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1 AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK. 
 
In het voorjaar van 1998 zijn door de A.W.N., in samenwerking met de Historische Kring Dui-
ven-Groessen-Loo, drie locaties onderzocht in het centrum van Duiven1. Een vierde bouwloca-
tie was door de Gemeente Duiven reeds aangewezen maar kon pas eind 1999 onderzocht 
worden. 
 
Nog even de feiten op een rij: 
Duiven wordt voor het eerst genoemd in een acte gedateerd 24 maart 838, betreffende de 
overdracht van verschillende stukken land. Deze acte is ondertekend in een curtis of hof te Dui-
ven. Volgens de beschrijving bezat dit hof een kerk en men veronderstelt dat de huidige kerk 
één van de opvolgers van deze kerk is en dat deze op dezelfde plaats staat. Daarnaast is op 
een ambstkaart van het ambt Liemers uit 1735 aan de westzijde van de oude pastorie een 
haaks stuk gracht zichtbaar die eveneens wordt toegewezen aan het Frankische hof. Hoewel 
de aanwezigheid van het hof op die plaats niet bewezen is geeft het wel aan dat deze omge-
ving van archeologisch belang kan zijn. Daarnaast zijn er uit de directe omgeving van Duiven 
meerdere vondsten uit zowel de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen be-
kend. Op ca. 100 meter afstand van één van de bouwlocaties is, bij de aanleg van het gemeen-
tehuis, een Merovingische waterput aangetroffen.  
Het onderzoek van 1998 heeft aangetoond dat Duiven vanaf ca. 2200 vrijwel permanent be-
woond is geweest. Echte continuïteit in de bewoning vinden we pas vanaf de Laat Romeinse 
tijd. Het is duidelijk dat er dan een inheemse nederzetting is die over contacten met het Ro-
meinse rijk beschikt. In de Merovingische periode ontwikkelt zich een nederzetting die, vooral 
voor deze periode, als welvarend te omschrijven is. Het is duidelijk dat reeds voor de komst 
van het Frankische hof van een belangrijke nederzetting sprake moet zijn. De aanwezigheid van 
het Frankisch hof zelf kon in 1998 niet aangetoond worden maar wel is het duidelijk dat er in die 
periode van hoogwaardige bewoning sprake is. 
 
De vierde locatie die nu onderzocht is, ligt tussen locatie 2 en 3 van het vorige onderzoek. Op 
grond van de kennis die we tijdens het vorige onderzoek hebben opgedaan, was de verwach-
ting dat we op locatie 4 in het grensgebied van de curtis zouden zitten en hiermee kregen we de 
mogelijkheid om de aanwezigheid van de curtis zelf aan te tonen.  
 
Het onderzoek op locatie 4 is uitgevoerd in samenwerking met de Historische Kring Duiven-
Groessen-Loo en duurde van 27 december tot 31 december 1999 en is verricht door vrijwilli-
gers van de AWN afdeling 17 en van Historische Kring Duiven-Groessen-Loo. Aansluitend is er 
een booronderzoek uitgevoerd dat duurde van 17 tot 26 januari (zie dagrapporten bijlage 1 t/m 
4).  
 
Aan dit project werkten mee: 
Veldwerk: 
Gerard van Bergen, Matthijs Berntsen, Govert Boomsma, Wouter van den Brandhof, Ben 
Clabbers, Jan Coenraadts, Gonnie van Dijke, Ivo Hermsen, Wim van Heugten, Gerard van Hu-
nen, Peter Jonkman, Alex Koster, Piet Lurvink, Diederik Mittendorp, Ron Moerenhout, Theo 
Nakken, Walter Sietinga, Piet Verwey, Bram v.d. Walle  
Vondstverwerking: 
De vondstverwerkingsgroep van de A.W.N. afdeling 17. 
Determinatie: 
Trees Boltze-Nieuwenhuis, Gert Pelster (botmateriaal) en Alex Koster. 
 
De leiding van het project was in handen van Rinus Houkes. 

                                                 
1
 Zie rapport DuCe, M.J. Houkes, juni 1998. 



 2 

 
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door medewerking van de woningbouwstichting 
“Rijn en IJssel” die het terrein beschikbaar stelde, onze “buurman” de ABN-Amro die toiletgele-
genheid beschikbaar stelde en de steun van de Gemeente Duiven die schaftgelegenheid en 
fondsen voor een graafmachine beschikbaar stelde. Hiervoor wil ik graag mijn dank uitspreken. 
 
 

2 BESCHRIJVING EN AANPAK VAN HET PROJEKT. 
 
Locatie 4 lag in het centrum van Duiven ten zuiden van de Rijksweg, ingeklemd tussen de 
voormalige locaties 2 en 3 die inmiddels bebouwd waren. Het terrein was ca. 60 meter lang en 
22 meter breed en het centrum lag op de coördinaten X=198,761 Y=440,345. Tot voor kort 
was dit terrein bebouwd geweest met een rij 19e eeuwse panden die bekend stonden als “het 
historisch lint”. Bij aanvang van het onderzoek was de bouwput reeds ontgraven tot ca. 90 cm 
diepte.  
 

 

 
Afb. 1 Situatie van de onderzoekslocatie in het centrum van Duiven. 
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Het terrein was beschikbaar voor onderzoek vanaf 27 december 1999 tot 6 januari 2000. Tij-
dens de inspectie van het terrein op 18 december bleek al snel dat een “normale” opgraving in 
de korte tijdsspanne niet mogelijk was. Het terrein was grotendeels bedekt door een oude ak-
kerlaag die uit zware zavel bestond en die geen water door liet. Bij het belopen veranderde de-
ze laag onmiddellijk in een dikke brei modder. Alleen het meest oostelijke deel van het terrein 
was redelijk begaanbaar omdat daar de rivierduin2 aan de oppervlakte kwam. Alleen daar kon-
den er grondsporen waargenomen worden maar deze waren van slechte kwaliteit omdat ze 
doorsneden werden door veel leiding- en uitbraaksleuven van de voormalige bebouwing. Ook 
bleek dat bij het ontgraven van de bouwput artefacten waren verschoven zodat de meeste op-
pervlakte vondsten niet meer in situ waren3. Het verwijderen van de akkerlaag op het resterende 
terrein was geen optie omdat tijd en geld hiervoor ontbrak (zie tekening 1).  
 

 
Op het resterende vlak was alleen de scherpe afscheiding van de zwarte vulling van spoor 10 
en het gele zandbed t.b.v. het (voormalige) trottoir goed waarneembaar4. 
 

                                                 
2
  Duiven is onstaan op en rond deze rivierduin die in het huidige centrum terug te vinden is.  

3
  Dit heeft consequenties voor de interpretatie van scherven die buiten de context van bepaalde grond-

sporen vallen. 
4
 Voor de duidelijkheid moet hier vermeld worden dat voorafgaand aan de herinrichting van het centrum 

van Duiven de Rijksweg verlegd is. Vroeger liep deze in één doorgaande route van oost naar west. De 

huidige “knik” bij de Kastanjelaan is er in 1997 in gelegd en ter plaatse van locatie 2 en 4 is de Rijksweg 

in noordelijke richting verplaatst. Daardoor vinden we het voormalige trottoir nu midden in de put terug. 

Het is zelfs zo dat sommige sporen die we aan de noord-oostrand van de put hebben gevonden, toebe-

horen aan panden die destijds aan de overkant van de Rijksweg hebben gestaan. 

 
Afb. 2: Exacte ligging van de onderzoekslocatie tussen locatie 2 en 3 en de Rijksweg in het centrum van Duiven. 
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Het onderzoek van 1998 had zich voornamelijk gericht op het minitieus verzamelen van scher-
ven uit het esdek, om daarmee inzicht te krijgen in de bewoningsgeschiedenis van Duiven. 
Voor de aanpak van locatie 4 hebben we besloten, mede vanwege de beperking in de terrein-
omstandigheden, om het onderzoek op een andere manier aan te pakken. Meer scherven zou 
alleen maar “meer van het zelfde” opleveren en weinig nieuw licht op de geschiedenis van Dui-
ven werpen. Daarom hebben we besloten om te kijken naar de profielen en stratigrafie om zo-
doende een beter beeld van de ontwikkeling van het gebied te kunnen krijgen. Tevens konden 
we dan kijken of we iets van een randstructuur of grens van de voormalige curtis konden vin-
den. Machinaal ontgraven was daarbij een must en er is direct een budget aangevraagd bij de 
Gemeente Duiven die binnen drie dagen hiervoor geld ter beschikking stelde. 
 

Op tekening 1 staat weer gegeven 
hoe we het onderzoek verder uit-
gewerkt hebben. Na eerst handma-
tig enkele kleinere coupes te heb-
ben gezet (coupe 1 en 2) zijn ma-
chinaal, dwars over het terrein, 
twee coupes gegraven (sleuf 1 en 
2). Grote verrassing daarbij bleek 
de aanwezigheid van een gracht 
die we met behulp van sleuf 3 ver-
der probeerden te volgen. Sleuf 3 
(ca. 2,50 meter diep) zat echter 
midden in de grachtvulling die ter 
plaatse uit een dunne instabiele 
smurrie bestond. Daarom is er in 
sleuf 3 geen verder onderzoek ver-

richt en zijn alleen wat vondsten uit de uitgegraven grond verzameld. Uit veiligheidsoverweging 
is de omgeving van sleuf 3 daarna ontruimd, geen overbodige luxe want binnen een uur zijn de 
wanden van sleuf 3 ingestort. Sleuf 4 werd gegraven omdat we de indruk hadden dat de gracht 
hier een bocht maakte wat overigens niet zo was maar wat wel een aangename verrassing in 
de vorm van een Merovingische waterput opleverde. 
Tevens zijn de noord- en zuidwand van het terrein plaatselijk tot op het schone zand verdiept 
om het totale profiel vanaf het maaiveld te kunnen bestuderen.  
Handmatig schaven en couperen bleef beperkt tot de grondsporen in de rivierduin, de put in 
sleuf 4 en de wandprofielen in de verschillende sleuven. 
De grondsporen in het platte vlak zijn uitgewerkt op tekening 2 en 3. De coupe’s van de grond-
sporen en sleuven vindt u op tekening 4, 5 en 6. 
 
