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IETS OUER DE TECHNIEK VAN PRAEHISTORISCH EN MIDDELEEUliJS AARDE'JERK.
, • door Prof.Dr.J.R.Modderman.

Uervolg.
2, Het vormen»

De pottenbakker heeft in de loop van de eeuwen verschillende methoden ontwikkeld om
uit de klei eon pan of pot te vormen, die aan de eisen van dragen, bakkon en tenslotte
het' huishoudelijk gebruik voldoet. De voornaamste werkwijzen zullen we hieronder behande-
lon. Het is echter nodig, dat men zich vooraf goed laat "doordringen van <5é"n hoofdwet,
waaraan het vormen van een stuk aardewerk steeds moet voldoen. Hoc de pot ook wordt ge-
vormd, men moot er steeds zeer veel zorg voor dragon oneffenheden van do wand te voorkomen.
Een wand die plaatselijk .te dik is, kan barsten bij het drogen of het bakkon.

Het oudste aardewerk is uitsluitend uit de hand gevormd. Hot workon mot eon draaischijf
is eon uitvinding van later 'datum, waarop wij dadelijk nog terugkomen.

In hot algemeen zijn do niet te kleine "praohistorische potten, zoals bijvoorbeeld
onze „bekers" uit het aencolithicum, opgebouwd uit rolletjes kloi. Do pottonbakkor drukt
dezd rgllotjos 'van 5 a 30 mm diameter telkens op elkaar, totdat hij de verlangde 'hoogte
tïcbft verkregen. Op het breukvlak van een scherf kan men soms nog de aanzet varf het oonc
kleirolletjc togen hot volgende zien. Nadat op dezo wijze do wand voor een groot dool
gereed is', blijkt de klei onderaan de pot, vooral wanneer die hoog is, wat te zijn ingezakt,
terwijl hot ideaal juist oen overal even dikke wand is. Hot is nu buitengewoon lastig om
onderin do pot do wand weer op goede dikte te brongen. Do ervaring heeft geloerd, dat men
boter doet de pot ondersteboven te maken, d.w.z. door -mot do toekomstige bovonrand te be-
ginnen on daarop do wand op 'te bouwen. Nu kan men aan het einde van de bewerking do pot
omdraaien orf do uitgezakte, te: dikke bovcnrand weer gaan boworkcn. DeZe finishing touch
brengt men p'as aan als de pot loerdroog is geworden. Do bovenrand houdt men zo lang moge-
lijk gemakkelijk kneedbaar door ar eon notta dook tegenaan to leggen.

£en tweede primitieve wijze van vormen is die, waarbij gebruik wofdt gomaakt van. oen
• vorm, waaromheen of waarin de pot wordt gekneed. Man vindt dit systeem thans nog in ge-
bruik bij bepaalde Afrikaanse negdrstammon. Veelal gaat men uit van een vroeger gebakken
pot. .Men keort deze onderstcbovön on logt op 'de onderkant van de bodem oen pannokook van
kloi, die vervolgens tcgon de wandon van do pot wordt aangelogé on bijgewerkt op gelijke
diktea De nieuwe pot kan op dezo wijze natuurlijk niet verder gevormd worden dan van do
bodem tot aan do grootste diameter van de vorm. Het bovenste deel zal men door kncdon
moeten toevoegen. De nioüwo pot krimpt door hot drogen on bakkon meestèl zoveel in, dat
^ij even groot wordt als haar model. Men behoeft dus niot bevreesd to zijn Hoor oen steeds
groter wordende rij pottcnl

Men kan ook van oen vorm gebruik maken door er eon bal kloi in uit to drukken, terwijl
bovendien bij gedraaide potten het systeem bestaat om dezo in oen vorm rnot figuron to
drukken om do buitenwand to versieren. Bij do fabricatie van versierde terra sigillata
kommen heeft men gebruik gemaakt van zgn. vormschotols, die aan do binnenzijde do

notitie




Een zeer belangrijk moment in de gcschicdonis van het aardewerk is dat, waarop do pot-
tonbakkorsschijf haar intrede doet* Men zal zich dit te meer realiseren, indien men mol
eens oen pottenbakker achter zijn schijf aan het werk heeft gezien. De snelheid waarmee
deze uit een kemp klei een pot weet te toveren, betekent een revolutie ten opzichte van
het tijdrovende kneden van potten in vroegere stadia. Behalve rlo snelheid van werken ver-
krijgt mon door het draaien als vanzelf een grote homogeniteit in het aardewerk, wat e.jn
geweldig voordeel is.

