergadering, terug worden gekeken op onze website:
www.awnregionijmegen.nl/afdelingsledenvergadering-28-april-2021/.

Toegang werkruimte beperkt

De werkruimte aan de Nieuwe Dukenburgseweg bleef voor medewerkers,
en dus ook voor ons, bijna het hele jaar gesloten. Slechts een paar
woensdagavonden, zoals op 14 juli, waren we welkom, maar daarna sloeg
corona weer onverbiddelijk toe. Thuiswerken werd weer het parool.

De anderhalve meter regel was nog van kracht.
Foto: Aad Hendriks

Schervenavond

In wijkcentrum de Ark van Oost konden we in het najaar wel weer terecht, zij
het met een limiet aan het aantal toegestane bezoekers.
Op 21 september ontmoetten we elkaar voor de traditionele schervenavond.

Peter van Nistelrooij hield een verhaal
over landweren. Foto: Aad Hendriks

7

JAARVERSLAG 2021 | AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken

Lezing

In november konden we de eerste (en enige) lezing in 2021 organiseren. Op
9 november vertelde Eckart Heunks (www.eckhartheunks.nl) de aanwezige
AWN’ers over ‘Landschapsgenese van het plangebied Geertjesgolf (bij
Winssen)’

Eckhart Heunks legt het uit!
Foto: Pauline de Weijer

De afgelopen decennia zijn in dit gebied diverse archeologische onderzoeken
uitgevoerd. Deze onderzoeken betroffen voornamelijk booronderzoeken en
enkele kleine proefsleufonderzoeken en opgravingen. Daarbij is een breed
scala aan vindplaatsen vastgesteld met een grote tijdsdiepte, variërend
van laat-mesolithicum tot en met de Romeinse tijd. De ligging van deze
vindplaatsen is in hoge mate te koppelen aan de landschappelijke opbouw van
het gebied, waaraan tijdens die onderzoeken ook veel aandacht is besteed.
Met de opstart van de zandwinning vanaf 2017 is aanvullend onderzoek
uitgevoerd.
De nog in dat jaar bij toeval aangetroffen vindplaatsen uit het neolithicum
en de bronstijd door leden van de AWN hebben sterk bijgedragen aan de
noodzaak tot nader onderzoek naar de landschapsgenese. Deze vindplaatsen
werden namelijk in zones aangetroffen waaraan aanvankelijk een lage
verwachting was toegekend. Een paleo-geografisch landschapsmodel voor
het plangebied blijkt van grote betekenis voor de toe te kennen archeologische
verwachtingen. Het maakt duidelijk waarom nieuwe vindplaatsen van de
AWN juist daar zijn aangetroffen, en biedt een stevige basis voor het opstellen
van een periode-specifiek archeologisch verwachtingsmodel.

Archeologie: opgraving en informatie aan derden

In december voerde het Bureau Archeologie in Nijmegen
een opgraving uit aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Negen
leden van de AWN hebben hierbij geassisteerd. Aangezien
de opgraving in 2022 vervolgd zal worden zal er op een later
moment verslag van worden gedaan.
De gemeente Berg en Dal is gestart met het opstellen van een
nieuwe verwachtingskaart archeologie. Het afdelingsbestuur
ontving van de gemeente een uitnodiging om hiervoor input
te leveren. We zijn op deze uitnodiging ingegaan en een aantal
AWN’ers heeft deelgenomen aan een (digitale) bijeenkomst
over de verwachtingskaart/waardenkaart.

Verzoeken van archeologische bureaus

De archeologische bureaus IDDS Archeologie, Laagland
Archeologie BV, Econsultancy en RAAP vroegen ons of wij
informatie beschikbaar hadden over lokaties in Bemmel
(Heuvelsestraat), Gendt (Hegsestraat), Doornenburg (Pannerdenseweg/
Blauwe Hoek), Mill (Hapseweg), Wellerlooi (Schaak), Hernen (Klompenkampje,
Tunnelpad), Leuth (Plezenburgsestraat), Puiflijk (Neersteind) en Beuningen
(IJzerwerf). Het gaat dan om informatie die niet in Archis staat geregistreerd.
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.

Frans Peters aan de slag bij het grafveld Dukenburgseweg.
Foto: Aad Hendriks

Van een particulier uit Haps ontvingen we een verzoek of wij nader onderzoek
zouden kunnen doen naar de vermoedelijke funderingsresten van een kasteel
aldaar. Volgens een eerder door RAAP uitgevoerde archeologische begeleiding
zou een nader geofysich onderzoek naar deze resten aan te bevelen zijn. We
hebben de betreffende persoon gewezen op het bestaan van de landelijke
Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie (WGMA). De
werkgroep heeft in 2021 een onderzoek uitgevoerd en hierover gepubliceerd in
het AWN Magazine (aflevering 1, 2022)
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Van Lymborch festival

In het weekend van 11 en 12 september vond in Nijmegen weer het jaarlijkse
Van Lymborch festival plaats. Onder leiding van Ben Teubner was er op
beide dagen een wisselende groep AWN-ers aanwezig om het publiek van
informatie over archeologie te voorzien. De bak met materiaal uit een beerput
van de Waalkade, waarmee men zelf aan de slag kon, trok veel belangstelling.
Hoewel het bezoekersaantal wat tegenviel ging kwaliteit voor kwantiteit: we
hebben twee nieuwe leden aan onze afdeling kunnen toevoegen!

Activiteiten van het bestuur

Het Afdelingsbestuur kwam in 2021 vijfmaal ter vergadering bijeen: op 20
januari (digitaal), 17 februari (digitaal), 7 april (digitaal), 2 juni (bij één van
de bestuursleden thuis) en 20 oktober (werkruimte). Een belangrijk punt
van aandacht was de werving van nieuwe bestuursleden. Met name het
vinden van een opvolger voor de veldwerkcoördinator heeft het bestuur
beziggehouden. Veel van onze leden zijn (zeer) actief, maar willen geen
bestuursfunctie. Een nieuwe bestuursstructuur kan wellicht uitkomst bieden.
Hoe dat er uit zou kunnen zien leggen we in een (voorlopig) document vast.
Onze afdelingsvoorzitter heeft de wens geuit om tot een beleidsplan voor de
komende jaren te komen. Dit is in verschillende vergaderingen aan de orde
geweest en zal hopelijk in 2022 meer concrete vormen aannemen.

Ben Teubner, Melchior Kremers, Pauline de
Weijer, Bas Hendrikse en Paul Ewals achter
de schervenkraam.
Foto: Peter van der Heijden

De afgelopen twee jaar hebben we veel nieuwe leden mogen inschrijven.
Verschillende bestuursleden hebben telefonisch contact opgenomen
met nieuwe leden om hen welkom te heten. Ze hebben veel positieve en
enthousiaste reacties mogen ontvangen. Zodra de coronamaatregelen het
toelaten willen we een kennismakingsbijeenkomst organiseren.
Tijdens de bestuursvergadering van 17 februari werd het besluit genomen
om het Jaarverslag voortaan in A4-formaat en in full colour uit te geven.
Daarmee namen we afscheid van het vertrouwde A5-formaat in zwartwit. Het
Jaarverslag over 2020 verscheen (digitaal en in papieren vorm) in de nieuwe
‘outlook’ en leidde tot veel positieve reacties. Exemplaren van het Jaarverslag
hebben we ook verzonden naar musea, archieven en bibliotheken in ons
werkgebied om onze naamsbekendheid te vergroten.

Mutaties bestuur

Op 28 april hielden we (digitaal) de Afdelingsledenvergadering. Eén van
de agendapunten betrof mutaties in het afdelingsbestuur. Frans Peters
(veldwerkcoördinator) is statutair aftredend en hij stelt zich niet meer
herkiesbaar voor een volgende volledige termijn. Hij blijft nog uiterlijk één
jaar aan totdat er een opvolger is gevonden. Harry Brink is verhuisd naar
een ander deel van Nederland en heeft onze afdeling, en daarmee ook het
bestuur, verlaten. Bas Hendrikse wordt door
het bestuur voorgedragen als bestuurslid en
hij wordt met algemene stemmen gekozen. Hij
zal zich met name bezig gaan houden met het
organiseren van lezingen en excursies. Op 18 juni
vertegenwoordigde hij onze afdeling al met verve
tijdens een digitale live talk-show in Museum Het
Valkhof voor landvolarcheologie.nl. De aflevering is
op deze site nog terug te zien.

Bas Hendrikse in gesprek met Marie-France
van Oorsouw in de live talkshow over
archeologie in Museum Het Valkhof.

Mutaties ledenbestand

In 2021 hebben zich twaalf nieuwe leden
aangemeld. Hiertegenover hebben we vier leden
uitgeschreven. Het totaal aantal leden per 31
december 2021 is daarmee op 163 gekomen.
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IN MEMORIAM

Anneke van Bergen (1946 - 2021)
Peter Vissers

Anneke’s gezondheid was al een tijdje broos. Een longontsteking in combinatie
met een serie andere klachten maakte dat zij vorige week in het ziekenhuis
werd opgenomen en daar op 15 maart is overleden.
Ik heb dierbare herinneringen aan Anneke. Ze was introvert maar als ze
je vertrouwde kwam je aan haar geen woorden te kort. Haar opvattingen
kon ze raak en beknopt formuleren. Van aandacht trekken en vooraan op
het podium staan was ze wars. Die bescheidenheid vond ik lang niet altijd
terecht. Als beeldend kunstenares maakte ze zulke mooie dingen. Een van
haar creaties, het klaverblad op de rotonde bij het Shell-station in Beuningen,
maakt nog dagelijks mensen blij. Voor de AWN maakte ze de Wim Tuijn-fibula,
een onderscheiding voor AWN-leden die zich buitengewoon verdienstelijk
gemaakt hebben.
Maar er was meer. Ze kon taai en volhardend zijn als dat nodig was. Ik denk
dan aan de gebeurtenissen rond het torentje in Beuningen, het zogeheten
Blanckenburgh-terrrein. Anneke had haar atelier in het torentje toen daar
begin 1995 onder verantwoordelijkheid van de gemeente Beuningen een vijver
werd gegraven. Hoewel er twee RAAP-rapporten op tafel lagen waarin stond
dat het hier ging om een terrein van bijzonder archeologisch belang, ging het
volledig mis.
Toen graafmachines het terrein grondig hadden verknoeid bleef er een
modderpoel over. Maar wel een bijzondere. Een noodopgraving van onze
afdeling - waarbij Anneke een belangrijke rol speelde - maakte het uiteindelijk
mogelijk een bewoningsgeschiedenis van de Romeinse tijd tot en met de
late middeleeuwen vast te stellen. Het geploeter in de bagger leidde tot een
publicatie in Westerheem en een tentoonstelling in Museum Kasteel Wijchen.
Het was veel werk maar wie erbij was heeft ervan genoten!
Er volgde meer veldwerk. Anneke was meestal present. Ze genoot evenveel
van het archeologisch werk als van het buiten zijn. Dat laatste ging ook
prima samen met het verbouwen van eigen groenten. Ze hield van het Land
van Maas en Waal. Dat ze een scherp oog had, kon je merken tijdens een
veldverkenning maar ook bij het uitwerken van opgravingsmateriaal. Haar
tekeningen waren geraffineerd in hun eenvoud: geen lijntje te veel, er stond
precies op wat je nodig had. De gevonden materialen inspireerden haar soms
ook weer in haar eigen kunstenaarschap. Wat ze op tekengebied kon, deelde ze
met anderen bijvoorbeeld door het verzorgen van workshops in het (technisch)
tekenen van archeologica.
Omdat Anneke en ik buiten Nijmegen woonden, reisden we samen naar
de clubavonden. Jarenlang, elke week naar Nijmegen op woensdagavond.
Onderweg praatten we dan over van alles. Haar observatievermogen,
fijnzinnigheid en humor vielen me op.
Vorige zomer heb ik haar voor het laatst gezien. Ik schrok van haar conditie.
Ze was breekbaar geworden. We hebben samen thee gedronken in haar tuin.
Ze maakte grapjes, maar het ging niet goed. In februari gaf ze geen antwoord
op een mailtje. Niet echt iets voor haar, maar zoiets kan gebeuren. Daarna
kwam die kaart…
Ik ben blij haar gekend te hebben. Mattijs, van wie ze zoveel hield, wens ik veel
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
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Schervenavond, 21 september 2021
Marijke Hendriks-Mesu