Uiteraard is het stukje gracht dat we op de onderzoekslocatie vonden maar een deel van een 
groter complex en we waren zeer benieuwd hoe de gracht verder zou lopen. Vooral het feit dat 
de gracht richting het stuk gracht ging dat op de ambstkaart uit 1735 staat aangegeven intri-
geerde. Daarbij wist de heer G. Hendriksen van Woonstichting Rijn en IJssel ons te vertellen 
dat men in het verleden bij de bouw van een pand aan de Kastanjelaan (precies in het verlengde 
van de gevonden gracht) onverwacht op een grachtvulling was gestuit. Reden voor ons om het 
verloop van de gracht aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit kon, met toestemming van 
de Gemeente Duiven, gedaan worden door in het centrum van Duiven de bestrating te verwij-
deren en boringen te zetten. Hoewel deze aanpak simpel klinkt werden we daarbij gehinderd 
door de grote hoeveelheid kabels en leidingen. De voorloper van de huidige Rijksweg is ui-
teraard naast de gracht aangelegd en de huidige trottoirs liggen daarom precies boven de 
gracht en onder het trottoir liggen we de meeste leidingen en kabels. De gegevens van klic zijn 
daarbij maar beperkt bruikbaar omdat de leidingen te dicht op elkaar liggen. Daarnaast is het 
straatwerk in het centrum van Duiven van een uitstekende kwaliteit en was het bijna niet mogelijk 

 
Afb. 3 De “natte” opgravingsput bij aanvang van het onderzoek. De 

machinale sleuven zijn nog niet gegraven. 
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om daar tegels uit te lichten. Lukte dat wel dan bestond de volgende hindernis uit een ondoor-
dringbare puinlaag. Nadat we twee zaterdagen geprobeerd hebben om boringen te zetten heb-
ben we onze pogingen opgegeven. Boorstaten en overzichten vindt u op bijlage 5 t/m 22. 
 

3 DE RESULTATEN PER GRONDSPOOR. 
 
De verschillende elementen die we op de onderzoekslocatie aantroffen zoals putten, sporen en 
de gracht, staan voor zover we nu kunnen overzien niet met elkaar in direct verband en horen 
bij verschillende perioden. Dit betekent dat ik ze als afzonderlijke elementen zal behandelen en 
hierna grondspoor voor grondspoor zal bespreken. 
 

Spoor 1 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe zie tekening 4. Vondstnummer 1. 
Spoor 1 betreft een ondiepe cirkelvormige bruine verkleuring van 100 cm. diameter en 11 cm. 
diep. Het is duidelijk dat we hier slechts de onderkant van een kuil hebben. Het materiaal uit de 
kuil bestaat uit 28 items waarvan 17 scherven inheems Romeins aardewerk dat we in de 3e en 
4e eeuw kunnen dateren. Hieronder zowel gladwandig, besmeten, gepolijst en met kamversie-
ring versierd aardewerk. De aanwezigheid van 2 vloeislakken in deze kuil roept vragen op over 
een mogelijke vroege ijzerproductie ter plaatse. De overige vondsten bestonden uit 1 vuur-
steensplinter, 7 fragmenten huttenleem en 6 fragmenten bot die niet nader te determineren wa-
ren. Deze kuil is op basis van de vondsten te interpreteren als een afvalkuil uit de 3e - 4e eeuw.  
 

Spoor 2 en 3 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe zie tekening 4. Vondstnummers 12, 13 en 22. 
Spoor 2 en 3 zijn twee bij elkaar behorende cirkelvormige sporen die in de coupe een water-put 
laten zien. Spoor 2 is de geelbruine (nagezakte) kern van de put en spoor 3 is de donke-re 
grijsbruine vulling van de put zelf. In de coupe is tevens te zien dat spoor 3 ook de insteek van 
de put vormt. Het materiaal uit de put bestaat uit 222 items. Hiervan zijn 137 scherven van in-
heems Romeins makelij, het zogenaamde Uslarien type dat we in de 3e tot 5e eeuw kunnen da-
teren. Hiervan zijn 4 scherven met patronen versierd en 15 scherven zijn gepolijst. Verder 1 
verbrand fragment aardewerk, 1 fragment baksteen van een tigula, 15 fragmenten huttenleem 
en 15 stukken natuursteen waarvan 9 stukken tefriet. Bijzondere vondst was die van 2 bijéén 
passende stukken natuursteen die aan 1 zijde met donker-rode verf waren be-streken (verpoe-
derd) en aan de andere zijde kalkresten hadden. Blijkbaar hebben we te ma-ken met een bouw-
fragment dat, gezien de context, in de Romeinse periode gedateerd kan worden. Een andere 
bijzondere vondst was die van een halve bronzen armband versierd met langsgroef. Afmeting 
inwendig ovaal 55x65 mm, doorsnede ovaal 5x3 mm. Een dergelijke complete armband is ove-
rigens te bewonderen in het Valk-
hofmuseum te Nijmegen waar die in 
de 3e - 4e eeuw wordt gedateerd. 
Ook werden er 47 botten of bot-
fragmenten aangetroffen die voor 
het grootste deel van runderen af-
komstig waren. 2 Botten van een 
hert laten zien dat de jacht een ge-
ringe bijdrage aan het voedselpakket 
leverde.

 
Afb. 4 Coupe van grondspoor 3 en 4. Duidelijk is te zien hoe de 

waterput in verschillende lagen is gedicht. 
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Een ander bijzonder detail van deze waterput was het verticale grondspoor in de coupe dat po-
sitie van de putwand aangaf. Dit grondspoor bestond uit een soort “oerbankvormig” roestbruine 
concreties die in de vorm van een verticale lijn opgebouwd uit korrels en schelpvormen het 
grondspoor vormde. Navraag bij de R.O.B. en andere archeologen naar deze verschijning le-
verde geen resultaat op. Voor zover mij nu bekend is dit nog niet eerder waargenomen en ik 
heb geen idee wat het oorspronkelijke materiaal van de putwand geweest moet zijn, noch welke 
bodemkundige processen hierbij een rol hebben gespeeld.  
Deze waterput is op basis van de vondsten in de 3e tot 5e eeuw te dateren. 
 

Spoor 4 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe zie tekening 4. Vondstnummer 19. 
Spoor 4 betreft een donkere grijsbruine vorm die, zonder overgang, aansluit op spoor 3. Op de 
plattegrond van tekening 2 lijkt het alsof spoor 4 deel uitmaakt van de waterput van grondspoor 
2 en 3. Op de tekening van de coupe op tekening 4 is echter te zien dat dit niet het geval is. 
Toch heeft dit grondspoor wel een relatie met de waterput en waarschijnlijk hebben we hier te 
maken met een kuil die gegraven is om de put te dempen. Het materiaal uit deze kuil bestaat uit 
58 items waarvan 39 scherven van inheems Romeinse makelij dat we in de 3e tot 5e eeuw kun-
nen dateren. Hieronder 2 versierde scherven. Verder een verbrande scherf terra-nigra, een 
verbrande scherf terra-sigillata, 3 fragmenten versinterd aardewerk en 3 fragmenten basaltlava 
die aan één zijde een geel-oranje kleur hebben en daar waarschijnlijk zijn verbrand. Verder nog 
6 fragmenten huttenleem en 5 botfragmenten.  
Het materiaal, voor zover dateerbaar, komt dus overeen met grondspoor 2 en 3. Opvallend is 
het materiaal met brandsporen. Blijkbaar heeft men na een huisbrand de restanten in deze kuil 
gegooid. Deze kuil is op basis van de vondsten te interpreteren als een afvalkuil uit de 3e - 5e 
eeuw, in eerste instantie waarschijnlijk gegraven om de naastgelegen waterput te dempen. 
 

Spoor 5 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe niet getekend. Vondstnummer 10. 
Grondspoor 5 was een 5 cm. diep cirkelvormig grondspoor van een donkere bruingrijze kleur 
die slechts gedeeltelijk zichtbaar was. Ook de vondsten uit dit spoor waren spaarzaam. Her-
kenbaar waren 2 importscherven van merovingisch aardewerk dat we in de 7e eeuw kunnen da-
teren. Verder 3 scherven van lokale productie die niet nader gedateerd konden worden, 1 frag-
ment tufsteen en 6 botfragmenten. Dit grondspoor is niet verder te duiden dan als een kuil, 
waarschijnlijk uit de 7e eeuw. 
 

Spoor 6 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe niet getekend. Vondstnummer 11. 
Grondspoor 6 was een 5-10 cm. diep onregelmatig grondspoor van een donkere bruingrijze 
kleur die slechts gedeeltelijk zichtbaar was. Evenals grondspoor 5 waren de vondsten spaar-
zaam en, voor zover dateerbaar, uit dezelfde periode. Herkenbaar was 1 importscherf  van 
merovingisch aardewerk, een bodem met draairingen, die we in de 7e eeuw kunnen dateren. 
Verder 1 scherf van lokale produktie die niet nader gedateerd kon worden en 1 fragment basalt-
lava of tefriet. Dit grondspoor is niet verder te duiden dan als een kuil, waarschijnlijk uit de 7e 
eeuw. 
 

Spoor 7, 8 en 9 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe zie tekening 4. Vondstnummer 18. 
Grondspoor 7 is een enigszins rechthoekig grondspoor met een horizontaal gescheiden vulling. 
Bovenin zeer donkergrijs en onderin een donkere bruingrijze vulling. Op de plattegrond lijkt het 
of we hier te maken hebben met een deel van een hutkom die door recente kelderaanleg bijna 
geheel verdwenen is. Wat we dan zien is de kop van een hutkom van ca. 2,30 meter breed met 
een paalgat naast de ingang. De coupe laat echter een aflopend bodemprofiel zien terwijl je bij 
een hutkom een vlakke bodem zou mogen verwachten. Ook het zwarte “paalgat” van spoor 9 



 7 

blijkt dan geen echt paalgat te zijn, althans niet zoals je die bij een hutkom mag verwachten want 
dan zou het paalgat doorlopen tot onder het vloerniveau. De gescheiden vulling van de kuil 
openbaart zich ook in de vondsten. De bovenste vulling bevat 5 aardewerkscherven uit de 11e 
t/m 13e eeuw  en het grootste deel van de 47 bot fragmenten. De onderste vulling is duidelijk 
ouder en bevat 24 aardewerkscherven uit de 6e t/m 8e eeuw, waaronder 4 import scherven. 
Verder bevatte dit grondspoor 4 fragmenten huttenleem en een ijzeren mesje. 
Dit grondspoor kunnen we op basis van de vondsten in de 1e  fase dateren in de vroege mid-
deleeuwen, 6e t/m 8e eeuw. De inklinking die als gevolg van deze kuil is onstaan is in 2e  fase 
verder opgevuld in de late middeleeuwen, 11e t/m 13e eeuw. Opvulling van ingeklonken kuilvul-
lingen in de late middeleeuwen zullen we overigens bij nog een aantal grondsporen tegenko-
men. 
 