Het is voor do bestudering van oude soorten aardewerk van voel belang, dat mon het
onderscheid tussen gekneed en gedraaid aardewerk loert kennen. Bij enige oefening zal mon'
over hot algemeen vrij snel zien, nf er in het oppervlak al dan niet fijne grc3ofjos zijn,
dio ontstaan zijn doordat bij het draaien rlo qrovere bestanddelen even blijven haken aan
de hand van de maker.

üJij zagen reeds /Jat do pottenbakker strcoft naar hot 'ideaal van oen overal even dikke
wand. Hot vereist echter een zeer grote bedrevenheid om cp de draaischijf de pot in é'é'n
koor cp te trekken, wat een .voorwaarde is om een gelijke dikte te doen ontstaan.
floestal-wordt.de pet dan ook in twee of moor koren 'opgetrokken, zodat dus een ongelijke
wand ontstaat. Bovendien kan do samenstelling van do klei- dit optrekken-inecns belommmeren.
Üm een zeer vette, dus plastische klei te bewerken, moet men do handen goed vochtig houden,

wat bij hot in o"cfri keer optrekken een fönomê'nalc snelheid vereist. Aan do.andere
kant is oen stroeve, magere klei lastig te bewerken door z'n geringe plasticiteit» De ma-
gere klei verzet zich bij hot vervormen, zodat er moordere handbewegingen nodig zijn cm
de wand van de ,pot geheel op to trekken.

Het' is uit dit alles te begrijpen 'dat'in hot merendeel van de g-evallen zelfs '-de- -wanden"
van de gedraaide potten niet overal een gelijke dikte hobben. Dm nu tfaèh dit ideaal to ver-
werkelijken of althans te benaderen, is men de dikke--delen, die uitsluitend aan de onder-
ste helft voorkomen, gaan afsnijden.

Zeer duidelijke voorbeelden van dit afsnijden van potten kennen we bij. hot Karolin-
gische aardewerk en de wat latere greep mot de vroege gele glazuren. Daarbij dragen de
bodems aan de buitenzijde nog duidelijk de sporen van deze .bewerking.•De onderkanten zijn
meestal niet vlak, doch enigszins bol, wat op hot eerste gezicht bij gedraaid aardewerk '
vreemd aandoet, omdat men de gereedgekomen pot zeer gemakkelijk, door oen draad onder
haar door.:tc trekken, van^'de schijf kan losmaken, -waardoor een vlakke bedam als vanzelf
is gevormd. Ook in hot inwendige van 'do middeloeuse potten'heeft men wol van de wanden
afgesneden. De-Hoor Moerman wees mij' op het werktuig, waarmee dit is gebeurd. Het is een
ijzeren ring, waarvan men een gedeelte van het ronde lichaam ''hooft afgeplat en bijgeslepen.
Dit'mos. staat loodrecht op hot .vlak van do ring, zoals- oen. stepn ;bij een zegelring.
Do maten van deze ring bedragen in het ons- bekende geval 6 a 7 «m in-diameter en 1.6 a 2.3
cm'- voor dq-hoogte. . ' '

Het zou ons te ver voeren om in dit verband na te gaan op we-lke wijze men de gevormde
pot nog kan voorzien van oren, tuiten, standringen, poten enz. Ditzelfde geldt voor de
talloze manieren waarop de. potten zijn versierd doe r .ingekraste, uitgesneden of ingesto-
ken strepen en putJOG, Hot zij voldoende op te merken, dat men zorg moet dragen, dat de
potten niet al to droog worden eer men'aan de juist genoemde bewerkingen begint.
De' klei moet nog wat plastisch zijn als men bij voorbeeld een oor aanzet, of een versie-
rir-"1 'l;.;-... .insnijdt. Aan de, andere kant meet de pot toch re'eds g-eed, hanteerbaar zijn.
Het komt er dus o.p aan .om het juiste ogenblik to kiezen.

Afzonderlijk:willen wij nog vermelden hoe het polijsten van.aardewerk plaats vindt,
aangezien dit een speciale vaardigheid vereist. Men moot nl. goed bekend zijn met het
materiaal, dat men daatoe kan gebruiken. Alvorens te gaan polijsten brengt men een klei—
papje over de wand van de pot aan. Na enig intérogen kan men dan over het algemeen met een
zacht v-cerwerp als de hand, een wollen lap 'of een konijnenvel tot do eigenlijke bewerking
over gaan. .Alleen 'bij -zeer vette kleien kan men hardorö" voorwerpen, zoals hcuten, hoornen
of bonen instrumenten gebruiken. Harde materialen, bijvoorbeeld steen, zijn ongeschikt.
voor h e t polijsten v a n aardewerk ; . . - . .