Na een lange corona-stilte konden we eindelijk weer eens bijeenkomen in
Wijkcentrum De Ark van Oost, zij het met een maximum van dertig bezoekers,
en onwetende van het feit dat een lockdown niet lang daarna wederom zou
toeslaan. Volle bak dus vanavond én een vol programma.
Voorzitter John Jansen heet de gasten van harte welkom en stelt voor dat Peter
van Nistelrooij de spits afbijt. Peter houdt een presentatie over de landweren
in de regio Oss. Landweren zijn verdedigingswerken op het platteland, in
dit geval tussen Gelre en Brabant, en dateren uit de periode zo rond 1350.
Het betreft opgeworpen wallen die, bekleed met onder andere meidoorn en
egelantier, met flinke doorns, onneembaar moesten zijn. De wallen werden
aangelegd door militairen met hulp van de burgers. Naast de lange heuvel
werden aan beide zijden greppels gegraven en bij de ‘Hoogen Heuvel’ in Oss
werden zelfs houten palen aangetroffen. De palen zijn waarschijnlijk geheid.
Ook in Slabroek en Heesch zijn landweren aangetroffen. Twee jaar geleden is
er op de ‘Hoogen Heuvel’ in Oss een kanonskogel gevonden, en in 2020 vond
men bij het uitgraven ten behoeve van een wadi, bij de Nieuwe Hesche Weg
in Oss, wederom een landweer. Eerder nog werd er een landweer in Berghem
gevonden, ’Piekenhof’
De volgende spreker is Peter Seinen van ‘Mergor in Mosam’. Hij is duiker
en heeft in de Maas bij de Romeinse loskade in Cuijk interessante stukken
aardewerk opgedoken.
Een fragment van een tegel met een stempel, ’VEXBRIT’: het legioen Vexillatio
Brittanica vormde de bezetting van het legerkamp in Nijmegen, in het eerste
kwart van de tweede eeuw. Peter laat ook een nog nader te definiëren stuk
aardewerk zien (afbeelding 1).

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Hierna is Peter Beelen aan de beurt. In het land van Cuijk is op het land van
een boomkweker tijdens werkzaamheden met een graafmachine een kokerbijl
omhoog gehaald, daterend tussen 1000 tot 800 jaar voor Chr. (afbeelding 2).
Ton van der Zanden heeft uit met grond gevulde vrachtwagens van
rioolwerkzaamheden uit de Grote straat te Cuijk een kling opgediept, die wel
30.000 jaar oud kan zijn.
Paul Klinkenberg geeft een mini-lezing over een kleine schans in de Ooij, uit de
Tachtigjarige Oorlog. Het Spaanse leger trok plunderend en brandschattend
door de omgeving. Om zich hiertegen de beschermen wierpen de bewoners
zogenoemde redoutes op: uit aarde opgeworpen verschansingen ofwel een
gesloten veldwerk, vanwaar seinvuren ontstoken konden worden. Bij de
schans in de Ooij zijn onder andere een musketkogel en een onderdeel van een
musket gevonden.
Ben Teubner vertelt over vondsten van de stuwwal, de Beerendonck en uit
Elst (Gld). Het gaat om vondsten die nog in de opslag lagen en recent gedane
vondsten. Het betreft onder andere Marne aardewerk uit de vierde eeuw voor
Chr., zwart aardewerk van de Panhuisweg, afkomstig uit een waterput en een
handgevormde lepel of olielamp (afbeelding 3).
Van de stuwwal komt een deel van een mantelkom (afbeelding 4) en een
fragment van een aardewerken zeef.

Afbeelding 3

Afbeelding 4
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Afbeelding 5

Uit Elst laat Ben een bronzen, met zilver ingelegd heft van een Romeins
chirurgisch mesje zien (afbeelding 5) en een onderdeel van een zegeldoosje.
Wim Wijers heeft een prachtig stuk vuursteen gevonden. Volgens de
aanwezige deskundologen is het een paleolithische schrabber (afbeelding 6).
Jeno van Bemmel vond een vuurstenen kling uit de tijd van de Neanderthalers
(afbeelding 7). Samen met Rob de Loos vond hij meerdere vuurstenen
werktuigjes uit de Kraaijenbergse plassen.

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Afbeelding 8

De foto’s bij dit artikel zijn van
Aad Hendriks
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Na eerdere detectorvondsten in 2003 heeft Jan Kusters daarna in totaal
veertien romeinse munten gevonden. Deze zijn inmiddels via de website
van Portable Antiquities of het Netherlands (PAN) te bekijken. De munten
zijn gedateerd en geslagen in Rome. In 2018-2019 heeft hij nog meer muntn
gevonden op praktisch dezelfde plaats.
De boer wilde een ander gewas gaan aanplanten, daarom heeft Jan met
toestemming een kraantje geregeld om een klein laagje grond af te laten
graven. Daarna zijn nog meer munten gedetecteerd en uitgegraven. Met
satéprikkers markeerde hij de vindplaatsen om alles zo nauwkeurig mogelijk
te kunnen beschrijven. Daarop volgde zeer voorzichtig het uitgraven.
Rob Reijnen (PAN) heeft meegeholpen met de determinatie. Er wordt
momenteel een tentoonstelling voorbereid.
Jan laat ook nog vuurstenen uit Oeffelt (mogelijk paleolithisch) zien en hij
vertelt dat de Werkgroep Archeologie Cuijk bij St. Anthonis een meloenkraal en
munten op een akker heeft gevonden.
In Velp (Brabant) vond Jan een Sceatta, een munt uit 700 na Chr. (afbeelding
8). Jan heeft het muntje in een uitvergrote versie uitgehouwen in marmer,
want steenhouwen is ook nog een bijzondere hobby van Jan.
Tot slot waren er nog een
aantal versierde scherven
van een onbekend soort
aardewerkfabricage, gevonden bij
Oeffelt, te zien (afbeelding 9) Voor
meer informatie hierover leze men
de blog ‘Keulse kloot’ (28 december
2021) van Pauline de Weijer:
https://www.awnregionijmegen.
nl/keulse-kloot/
Dit was het aanbod van
de Schervenavond 2021 in
coronaversie. Hopelijk kunnen
we in 2022 weer een ouderwetse
aflevering organiseren.

Afbeelding 9
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De mesolithische vindplaats van Haps-Mondsestraat,
gemeente Land van Cuijk

Op zoek naar bruikbaar vuursteen
Nico Arts

In het kader van het actualiseren van een overzicht van Nederlandse laatpaleolithische en mesolithische vindplaatsen en vondsten ten zuiden van de
Rijn, werd in maart 2021 een bezoek gebracht aan Joy de Jong in Molenhoek.
In diens verzameling wordt een fraaie rolsteenhamer bewaard die hij in 2005
vond op een akker tussen de Cuijkseweg en de Mondsestraat te Haps.1 Deze
akker ligt pal ten noorden van een in augustus 1986 ontgrond terrein waar
voor een bouwplan de circa 50 cm dikke akkerlaag werd verwijderd tot op de
toplaag van het onderliggende zand. Uiteindelijk ging het bouwplan niet door
en werd de ontgronding weer opgevuld met akkergrond.
Na de ontgronding van 1986 werden door onder andere leden van de
toenmalige Archeologische Werkgroep Grave (AWG) allerlei archeologische
overblijfselen ontdekt. Er werden sporen van nederzettingen uit de ijzertijd,
Romeinse tijd en vroege middeleeuwen gevonden, ook werd een schatvondst
aangetroffen van 65 Romeinse munten uit de eerste en tweede eeuw. Over
deze vondsten is een korte vermelding gepubliceerd.2 Tegen de noordelijke
rand van de ontgronding werd een kuil met Romeins aardewerk opgraven,
bovendien kwam juist ten westen daarvan een reeks vuurstenen artefacten
uit het mesolithicum tevoorschijn. Schavend met de schop werden ook deze
artefacten verzameld, er was geen gelegenheid de vondsten individueel
in te meten. De concentratie vuursteen gaat noordelijker verder tot juist
buiten het ontgronde terrein waar aan het oppervlak ook de rolsteenhamer
werd gevonden. Ofschoon de Romeinse vondsten zijn geregistreerd in het
Archeologisch Informatie Systeem wordt daar geen melding gemaakt van
vondsten uit de steentijd.3
De Romeinse aardewerkvondsten en de meeste vuurstenen artefacten werden
opgeslagen in het depot van de AWG te Grave. Een gedeelte van de artefacten
werd bewaard door Joy de Jong. Begin deze eeuw werd in het depot van de
AWG te Grave ingebroken waarbij bijna alle vondstzakken werden leeggeschut
en de vondsten door elkaar op de vloer van het depot terecht kwamen.
Vervolgens heeft Jo de Wit (Grave), die het depot beheerde, alle vondsten met
veger en blik in plastic zakken gedaan, in 41 bananendozen opgeborgen en
deze elders opgeslagen. De nieuwe opslag bevond zich in een gebouwtje bij
de voormalige Generaal de Bonskazerne, juist buiten de bebouwde kom van
Grave. In goed overleg met de beheerder zijn de dozen in april 2021 opgehaald;
hij wilde de vondsten niet meer terug. De vondsten werden overgebracht naar
Eindhoven (de woonplaats van de auteur) om daar de vuurstenen uit Haps
uit te sorteren. Wegens corona-perikelen kon het sorteerwerk niet worden
gedaan in het Erfgoedhuis Eindhoven, een gemeentelijk gebouw waarin
het onderkomen van AWN-afdeling 23 is gehuisvest. Daarom konden andere
archeologische vrijwilligers niet in het sorteerwerk worden betrokken hetgeen
verhinderde dit werk tevens als materiaalpracticum te laten dienen. Daarom
werd dit zonder hulp en bij droog weer in de tuin van de auteur gedaan.
De vondsten werden gesorteerd op vuursteen en ongenummerde en
genummerde vondsten (bijna allemaal Romeinse potscherven, waaronder die
uit Haps). De ongenummerde vondsten, waaronder veel bouwpuin en veel
ongewassen negentiende/twintigste eeuwse scherven, werden afgevoerd
naar de gemeentelijke stortplaats. De genummerde vondsten
1. De Jong 2017.
2. Theunissen & Spek 2009, 10.
3. Archis nrs. 14716 en 17863.
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Situatie van de vindplaats (april 2021). De
mesolithische vindplaats ligt rechts tegen
de bomenrij. Het water op de voorgrond
volgt de pleistocene riviergeul.
Foto: Nico Arts

(elf bananendozen) werden in augustus 2021 bezorgd in het onderkomen van
de Werkgroep Archeologie Cuijk te Cuijk om daar te sorteren en verder uit te
werken.