Spoor 10 
Plattegrond zie tekening 2 en 7. Coupe zie tekening 5 en 6. Vondstnummer 9. 
Dit grondspoor is geen echt grondspoor maar de afscheiding tussen een grachtvulling en later 
aangebracht geel zand. En hiermee komen we bij één van de belangrijkste grondsporen van de 
opgraving namelijk de gracht. Hierbij moeten we ook een aantal andere coupes betrekken t.w.: 
Handgegraven coupe 1 Vondstnummer 2 
Handgegraven coupe 2 Vondstnummer 3 
Machinale coupe sleuf 1 Vondstnummers 7, 26, 27, 28 en 29 
Machinale coupe sleuf 2 Vondstnummers 14, 24 en 25 
Machinale coupe sleuf 3 Vondstnummer 20 
Wat al deze sporen en coupes gemeen hebben is de gracht die over het terrein loopt en waar-
van de reconstructie op tekening 7 staat afgebeeld. 
 

De machinale coupe van sleuf 2 laat 
een gracht zien van 1,66 meter diep 
en 4,64 meter breed. Het ontbreken 
van een “vette” organische gracht-
vulling onderin duidt er op dat we 
hier te maken hebben met een droge 
gracht. De vulling van de gracht kun-
nen we zo op het oog in twee fasen 
onderscheiden. Allereerst de onder-
ste gelaagde vulling, fase G en die-
per met daar bovenop de grote vul-
lingen B, C, D en E (zie tekening 5). 
Uit de onderste vulling zijn 39 items 
geborgen. 16 items bestonden uit 
ondateerbare brokken huttenleem, 
natuursteen, baksteen, leisteen, tuf-

steen en ijzerslakken. De dateerbare scherven laten echter een spectrum zien van de 8e tot en 
met de 15e eeuw. Uit de bovenste vulling zijn 14 items geborgen, waarvan 3 aardewerkscher-
ven uit de 13e t/m 15e eeuw en 11 botfragmenten. Fase B van de bovenste vulling bestaat uit 
geel zand. Dit zand is waarschijnlijk recent aangebracht om het trottoir ten zuiden van de Rijks-
weg te ondersteunen. Ik kan me zo voorstellen dat de vette grachtvulling van fase C continue 
voor verzakkingen van het trottoir heeft gezorgd. Fase A is waarschijnlijk bij het ontgraven en 
uitvlakken van de put door de graafmachine over fase B geschoven. 
Wat we zien in deze coupe is een V-vormige droge gracht die als laatste in de 15e eeuw is ge-
dempt. Het recentere materiaal van vondstnummer 2 en 3 betreft alleen vondsten die aan het 
oppervlakte van fase C zijn gevonden en als gevolg van inklinking daarin terecht zijn 

 
Afb. 5 De coupe van de gracht zoals die in sleuf 2 te zien was. 

Rechtsboven de recente vulling met geel zand. 
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gekomen. De datering van de aanleg van de gracht is, bij deze coupe, een probleem. Als we de 
7 vroeg middeleeuwse scherven even buiten beschouwing laten dan is de grachtvulling begon-
nen in de 13e  eeuw. De vroeg middeleeuwse scherven zouden dan de gebruiks- en aanlegfase 
van de gracht kunnen markeren zijnde 8e tot en met de 12e eeuw. Als we er van uit gaan dat 
vooral het Eitöpfachtige materiaal uit de 8e eeuw moeilijk te dateren is, denk ik dat de aanleg- 
en gebruiksfase dichter bij de 12e dan bij de 8e eeuw moet hebben gelegen. 

 
De machinale coupe van sleuf 
1 laat een geheel ander profiel 
zien. Allereerst hebben we de 
sleuf groter gemaakt om de re-
latie met de oude akkerlaag te 
kunnen bestuderen. En het blijkt 
dat de akkerlaag over de gracht 
is aangelegd. Verder levert 
sleuf 1 nog een andere belang-
rijke aanwijzing op. Ook hier is 
de vulling in twee hoofdfasen te 
onderscheiden. De onderste 
gelaagde vulling bestaat hier uit 
gevlekt geel zand die aan de 
bovenzijde afgesloten wordt 
door een zwarte laag houtskool 

met 3 scherven uit de 13e eeuw. Daaronder (fase J) vinden we materiaal uit 12e en 13e eeuw en 
daarboven (fase H) materiaal uit de 13e t/m 15e eeuw. Geheel bovenaan in de vulling van de in-
klinking vinden we materiaal uit de de 13e t/m 17e eeuw. Ook in deze coupe zijn onderin geen 
sporen van een “vette” vulling te zien zodat nogmaals blijkt dat we met een droge gracht te ma-
ken hebben5. De gevlekte onderste vulling, waar bijna geen vondsten in te vinden zijn, laat ech-
ter zien dat de gracht in één keer gedicht is met materiaal waarop een vegetatielaag aanwezig 
was. Een droge gracht heeft bijna altijd de functie van een verdedigingswerk en gaat meestal 
gepaard met een aarden wal die van het 
uitgegraven materiaal was opgeworpen. 
De onderste gevlekte vulling zou wel eens 
van het restant van deze wal kunnen zijn 
die bij het slechten van het verdedigings-
werk in de gracht geschoven is. 
De vondst van een Romeinse Denarius 
uit deze sleuf moet als zwerfvondst wor-
den beschouwd die geen directe relatie 
met de gracht of de aanleg daarvan heeft. 
De overige sporen die in de coupe van 
sleuf 3 zichtbaar zijn, zijn ronde putten 
waaruit geen materiaal is geborgen. Wel 
blijkt hieruit dat onder de akkerlaag veel 
grondsporen zitten die, met uitzondering 
van spoor 18, tijdens dit onderzoek niet 
onderzocht konden worden. 
 

                                                 
5
 Dat het een droge gracht moet zijn geweest blijkt ook wel uit de grondwaterstand. De onderzijde van 

de gracht ligt op ca. 9.00 meter +NAP. Op het moment van de opgraving (laatste week december in 

zeer natte omstandigheden) stond het grondwater op ca. 8.50 meter +NAP. 

 
Afb. 6 De coupe van sleuf 1 ter plaatse van de gracht met onder in de 

gevlekte vulling van geel zand. 

 
Afb. 7 Een leuke vondst uit de bovenste vulling van de 

gracht. Het betreft een bronzen monsterkop die waarschijn-

lijk, als borststuk, deel heeft uitgemaakt van een paarden-

tuig om onheil af te weren. 16
e
 eeuw. 
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Sleuf 3 tenslotte liet een geheel ander beeld zien. Hier was wel sprake van een “vette” gracht-
vulling maar dan door de hele vulling. Blijkbaar zijn er na het dichten van de gracht stukken open 
blijven liggen die pas later met afval zijn opgevuld. Op het onderste niveau van de put werd 17e 
eeuws materiaal gevonden. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de verschillende sleuven en coupes een droge gracht laten 
zie die ergens tussen de 8e  en de 12e  eeuw is gegraven en na de 12e  eeuw is gedempt. Het 
dempen gebeurde gedeeltelijk gericht door er een hoeveelheid geel zand in te gooien, zand dat 
vermoedelijk van een restant van de bijbehorende wal afkomstig was. Andere stukken zijn met 
afval gedicht of anderszins langzaam gevuld. De vulling is in twee fasen te onderscheiden, na-
melijk de onderste vulling uit de 12e t/m 13e eeuw met daarboven een fase uit de 13e t/m 15e 
eeuw. Daarna is er op het terrein een akker aangelegd die over de gracht heen heeft gelopen. 
Het gat dat later ontstond als gevolg van de inklinking van de grachtvulling is in de 15e t/m 17e 
eeuw nogmaals opgevuld.  
De vondst van een fragment van een stenen slingerkogel van 20,5 cm voor een blijde (vondst- 
nummer 3) doet vermoeden dat de gracht meer als alleen maar een symbolische functie heeft 
gehad. 
 

Spoor 11 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe niet getekend. Vondstnummer 15. 
Grondspoor 11 was een 3 cm. diep onregelmatig grondspoor van een zeer donkergrijze kleur. 
De grondsporen in dit gebied, en met name de ondiepe sporen, moeten met enige terughou-
dendheid bekeken worden. Het ontgraven en uitvlakken van de put is niet met een  archeologi-
sche maar met een bouwkundige invalshoek gedaan. Dit betekent dat de bovenste laag is uit-
gevlakt door met de bak grond heen en weer te schuiven. Hierdoor zijn vondsten verplaatst. In 
dit grondspoor vonden we 2 dateerbare scherven uit de 5e t/m 7e eeuw, 1 scherf uit de 12e 
eeuw en 1 uit de 14e eeuw. Daarnaast nog 23 items die niet gedateerd konden worden zoals 
bot, tufsteen, vloeislakken, natuursteen, leisteen, huttenleem en baksteen. Dit grondspoor is niet 
verder te duiden dan als een kuil zonder nadere datering. 
 

Spoor 12 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe zie tekening 4. Vondstnummer 17. 
Spoor 12 betreft een cirkelvormige zeer donker grijsbruine verkleuring van 74 cm. diameter en 
31 cm. diep. Uit dit grondspoor kwam slechts 1 dateerbare scherf uit de 13e eeuw. Daarnaast 
nog 8 items die niet gedateerd konden worden zoals bot, tefriet, natuursteen, leisteen, hutten-
leem, ijzer en baksteen. Ook bij dit grondspoor moeten we rekening houden met de methode 
van ontgraving en is niet verder te duiden dan als een kuil zonder nadere datering. 
 

Spoor 13 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe zie tekening 5. Vondstnummer 16. 
Spoor 13 betreft een langwerpige zeer donker grijsbruine verkleuring van 173 cm bij 105 cm. en 
51 cm. diep. Uit dit grondspoor kwamen 30 items waarvan er slechts 3 dateerbaar waren. 1 
Kogelpotscherf uit de 12e eeuw en twee scherven uit de 14e t/m 15e eeuw. Daarnaast nog 27 
items die niet gedateerd konden worden zoals bot, (bewerkt)natuursteen, leisteen, ijzer, bak-
steen en kalkspecie. Deze kuil is op basis van de vorm en vondsten te interpreteren als een af-
valkuil uit de late middeleeuwen. 
 