Een 'gohe-D.l nieuw tijdperk brookt tenslotte voor de' pottenbakker!j aan,.als de uitvin-
ding vah'hèt glazuur begint, dyor te werken. Iri de cierste tijd werden, louter als versie-
ringselomcnt gebruikt, terwijl men het pas•later is-gaan toepassen om het aardewerk water—
:!icht"t'ö maken. Van de eerste kent* men in nns land als voorbeeld de vroege gele glazuren
uit de Xo tot XIIIe eeuw? die alleen in een band over de pot zijn aangebracht en bij



uitzondering grotere oppervlakten bedekten» In de XVe eeuw komt het rode aardeuork met
,het bekende roodbruine glazuur op, terwijl van de XUIe eeuw af practisch alle ceramiek
wordt geglazuurd.

Het.glazuren van aardewerk vraagt een techniek, die geheel eigen eisen stelt.
Door het aanbrengen van de glazuurpap op-de wand van de pot worden gemakkelijk smeltbare

: stof f en in contact g.ebracht-fnet de klei-mineralen-j zodat bij het bakken onverwachte ver-
bindingen kunnen ontstaan. De moderne fabricage van aardewerk is geheel gebaseerd op de
v.êle mogelijkheden, die hieruit voortkomen. De verregaande specialisatie, die hiervan
een gevolg is, kunnen de oudheidkundigen echter buiten beschouwing laten, zodat wij er
hier ook niet op in zullen gaan. Voor ons zijn alleen- van belang de zgn, loodglazuren
en do zgn, zoutglazuren, die ieder op een eigen wijze worden aangebracht.

Het glazuur dat wij op de middeleeuwse- potten aantreffen, is een loodglazuur.
Ook het rode aardewerk is bedekt met loodglazuur. Loodverbindingen, zoals gemalen lood-
ertson, menie tDf loodglans vormen met kiezelzuur bij verhitting gemakkelijk smeltbare
locdsilicaton, zodat zij er zich bij uitstek toe lenen cm in een kleipapje over de le,er-

- droge (dus nog niet kurkdrp:ge) pot te worden aangebracht, Voordat deze de oven ingaat.
'.Bij .het bakken hecht de gesmolten londpap zich vast aan de klei, waarop zij is aangebracht,
(Men kan de loodglazuren nooit aanbrengen op vette kleien, omdat deze kleien fijne .-
barstjes gaan vormen en het glazuur dus direct gecraquelleerd zou worden. Wellicht,..,,.
moet zo het gocraquelleerde karakter van de oorder genoemde vroege gele glazuren . .

• worden' verklaard.)
De loodglazuren zonder moor zijn doorzichtig. Men kan echter door het toevoegen van

ijzer of koper het glazuur rosp» geol of groen kleuren. Om düzc kleuren echter goed tot
haar recht te laten komen, moet men een ondergrond van witbakkende pijpaarde aanbrengen.
Als\.een dun wit laagje kan men deze steeds onder dergelijke glazuren op schotels uit de
XVIe en XUIIe eeuw vinden.
j Een tweede glazuurmethodo. is dio van het zgn. zoutglazuur. Principieel onderscheidt
zich 'het zoutglazuur van het loodglazuur, doordat het een alkalihoudend glazuur is en'
door de wijze van aanbrengen. Het aardewerk wordt in de oven op hoge temperatuur gebracht
en dan werpt men in het vuur scheppen keukenzout, dat verdampt en op het- oppervlak van
da potten een dun laagje natiumsilicaat gaat vormen. Nadat de oven is afgekoeld, blijkt
de wand, van de pot of kruik overtrokken te zijn met een glanzend laagje, dat onder de
naam zoutglazuur algemeen bskand is. Wen is er in ons land zeer mee vertrouwd door de
geweldige.hoeveelheden.importstukken van het -Rijnse steengoed, dot hier bekend is als
Keuls aardewerk. Feitelijk behoeven de voorwerpen van stoengood geen afsluitende laog
meer te hebben, omdat de klei waaruit zo gemaakt zijn uit zichzelf al waterdicht bakt.
Het glazuur op staengoed is dus in beginsel louter versiering.

" Het verschil tdissen .een loodglazuur en een zoutglozuur kan men na enige oof ening
in de measte gevallen wel onderscheiden. Het eerste is" door de pottenbakker aangebracht
en bedekt Veelal niot do gehele wand. Hier en daar ziet men afgedropen kloddors.
Dit glazuur ligt min of meer als een Afzonderlijk laagje op hot anrd'ewerk. In tegenstel-
ling hiermee bedekt .hot zoutglazuur de gehele wand van de pot, voor zover deze aan de
gassen in de oven was blootgesteld. V/aak is de binnenwand'dus niet of slecht geglazuurd.
Het laagje zoutglazuur vormt meer óón- gehuel met de wand don het loodglozuur.