Ligging

De vindplaats ligt op een vrijwel vlak terrein dat, zoals op www.topotijdreis.
nl is te zien, afgelopen twee eeuwen meestal in gebruik was als grasland.
Het ligt op een pleistocene rivierafzetting van zand en grind met daarop (tot
de ontgronding in 1986) het oorspronkelijke plaggendek. Ongeveer 80 m ten
zuidoosten van de vindplaats ligt in een ondiep dal een langwerpige afzetting
van oude rivierklei dat het restant is van een pleistocene riviergeul.
De in 1986 ontdekte mesolithische vindplaats is niet de enige uit die
periode in de omgeving. In de jaren 2014-2021 hebben zo’n 500 m oostelijker,
op het huidige bedrijventerrein Laarakker, grootschalige opgravingen
plaatsgevonden waarbij onder meer ook erg veel vroeg-mesolithische
vondsten tevoorschijn kwamen. Vooralsnog is daar alleen nog een korte
vermelding over gepubliceerd. Overigens is ook op de Laarakker een
rolsteenhamer gevonden, in dit geval een doormidden gebroken exemplaar. 4

De mesolithische vondsten

In totaal gaat het om 673 artefacten met een totaalgewicht van bijna zeven
kilo. Zeven artefacten zijn van kwartsietische zandsteen en zeventien
artefacten zijn van Wommersomkwartsiet, dat vrijwel uitsluitend gedurende
het mesolithicum is gebruikt. Deze typische steensoort is afkomstig van de
Steenberg bij Wommersom, hemelsbreed zo’n 110 km ten zuidwesten van
Haps. De overige 649 artefacten zijn van vuursteen. Hiervan is een klein
deel (negentien stuks) verbrand hetgeen kan wijzen op een haardplaats op
de vindplaats. Wat opvalt is de bijzonder slechte kwaliteit van de vuursteen.
De stenen zijn geslagen van kleine brokken die hoogstwaarschijnlijk zijn
verzameld in een plaatselijke grindafzetting, mogelijk in de nabije riviergeul.
Van deze brokken zijn van de verweerde buitenkant stukken verwijderd
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(de preparatiestukken) met vervolgens als doel deze voorbewerkte brokken
als kern te gebruiken. Een kern diende voor het produceren van klingen
(langwerpige repen vuursteen) en afslagen (min of meer schelpvormige
stukken vuursteen), waarvan een deel verder kon worden bewerkt tot
werktuigen. Omdat de onbewerkte brokken vaak inwendig zijn gescheurd
vielen sommige reeds bij de eerste slagen uit elkaar in nog kleinere brokken,
die bij het afval terecht kwamen. Het afval van de vindplaats bestaat uit 47
brokken, 58 preparatiestukken, 62 kernen, 25 vernieuwingsstukken (stukken
steen die werden afgeslagen om het slagvlak van een kern te vernieuwen), 72
klingen (waarvan 3x Wommersomkwartsiet), 365 afslagen (waarvan twaalf
maal Wommersomkwartsiet) en een kerfrest (restant van een techniek
voor het breken van een kling). Onder het afval worden hier verder ook nog
gerekend een vijftal gebroken brokken kwartsietische zandsteen waarvan de
functie niet bekend is.
Naast deze
afvalproducten zijn
er 35 werktuigen
gevonden.
Daaronder
bevinden zich drie
onderdelen van
pijlbewapeningen:
twee a-spitsen en
een b-spits. Bij een
a-spits is één hele
zijde geretoucheerd
tot een spitse punt,
Enkele vuurstenen artefacten: 1, 5 en 7: schrabbers,
2, 3: a-spitsen, 4: b-spitsen, 6: kerfrest. Foto: Nico Arts
bij een b-spits is
dat alleen gedaan
op het bovenste gedeelte van één zijde. Beide typen spitsen komen algemeen
voor in mesolithische vindplaatsen. Met 27 stuks is het aantal schrabbers naar
verhouding groot. Sommige exemplaren zijn gemaakt op grove afslagen en
brokken. Twee schrabbers zijn van Wommersomkwartsiet. Meestal dienden
schrabbers voor het verwijderen van vet en dergelijke van de binnenkant
van huiden of voor het bewerken van hout, zoals bijvoorbeeld het maken
van pijlschachten. De overige vuurstenen werktuigen bestaan uit drie
geretoucheerde klingen, een gebruikte kling en twee geretoucheerde afslagen
die voor allerlei toepassingen kunnen zijn gebruikt, zoals snijden.
Twee werktuigen zijn gemaakt van kwartsietische zandsteen. De ene is de al
genoemde rolsteenhamer die in 2005 werd gevonden, deze heeft afmetingen
van 60 x 56 x 25 mm. Op het oppervlak bevinden zich een kras en enkele
vlekjes van ijzer die het gevolg zijn van aanraking door een ijzeren ploeg. Zoals
ook bij veel elders gevonden exemplaren bevindt zich in het midden een gat
in de vorm van een zandloper.5 De opening heeft een diameter van 10 mm.
Het gat is gemaakt door middel van het herhaald en gericht slaan met een
hard gereedschap met een scherpe punt, dat ongetwijfeld van vuursteen
was. Op de rand bevinden zich duidelijke beschadigingen als gevolg van het
gebruik als hamersteen op hard materiaal. Dat zal vuursteen zijn geweest.
Rolsteenhamers dateren zowel uit het mesolithicum als het neolithicum; dit
exemplaar is duidelijk in een mesolithische context gevonden.
Het andere werktuig van kwartsietische zandsteen is een combinatiewerktuig
met vier functies. Beschadigingen aan de randen zijn het gevolg van gebruik
als hamersteen. De glanssporen op de platte zijde zijn door polijsten ontstaan.
Op die zijde bevinden zich eveneens ondiepe beschadigingen als gevolg van
het gebruik als aambeeld (voor het bewerken van kernen). De vierde functie
is als retouchoir, dat is een werktuig voor het afdrukken van kleine schilfers
5. Drenth & Niekus 2009.

Enkele kernen waaraan is te zien dat de vuursteen
van inferieure kwaliteit is. Foto: Nico Arts

De rolsteenhamer met op de zijkanten
beschadigingen als gevolg van het gebruik
als hamer. Foto: Laurens Mulkens

Het zowel als slijpsteen, hamersteen,
retouchoir en aambeeld gebruikte
combinatiewerktuig van kwartsietische
zandsteen. Foto: Laurens Mulkens
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van een kling of afslag om er een werktuig van te maken. Het gebeurt niet
vaak dat van een mesolithisch werktuig zo veel verschillende functies kunnen
worden bepaald.

Conclusies

Dat de vindplaats Haps-Mondsestraat uit het mesolithicum dateert blijkt
uit de aanwezigheid van de beide a-spitsen en ook de b-spits, ofschoon
het laatste type ook al in het einde van het laat-paleolithicum bestond.
Ook Wommersomkwarsiet is hier typisch, deze grondstof werd met name
gedurende het midden- en laat-mesolithicum gebruikt. Kennelijk is hier
niet alleen lokaal vuursteen bewerkt maar ook deze van elders afkomstige
steensoort.
In meerdere opzichten verschilt de samenstelling van de vondsten van HapsMondsestraat met die van de meeste andere mesolithische vindplaatsen.
In elk geval geldt dat voor het zuiden van Nederland, waar vele honderden
mesolithische vindplaatsen bekend zijn. Die vindplaatsen hebben meestal
een gevarieerde samenstelling van allerlei soorten werktuigen waaronder
veel pijlspitsen van verschillende typen, veel schrabbers en allerlei andere
werktuigen op klingen en afslagen. Met nauwelijks pijlspitsen maar naar
verhouding opvallend veel brokken, preparatiestukken en kernen wijkt HapsMondsestraat daarvan af. Deze vindplaats heeft alle eigenschappen van een
plek waar gespecialiseerde functies werden uitgeoefend, met name het testen
van de bruikbaarheid van lokaal verzameld vuursteen. Zonder uitzondering
is dat vuursteen van inferieure kwaliteit. Vanuit Haps-Mondsestraat werden
geselecteerde bruikbare stukken vuursteen meegenomen naar elders om
daar als grondstof te dienen voor allerlei (onderdelen van) gereedschappen.
Ondanks de inferieure kwaliteit komt dergelijk vuursteen veel voor in ZuidNederlandse mesolithische vindplaatsen, maar tegelijk met het kwalitatief
veel betere Wommersomkwartsiet. Van dit type vindplaats zijn er niet veel
bekend. Andere voorbeelden zijn Uffelte in Drenthe, Engbertsdijksvenen in
Overijssel en Waubach in het zuiden van Limburg.6 Op de tweede plaats zijn
te Haps-Mondsestraat activiteiten uitgevoerd waarbij schrabbers werden
gebruikt zoals bijvoorbeeld bewerking van verse huiden en bewerking van
hout.7
6. Respectievelijk Beuker 1981, Niekus & Klein Nagelvoort 2019, Arts 1984.
7. Met dank aan Joy de Jong en Jo de Wit voor hun medewerking en Laurens Mulkens voor de
foto’s in afb. 4 en 5, de overige afbeeldingen zijn gemaakt door de auteur.
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Gerard van Olst,
vrouwe Victoria en Fortuna
Paul Oostervink
Bij een van mijn bezoeken aan Riet Breunissen-van Olst (88) liet zij mij uit de
collectie van haar vader, Gerard van Olst (1877-1958), een fraaie penning en
een gouden ring met een rode steen zien met de vraag of ik deze voorwerpen
wilde onderzoeken. De penning was een algemeen gangbare zilveren
inhuldigingspenning van Wilhelmina uit 1898, gemaakt door Bart van Hove.
Van deze penning met geringe waarde werden 482 zilveren en 1130 bronzen
exemplaren geslagen. Maar de gouden ring met een rode steen was voor
mij geheel onbekend. Riet Breunissen-van Olst had het regelmatig over een
‘Romeinse gem’. Op dat moment wist ik niet wat een ‘gem’ was, maar de
gouden ring met een rode steen was voor mij de start voor dit artikel.

Zegelsteen

Een gem, afgeleid van het Latijnse ‘gemma’ (= edelsteen), is een gesneden
steen van carneool (halfedelsteen) waarin een beeltenis en/of letters zijn
aangebracht. In de Romeinse tijd was de in een ring gevatte gem in de
eerste plaats een zegelsteen: een financiële overeenkomst sloot de Romein
gewoonlijk af (‘bezegelde’ hij) met de afdruk van zijn zegel. Het spreekt vanzelf
dat de elite pronkte met de in gouden ringen gevatte edelstenen. De man in
de straat droeg een ijzeren ring met een glazen gem.