Spoor 14 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe niet getekend. Geen vondsten. 
Grondspoor 14 was een 5 cm. diep onregelmatig klein grondspoor van een zwarte kleur. Dit 
spoor leverde geen vondsten op en is niet verder te duiden dan als een kuil zonder datering. 
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Spoor 15 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe niet getekend. Geen vondsten. 
Grondspoor 15 was geen echt grondspoor maar hiermee wordt het restvlak tussen de grond-
sporen aangeduid, daar waar het gele zand van de rivierduin dagzoomt. 
 

Spoor 16 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe niet gete-
kend. Geen vondsten. 
Grondspoor 16 was een 5 cm. diep onregelma-
tig klein grondspoor van een zwarte tot donker-
grijze kleur. Dit spoor leverde geen vondsten op 
en is niet verder te duiden dan als een kuil zon-
der nadere datering. 
 

Spoor 17 
Plattegrond zie tekening 2. Coupe niet gete-
kend. Vondstnummer 4. 
Grondspoor 17 was geen echt grondspoor 
maar hiermee wordt het restvlak tussen de 
grondsporen aangeduid, daar waar het oude 
loopvlakken betreft. Ook bij dit grondspoor 
moeten we rekening houden met de methode 

van ontgraving. De grote hoeveelheid vondsten, 88 items, variëren dan ook van de 3e t/m 20e 
eeuw. Daar kunnen we dus niets mee en dit grondspoor is niet verder te duiden dan als een 
vlak zonder nadere datering. 
 

Spoor 18 
Plattegrond zie tekening 3. Coupe zie tekening 5. Vondstnummer 21 en 23. 
Spoor 18 kwam te voorschijn bij het graven van sleuf 4 en zat onder de akkerlaag verborgen. 
Zowel in de plattegrond als in de coupe is te zien de het een waterput betreft. Helaas konden 
we dit grondspoor niet erg diep onderzoeken omdat we vrij snel in het grondwater belandden. 
De bovenkant van de put zat direct onder de akkerlaag op 139 cm. onder het oppervlak. Het 
betreft dus een gesloten complex dat in de 15e eeuw is afgedekt. Het materiaal uit de put be-
staat uit 136 items. 10 Scherven zijn te dateren in de 5e t/m 6e eeuw, daaronder zijn 6 scherven 
van import aardewerk uit de omgeving van 
Mayen. Daarnaast is er 1 stukje (groen) 
Frankisch glas gevonden dat ook in deze 
periode thuis hoort 6e t/m 7e eeuw. Verder 
53 scherven inheems aardewerk, waaronder 
3 versierde, die niet nader te dateren zijn als 
vroege middeleeuwen. Uitzondering vormen 
de 2 Romeinse munten waaronder een cen-
tenionalis van keizer Constant uit de 4e 
eeuw. Omdat munten echter lang in omloop 
kunnen blijven kunnen ze in de context van 
een vroeg middeleeuwse waterput aange-
troffen worden. Daarnaast nog 69 items die 
niet gedateerd konden worden zoals bot, 
natuursteen, huttenleem, tefriet, Romeinse 
dakpan en een stukje verbrand bot. Deze 
waterput is op basis van de vondsten in de 
6e t/m 7e eeuw te dateren. 
 

 
Afb. 8 De waterput van spoor 18 zoals deze zicht-

baar was na het weggraven van de akkerlaag in 

sleuf 4. 

 
Afb. 9 De coupe van de waterput van spoor 18. 
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Spoor 19 
Plattegrond zie tekening 3. Coupe zie 
tekening 5. Geen vondsten. 
Spoor 19 betreft een paalgat dat direct 
naast de waterput van spoor 18 ge-
vonden werd. Hoewel er geen aanwij-
zingen zijn voor een directe relatie tus-
sen de waterput en het paalgat lijkt het 
er op dat naast de waterput nog een 
constructie van houten palen heeft ge-
staan. 
 

 

 

Spoor 20 
Het laatste spoor is evenals spoor 15 en 17 geen echt grondspoor maar een vlak. In dit geval 
het gehele resterende vlak dat bedekt werd met de zavelige akkerlaag, met uitzondering van de 
sleuven. Dit was de moddervlakte en grondsporen waren in deze brei niet meer te herkennen 
maar na iedere regenbui doken er weer nieuwe artefacten op. De meeste hebben we gewoon 
laten liggen, met uitzondering van enkele fraaie pijpfragmenten en de metalen artefacten die 
door de detector werden opgespoord. Het betreft voornamelijk materiaal uit de 17e t/m 19e 
eeuw die in de inklinkingen van de grachtvulling werden aangetroffen. 
 

Samenvatting grondsporen: 

spoor 

nr. 

type grondspoor vondst 

nummer 

datering postie 

     X=          Y= 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
 
 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

afvalkuil 
waterput - kern inklinking 
waterput - insteek 
waterput dempen - afvalkuil 
kuil 
kuil 
kuil (hutkom ?) 1e  fase 
                        2e  fase 
kuil insteek 
paalgat ? 
gracht  1e fase - opvulling 
            2e fase - opvulling 
            3e fase - bovenzijde 
kuil 
kuil 
afvalkuil 
kuil 
vlak - rivierduin 
kuil 
vlak - loopvlakken 
waterput 
paalspoor 
vlak - akkerlaag 

1 
12-13-22 
12-13-22 
19 
10 
11 
18 
18 
 
 
25-28-29 
14-24-27 
2-3-7-9-26 
15 
17 
16 
 
 
 
4 
21-23 
 
5-6 

3e - 4e eeuw 
3e - 5e eeuw 
3e - 5e eeuw 
3e - 5e eeuw 
7e eeuw 
7e eeuw 
6e - 8e eeuw 
11e - 13e eeuw 
 
 
12e - 13e eeuw 
13e - 15e eeuw 
15e - 17e eeuw 
 
 
12e - 15e eeuw 
 
 
 
 
6e - 7e eeuw 

198.780   440.331 
198.776   440.332 
198.776   440.332 
198.777   440.331 
198.774   440.329 
198.772   440.330 
198.779   440.338 
 
198.779   440.338 
198.780   440.339 
198.739   440.364 

tot aan 
198.774   440.343 
198.782   440.343 
198.781   440.344 
198.784   440.345 
198.780   440.345 
 
198.783   440.341 
198.786   440.345 
198.734   440.360 
198.735   440.359 

 
 

 
Afb. 10 De bronzen Centenionalis van keizer Constans, gesla-

gen in de periode 346-350. De beeltenis wijkt af van de andere 

bekende munten van deze keizer. 
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4 WANDPROFIELEN. 

 
De wandprofielen aan de noord- en zuidzijde van de put zijn plaatselijk verdiept om de opbouw 
van het totale profiel vanaf het maaiveld te kunnen bestuderen(zie tekening 1). 
 

Noordwand 
Voor een goed begrip van dit profiel moet eerst de positie van de Rijksweg nader toegelicht 
worden. Op afbeelding 2 (bladz. 3) is te zien dat de Rijksweg een bocht maakt om het gebouw 
van de ABN-AMRO. Deze bocht is er pas in 1997-1998 ingelegd. Daarvoor liep de Rijksweg 
rechtdoor, dus over het noordelijk deel van de opgravingsput. Dat wat we in het profiel van de 
noordwand zien heeft oorspronkelijk ten noorden van de Rijksweg gelegen. 
In het noordprofiel was achtereenvolgens te zien, gemeten vanuit het hoofdnulpunt: 
 
0 - 1,70 meter. 
Een muur van 19e eeuws metselwerk in waalformaat met kalkspecie, parallel aan het oorspron-
kelijke verloop van de Rijksweg. De aanleg van de muur lag op 9,93 meter +NAP en de boven-
zijde op 10,88 meter +NAP. Het metselwerk was aan de zijkant ingebed in een veenpakket dat, 
voor zover we dat konden beoordelen, bewust langs het metselwerk was aangebracht. Ver-
moedelijk betreft het een stuk muur van de voormalige brouwerij die hier gestaan heeft. De re-
den van het veenpakket ontgaat mij echter geheel. 
 
1,70 - 12,20 meter. 
Onderin het profiel waren een aantal lemen vloeren te zien die begrensd werden door greppel-
tjes of uitbraaksleuven. Waarschijnlijk zijn het vlakke inpandige woonlagen. De onderste laag lag 
op 10,46 meter +NAP en het bovenste loopvlak eindigde op 11,08 meter +NAP.  
Daarboven lag, gescheiden door geel zand, een 15 cm. dikke stampbetonlaag met de boven-
zijde op 11,38 meter +NAP. Dit is vermoedelijk een vroeger wegdek van de Rijksweg die dus 
gedeeltelijk over de vroegere bewoningslagen heen is gelegd. 
 
12,20 - 22,00 meter. 
Onderin het profiel was een 5 tot 10 cm. dikke lemen vloer te zien die, gescheiden door een 
greppeltje of uitbraaksleuf, aansloot op de laatste fase van de lemen vloeren in het deel tussen 
de 1,70 en 12,20 meter. Deze vloer had echter een “hobbelig” oppervlak en liep schuin af. Op 
12,20 meter vanaf het hoofdnulpunt lag de bovenzijde van de vloer op 10,72 meter +NAP en 
op 22,00 meter vanaf het hoofdnulpunt op 10,33 meter +NAP. Vermoedelijk hebben we met 
deze vloer een uitpandige vloer te pakken die “afwaterend” gelegd is. Uit deze vloer kon 
vondstnummer 31 geborgen worden, een steengoedvoetje uit het laatste kwart van de 16e 
eeuw, waarmee meteen ook de laatste fase van de inpandige vloer is gedateerd. 
 
Op de ambtskaart uit 1735 staat hier een rij woningen getekend. Blijkbaar hebben we met dit 
profiel net de voorzijde van de desbetreffende woningen geraakt. 
 

Zuidwand. 
In het profiel van de zuidwand konden we alleen de akkerlaag goed in beeld brengen. Andere 
grondsporen hebben we daar niet in aangetroffen. De bovenzijde van de akkerlaag ligt aan de 
oostzijde van het profiel op 11,30 meter +NAP en is daar 0,51 meter dik. 
Aan de westzijde ligt de bovenzijde van de akkerlaag op 11,08 meter +NAP en daar is de ak-
kerlaag maar liefst 1,29 meter dik. De akkerlaag is dus tegen het aflopende profiel van de stuif-
duin aangelegd waarbij geprobeerd is het terrein te egaliseren door aan de westzijde een dikker 
pakket aan te brengen. 
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5 CONCLUSIES. 