In het bovenstaande; hebben we', gezien, , hoe uit de klei'de producten zijn ontstaan,
.die thans nog. gced mouten drogen alvorens te worden gebakken.. Hot is gebleken-,, dat ook
in deze tweede phase van het pottenbakkersbodrijf het oog op de toekomst gericht moot
.blijven, opdat straks in de oven of bij het dagelijks gebruik, c'o pot aan de haa-r gestolde
eisen kan voldoen. Doch reeds Op zichzelf is het vormen van do klei zeer rijk geschakeerd
en is de keuz,e uit bepaalde handelingen beslissend gebleken voor de uiteindelijke pro-
ducten. De' ouheidkundige, die met deze einclstadia te maken heeft, moet dus wel op de
hoogte zijfi.van wat tevoren hooft plaatsgevonden. .
3. Het drogen.

Alvorens men het natte kleiproduct aan het vuur of de oven kan toevertrouwen, moet
het. eerst nog drogen. Indien dit proces niot met de nodige nauwkeurigheid wordt uitge-
voerd, dan zal*de pot of reeds tijdens het drogen barsten of anders zeker wanneer zij
gebakken wordt. Hoe kan men nu deze onherstelbare ongelukken voorkomen?

Reeds eerder hebben wij er op gewezen, dat de pottenbakkersklei oen mengsel is van
klei en water, waaraan eventueel verschralingsmiddelen zijn toegevoegd. *



Het water is vooral bij het vormen een zeer belangrijk element. De plastische eigenschap-
pen van de klei komen immers eerst door het toövoegen van voldoende water tot hun recht.
Het gebakken stuk aardewerk bevat echter helemaal geen water meer. Het drogen heeft nu
tot doel om het grootste gedeelte van het vrije water uit de klei weg te werken. Behalve
dit vrije water bevindt zich nog een hoeveelheid chemisch gebonden water (als bestanddeel
van de klei-*mineralen) in de klei, dat pas bij het bakken vrij komt, waarop wij dadelijk
nader torugfcomcn. . ..

De grote moeilijkheid van hot drogen is nu om het water zo veel mogelijk, zo geleidelijk
mogelijk on zo gelijkelijk mogelijk uit de gevormde pot te laten verdwijnen. Gaat men
overhaast te werk, dan kan het gebeuren, dat het oppervlak oorder droog..is dan de kern
van de wand. Aangezien door het drogen de klei enigszins krimpt, zal de droge huid in zo'n

• geval op de nattere kern gaan scheuren en zelfs ervan afspringen» waardoor de'pot natuur-
lijk waardeloos wordt. Het is dus zaak om te.zorgen, dat ook het water uit de kern naar
buiten kan komen. Hetzelfde geldt voor de pot in hoor geheel, Droogscheuron in de wand
kunrren ontstaan, doordat een bepaald gedeelte van d'o pot bij hot drogen, ten achter blijft.

De o.a. in de klei toegevoegde verschralingsmiddelen zijn nu in de eerste plaats be-
doeld om hot drogen van hot hardorwcrk te bevorderen» Door do grovere- elementen, die men
.in de klei brengt, ontstaat een systeem van fijne kanaaltjes langs do wanden van de grove
>crn.Ir>, waardoor het water'in staat is sneller uit to tredsn» Vette kleien moeten dan
ook veel langzamer drogen dan kleien met grovere korrels erin. Hot toevoegen van ve-r-
schralingsmiddelen is vooral kunmurkond voor da praehistorischo baksels. 'Hier zien we dus
oen belangrijke uitzondering op do eerder gegeven regel, dat de natuurlijke klei zonder
moor wordt gebruikt.

In hot algemeen zal men do potton dragen op een plants, waar do wind steeds droge lucht
kan aanvoeren. Drogen in de zon is absoluut uit den boze, omdat de te snelle en eenzijdige
,verwarming tot ongunstige resultaten luidt.

Om oen pot echter werkelijk-helemaal droog to krijgen, d.w.z, dat al hot vrije water
uiji'. de wand verdwenen is, 'moot men haar in een omgeving met een temperatuur Van 120 G
brengen. Dok dit laatste traject van.hot drogen, dat dus steeds onder verwarming plaats
vindt, moet langzaam worden afgelegd.