Vondst in Ressen

Met de komst naar Nederland namen de Romeinen gemmen mee. In de
Overbetuwe zijn mij twee vindplaatsen van gemmen bekend: Ressen en Elst.
Op een zondagmorgen
in 1939 vond de
zesjarige Marietje
van Olst met haar
vader op de Kerkenhof,
achter Huize Stadwijk
en de kerk in Ressen,
42 stuks barnstenen
kralen. Daartussen
bevonden zich ook twee
Romeinse gemmen
met vermoedelijk
de afbeeldingen van
respectievelijk vrouwe
Victoria en vrouwe
Fortuna. Onafhankelijk
digitaal onderzoek van
de Romeinse steen
met Victoria door het
Rijksmuseum voor
Oudheden in Leiden en
Museum Het Valkhof
in Nijmegen bracht aan
het licht, dat deze steen
met rood gekleurd glas
(een imitatie van de
halfedelsteen cornalijn),
inderdaad Victoria
Gerard van Olst (1877-1958) rond 1930. Foto: M.J.C.A. Breunissen-van Olst
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was. Victoria is de Romeinse godin van de overwinning. Op de gem van Riet
Breunissen-van Olst staat Victoria afgebeeld gekleed in een chiton (oudgrieks
kledingstuk) met riem en een flap, gevleugeld, op haar tenen naar links
schrijdend. Zij houdt een krans in haar uitgestrekte linkerhand en draagt een
palmtak over haar rechterschouder.
De beide gevonden gemmen worden aan hofjuwelier Zeeman uit Arnhem
door Gerard van Olst in consignatie gegeven. In 1954 laat hij de gem met
Victoria in een gouden vatting zetten. Door een onvoorzichtigheid raakt
Van Olst deze gouden ring echter kwijt. Pas na zijn dood zal zijn dochter de
verloren ring terugvinden in een richel achter het bureau van haar vader.
Gouden ring met Romeinse steen met
de afbeelding van Victoria. De steen is
9 mm breed en 11 mm hoog. Het gewicht
van ring en steen is 4,2 gram.
Foto: Rob Reijnen

Belangstelling van een onderwijzer

Bij een bezoek aan hofjuwelier Zeeman in 1954 krijgt de dan 24-jarige
onderwijzer Jan Jeuken grote interesse in de gem met de afbeelding van
vrouwe Fortuna en vraagt wat deze moet kosten. Na een telefoongesprek met
de eigenaar, Gerard van Olst, komt Zeeman terug met de mededeling dat de
gem f. 100,- moet opbrengen. In goed vertrouwen mag Jeuken voor deskundig
onderzoek de gem meenemen. Na dit onderzoek wil hij de gem voor f. 50,kopen. Na opnieuw overleg met de eigenaar wordt hiermee ingestemd. Jan
Jeuken laat de gem van jaspis voor f. 77,- in een gouden vatting zetten.

Na ruim tachtig jaar weer herenigd

Gouden ring met Romeinse steen met de
afbeelding van Victoria. De steen is
10 mm breed en 15 mm hoog. Het gewicht
van ring en steen is 7,7 gram.

Op 8 juni 2021 komt Jan Jeuken, mét zijn ring, bij Riet Breunissen-van Olst op
bezoek. Zo vonden, ruim tachtig jaar na de vondst op de Kerkenhof in Ressen,
de ringen met Romeinse gemmen elkaar weer.

Na ruim tachtig jaar weer herenigd! Riet Breunissen-van Olst en Jan Jeuken met hun
ringen. Foto: Paul Oostervink

Met dank aan
Riet Breunissen-van Olst, Jan Jeuken, Harry Sanders, Rob Reijnen (regio
coordinator Oost PAN), Aad Hendriks (AWN Nijmegen e.o.), Louis Swinkels
(Museum Het Valkhof), Historische Vereniging Marithaime (Elst), Jasper de
Bruin (Conservator Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden)
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Van snippers tot verhalen uit het
Land van Maas en Waal

‘t Huis te Leeuwen door Anton Janssen,
naar Cornelis Pronk - 1732

Peter Fontijn
“Daags na Crispinus en Crispinianus (26 oktober) 1424 won hertog Arnold van
Gelre een proces tegen Willem van Druten en diens medeplichtigen door een
gerechtelijke uitspraak, een zogeheten schepenvonnis op lijf en goed; dit in
verband met een moord die te Maasbommel was begaan.”
Een simpele vermelding in het Chronicon Tielense, een handgeschreven
zestiende-eeuwse bundeling van drie afzonderlijke (boek)werken uit de
vijftiende en zestiende eeuw, waarvan de oudste teksten dateren uit de
periode 1450-1455. De boekwerken behandelen -in het Latijn- niet alleen de
tot dan toe bekende wereldgeschiedenis, maar ook de regionale geschiedenis!
Het Tielse geschiedenisboek kreeg mede bekendheid door de (deel)uitgave
in 1789 van Johannes Diederik van Leeuwen en door het onderzoek van Jan
Kuys (1952-2018) c.s. Door die simpele Tielse aantekening uit 1424 wordt in
één klap duidelijk waarom de Heren van Druten na zo’n 500 jaar plots uit de
geschiedenis verdwenen. Een snipper van een veel groter verhaal, waaruit
blijkt dat de veroordeling wegens doodslag leidde tot de confiscatie van de
bezittingen van Ambtman Willem van Druten, waarvan de administratie aan
de Richter van Maasbommel werd opgedragen. Willem kwam er nog goed af;
hij werd niet gehangen, maar wel verbannen uit Gelre, zo leren we uit de oude
geschriften.
Zo zijn er allerlei snippers aan informatie die -eenmaal samengebracht- een
groter en interessant geheel kunnen vormen. Dan ontstaat een boeiend
verhaal. In 1995 begon ik met een onderzoek naar het voormalige Huis te
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Druten. Daarbij stuitte ik op de adellijke familie Van Druten op wier voormalig
grondgebied rond 1650 het Huis te Druten, ook wel Schenkengoed genoemd,
werd gebouwd door een Ridder van de Duitse Orde, Hendrik Schenk van
Nydeggen. Door onderzoek van de AWN Afdeling Nijmegen e.o. in 1987
werd duidelijk dat het toenmalige Huis te Druten in twee etappes moet zijn
gebouwd: het eerste deel door Ridder Hendrik, het tweede gedeelte door
de adellijke familie Van Delen, die tussen 1684 en 1866 het Huis te Druten
bewoonde. De bouw in twee etappes bleek uit het formaat van de gebruikte
bakstenen, en AWN-lid Anton Janssen schreef desgevraagd in 2003 een
omvangrijk verslag van de opgravingen dat ik opnam in mijn boek “Het
verhaal van het Huis te Druten en zijn bewoners”.

Van Druten in (Boven) Leeuwen

Door het Drutense onderzoek stuitte ik op de Leeuwense tak van de Van
Drutens die in het begin van de veertiende eeuw ten westen van Druten in
Boven-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) een aanzienlijk adellijk huis
bouwden, later beschreven als:
“Thuys to Lewen, met den tween voorgeborchten, met graven ende bongerden,
ende met sestig hollantsche mergen landts daertoe gehorende…”
Van ’t Huis te Leeuwen is
nog minder bekend dan
van het latere Drutense
Huis. De voldoening over de
speurtocht naar informatie
en de afronding van het
complete Drutense verhaal,
waren voldoende motiverend
om ook eens dieper in de
geschiedenis van ’t Huis te
Leeuwen te duiken en ook dat
complete verhaal te schrijven.
Echter een bodemonderzoek
door vrijwilligers zoals dat in
1987 nog kon plaatsvinden, is
anno 2022 niet meer mogelijk.
Het Verdrag van Malta (1992),
de Erfgoed-wetgeving en
de certificering als gevolg
daarvan, maakt dat je niet
zomaar met een enthousiaste
groep vrijwilligers aan de
slag kunt. Tot mijn grote
vreugde blijkt de landelijke
AWN te beschikken over een
Werkgroep die zich heeft
Het Poorthuis, restant van ‘t Huis te Leeuwen, rond 1325 gebouwd door Willem en Emmerick van
Druten; later uitgebouwd door Sveder van Boetzelaer c.s.
toegelegd op niet-verstorende
geofysische technieken.
Deze Werkgroep Geofysische
Meettechnieken in de Archeologie (WGMA) heeft als doel, naast het aanbieden
van betaalbaar onderzoek, het uitdragen van kennis en vaardigheid over
geofysische technieken. AWN vrijwilligers hebben hiermee de mogelijkheid
om actief met de technieken aan de slag te kunnen gaan, en het doet mij
deugd dat de WGMA heeft besloten om de aanvraag voor een onderzoek naar
het verdwenen Huis te Leeuwen te honoreren. In april 2022 is het onderzoek in
Boven-Leeuwen uitgevoerd.
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Verslag van de Werkgroep
Archeologie Cuijk
Ton van der Zanden
Februari begon met een korte hevige winterperiode. Even lag
de Romeinse Tuin er weer winters bij.
Binnen-activiteiten, zoals de werkochtenden/-avonden van
de Werkgroep Archeologie Cuijk in Maasstraat 17, konden
ook in 2021 nauwelijks plaats vinden. Opnieuw moesten
we beperkingen vanwege de corona in acht nemen. Dat wil
niet zeggen dat we niets hebben ondernomen. Hierbij een
terugblik op de werkzaamheden van 2021 door Peter Beelen,
Jan Kusters, Jenny Berendes, Joy de Jong, Tinie van den Heuvel,
Ton van der Zanden en Theo Basten, die zich in november bij
onze werkgroep heeft gevoegd.

De Romeinse weg tussen Cuijk en Oeffelt

Romeinse (winter)tuin

We zijn in maart verder gegaan met ons onderzoek naar de
Romeinse weg tussen Cuijk en Oeffelt. En door die activiteit kwamen we op
het idee om vanwege het samengaan van de vijf gemeenten van het Land
van Cuijk in de nieuwe gemeente Land van Cuijk op 1 januari 2022 een kleine
tentoonstelling te wijden aan de Romeinse weg van Maashees tot Katwijk:
de 2000 jaar oude verbinding van deze plaatsen met elkaar. We willen deze
tentoonstelling op 1 april 2022 kunnen openen.
In maart zijn we op het perceel van boomkwekerij
Ebben, op de grens van Cuijk en Oeffelt, op zoek
gegaan naar de Romeinse weg. En het was niet
moeilijk om het tracé te kunnen volgen. Heel
bijzonder was de vondst van een Romeinse
munt. Tot op heden was er geen enkele vondst
in het tracé gedaan die duidelijk als Romeins te
determineren was. Het profiel van de weg voldoet
overigens overduidelijk aan een weg, zoals de
Romeinen die aanlegden. Deze Romeinse munt
neemt ons inziens alle eventuele twijfels weg.
Verder booronderzoek in de richting van Cuijk
leverde geen sporen van de weg op. Het is steeds
Romeinse munt. Foto: Tinie van den Heuvel
waarschijnlijker dat de Romeinse weg vanaf het
Hazeleger tot de Hantert onder de huidige Heerstraat ligt of heeft gelegen.
Op 4 november vond een kleine opgraving plaats met het doel de Romeinse
weg in zijn volle breedte met eventuele greppels zichtbaar te maken. Jan
Kusters had er voor gezorgd dat firma Ebben ons met
een kraantje behulpzaam was en Johan van Kampen
had als gemeentelijk archeoloog geregeld dat wij onder
leiding van Jelle van Hemert van archeologisch bureau
VUhbs een strook konden onderzoeken. Het wachten is
nu op een rapportage van onze werkzaamheden.