 
Het terrein bevat zeer veel sporen van uitéénlopende perioden. Het grootste deel van de spo-
ren is echter verborgen gebleven onder de akkerlaag die het terrein grotendeels bedekte. Hoe-
wel ik zeer blij ben met de goede samenwerking tussen de participanten moet het mij toch van 
het hart dat we met iets meer tijd en middelen veel meer hadden kunnen bereiken. Ik ben er na-
melijk van overtuigd dat, als we de complete akkerlaag hadden kunnen verwijderen, we gehele 
of gedeeltelijke woningplattegronden uit de laat Romeinse tijd of Merovingische periode had-
den kunnen vinden. 
Met de gegevens die we nu hebben kunnen we concluderen dat deze opgraving het archeologi-
sche beeld, dat we bij de vorige opgraving van Duiven hebben gekregen, alleen maar bevestigt. 
Een sterke toename van bewoning in de Laat Romeinse periode zie we afgetekend in de afval-
kuilen en de waterput die allen in het zuid-oostelijke deel van het terrein geconcentreerd zijn. De 
welvarende Merovingische bewoning die daarop volgt zie we in een aantal afvalkuilen en de 
waterput van spoor 18 afgetekend, met ook hier importmateriaal en zelfs glas. 
 
Bijzondere vondst is echter die van de droge gracht. Dit gegeven heeft nogal wat consequen-
ties en we kunnen dit niet los zien van de aanwezigheid van een curtis in de 9e eeuw. Het gra-
ven van een droge gracht van dit formaat is puur van defensieve aard, altijd gepaard gaande 
met de aanleg van een naastgelegen wal. Het aanleggen van verdedigingswerken is echter niet 
iets wat de normale burgerij in die periode mocht uitvoeren. Dit was uitsluitend voorbehouden 
aan de adel. Dit impliceert dat er op dat moment nog adel in Duiven gevestigd was en de curtis 
in die periode nog steeds functioneerde. 
De gevonden gracht loopt parallel aan de grens van het huidige kerkhof. Kerk en waarschijnlijk 
ook kerkhof stonden volgens de acte uit 838 in de curtis en de gracht markeert waarschijnlijk de 
noordgrens van het curtis terrein 
Dan het feit dat het een rechte gracht is. De burchten die in de 9e t/m 12e eeuw worden aange-
legd zijn voornamelijk ronde ringwalburchten. Uitzondering vormen de aardwerken rond een 
aantal curti. Het is bekend dat veel Frankische curti gevestigd zijn op rechten die al in de Laat 
Romeinse periode zijn vastgelegd. De Romeinen werkten niet in ronde structuren maar altijd in 
vierkante of rechthoekige vormen. Daardoor zijn de curti die op Laat Romeinse rechten geves-
tigd zijn altijd vierkant of rechthoekig van vorm en de latere aardwerken die hieromheen aange-
legd werden volgen deze vorm. 
Dit mag logisch zijn voor curti in het Romeins gebied, dus ten zuiden van de Rijn. Duiven ligt 
echter ten noorden van de Rijn en Romeinse rechten in dit gebied zijn op zijn minst disputabel. 
Anderzijds blijkt er een zeer sterke Romeinse invloed in de Liemers te zijn, vooral in de Laat 
Romeinse periode, dus helemaal onmogelijk is het niet. Een uitbreiding van de bestaande ver-
dedigingsgordel in het verlengde van de Betuwe, in de vorm van het gebied tussen Rijn en IJs-
sel, in de Laat Romeinse periode ligt, strategisch gezien, zeer voor de hand. 
Dit betekent echter wel dat men de steun moet hebben gehad van de lokale bevolking, in dit ge-
val de Franken. 
De eerste Franken die we in de historische bronnen kunnen onderscheiden zijn de Chamaven 
die zich in Laat Romeinse tijd in de Achterhoek vestigen, ook wel Hamaland genoemd6. Op de 
Peutingerkaart vinden we daar de tekst Hamavi qui et Franci, wat men zou kunnen vertalen als 

“de Chamaven die ook Franken worden genoemd”. Waarschijnlijk is het dat rond deze Chama-
ven de andere Frankische stammen zich beginnen te verzamelen7 waaruit vervolgens de Fran-
kische opmars in het Romeinse Rijk begint. Opvallend is dat de Chamaven een dermate be-
langrijke plaats innemen in het Frankische rijk dat zij tot in de 9e eeuw hun eigen identiteit weten 
te behouden en dat hun eigen wetten werden gegund8. 

                                                 
6
 De term Hamaland is later ook van toepassing op het gebied tussen Rijn en IJssel, de Liemers. 

7
 “Verzamelen” moet in dit geval niet geografisch maar voornamelijk politiek gezien worden. 

8
 Naar E. James, De Franken, 1988. 
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Hier zien we een mogelijke verklaring van een aantal zaken.  
Allereerst de sterke toename van bewoning in de Laat Romeinse periode. Deze zou goed sa-
men kunnen hangen met de komst van de Chamaven. 
Ook de vestiging van eventuele Romeinse rechten in Duiven kan hierdoor verklaard worden. In 
de Laat Romeinse periode waren de Franken en Romeinen afwisselend vrienden en vijanden. 
Zo is bekend dat de Franken de Romeinen in bepaalde perioden geholpen hebben met de 
grensverdediging. De strategische Liemers zal daarbij belangrijk zijn geweest en het verlenen 
en vestigen van bepaalde rechten aan de Franken of in Frankisch gebied zou daarbij wellicht 
een passende beloning zijn. 
Daarnaast de relatieve rijkdom van de Liemers, en in het bijzonder Duiven, in de Merovingische 
periode. Als de Chamaven inderdaad “bijzonder” waren binnen het Frankische bestel dan ligt 
het voor de hand dat zij, na de opmars richting Frankrijk, de contacten met het moederland zijn 
blijven onderhouden. Het begrip “Frank” veranderde namelijk van “etnische Frank” naar “culture-
le Frank” omdat veel niet Frankische stammen en personen zich, al dan niet gedwongen, bij de 
Franken aansloten. Om van de speciale gunsten van de Chamaven gebruik te kunnen maken 
moest men zich echter op een etnische afkomst kunnen beroepen en in het onderhouden van 
contacten het het moederland vond men wellicht een bevestiging van deze afkomst. Een deel 
van de Franken zal in Hamaland achtergebleven zijn, een continuïteit in bewoning die door de 
archeologische bronnen wordt bevestigd. Op grond van deze contacten kon men in dit gebied 
dus eenvoudig aan import goederen komen. 
 
Tot zover een mogelijk Romeins verleden van de curtis en de oorsprong van de rechthoekige 
plattegrond. Op het moment dat de curtis in de historische bronnen opduikt, in de acte uit 838, 
is het politieke plaatje totaal veranderd. De Franken hebben de macht veroverd in noord-west 
Europa, en vervolgens is het Karolingische rijk in drieën uitéén gevallen. Op 10 april van het 25e 
regeringsjaar van koning Lodewijk, volgens de huidige tijdrekening 23 maart 838, laat graaf 
Rodgarius in de curtis van Duiven een acte opmaken. Hierin wordt de overdracht van landerijen 
beschreven. Het betreft landerijen van graaf Rodgarius aan de bisschop van Utrecht. In ruil 
daarvoor krijgt hij het vruchtgebruik van een aantal andere landerijen. Het lijkt een onvoordelige 
ruil maar we zitten dan midden in de vikingaanvallen en de over gedragen landerijen bevinden 
zich allen binnen de invloedssfeer van de vikingen. Het betreft gebieden in de Liemers, langs de 
IJssel en Rijn en het is de vraag of Rodgarius daar nog werkelijk invloed kon uitoefenen. Daar-
bij is het de vraag of de betreffende gebieden daadwerkelijk van Rodgarius waren, of dat hij 
namens de koning handelde. De veroverde gebieden langs Rijn en IJssel werden beschouwd 
als fiscaal koningsgoed. Ook het feit dat de bisschop zelf ter plaatse was en de acte onderte-
kend wordt door maar liefst 24 edelen, die als getuigen optreden, duidt er op dat er sprake is 
van een buitengewone transactie. 
Het lijkt er op dat de curtis van Duiven op dat moment een belangrijke regionale bestuursfunctie 
had. Curti waren vrijwel altijd koningsgoederen, vooral die curti waar bestuurzaken, zoals be-
langrijke overdrachten, werden afgehandeld. We mogen de curtis in Duiven op dat moment dan 
ook beschouwen als een koningsgoed. 
 
Terug nu naar de gracht. Deze stamt zeker niet uit de periode dat bovengenoemde acte werd 
opgemaakt. Op de vraag door wie, en waarom deze gracht werd aangeleg kunnen we verschil-
lende kandidaten aanwijzen: 
 
9) De eerste kandidaat is graaf Everhart (bijnaam de Saks) uit het Hamalandse gravengeslacht. 
De eerst vermelde graaf van Hamaland is Wichman I (855) waarschijnlijk de vader van Megin-
hard (881) en grootvader van Everhard de Saks. De Hamalanders hadden grote bezittingen in 
Elten, de Liemers en langs de IJssel, en behoorden tot de rijksaristocratie van het Lotharingse 
en latere Duitse rijk. Everhard speelde een belangrijke rol in de bestrijding van de vikingen. Hij 

                                                 
9
 Tekst vrij naar M. Groothedde, De Sint-Walburgiskerk in Zutphen, 1998. 
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was door de vikingkoning Godfried gevangen genomen tijdens het beleg van het Vlakhof te 
Nijmegen en uiteindelijk tegen een hoge losprijs vrijgekocht door zijn moeder Evesa. Door de 
acties van Godfried was Everhard nogal wat bezittingen en vooral gezag verloren. Daarom 
nam hij deel aan het latere complot om Godfried te vermoorden toen deze naar Spijk ging om 
hertog Hendrik, afgezant van de koning, te ontmoeten om over een afkoopsom te praten. Na-
dat hertog Hendrik in 886 bij Parijs is gesneuveld krijgt Everhard van koning Karel de Dikke 
(884-888) de functie van hertog10 en wordt hij belast met de verdediging van het rivierengebied. 
In 898 wordt hertog Everhard vermoord en draagt keizer Arnulf van Karintië het ambt over aan 
zijn broer Meginhard die de titel hertog tot rond 900 voert. Beide broers voeren hun bestuurlijke 
taken uit vanuit Zutphen. In deze periode, het laatste kwart van de 9e eeuw, worden overal in 
Nederland, onder hun bestuur, ringwalburchten langs de waterwegen aangelegd11. Het gaat in 
de meeste gevallen om burchten in koninklijk fiscaal gebied en in geval van Zutphen, Deventer 
en Hoog-Elten gaat het daarbij, evenals in Duiven, om omwallingen van bestaande nederzet-
tingskernen, dit in tegenstelling van de Zeeuwse burchten. Dit soort omwalling van bestaande 
kernen in Oost-Nederland sluit aan op de paltsversterkingen die gelijkertijd in Noord- en Mid-
den-Duitsland worden aangelegd. 
Het is goed mogelijk dat Everhard bij het aanleggen van verdedigingswerken voor de keizer 
ook het eigenbelang voor ogen heeft gehad en zijn bezittingen in de Liemers met de aanleg van 
een versterking rond de curtis van Duiven heeft veilig gesteld. 
 