Vlnr Peter Beelen, Joy de Jong, Jan Kusters en
Ton van der Zanden

Peter Beelen vindt een bijzonder bijltje

Een zoektocht met een metaaldetector op de grens
van Haps en Vianen heeft een bijzondere kokerbijl uit
de bronstijd opgeleverd. Peter Beelen vond de circa.
3000 jaar oude bijl op een akker. De akker had een
grondige bewerking ondergaan waardoor de bijl met de
metaaldetector bereikbaar is geworden in de bouwvoor.
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De vroegste exemplaren stammen uit de midden-bronstijd. Ze werden toen
naast andere bijlvormen gebruikt.
Tijdens de latere bronstijd waren deze andere typen vrijwel geheel
verdrongen.De kokerbijl weegt 206 gram, lengte 101 mm en breedte aan de
snijkant 40 mm. De ronde koker heeft een doorsnede van 30 mm. De bijl is
gedeeltelijk bedekt met een dikke ijzeroxide korst, ontstaan door invloeden
van de enigszins leemhoudende en natte grond. Bijzonder is dat de bijl zonder
oor is. Veel kokerbijlen bezitten een aangegoten oog, welke ter bevestiging
van de bijl aan de steel diende. In de holte werd een gehoekte houten steel
geplaatst en met een oogje zette men de bijl aan de steel vast. Door deze
constructie bleef de bijl steviger aan de steel vastzitten. Mocht de bijl toch
losschieten, dan bleef hij op die manier aan de steel hangen.De vondst van een
bronzen voorwerp is zeldzaam in Nederland. Dat komt omdat brons kostbaar
was en voorwerpen vaak werden omgesmolten of als offer werden gebruikt.
Offers bracht men vaak op natte plaatsen, zoals venen, plassen en rivieren.

Foto: Tinie van den Heuvel

De Rijksuniversiteit Groningen typeert het bijltje als een Wesseling related
zonder oor. Van de bijlen zonder oor waren er tot op heden slechts twee
bekend. De bijl is gemeld bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed, provincie Noord
Brabant, Rijksuniversiteit Groningen, gemeente Cuijk, en wordt ingevoerd in
de database Portable Antiquities Netherlands (PAN).
De bijl is nu te zien in het museum Ceuclum.

Lesje Romeins Cuijk in het Archeologisch Centrum

Halverwege het jaar was er een korte periode voor het onderwijs om het
Archeologisch Centrum en Museum Ceuclum te bezoeken. Basisschool De
Regenboog heeft daar gebruik
van kunnen maken. En Tinie van
den Heuvel heeft hen het verhaal
van Romeins Cuijk verteld.

Werkzaamheden in Museum
Ceuclum

Enkele werkgroepleden nemen
ook werkzaamheden in Museum
Ceuclum voor hun rekening.
Werkzaamheden die met het
beheer van de archeologische
collectie te maken hebben, maar
ook met het inrichten van de
expositie. Al sinds de opening
van het museum in 1991 stond
een mooie verzameling Genneper
aardewerk, afkomstig uit een
beerput in de Maasstraat,
opgesteld op een schap in een
nis op niveau 4. Dat moest beter.
Daarvoor werd een passende
Basisschool De Regenboog. Foto: Ton van der Zanden
tafel gekocht en die was 80 kg
zwaar. Met een heuse katrol is
de tafel op zijn plaats gehesen. Borden, schalen, potten en flessen komen nu
beter tot hun recht.

Unieke sceatta munt gevonden

Op een akker in het Land van Cuijk, gemeente Grave vond Jan Kusters met de
metaaldetector een prachtige sceatta munt. De sceatta uit de Merovingische
periode is een zeldzame vondst in deze regio van Brabant. In de Portable
Antiquities Netherlands database staan slechts acht vondsten genoemd en
allemaal gemaakt met een verschillend stempel en derhalve uniek te noemen.
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De munt heeft een diameter van slechts 11 mm en weegt 1.17 gram. Door
XRF-analyse bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is een zilvergehalte van 98%
vastgesteld.
De munt is een Friese of Frankische sceatta van het “continentale runen-type”
(BMC type 2c), te dateren tussen 695-710. Op de voorzijde is een gekroonde
kop/borstbeeld te zien en een verworden runen-tekst die zich laat lezen as APA
of AEPA. De betekenis daarvan is onduidelijk. Op de keerzijde is zichtbaar een
kruis met bolletjes in de kwadranten en eveneens een verworden runen-tekst.

Onderzoek Grotestraat 3A en 5, Kerkstraat

Eindelijk is de Kerkstraat in Cuijk verlost van zijn lelijke bouwvallige schuur,
die tegen het Regouincomplex aanleunde. Als in ditzelfde straatje ook nog
eens de Gallo-Romeinse tempel wordt herbouwd, krijgt dit historische straatje
helemaal een mooi aanzien. Maar voordat er gebouwd gaat worden vond er
(uiteraard!) archeologisch onderzoek plaats. Per slot van rekening ligt deze
locatie in het voormalige castellumterrein. Op 15 november deed Econsultancy
er onderzoek en wij werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Daar
hebben we uiteraard met zijn allen gehoor aan gegeven in de hoop te kunnen
assisteren. Wij waren bijzonder geïnteresseerd in wat het onderzoek in de
Kerkstraat zou gaan opleveren in aanvulling op het onderzoek in 1964-1966
door prof. Bogaers. Hij legde er destijds twee smalle sleuven aan en vond daar
onder andere een pottenbakkersoven. De uitkomsten van dit onderzoek zijn
in 2014 nog eens onder de loep genomen door Ryan Niemeijer, Jan Thijssen en
Vankerckhove en gepubliceerd in de Xantener Berichte.
In de proefsleuf die werd aangelegd werden de twee smalle en met de schop
gegraven sleuven uit het Bogaers-onderzoek goed zichtbaar evenals het profiel
van de pottenbakkersoven. Het profiel in de zuidwand werd doorsneden door
een diepe ingraving, waarvan de datering nogal wat vragen oproept. Wij
hebben geassisteerd bij het verdiepen van het profiel tot circa vier meter diep
en troffen in de ogenschijnlijk schone grond bouwmateriaal aan. Het kan bijna
niet anders dan dat dit Romeins bouwmateriaal is. Na een dag onderzoek
is het terrein weer geëgaliseerd. Het advies van Econsultancy zal zijn dat
het terrein verder onderzocht hoort te worden. Het is nu afwachten wat het
besluit gaat worden. Joy de Jong heeft de stort afgepiept en een handvol
muntjes gevonden, niet spectaculair.

Voor- en keerzijde sceatta munt.
Foto: Tinie van den Heuvel

Veel Romeins in boek en film over Cuijk

Vanwege het einde van Cuijk als zelfstandige gemeente zijn er twee boeken
gemaakt, waarin bekende en minder bekende Cuijkenaren figureren. Onder
hen ook enkele werkgroepleden in actie. En er is ook een film gemaakt, waarin
de geschiedenis van de gemeente Cuijk wordt gepresenteerd aan de hand van
filmfragmenten uit het Cuijkse archief. Daarin ontbreken de Romeinen niet,
zoals enkele kleurrijke opnames van de Romeinendag. Speciaal voor deze film
was er een scène in Museum
Ceuclum opgenomen met een
legionair in vol ornaat in de
hoofdrol. Deze uitrusting staat
doorgaans opgesteld in het
Archeologisch Centrum Cuijk.
Bij bijzondere gelegenheden is
de legionair in levende lijve te
zien, zoals bij de première van
de film.

Pottenbakkersoven. Foto: Ton van der Zanden

Vitrine en vondst van de
maand in museum Ceuclum
De werkgroep archeologie heeft
het op zich genomen om iedere
maand een bijzondere vondst
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in het museum te presenteren met daarbij een korte promotionele toelichting
in het plaatselijke weekblad. Voor de vondst van de maand heeft Tinie van den
Heuvel een speciale vitrine gemaakt.

Komt de Gallo Romeinse tempel terug in Cuijk?

Artist impression. Illustratie: Paul Maas

Namens Stichting Ceuclum, waarvan WAC onderdeel is, sprak Tinie van den
Heuvel op 2 juni de commissie toe, die de gemeenteraad moet adviseren over
het toekennen van een flinke subsidie voor de reconstructie van de GalloRomeinse tempel. Punten uit zijn betoog waren:
- met de tempel wordt het Romeins verleden echt zichtbaar in Cuijk
- de tempel in combinatie met horeca vormt een levendige derde pijler in
het Romeins kwartier, heeft potentie als publiekstrekker en versterkt de
verbinding naar het centrum
- de tempel is een burgerinitiatief, twee jaar geleden gestart door
enthousiaste vrijwilligers van de Beeldentuin en Heemtuin, WAC en museum
Ceuclum
- doordat het nieuwbouw is zijn de jaarlijkse afschrijvingslasten relatief laag
en er is een bijdrage van 90 000 euro via
de initiatiefnemers. Dit bedrag gaat deels
vervallen als de tempel nu niet gerealiseerd
wordt.
De gemeenteraad bleek echter zeer
verdeeld over ons tempelproject. Om de
raad over de streep te krijgen hebben we
samen met Di-Visie onderstaande ‘artist
impression’ van de tempel door Paul Maas
laten maken. Deze prent blijkt bij nader
inzien doorslaggevend te zijn geweest
tijdens de behandeling van dit voorstel
in de gemeenteraad begin oktober. Een
meerderheid van de raad besloot om
geld voor de reconstructie van de tempel
beschikbaar te stellen, niet alleen vanwege
de tempel, maar ook vanwege de open
verbinding die er zo ontstaat met het
Kerkplein en de Kerkstraat. Alleen vindt
de provincie dat deze gemeenteraad
geen uitgaven mag doen met structurele
gevolgen voor de nieuwe gemeente. Dus moet de gemeenteraad van het
Land van Cuijk alsnog haar goedkeurig geven aan dit ‘voorgenomen’ besluit.
Mogelijk in februari 2022.

De Romeinse muntschat van Sint Agatha

Jan Kusters en Tinie van den Heuvel verrasten met Kerstmis alle vrijwilligers
van museum Ceuclum, Toeristisch Informatiepunt en Werkgroep Archeologie
met een publicatie over de Romeinse muntschat van Sint Agatha. Het verhaal
komt in het kort hierop neer. In de periode 2003-2020 vond Jan Kusters op een
akker aan De Kuilen in Sint Agatha eerst een terra sigillata scherf en daarna 20
romeinse munten, alle sestertiën.
Deze vondsten waren voldoende aanleiding om in november 2020 met de
werkgroep een gericht onderzoek te doen. Op de stukje akker van tien x tien
meter vonden we nog eens twaalf sestertiën. Dit resulteerde dus in een
muntschat van totaal 32 sestertiën. De beeltenis op deze munten betreft
Romeinse keizers van 69 tot 235 na Chr. De nu verschenen publicatie bevat
persoonlijke verhalen van de deelnemers, een beschrijving van eerder
gevonden munten, het gebruik van geld in de Romeinse tijd en de beschrijving
van de afzonderlijke munten met afbeelding. De publicatie, die Jan en Tinie
hebben gemaakt, telt 60 bladzijden en is mogelijk gemaakt door subsidie van
de gemeente Cuijk.
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Oorlog transformeert een landschap:
inleiding op Groesbeek Heights deel II
Leo ten Hag
Het afgelopen jaar heeft de Werkgroep WOII Archeologie Nijmegen e.o. een
archeologisch onderzoek afgerond naar sporen van de Tweede Wereldoorlog
op de Sint Jansberg en omgeving. De resultaten van dit onderzoek zullen
dit jaar worden gepubliceerd in het boek ‘Groesbeek Heights II. Sporen van
de Tweede Wereldoorlog op de St. Jansberg en Kiekberg’. Het boek wordt
geschreven door Leo ten Hag, met assistentie van Willem Kuppens (verslag
onderzoek). Hier volgt alvast de inleiding.

Het strijdtoneel in kaart brengen

In het vierde oorlogsjaar 1944 verbleef de heer W.N.J.M Allard met zijn
echtgenote, M.M.E. (Lies) barones van Verschuer, in het in 1863 gebouwde
landhuis op de St. Jansberg. Hun eigenlijke woonplaats was Den Haag, maar
vanwege de bouw van de Atlantikwall moesten ze hun woning verlaten en
namen ze hun intrek in de ouderlijke woning van mevrouw de barones. In
september 1944 werd, letterlijk van de ene op de andere dag, de Jansberg en
omgeving het toneel van zware strijd tussen Amerikaanse parachutisten
en Duitse troepen en moest het echtpaar opnieuw evacueren. Uiteindelijk
kwamen ze terecht in Hierden.
Op 17 september was Operatie Market
Garden begonnen. Een onderdeel van
deze operatie, ‘Market’, bestond uit het
veroveren van de bruggen bij Grave,
Heumen en Nijmegen. Deze taak was
toebedeeld aan de 82e Amerikaanse
luchtlandingsdivisie. Zij diende vervolgens
de rivierovergangen in handen te houden
totdat ze door Britse grondtroepen
zouden worden ontzet. Voor het effectief
veroveren en verdedigen van de bruggen
werd het noodzakelijk geacht om het
heuvelgebied ten zuidoosten van
Nijmegen, door de Amerikanen ‘Groesbeek
Heights’ genoemd, onder controle te
brengen. De Amerikaanse para’s slaagden
in hun missie, zij het na veel moeite en met
hulp van Britse troepen. De opmars van
de grondtroepen, onderdeel ‘Garden’ van
de operatie, stokte echter in de Betuwe.
De brug bij Arnhem, waar zich de 1e
Britse luchtlandingsdivisie en de Poolse
Landgoed St. Jansberg vanuit een zeppelin gefotografeerd
onafhankelijke brigade bevonden, werd
niet gehaald. Gevolg was dat Nijmegen en
de Groesbeek Heights maandenlang frontgebied bleven.
In oktober en november 1944 werden de Amerikanen afgelost door eerst Britse
en later Canadese troepen in wat toen als een relatief rustige frontsector
werd beschouwd. Op 8 februari 1945 begon Operatie Veritable, ook bekend
als het Rijnlandoffensief. Vanaf dat moment waren de Groesbeek Heights niet
langer frontgebied. Wat achterbleef waren de schuttersputten, loopgraven,
munitie en de door het oorlogsgeweld van de afgelopen maanden aangerichte
verwoestingen aan gebouwen.
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Een van de vele aangetroffen sporen. Foto: Collectie AWN
Werkgroep WOII Archeologie Nijmegen e.o.

In juni 1945 keerde Allard, samen met zijn zwager O.A.E. (Otto)
baron van Verschuer, terug naar het landgoed op de Jansberg en
de omgeving daarvan. Over dit zesdaagse bezoek schreef Allard
een uitvoerige brief aan zijn schoonfamilie, waarin hij probeerde
een beeld te geven van wat hij gedurende deze dagen had gezien.
Hij moest echter al meteen toegeven dat dat een onmogelijke
opgave was. “Het is allemaal zoo hopeloos ellendig, dat je het
niet beschrijven kunt aan iemand, die het niet gezien heeft,” 1
schreef hij. Na het viaduct bij Mook zag je de vernielingen, maar
hier stond ten minste nog iets overeind, in tegenstelling tot
Plasmolen waar het “één grote puinhoop” was. De hele helling
van de Kloosterberg was “één aaneenschakeling van bunkers,
kazematten en machinegeweernesten, onderling verbonden door
loopgraven en gangen, waartussen door overal granaattrechters;
de boomen, voor zoover niet gekapt ten behoeve van de
verdedigingsstellingen, zijn versplinterd, afgeknapt en
doorschoten op een manier die niet te beschrijven is”. En zo gaat
het pagina’s lang door met beschrijvingen van de aangerichte
vernielingen, aangelegde veldversterkingen en achtergelaten
munitie, wapens en uitrustingsstukken.

Inmiddels is, ruim 75 jaar na de oorlog, veel van wat tijdens de
oorlogsmaanden van september 1944 tot begin februari 1945 is achtergebleven
opgeruimd. De St. Jansberg en omgeving is weer het natuur- en wandelgebied
dat het aan het eind van de negentiende eeuw was geworden. Maar niet alles
is verdwenen. Voor wie er oog voor heeft en er gericht naar gaat zoeken, zijn er
nog tal van oorlogssporen zichtbaar.

Kaart met geplotte WOII sporen op/bij de Jansberg. Collectie AWN Werkgroep WOII
Archeologie Nijmegen e.o.

In 2017 besloot de Werkgroep WOII archeologie (AWN Nederlandse
Archeologievereniging, afdeling Nijmegen e.o.) al deze sporen in kaart te
brengen. Eerder heeft de Werkgroep dit al gedaan voor de Duivelsberg
(Wylerberg) en het Nederrijk, beiden deel uitmakend van hetzelfde heuvel- of
stuwwallengebied.2 Eind 2019 is het onderzoek op de St. Jansberg afgerond en
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1 Brief Allard, 29 juni 1945. De brief is integraal opgenomen in Smijers, A.G.W.F., J.J.A. Labro en
G.A. Thijssen (red.)1994, 92-93
2 Zie: Hag, Leo ten en Willem Kuppens 2020
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Kaartje van het onderzochte gebied: per genummerd vak zijn sporen vastgelegd. Samenstelling: Willem Kuppens

de resultaten daarvan zijn in dit boek weergegeven. Gemakshalve spreken we
in dit boek over de Jansberg, maar in feite bedoelen we het gebied, bestaande
uit de Kiekberg, de St. Maartensberg (en dan met name de omgeving van
de St. Maartenshoeve), het Molendal, het Zevendal, de bermen van de
Zevendalsebaan en Zevendalseweg, de beboste helling ten noorden van de
N271 (tussen Swaere Noodt en Plasmolense Hof), de beboste zone van het
Startse Dal (beide zijden van Startsedalweg) en het driehoekige bosperceel
nabij de kruising Bisseltsebaan/Papenbergseweg.
Voorzien van mobiele telefoons met GPS-module
hebben we de coördinaten van de teruggevonden
sporen (met name schuttersputten, loopgraven en
geschutsopstellingen) vastgelegd en op een kaart
van het gebied geplot. Tevens zijn een groot aantal
sporen gefotografeerd. In de loop van de jaren zijn de
schuttersputten en dergelijke geërodeerd en met zand en
bladeren opgevuld geraakt en dientengevolge bijna niet
meer te zien. Om ze te markeren hebben we de sporen
voorzien van jalons en meetlinten.
We hebben ons onderzoek niet beperkt tot registratie
en vastleggen van de verschillende veldversterkingen,
maar we wilden ook de aangetroffen WO2-gerelateerde
sporen koppelen aan bepaalde gebeurtenissen en locaties
van legereenheden die zich in de periode september
1944 en februari 1945 in het gebied hebben bevonden.
Hierbij maakten we gebruik van de over deze periode
gepubliceerde boeken en artikelen, maar zeker ook van
zogenoemde primaire bronnen. Operatie Market Garden
en de daaropvolgend ‘Canadese periode’ hebben een
grote hoeveelheid ‘papier’ gegenereerd in de vorm van
wardiaries, messagefiles, kaarten, luchtfoto’s, situation

Spoor met achtergelaten munitiekisten. Foto: Collectie Werkgroep
WOII Archeologie Nijmegen e.o.
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reports (sitreps),after action reports, inlichtingenrapporten, et cetera. Vaak
bevatten deze bronnen zeer gedetailleerde informatie over welke militaire
eenheden zich waar en op welk moment bevonden. Niet alleen de positie,
maar ook de uitgevoerde gevechtshandelingen zijn met behulp van al dit
papierwerk, in combinatie met de voorhanden literatuur, te reconstrueren.

Meer dan ‘histoire de bataille’

De lezer zal in deze publicaties verschillende kaartjes aantreffen, voorzien
van pijlen waarmee troepenbewegingen worden aangeduid. De kaartjes
vormen een illustratie bij de beschrijving van de gevechtshandelingen.
Dat we deze kaartjes en beschrijvingen hebben opgenomen ligt voor de
hand: de verschillende legereenheden die zich op en nabij de Groesbeek
Heights bevonden hadden immers militaire doelen te vervullen en de
nog zichtbare sporen zijn daar de stille getuigen van. Voor een deel is dit
boek daarom een voorbeeld van wat in de militaire geschiedschrijving wel
wordt aangeduid als ‘A company, B company – history’.3 Deze manier van
geschiedschrijving heeft sinds de jaren zeventig de nodige kritiek gekregen.
De ‘gewone soldaten’ waren in deze verhalen niet meer dan pionnen in
handen van generaals en legereenheden slechts vlaggetjes op een stafkaart.
Sinds het verschijnen van de studie van John Keegan, The Face of Battle, in
1976 4 , kwam er meer aandacht voor de ervaringen van de gewone soldaat
en voor de omstandigheden op het slagveld en in de frontlinie. Vanuit deze
invalshoek kan volgens ons ook een antwoord worden gevonden op de vraag
wat archeologisch onderzoek kan betekenen in het beschrijven van een
modern conflict als de Tweede Wereldoorlog. De achtergebleven sporen zijn
immers vaak die van de frontsoldaten. We geven in deze publicatie daarom
ook antwoord op vragen als: wie waren de militairen die in september
1944 aan een parachute of met een glider neerdaalden in de omgeving van
Groesbeek, die schuttersputten en loopgraven groeven en op patrouille naar
de vijandelijke stellingen werden gestuurd? Hoe beleefden zij de strijd en het
verblijf in de frontlinie? Zo vertellen we het oorlogsverhaal als het ware ook
‘van onderop’ en kunnen we in een aantal gevallen vrij nauwkeurig aangeven
waar in het landschap zich wat heeft afgespeeld.