Een tweede kandidaat komt ook uit het geslacht Hamaland maar is van een heel ander kaliber. 
Het speelt zich een eeuw na Everhard af en het politieke toneel is weer sterk veranderd. De lo-
kale adel is door herverdeling en leen van het land zodanig sterk geworden dat men soms ver-
regaande ideeën koesterde om autonome staatjes te vestigen waarbij men elkaar regelmatig 
naar het leven stond en uit deze periode stammen de kleinere ringwalburgten12. Terwijl de naza-
ten van Karel de Grote zich voornamelijk concentreerden op hun gevecht rond de erfenis kon-
den de lokale machthebbers vrijelijk hun gang gaan. De opéénvolgende koningen en keizers 
moeten hierbij een soort verdeel en heers tactiek hebben gevoerd, waarbij het uitgangspunt 
was dat de onderling strijdende adel geen gevaar voor de troon vormde. Alleen als de acties 
van de adel te ver uit de hand liepen en er gevaar voor de eenheid van het rijk ontstond greep 
de koning in. Spreekwoordelijk daarbij zijn de acties van Adela (bijnaam de wrede) van Hama-
land en haar (tweede) echtgenoot Balderik die samen een versterking bezaten bij het huidige 
Renkum13. Adela leidde volgens overlevering een schandelijk leven en verkeerde voortdurend 
op voet van oorlog met haar zus Lutgarde die abdis was van het klooster op de Eltenerberg, 
haar buurman graaf Wichman (een Hamalander, maar niet in erfopvolging) en haar zoons (ook 
van Hamaland) uit het eerste huwelijk. Uiteindelijk maakt de koning een eind aan deze praktijken 
en confisceert de goederen van Adela en Balderik in 1018. 
Duiven ligt mooi centraal in dit plaatje van elkaar verradende en vermoordende familieleden en 
een versterking ter plaatse zou één van de partijen goed uitkomen zijn. Deze geschiedenis 
speelt zich af eind 10e - begin 11e eeuw en zou dus goed passen binnen de dateringsgrenzen.  
Helaas alle romantiek ten spijt moeten we constateren dat hiervoor geen enkel bewijs is en dat 
we hierin ook geen enkele relatie met de curtis zien. Daarbij zijn de ringwalburchten uit die peri-
ode kleine beperkte militairen posten en liggen ze niet rond nederzettingen zoals in Duiven het 
geval is14. 

                                                 
10

 In dit geval geen overerfbare adellijke titel maar een soort koninklijk ambt (dux). 
11

 Oostburg, Middelburg, Oost-souburg, Domburg, Burgh, Hoog Elten, Deventer en Zutphen zelf. 
12

 Nijmegen - Duivelsberg, Rhenen - Heimerberg, Doorwerth - Duno, Montferland - mogelijk Uplade en 

Uddel - Hunnenschans. 
13

 Op grond hiervan wordt zowel de ringwalburcht van Doorwerth als die van Rhenen aan hun toege-

schreven, maar dit is allerminst zeker. 
14

 Overigens eindigt met Adela en Lutgarde het gezag van de Hamalanders. Hun vader graaf Wichman 

(niet de buurman) had geen zoons en erfopvolging van koninklijke leengoederen, in dit geval het graaf-
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Voor de derde kanshebber moeten we 
onze blik op de Veluwe richten. Er is 
een theorie15 die stelt dat de ringwal-
burchten rond de Veluwe onderdeel 
vormen van een zelfstandig territorium 
tussen 850 en 950 onder leiding van 
een Frankisch edelman. De economi-
sche macht van dit territorium was op-
gebouwd rond de ijzerproductie op de 
Veluwe in het gearceerde gebied op 
afbeelding 11. 
Duiven zou in deze keten van verster-
kingen een belangrijke rol gespeeld 
kunnen hebben en de vondst van een 
grote hoeveelheid ijzerslakken bij de 
verschillende onderzoeken duidt zeker 
op relaties met de ijzerproductie. He-
laas gaat deze theorie volkomen voor-
bij aan de kennelijke macht van de 
Hamalanders en de koning of keizer in 
dezelfde periode die geen versterkin-

gen van derden in de Liemers en IJsselstreek geduld zouden hebben. 
 
Van de drie bovengenoemde kandidaten acht ik Everhard overigens de meest waarschijnlijke 
en dat zou betekenen dat de gracht in Duiven tussen 886 en 900 aangelegd is. 
 
Over het einde van de versterking in Duiven hoeven we ons weinig illusies te maken. Nadat het 
geslacht Hamaland van het politieke toneel was verdwenen traden de graven van Gelre in de 
12e eeuw in het voetlicht. Bij hun streven naar een onafhankelijk Gelre traden ze nogal drastisch 
op. Om toekomstige aanspraken van de Hamalanders uit de weg te gaan zullen ze alle plekken 
waaruit de Hamalanders rechten konden ontlenen, zoals versterkingen e.d., met de grond gelijk 
hebben gemaakt. Binnen het grote Gelre waren de kleine lokale machthebbers uitgespeeld en 
voor kleine plaatselijke versterkingen was geen plaats meer. 
Dit zou tevens de onregelmatige grachtvulling kunnen verklaren. De graven van Gelre wilde de 
versterkingen onbruikbaar maken en daarvoor was het genoeg om de wallen te slechten en de 
belangrijkste delen van de gracht te dempen. Een mooi geëgaliseerd terrein ten behoeve van 
de lokale bevolking zal niet hoog in hun vaandel hebben gestaan en zoals de archeologische 
sporen ons laten zien heeft de onregelmatige grachtvulling tot in de 20e eeuw voor problemen 
gezorgd. 
 
M.J. Houkes 
Mei 2000. 
 

                                                                                                                                                         
schap, in de vrouwelijke lijn werd pas eind 12

e
 eeuw gebruikelijk waardoor de gebieden terug vielen aan 

de koning. Hierdoor werd de weg vrijgemaakt voor de latere graven van Gelre. 
15

 Heidinga 1987, Willems 1981/1984 

 
Afb. 11 Situering van de ringwalburchten en versterkte steden 

rond de Veluwe vrij naar Heidinga 1987. 
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BIJLAGEN 
 
 



  Bijlage 1 

 
 

  

VERKORTE DAGRAPPORTEN AWN AFDELING 17 PROJECT  DUCE LOCATIE 4 
 

Zaterdag 18 december 1999. 
Aanwezig namens de A.W.N.: R. Houkes. 
Aanwezig namens de Historische Kring Duiven- Groessen-Loo: W. van Heugten. 
Om 10.00 uur verzameld in het centrum van Duiven en aldaar een bouwput bekeken die aan-
sloot op de terreinen die we in 1998 onderzocht hebben (project DuCe, tussen locatie 2 en 3.). 
Enkele boringen verricht en het plan van aanpak opgesteld voor de opgraving van 27 t/m 31 
december. 
De vergunningen zijn door de Historische Kring Duiven- Groessen-Loo geregeld. De volgende 
afspraken zijn gemaakt:  

• De hr. van Heugten vraagt na of er machinaal grondwerk in de put verricht mag worden. 

• De hr. van Heugten probeert fondsen te verwerven voor een graafmachine. In te zetten op 
dinsdag 28-12 vanaf 9.30 gedurende een halve dag en op vrijdag 31-12 gedurende een hal-
ve dag. 

• De hr. van Heugten zal een lokale loonwerker regelen voor de graafmachine. 

• De hr. van Heugten zal kijken of er toilet en schuilgelegenheid in de nabijheid van de put ge-
vonden of geplaatst kan worden. 

• De hr. van Heugten zal de pers informeren over de komende opgraving. 
Einde werkzaamheden 13.30 uur. 
Tijdens het vooronderzoek in de put twee waterputten met inheems Romeins materiaal 
aangetroffen. 

 

Maandag 27 december 1999 
Aanwezig namens de AWN: Govert Boomsma 
    Ben Clabbers 
    Jan Coenraadts 
    Peter Jonkman 
    Bram v.d. Walle 
Veldwerkleider:  Rinus Houkes 
Aanwezig namens de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo: Wim van Heugten 
Aanwezige derden:  Matthijs Berntsen 
 
Dagprogramma: 
  9.45 uur Verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar Duiven gereden 
  9.30 uur Begin van de werkzaamheden. 
16.30 uur Einde werkzaamheden. 
     
Beschrijving van de werkzaamheden: 
Na een korte uitleg door de veldwerkleider werd begonnen met schaven van het vlak en het 
aankrassen en intekenen van de aanwezige grondsporen. Tevens werden er, dwars door de 
gracht, twee proefsleuven gegraven. ’s Middags bezocht de heer G. Hendriksen van de 
Woonstichting Rijn en IJssel de opgraving. 
 
Weersomstandigheden: 
Wisselvallig, ca. 5 graden. 
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Dinsdag 28 december 1999 
Aanwezig namens de AWN: Govert Boomsma      
    Peter Jonkman 
    Alex Koster      
    Theo Nakken      
    Walter Sietinga      
Veldwerkleider:  Rinus Houkes 
Aanwezige derden:  F. Aaldering (graafmachinist) 
 
Dagprogramma: 
  9.30 uur Begin van de werkzaamheden. 
16.15 uur Einde werkzaamheden. 
     
Beschrijving van de werkzaamheden: 
Met behulp van de graafmachine werden in het vlak vier genummerde sleuven gegraven (twee 
sleuven dwars door de gracht, op enkele meters afstand van elkaar, en twee sleuven aan het 
einde van de bouwput), alsmede twee sleuven aan de lange zijden van de bouwput ter 
bestudering van de bodemopbouw. De profielen in de opengelegde sleuven werden vervolgens 
geschaafd. Daarnaast is doorgegaan met het intekenen van de grondsporen. De grondsporen 
die reeds waren getekend, zijn vervolgens gecoupeerd. 
In de loop van de dag bezochten de volgende personen de opgraving: de heer R. Warmelink 
(Gemeente Duiven), de heer Meijer (Liemers Wegenbouw), de heer G. Hendriksen 
(Woonstichting Rijn en IJssel), de heer J. Leemreis (Woonstichting Rijn en IJssel), mevrouw M. 
v.d. Pijl (Wethouder Cultuur van de Gemeente Duiven). 
 