Niet alleen militairen

Ook de inwoners van in de nabijheid van de Groesbeek Heights gelegen
plaatsen als Mook, Middelaar, Plasmolen en Molenhoek werden zwaar
getroffen door de oorlog. Tal van huizen werden verwoest en geplunderd en
toen de strijd al te hevig werd moesten ze have en goed achterlaten. Van wat
ze bij hun terugkeer na de oorlog aantroffen geeft Allard in zijn hierboven
aangehaalde brief een goed beeld. En verder hebben we voor de lotgevallen
van de inwoners dankbaar gebruik gemaakt van de oorlogsherinneringen
zoals opgetekend in het boek In Swaeren Noodt.5

Veranderende betekenis van het landschap

Oorlog transformeert een landschap, in fysieke zin, maar ook in betekenis, in
hoe mensen naar een landschap kijken. De bossen, heuvels en dalen van de
Jansberg en omgeving, eind negentiende eeuw door schrijvers en kunstenaars
als delen van een ongerept en soms exotisch landschap beschouwd, kregen
in oorlogstijd strategische betekenis. Heuvels moesten worden bezet of
verdedigd, wegen werden opmarsroutes, landhuizen hoofdkwartieren,
rivieren te overwinnen of te verdedigen obstakels.6 En voor de inwoners van
de omringende dorpen: woonhuizen en openbare gebouwen werden locaties
waar militairen werden ingekwartierd, voorraadkelders werden schuilplaatsen
tegen het oorlogsgeweld. Deze transformatie van een natuurgebied naar een
oorlogsgebied en weer terug naar een natuurgebied, maar nu voorzien van
zichtbare herinneringen aan de oorlog, laten we in dit boek zien.
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3 Southard, John 27 september 2012
4 Keegan, John 2014 (1976). Zie ook: Hoffenaar, Jan 2020, 687-705
5 Smijers, A.G.W.F., J.J.A. Labro en G.A. Thijssen (red.) 1994.
Veel verhalen haalden we ook uit Jansen, Ria (red) 2011
6 Over hoe oorlog de betekenis van een landschap transformeert zie o.a. MacMillan, Margaret 2020, 175

JAARVERSLAG 2021 | AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken

Opbouw van het boek

In het eerste hoofdstuk beschrijven we kort het ontstaan van wat geologen
een stuwwallenlandschap noemen. In dit hoofdstuk komt ook, in vogelvlucht
aan de orde hoe het landschap door mensenhand werd gevormd vanuit
een combinatie van zowel civiele als militaire overwegingen. In het tweede
hoofdstuk gaan we uitvoeriger in op de mobilisatie in de jaren dertig en
de meidagen van 1940. De nadrukkelijke aanwezigheid van militairen en
verdedigingsmaatregelen geven aanleiding om te spreken van een ‘militair
landschap’. In de hoofdstukken drie en vier beschrijven we achtereenvolgens
de gebeurtenissen tijdens Operatie Market Garden en de daaropvolgende
maanden tot aan Operatie Veritable. Het vijfde en laatste hoofdstuk is
gewijd aan de periode na de oorlog: de verwoestingen die de terugkerende
inwoners aantroffen en hoe in de jaren daarna het landschap in zekere
zin werd getransformeerd tot een herinneringslandschap. De oprichting
van herdenkingsmonumenten, militaire begraafplaatsen, musea als het
Vrijheidsmuseum: het zijn de fysieke verwijzingen naar de oorlog. Samen
met de door deelnemende militairen achtergelaten sporen blijven ze ons
bewust maken van de strijd die hier is geleverd. Ook door de publicatie
van boeken blijft de herinnering aan de oorlog levend. Brieven, dagboeken
en gedenkschriften leggen het accent op de persoonlijke ervaringen van
degenen die het hebben meegemaakt. De objectiviteit is hier minder
van belang. Wetenschappelijke publicaties zijn afstandelijker en stellen
de vraag naar het hoe en waarom van de geleverde strijd en of er aan
geallieerde zijde wellicht fouten zijn gemaakt. Vervolgens zijn er de talrijke
regimentsgeschiedenissen, die minutieus de gevechtservaringen van
individuele militairen weergeven, maar waarin over het algemeen de kritische
distantie ontbreekt. Met een kort historiografisch overzicht van de in de
afgelopen decennia verschenen literatuur geven we aan hoe de strijd om de
Groesbeek Heights is beschreven.

Als sterren van de hemel van Norbert
de Groot was het eerste Nederlandstalige
overzichtswerk van de door de 82 Airborne
Division gevoerde strijd bij Nijmegen en
omgeving

Groesbeek Heights deel II kunnen we realiseren dankzij een financiële bijdrage
van het AWN Archeologiefonds.
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Uit de oude doos
Een willekeurig sigarenkistje uit de collectie van Wim Tuijn. Het fragment van een kometenbeker dat hierin gevonden
werd staat groot afgebeeld op de binnenzijde van het omslag. Kometenbekers zijn een Nederlands fenomeen en komen
voor vanaf 1600: er is in de 17e eeuw veel aandacht voor astronomische ontdekkingen. Foto’s Aad Hendriks
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Verwerking (oude) vondstcomplexen
deel 7
Ben Teubner

Afbeelding 1

We sloten deze rubriek in het vorig jaarverslag af met de het
gezegde “Vol verwachting klopt…..” over het onderzoek naar de
vroeg middeleeuwse pottenbakkers ovens te Ubbergen. Inderdaad
vol verwachting deed ik mijn opwachting bij oud SSN-lid Wim
de Mul in de hoop aanvullende informatie te krijgen over zijn
vondsten bij het voormalige koetshuis van Villa Waalzicht te
Ubbergen. Rekenend op mijn komst had Wim zijn collectie
vondsten al beneden in de woonkamer klaarstaan. Het betrof
vooral kogelpotten, een Pingsdorf tuitpot en een paar halve potjes
van Ubbergens aardewerk waaronder een archeologisch compleet
misbaksel. Helaas had hij weinig nieuwe informatie voor ons. Wel
wist hij zich nog te herinneren dat hij in de tuin van het koetshuis
een profiel had
aangelegd in het talud
van de Rijksstraatweg.
Daar had Wim de
meeste vondsten
gedaan en verder ook
nog wat materiaal uit de
rioolsleuven rondom het
koetshuis. Uit de potten
die Wim geplakt had viel
goed op te maken dat
daar lange tijd sprake
is geweest van pottenbakkers
activiteiten. Verscheidene potten
waren namelijk misvormd
(afbeeldingen 1 en 2).
Afbeelding 2

Afbeelding 3
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Resten van ovens heeft hij echter niet aangetroffen. Het vermoeden bestaat
nu dat die waarschijnlijk onder het wegdek of aan de andere zijde van
de Rijksstraatweg, in de tuin van villa Waalzicht, zouden kunnen liggen.
Helaas zijn we hieromtrent niet veel wijzer geworden. Omdat het Regionaal
Archief Nijmegen vanwege de coronamaatregelen (tweede lockdown) ook
gesloten was, konden we ook daar geen
aanvullende informatie verkrijgen.
Gelukkig konden we alle vondsten van
Wim in bruikleen mee krijgen om te laten
tekenen bij Bureau Archeologie en door
Aad te laten fotograferen. We zullen in
een later stadium hierop terug komen.
Verder heeft de Werkgroep Stuwwal,
bestaande uit Aad en Marijke Hendriks,
Marijke Pennings en ondergetekende
de rest van het jaar niet stilgezeten. Er
waren nog genoeg vondstcomplexen om
te beschrijven. Allereerst hebben we veel
late bronstijd en ijzertijd aardewerk van
het Pannenhuys (Berendonck) en van de
Molenberg uit 1975 te Wijchen kunnen
bestuderen. Daaruit bleek dat we bij het
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Pannenhuys met een vroege ijzertijd waterputje te maken hadden en dat bij
de Molenberg sprake was van een grafveld van de urnenveldencultuur en een
uit de Romeinse tijd (afbeelding 3).
Veel materiaal van de Teersdijk, verzameld in de jaren 1978 - 1983 en afkomstig
uit voederkuilen bestond vooral uit vuursteenmateriaal (afbeelding 4).

Afbeelding 4

Van een complex aan de Nieuweweg te Wijchen is een late bronstijd pot met
cilinderhals en Kalenderbergversiering het vermelden waard (afbeelding 5)
en slijpstenen die gevonden zijn bij de aanleg van een sportterrein aan de
Leemweg (afbeelding 6).

Afbeelding 5

Het afgelopen jaar zijn er ook nieuwe vondstcomplexen beschreven, ontstaan
nadat we bij mooi weer diverse locaties, met toestemming van de eigenaar,
in de Ooypolder hebben bezocht. Vermeldenswaardig zijn percelen aan de
Kruisstraat, de Leuthsestraat en de Persingsestraat met veel materiaal uit
vooral de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen (afbeelding 7).

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Alle foto’s zijn gemaakt door Aad Hendriks
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Zoekdag in Grave,
zaterdag 6 november 2021
Jan Kusters
Met toestemming van de eigenaar, de heer Hermanussen, zoek ik al jaren een
akker in Velp (gemeente Grave) af, met als resultaat vele duizenden vondsten.
De heer Hermanussen is inmiddels overtuigd van de bijzondere betekenis van
zijn akkers voor de geschiedenis van de vestingstad Grave. Door zijn strakke
beleid is de akker archeologisch redelijk compleet te noemen In november
gaf hij nadrukkelijk eenmalig toestemming om met een grotere groep
archeologisch geïnteresseerden een zoekdag op zijn akker te organiseren..

AWN’ers in actie

Met ruim twintig personen hebben we op zaterdag 6 november een mooie
archeologische dag beleefd in deze toch bijzondere tijd. Na een gedegen
voorbereiding hebben we vele vondsten gedaan zoals aardewerk, steengoed,
glas, vuursteen, kleipijpen en andersoortig materiaal.
De deelnemers van AWN 16 Nijmegen hebben ruim 1000 oogvondsten
gedaan. Met metaaldetectors hebben we meer dan 100 munten, gespen,

knopen, musket-, haakbus- en pistoletkogels, gewichten en veel andere
metalen voorwerpen gevonden. Martien Koolen heeft enkele bodemprofielen
vastgelegd. De zoekdag leverde in totaal 1800 voorwerpen op. Een bijzondere
vondst werd gedaan door scholier Siyan Gubbels uit Grave: een zilveren lepel
uit de achttiende eeuw met keurmerken.

Zilveren lepel
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Door de bijzondere samenwerking tussen archeologen, specialisten en
vrijwilligers leverde de zoekdag een verbreding van de geschiedenis van de
vestingstad Grave op. en een bijdrage aan de wetenschap van het erfgoed op.
Uiteraard is het de bedoeling de vondsten te melden in PAN, NUMIS en ARCHIS,
zodat we ook een bijdrage aan de wetenschap leveren.
Dankzij de bijzondere medewerking van buurtbewoner Theo Kouwenberg
werd ons de catering deze dag eenvoudiger gemaakt. We wilden een tent
plaatsen, maar toen kwam Theo aanlopen: “De tent is niet nodig, jullie kunnen
mijn garage, stroom en water gebruiken”. Dus koffiezetten was daardoor ook
geregeld. De Werkgroep Archeologie Cuijk had voor materialen, broodjes en
appeltaart gezorgd.
Ik wil alle deelnemers aan deze zoekdag van harte danken voor hun
medewerking en inzet.
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Jong geleerd... archeologie
in Speeltuin de Leemkuil
Bas Hendrikse
Op 19 en 20 juni 2021 organiseerde de
gemeente Nijmegen een reconstructie
van een archeologische opgraving in
Speeltuin de Leemkuil in Nijmegen.
Kinderen tot 12 jaar oud konden voor
één dag archeoloog zijn. In de zandbak
naast het Romeinse fort zaten echte
Romeinse scherven verstopt. Gehuld
in archeologiehesjes van ‘Nijmegen
graaft!’ konden zo'n 4 à 5 kinderen
tegelijkertijd op zoek gaan. Als de
meeste scherven gevonden waren was
een ‘ronde’
voorbij en
kon de volgende groep beginnen. Vol enthousiasme
gingen de kinderen in een tropische hitte aan de
slag. Sommigen gingen zo in deze activiteit op dat
de ouders vreesden dat hun dagplanning in het zand
zou vallen Als beloning voor het archeologische zoeken graafwerk kregen de kinderen na afloop een echte
scherf mee naar huis!