Weersomstandigheden: 
Wisselvallig, ca. 5 graden. 
     
     

Woensdag 29 december 1999 
Aanwezig namens de AWN: Gerard van Bergen      
    Govert Boomsma 
    Gerard van Hunen      
    Peter Jonkman      
    Walter Sietinga      
Veldwerkleider:  Rinus Houkes 
 
Dagprogramma: 
  9.30 uur Begin van de werkzaamheden. 
15.45 uur Einde werkzaamheden. 
     
Beschrijving van de werkzaamheden: 
De werkzaamheden van deze dag bestonden uit het tekenen en couperen van de aanwezige 
grondsporen en tevens het schaven van de profielen in de opengelegde sleuven in het vlak. 
In de loop van de dag bezochten de heer J. Klomp (verslaggever van De Gelderlander), Peter 
Hagenaars (fotograaf De Gelderlander),  F. Veldkamp (Liemers Lantaern) en R. Boekhorst 
(Duivens Weekblad en Liemers Lantaern) de opgraving. Wegens de sterk wisselvallige 
weersomstandigheden werd het werk regelmatig onderbroken om in de schaftkeet te schuilen. 
 
Weersomstandigheden: 
Sterk wisselvallig (regen, natte sneeuw), ca. 5 graden. 
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Donderdag 30 december 1999 
Aanwezig namens de AWN: Wouter van den Brandhof 
    Gonnie van Dijke     
    Ivo Hermsen 
    Gerard van Hunen 
    Piet Lurvink 
    Diederik Mittendorp 
    Ron Moerenhout      
    Piet Verwey      
Veldwerkleider:  Rinus Houkes 
 
Dagprogramma: 
  9.30 uur Begin van de werkzaamheden. 
16.30 uur Einde werkzaamheden. 
     
Beschrijving van de werkzaamheden: 
Deze dag werd besteed aan het intekenen van de aanwezige profielen in de coupes en de 
sleuven en aan het couperen en afwerken van reeds ingetekende grondsporen. 
 
Weersomstandigheden: 
Wisselvallig, ca. 5 graden. 
  
    

Vrijdag 31 december 1999 
Aanwezig namens de AWN: Peter Jonkman 
Veldwerkleider:  Rinus Houkes 
 
Dagprogramma: 
  9.30 uur Begin van de werkzaamheden. 
14.30 uur Einde werkzaamheden. 
     
Beschrijving van de werkzaamheden: 
De werkzaamheden van deze dag bestonden uit het completeren van de profieltekening in sleuf 
1 en het meten van de hoogte van diverse plekken in de bouwput (waaronder het niveau van de 
aangetroffen vloertjes). Na deze werkzaamheden werden alle opgravingsmaterialen verzameld 
en vervolgens vervoerd naar de werkruimte van AWN afdeling 17, waar deze werden 
schoongemaakt en gecontroleerd (geteld). 
 
Weersomstandigheden: 
Wisselvallig, ca. 5 graden. 
 
 

Zaterdag 8 januari 2000. 
Aanwezig namens de AWN:  J. Coenraadts 
    G. van Hunen 
    P. Jonkman 
    D. Mittendorp.  
Veldwerkleider:   R. Houkes 
 
Dagprogramma: 
  9.30 uur Begin van de werkzaamheden. 
15.30 uur Einde werkzaamheden. 
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Beschrijving van de werkzaamheden: 
De werkzaamheden van deze dag bestonden uit het boren van 16 gaten op het Remigiusplein 
met een Edelmanboor. De bestrating werd door ons verwijderd en na het boren weer netjes 
terug gelegd. 
 
Weersomstandigheden: 
Wisselvallig, ca. 10 graden.  
 
 

Zaterdag 26 februari 2000. 
Aanwezig namens de AWN: G. Boomsma 
    J. Coenraadts 
    T. de Lorijn. 
Veldwerkleider:   R. Houkes 
 
Dagprogramma: 
  9.30 uur Begin van de werkzaamheden. 
15.00 uur Einde werkzaamheden. 
     
Beschrijving van de werkzaamheden: 
De werkzaamheden van deze dag bestonden uit het boren van 3 gaten in het trottoir aan de 
Rijksweg voor de voormalige pastorie. De bestrating werd door ons verwijderd en na het boren 
weer netjes terug gelegd. 
 
Weersomstandigheden: 
Het weer was droog en zonnig, ca. 8 graden.  
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VONDSTLIJST PROJEKT DuCe-LOKATIE 4. 

 
Nr. Aantal gew. in 

gram 

Omschrijving eeuw 

1  
1 
3 
5 
8 
7 
1 
2 
1 

 
7 
54 
43 
52 
91 
2 
23 
6 

Spoor 1, afvalkuil 
fragm. inheems Romeins met kamversiering 
fragm. inheems Romeins besmeten 
fragm. inheems Romeins gladwandig 
fragm. inheems Romeins gepolijst 
huttenleem 
vuursteensplinter 
vloeislak 
bot - determinatie niet mogelijk 

 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 

2  
1 
1 
2 

 
17 
18 
87 

Spoor 10 coupe 1, vulling gracht. 
bodemfragm. rood inwendig slibversiering en loodglazuur 
fragm. steengoed Siegburg 
rand- en bodemfragment steengoed 1 x engobe en 1 x engobe 
met zoutglazuur Langerwehe 

 
17 
16b 
15 

3  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

38 

 
22 
38 
385 
282 
42 

1409 
 
 

4110 

Spoor 10 coupe 2, vulling gracht. 
fragm. grijs aardewerk, gedraaid 
fragm. daklei met bevestigingsgat 
natuursteen 
vloeislak met kalkspecie 
ijzer met fosfaathoudende corrosielaag 
fragm. van een ronde natuurstenen kogel (porfier) diameter ca. 
20,5 cm. met een bekapt oppervlak. Vermoedelijk een slinger-
kogel voor een blijde. 
bot: 13 st. rund 
         9 st. varken, waarvan 2 tand/kies 
         2 st. schaap/geit 
         3 st. paard 
         1 st. hert 
       10 st. niet determineerbaar waarvan 1 tand/kies 

 
14-15 

4  
1 
1 
4 
5 
8 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
5 
5 
2 

 
5 
7 
52 
27 
75 
73 
112 
12 
19 
44 
11 
78 
259 
20 
39 
64 

1597 
48 

Spoor 17, loopvlakken/woonlagen. 
fragm. rood met loodglazuur 
fragm. steengoed Westerwald 
fragm. steengoed Langerwehe 
fragm. steengoed Siegburg 
fragm. grijs aardewerk, gedraaid 
fragm. proto steengoed - oranje oppervlak 
fragm. vroege kogelpot (2 rand) 
fragm. Pingsdorf-achtig, niet beschilderd 
fragm. Uslarien type 3, rand met nagelindrukken gepolijst 
fragm. vloertegel 
fragm. aardewerk, niet determineerbaar 
fragm. baksteen 
fragm. mortel, 2 x cement 2 x kalk 
fragm. tufsteen 
fragm. natuursteen 
fragm. leisteen 
vloeislak met kalkspecie 
loden kogel, 1 x 18 mm. 1 x 12 mm. 

 
15-19 
17-18 
15 
14-15 
14-15 
13 
11-12 
10 
3-4 
20 
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1 11 loden plaatje 

Nr. Aantal gew. in 

gram 

Omschrijving eeuw 

 5 
1 
22 

73 
43 
708 

ijzeren nagels waarvan 1 haaknagel 
ijzer, sterk gecorrodeerd 
Bot:   2 st. rund 
         3 st. varken 
       17 st. niet determineerbaar 

 

5  
5 
 
 
 
1 
1 

 
67 
 
 
 

89 
111 

Spoor 20, restvlak oppervlaktevondsten. 
2 koppen MC gekroond 1755-1759 + 1775-1784 (Duco 1982 
afb. 843) 
fragm. pijp waaronder 1 kop met incomplete steel (15 cm.) WS 
gekroond 1650-1675 (Duco 1982 afb. 448) 
randfragm. grijs aarderwerk, gedraaid 
fragm. tegel 

 
18 
 
17 
 
13-15 

6  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
 
2 
1 
1 

 
4 
2 
2 
2 
2 
20 
10 
13 
2 
8 

0,5 
19 
8 

625 
 
 

36 
15 
14 

Spoor 20, restvlak detector vondsten. 
vingerhoed koper, machinaal geproduceerd 
½ cent koper 182? 
duit koper Overijssel 1767 
stuber, zilver Keulen 1777 
duit koper Gelderland (DVC GEL) 1633 
pistoletkogel lood met gietprop 
loden kogel 11 mm 
knoop brons 32 mm met geboord oog 
angel van gesp met steunplaat 
knoop brons 11 mm versierd met bloemmotief 
angel van gesp zonder steunplaat 
strip loodafval 
kraantje brons (vertind?) van kraantjeskan 
Hoefijzer met 6 nagelgaten, 4 nagels nog aanwezig. De rich-
ting van de nagels suggereert dat het hoefijzer verkeerd om is 
gedragen.  
klein ijzer waaronder een ring 30 mm. 
opgerold plaatje zink 
metaalslak 

 
19-20 
19 
18 
18 
17 
17 
17 
18bc 
17-18 
16-17 
17-18 

7  
1 
1 

 
2 
2 

Uitgeworpen grond sleuf 1, detectorvondsten. 
duit TRAS ISVLA NIA (Overijssel), jaartal niet leesbaar 
denarius, sterk gecorrodeerd. Niet determineerbaar maar ge-
zien het lage zilvergehalte vrijwel zeker van na 2e eeuw 

 
17 
 
2-4 

8  
1 
1 
1 

 
2 
2 
22 

Uitgeworpen grond sleuf 4, detectorvondsten. 
1 cent zink uit de tweede wereldoorlog 
dubbele stuiver zilver, TRAS ISVLA NIA (Overijssel), 1679 
strip lood van “glas in lood” constructie 

 
20 
17 

9  
1 
1 
1 

 
31 
44 
56 

Spoor 10, detectorvondsten. 
Rijk versierde dekplaat van een paardetuig, monsterkop 
ijzeren meslemmet 
plaatje lood, gebogen met versierings- of bewerkingssporen. 