Foto’s:
Bas Hendrikse
’

Verder was er voor de oudere kinderen nog een
locatie om vondsten te determineren met behulp van
handleidingen van de gemeente Nijmegen.
Al met al een zeer geslaagd initiatief dat op een iets
andere wijze op 20 augustus 2021 nog eens dunnetjes
werd overgedaan. Het archeologie-zaadje is geplant!

Memoires van een amateurarcheoloog
Leo ten Hag
Gedurende een groot aantal jaren trok Dick Roetman van opgraving naar
opgraving en telkens waren het weer de Romeinse resten in de bodem die
zijn grootste aandacht hadden. Van zijn ervaringen deed hij tussen 2017 en
2020 verslag in een reeks artikelen in Archeologie Magazine. Deze artikelen
zijn nu gebundeld in het boekje ‘Van Oppidum Batavorum tot Romeins Fort
Vechten. Opgravingsverslagen van een hobby-archeoloog’. De auteur voert
de lezer mee langs opgravingen in Vechten, Elst, Lent, Huissen en langs
verschillende archeologische sites in Nijmegen.
Dick Roetman 2021, Van Oppidum Batavorum tot Romeins Fort Vechten.
Opgravingsverslagen van een hobby-archeoloog, Virtumedia, Zeist, 110 blz.
ISBN 9789491141256, Het is te koop in de boekwinkels voor 15,95 (inclusief
verzendkosten) of via www.archeologiemagazine.nl/oppidum.
Juist voor het ter perse gaan van dit jaarverslag bereikte ons het bericht dat
Dick Roetman, 73 jaar oud, op 24 maart 2022 is overleden.

Dick Roetman tijdens de opgraving aan de Josephhof
te Nijmegen, 2006
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De ‘luie’ peilschaal in de Maas
bij Gennep
Peter Seinen
Door het ongeluk bij de stuw bij Grave eind 2016, liep de Maas plotseling leeg
en kwamen op het talud bij Gennep de resten van een peilschaal aan het licht.
Bestudering van de inscripties op de zware stenen leerde dat de peilschaal
‘lui’ op het schuine talud moet hebben gelegen. Onderzoek naar vergelijkbare
peilschalen in Nederland leerde dat dit type peilschaal zeldzaam is en alleen in
het grote rivierengebied voorkomt.
In het kader van het Dertien Provinciën project (’13 Provinciën 2021’) van de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed werden de resten onderzocht en nauwkeurig
gedocumenteerd. De peilschaal bestond uit een dikke laag rivierklei waarop
een paar lagen bakstenen gestapeld waren. Deze bakstenen fundering was
bedekt met een laag mortel waarop aaneensluitend vier hardstenen platen
geplaatst waren. Aan beide uiteinden waren kubusvormige sluitstenen
geplaatst, waarop de inscriptie “Rijkspeilschaal boven AP” te lezen stond. Aan
de onderzijde stak een houten fundering in de bodem, die het afglijden van de
constructie moest voorkomen. Deze constructie heeft het ruim honderd jaar
uitgehouden, totdat Rijkswaterstaat haar in de jaren zeventig ontmantelde.
De peilschaal bij Gennep is qua gebruikt materiaal, afmetingen en
gaafheid uniek en verdient een mooi plekje op het droge waar mensen
er weer van kunnen genieten. Hopelijk neemt degemeente Gennep haar
verantwoordelijkheid.

De ‘luie’ peilschaal van Gennep
bij laagwater.
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Alles is na te lezen op onze website www.mergorinmosam.nl. Een uitgebreider
artikel is te lezen in Archeologie in Nederland, Aflevering 1 (2022), pp.

Wie het kleine niet eert…
Thuiswerkproject Waalkade, deel 2

Thuiswerken in Groesbeek. Buiten als het weer
het toelaat. Onder: deel van een pijpenkop.
Foto’s: Pauline de Weijer

Pauline de Weijer
In het najaar van 2020 zijn we, als gevolg van de Corona-pandemie, gestart
met het thuiswerkproject ‘Waalkade’. In kleine groepjes (afhankelijk van de op
dat moment geldende maatregelen) werd het materiaal van dit project naar
materiaalgroep gesplitst. Aangezien het ooit grotendeels uit een beerkelder
was opgezogen, bestond dit materiaal voor ongeveer de helft uit kiezels,
zand, stukjes mortel en stukjes onbestemd bouwmateriaal dat niet meer te
identificeren was. Dit materiaal werd gedeselecteerd. Het overige materiaal
werd gescheiden in de volgende materiaalgroepen: industrieel afval zoals slak
en ovenwand (gesinterd materiaal); bouwmateriaal zoals dakpan, leisteen,
baksteen, natuursteen, vloertegels en wandtegels; organisch materiaal
zoals hout, been, pitten en zaden, dierlijk (botten en graten) en textiel;
huishoudelijk afval zoals pijp, glas en aardewerk en tenslotte metaal.
Bij het aardewerk werd meteen gesplitst naar baksel: grijsbakkend,
witbakkend, roodbakkend, vervolgens naar glazuur/decoratie en naar
productieproces: industrieel of handgevormd. Gedurende het voorjaar van
2021 lag het project bijna helemaal stil. Dit was de periode van lockdown en
avondklok, je zou het bijna vergeten. We waren in afwachting van vaccinatie.
De eerste groepen konden pas in april en mei weer aan de slag. En meteen
werden ook weer de eerste vondsten uitgewisseld via de app. We konden
gestaag verder, en begin juli kregen we een uitnodiging van Kees Brok om
op woensdagavond 14 juli in het depot bij te praten en plannen te maken.
De gemeente had voor taart gezorgd, het werd een heel gezellige
avond-op-anderhalve-meter.
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Kees Brok heeft op 14 juli plannen hoe we
coronaveilig aan de slag kunnen.
Foto: Pauline de Weijer

Nog geen twee dagen later bereikte ons echter alweer het bericht dat alle
versoepelingen binnen de gemeente teruggedraaid waren. De gevolgen van
o.a. ‘Dansen met Janssen’ bereikten ook onze realiteit. Plannen in de ijskast en
terug naar af (ofwel: terug naar huis). In augustus is het buiten gelukkig goed
toeven.
Pas op 29 september zijn we weer welkom
in het depot. De verwachting is dat het
nu voor langere tijd zal zijn: alle kratten
materiaal van de thuiswerkgroepen gaan
terug naar het depot. Terwijl enkele
groepjes de laatste kratten materiaal
splitsen, brengen Rianet en Narda de
gesplitste materialen van de groepen per
soort bij elkaar. Dit betekent dat we kunnen
beginnen met het puzzelen en plakken!
En dan gaat het helaas weer mis: op 15
november meldt Kees zich op de app dat we
die woensdag al niet meer kunnen komen.

Een krat witbakkend, klaar voor een thuiswerkgroep.

De ‘ Tuingroep’ bezig met de laatste
kratten. Foto: Fred Friedrichs

Zaden, pitten en lege doppen uit de
beerkelder, in oplopend formaat.
Foto: Pauline de Weijer
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Foto: Aad Hendriks
Gelukkig is er nog wel gelegenheid om
materiaal op te halen of (door Kees) te
laten brengen. Zo kan iedere thuisgroep met een materiaalgroep aan de
slag. We zijn blij dat we dat net op tijd hebben kunnen regelen. Er ontstaat
druk App-verkeer over misplaatste scherven: witbakkend tussen het rood,
transferprint tussen het Rijnlands. Zo weten we waar de ‘gaten’ in onze
puzzels zich bevinden. Als een aantal van ons assisteert bij de opgraving aan
de Nieuwe Dukenburgseweg (nabij het depot) introduceert Mark een nieuw
fenomeen: de ruiltafel! De gravers werken als koeriers voor de thuisgroepen
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en zo komt materiaal van de ene groep naar de andere. Tot het einde
van het jaar werken we op deze voet verder. Van een gezamenlijke
woensdagavond zal het in 2021 niet meer komen.
Omdat alle groepen thuis met het aardewerk bezig zijn laat ik in dit
verslag een aantal vondsten zien die tot de andere materiaalgroepen
behoren. En dan met name de kleine vondsten die we met behulp
van vergrootglazen en dubbele leesbrillen uit het materiaal hebben
weten te halen. Een mooi voorbeeld is het plantaardig organisch
materiaal: van zaden en pitten tot walnootdoppen. We hebben ze
nog niet allemaal kunnen determineren, maar de verscheidenheid
is groot. Een complete krat vol kersenpitten spant de kroon. Tot
de andere kleine vondsten behoren kralen, waaronder de twee
interessante doodshoofdjes waarover Kees ons op Halloween met
een verslag verraste: je vindt het hieronder. De overige kralen zijn
van glas: blauw, wit of roodbruin. Er is een steengoed spinklosje,
van been zijn er knopen en een (luizen)kam. Er zijn stukjes van een
griffel, textiel en een musketkogel. En een figuur van een mannetje
dat waarschijnlijk onderdeel is van een pijp.
We hebben dit jaar met weinig bijeenkomsten genoegen moeten
nemen, maar wat we hebben kunnen doen was beslist de moeite
waard! We hopen het project in 2022 te kunnen afronden.

Een deel van de kleine vondsten.
Foto’s: Pauline de Weijer

Het schedeltje van de Waalkade
Kees Brok
Dit schedeltje hing oorspronkelijk met een metalen ringetje aan een halssnoer
of -ketting. Het is gemaakt van been en de details zijn fijn uitgewerkt. Wel
ontbreekt de onderkaak. Het is 12 mm hoog en ligt op de foto ter vergelijking
op een paperclip. Menselijke schedels associëren we tegenwoordig met
Halloween of zo men wil met Gothic. Toch is de menselijke schedel als
cultuurdrager een oeroud gebruik. Schedels spelen onder andere een
belangrijke rol in vele godsdiensten over de hele wereld, waar zij vaak
worden geassocieerd met het hiernamaals, de hoopvolle viering van
het eeuwig leven. De schedel symboliseert de dood maar tegelijkertijd
de kracht van het leven. Dit exemplaar dateert uit de 19de eeuw en
werd in die tijd gedragen als symbool van de eigen sterfelijkheid.
Deze benen schedel komt samen met een tweede, mislukt exemplaar
of halffabricaat, uit een in 1996 opgegraven beerput. Mogelijk
woonde de maker in een van de huizen wat in die tijd Klein Venetië
werd genoemd. De beerput lag op de plek waar tegenwoordig
restaurant Nacional gevestigd is aan de Waalkade/Lage Markt nr. 1.
Toen vorig jaar de coronapandemie uitbrak en iedereen thuis moest
werken gold dat ook voor de vrijwilligers van Bureau Archeologie en
Bodemkwaliteit. Omdat er werk genoeg voorradig is en de mensen
graag verder wilden hebben we een project uitgezocht dat zich voor
thuiswerken leende. Dat is dus de inhoud van deze beerput geworden
waarvan de opgraving nog niet is uitgewerkt.

Foto: Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de
gemeente Nijmegen.
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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 Archeologie en Bodemkwaliteit 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 ruim 160 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, in Archeologie in Nederland, het tijdschrift voor
de Nederlandse archeologie of in het AWN Magazine.
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).
Als u in onze regio woont wordt u 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!). Wij zenden u dan onze nieuwsbrieven en u ontvangt ons jaarverslag.
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