 
16 
17-18 

10  
2 
3 
1 
6 

 
32 
9 
17 
78 

Spoor 5 kuil. 
fragm. merovingisch import aardewerk 
fragm. inheems aardewerk, niet determineerbaar 
fragm. tufsteen 
bot: 1 st. rund 

 
7 



  Bijlage 25 

  

       1 st. schaap/geit 
       1 st. paard 
       3 st. niet determineerbaar 



  Bijlage 26 

  

 

Nr. Aantal gew. in 

gram 

Omschrijving eeuw 

11  
1 
1 
1 

 
31 
3 
72 

Spoor 6 kuil. 
fragm. merovingisch import aardewerk, bodem met draair. 
fragm. inheems aardewerk, niet determineerbaar 
fragm. basaltlava 

 
7 

12  
1 

 
9 

Spoor 2, waterput brons. 
Halve bronzen Romeinse armband versierd met langsgroef. 
Afmeting inw. ovaal 55x65 mm, doorsnede ovaal 5x3 mm. 

 
3-4 

13  
2 

 
1399 

Spoor 2, waterput stenen. 
Bijéén passende fragmenten natuursteen aan 1 zijde met don-
ker-rode verf bestreken (verpoederd) en aan de andere zijde 
met kalkresten. Lijkt op een bouwfragment en gezien de con-
text (zie vondst 12 en 22) uit de Romeinse periode. 

 

14  
1 

 
47 

Spoor 10, sleuf 2 grachtvulling. 
fragm. bodem van handgevormde kom van grijs aardewerk 
met geknepen voet 

 
14-15 

15  
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
4 

 
14 
5 
11 
16 
4 

998 
207 
22 
155 
55 
78 
32 
514 
265 
199 

Spoor 11 kuil. 
fragm. gladwandig steengoed, Siegburg 
fragm. kogelpot 
fragm. inheems aardewerk, schaaltje 
fragm. inheems aardewerk, rand 
fragm. aardewerk niet determineerbaar 
fragm. baksteen 6,5 cm. dik 
fragm. huttenleem 
ijzeren nagel 
bijéénpassende fragm. natuursteen met kalkspecie 
leisteen 
natuursteen 
vloeislak met kalkspecie 
ijzer met fosfaathoudende corrosielaag 
tufsteen 
bot: 2 st. rund, waarvan 1 tand/kies 
       1 st. varken 
       1 st. niet determineerbaar 

 
14 
12 
5-7 
5-7 

16  
1 
1 
1 
1 
15 
3 
3 
1 
2 
1 
1 

 
5 
3 
9 
4 

1927 
142 
265 
18 
138 
124 
10 

Spoor 13 kuil. 
fragm. gladwandig steengoed 
fragm. grijs aardewerk gedraaid 
fragm. kogelpot 
fragm. aardewerk, niet determineerbaar, lijkt V.M. 
fragm. baksteen 
fragm. kalkspecie 
bewerkt natuursteen, bouwfragmenten 
slak met kalkspecie 
leisteen (dik) 
ijzer, sterk gecorrodeerd, niet determineerbaar 
bot, niet determineerbaar 

 
15 
14-15 
12 

17  
1 
1 
1 

 
3 

107 
43 

Spoor 12 kuil. 
fragm. grijs aardewerk handgevormd 
fragm. basaltlava (tefriet) van maalsteen 
fragm. natuursteen met kalkspecie 

 
13 



  Bijlage 27 

  

2 
1 

8 
40 

fragm. baksteen 
fragm. huttenleem 

Nr. Aantal gew. in 

gram 

Omschrijving eeuw 

 1 
1 
1 

8 
50 
19 

fragm. leisteen 
ijzer, sterk gecorrodeerd, nagel 
bot: 1 tand/kies rund 
       1 tand/kies schaap/geit 

 

18  
1 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
5 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
47 

 
15 
7 
13 
48 
50 
58 
112 
35 
15 
9 
49 
11 
19 
22 

1473 

Spoor 7 kuil. 
fragm. grijs aardewerk handgevormd 
fragm. Pingsdorf, grijs beschilderd 
fragm. Pingsdorf met aanzet oor, grove magering 
fragm. Andenne waarvan 1 lensbodem 
fragm. Badorf, geel gladwandig 
fragm. Eitöpfachtig grijs 
fragm. Eitöpfachtig grijs aan binnenzijde 
fragm. Eitöpfachtig bruin aan binnenzijde 
fragm. merovingisch, oranje gepolijst 
fragm. Mayenachtig Merovingisch 
fragm. inheems aardewerk, besmeten 
fragm. aardewerk, niet determineerbaar 
fragm huttenleem 
ijzeren mesje 
bot: waarvan 6 tand/kies 

 
13 
12-13 
12 
11 
8 
7-8 
7-8 
7-8 
6-7 
 
6-7 
v.m. 

19  
37 
2 
1 
1 
3 
3 
6 
5 

 
241 
22 
3 
9 
15 
75 
39 
46 

Spoor 4 kuil. 
fragm. inheems Romeins gladwandig 
fragm. inheems Romeins versierd 
fragm. verbrand terra-nigra 
fragm. verbrand terra-sigillata 
fragm. versinterd aardewerk 
fragm. basaltlava, 1 zijde verbrand 
fragm huttenleem 
bot:  1 tand/kies rund 
        4 st. niet determineerbaar 

 
3-5 
3-4 

20  
1 
2 
8 
1 
1 

 
29 
88 
741 
80 
44 

Spoor 10, grachtvulling sleuf 3. 
halsfragm. steengoed, Westerwald kobaltblauw 
fragm. hals + oor, steengoed, Siegburg, druiventros iets kob. 
fragm. rood aardew. bord met standlobben spiegel geel slib 
bodemfragm. rood aardewerken kan, inwendig loodglazuur 
fragm. gresbuis (bij machinaal ontgr. naar beneden gedrukt) 

 
17 
16-17 
16-17 
15-16 
20 

21  
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 

Spoor 18 waterput. 
Bronzen Centenionalis van keizer Constans, gesl. 346-350 
Bronzen Romeinse munt, niet determineerbaar 
fragm. lichtgroen glas met luchtbelletjes - Frankisch 

 
4 
 
6-7 

22  
1 
5 
 

15 
 

116 
1 

 
69 
74 
 

131 
 

749 
19 

Spoor 2 waterput. 
fragm. rand/wand inheems aardewerk 
fragm. inheems Romeins, type Uslarien - gladwandig, waarvan 
4 st. versierd. 
fragm. inheems Romeins, type Uslarien - gepolijst, waarvan 1 
wand/bodem met versiering.  
fragm. inheems Romeins, type Uslarien 
fragm. aardewerk verbrand-veglaasd 

 
6-7 
3-4 
 
3-4 
 
 
 



  Bijlage 28 

  

1 
15 
9 
6 

74 
164 
172 
58 

fragm. baksteen dik 4 cm. (tigula) 
fragm. huttenleem 
natuursteen 
baslatlava - tefriet 

3-5 

Nr. Aantal gew. in 

gram 

Omschrijving eeuw 

 47 1078 bot: 24 st. rund waarvan 6 tand/kies 
         3 st. varken 
         2 st. schaap/geit 
         1 st. paard kaak 
         2 st. hert 
       15 st. niet determineerbaar 

 

23  
3 
1 
2 
4 
50 
3 
1 
1 
13 
13 
1 
1 
39 

 
37 
34 
18 
81 
492 
21 
90 
161 
94 
221 
4 
1 

1086 

Spoor 18 waterput. 
fragm. Mayen rood 
fragm. Mayen grijs 
fragm. Mayen geverfd 
fragm. inheems aardewerk besmeten 
fragm. inheems aardewerk 
fragm. inheems aardewerk versierd 
fragm. Romeinse dakpan 
fragm. basaltlava (tefriet) van maalsteen 
fragm. huttenleem 
natuursteen 
stripje lood 
verbrand bot 
bot: 

 
5-6 
5-6 
5-6 
5-6 
v.m 
v.m. 

24  
1 
1 
11 

 
121 
75 

1088 

Spoor 10 sleuf 2, terug gezette coupe fase C. 
fragm. grijs aardewerk handgevormd 
fragm. proto steengoed met engobe, bodem 
bot: 6 st. rund 
       5 st. niet determineerbaar 

 
13-14 
13 

25  
2 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
29 

 
71 
155 
109 
6 
89 
50 
19 
4 
89 
56 
42 
53 
292 
159 
251 
828 

Spoor 10 sleuf 2, terug gezette coupe fase G en lager. 
fragm. steengoed Siegburg, hals- en wand van trechterbeker 
fragm. steengoed Langerwehe voet en wand geglaz. 
fragm. steengoed Siegburg ongeglaz. 
fragm. (bijna) steengoed Siegburg ? 
fragm. grijs aardewerk handgevormd, 1 rand gedraaid 
fragm. kogelpot grijs 
fragm. proto steengoed, hals 
fragm. Pingsdorf, lichte kleur 
fragm. Eitöpfachtig/vroege kogelpot grijs 1 met versiering 
fragm. leisteen 
fragm. baksteen 
fragm. huttenleem 
natuursteen 
fragm. tufsteen met kalkspecie 
fragm. ijzerslak met kalkspecie 
bot:  

 
15 
15 
14-15 
14a 
13-15 
13-14 
13 
10 
8 

26  
4 
5 
1 

 
174 
76 
70 

Spoor 10 sleuf 1, fase H. 
fragm. steengoed Siegburg ongeglaz., 2 hals 
fragm. kogelpot grijs 
fragm. (bijna) steengoed Langerwehe, voet 

 
14-15 
13 
12d 



  Bijlage 29 

  

3 311 fragm. basaltlava (tefriet) van handmolen 

27  
1 
1 
1 
1 

 
301 
25 
11 
8 

Spoor 10 sleuf 1, fase G. 
ijzeren bijl met afgebroken schacht 
fragm. steengoed Westerwald pot, geglaz. 
fragm. steengoed Raeren, kan 
fragm. grijs aardewerk gedraaid, rand 

 
17-20 
17-18 
16d 
13-15 

Nr. Aantal gew. in 

gram 

Omschrijving eeuw 

28  
3 
1 

 
92 
7 

Spoor 10 sleuf 1, houtskoollaag tussen fase H en I. 
fragm. kogelpot grijs 
verbrand hout 

 
13 

29  
1 
1 

 
11 
49 

Spoor 10 sleuf 1, fase J. 
fragm. kogelpot grijs 
fragm. Paffrathachtig met ooraanzet 

 
13 
12-13 

30  
1 

 
180 

Bodemmonster noordwand oostzijde. 
pakket veen 

 

31  
1 

 
87 

Loopvlakken in profiel noordwand. 
fragm. steengoed voetje met zoutglaz. 

 
16d 

 
 