Hot is zeer goed mogelijk, dat men gedurende het proces van het drogen tot 120' C
nog geen enkel spoor van' een fout aan.de wand van do pot heeft kunnen ontdekken, terwijl
toch ergöns' nog een kleine hoeveelheid water is ingekapseld. Gedurende het bakken zal
deze fout zich echter met een' luide knal kenbaar maken* De pot is gebarsten on onbruikbaar
geworden. ' •
4. Het bakken.

Hier en .daar komt men nog de opvatting tegen, dat hot zachte praehistorische aarde-
werk in de zon zou zijn gebakken. 'Uit hetgeen over-het drogen is gezegd, zal thans wel
duidelijk zijn, dat dc'ór de warmte van de zon de 'klei ten hoogste kan drogen. De gedroog-
de pot kan men door het toevoegen van water opnieuw in een plastische klomp klei doen
veranderen,, terwijl aardewerk noclt meer kneedbaar gemaakt kan worden. In landen, waar de
regenval zich tot'enkele buien per janr beperkt, is het. .toel mogelijk om in de zon
„gebakken" stenen te gebruiken voor;da huizenbouw, maar dit is dus eon uitzonderingsgeval.

Uit het feit, dat gedroogde klei zich anders gedraagt dan gebakken klei, als we daar
water bijvoegen, blijkt al dat door het bakken rle k'lei eon verandering heeft ondergaan,
waardoor zij haar plastische eigenschappen heeft verloren. Wij zullen- daarom nagaan wat
ar gebeurt als de gedroogde pot' in do bakkerij komt.

Tot 120 C: wordt de klei alleen physisch gedroogd, zonls wij roeds hebben besproken,
het vrije water is dan dus geheel „uit de klei verdwenen. De kleimincralen bevatten echter
nog eon niet onaanzienlijke hoeveelheid chemisch gebonden water, dat" bij de nu volgende
hogere temperatuur wordt vrijgemaakt en uit de klei wordt verwijderd. Pist het verdwijnen
van het chemisch gebonden water gaan ook do plastische eigenschappen afnemen. Er blijkt
dus eon nauw varband te bestaan tussen rJo aanwezigheid van het chemisch gebonden water
on do plastische eigenschappen. Heeft men do klei boven 400" C verhit, dan is alle chemisch
gebonden water weg. De pot is tengevolge van dit uittreden van het chemische water enigs-
zins gekrompen. Erg stevig-is het aardewerk op dezo temporatuur nog niet. De onderlinge
samenhang van de deeltjes begint pas te komen, wanneer we van 400J-800" C verhitten.
Toch blijft ook dan nog het aardewerk poreus on is het niet geschikt om vloeistoffen in
te bewaren. Eerst bij temperaturen tussen.800°—1200° C gaan de smeltbare bestanddelen
van do klei sa'monkitton - sinteren - on wordt het aardewerk meer on meer waterdicht.



!il"j zagen reeds, dat de temperatuun, waarop hot aardewerk gaat sinteren, afhankelijk is
van de kleisoorfc. , ... ..

Het blijkt uit deze processen van drogen en bakken vooral, dat de keuze van do .grond-
stof j do' klei, tot het einde toe van invloed is. In ho.t stadium bonedan 120 C spoolt het
vrije water een allesoverheersende rol tezamen met' der" plastische, eigenschappen van. do
kleimineralGn, Men wil de klei zoveel mogelijk kneedbaar, maken, omdat dit een eerste eis
is bij de bewerking» De plasticiteit komt echter pas gotec tot haar recht indien er vol-
doende water, aanwezig is, maar terwijl'.men water toevoegt, moet man" ook al weer donken
aan het ogenblik waarop de pot wordt gedroogd en dit water weer moet worden afgevoerd»

Bovon de Ï20° C volgt eerst het temperatuurtraject tot 400 C, waarin definitief met
allo water wordt afgerekend en de plastische eigenschappen van de klei verdwijnen. Boven
400° C begint een andere eigenschap van de klei op de voorgrond te troden, nl* de verhou-
ding van smeltbare en vuurvaste bestanddelen. Vooral tussen 800 en 1200 C vindt de
sintcring plaats. Do veranderingen, die bij nog hogere temperatuur optreden, kunnen we
hier laten rusten, omdat zij voor c'a prae- 'en protohistorische pcttoribakkerij geen pra»»
tische betekenid nebben. Hot is zelfs zo, dat praehistorisch aardc*»*i*k niet bij tempera-
turen hoger dan 800 C is gebakken, zodat dit soort potten stseds poreus is.,

Het z.g. stüongood (Dacobakannotjos, Keulse potten) is wel gesinterd._ In de Rijnste-
kon treft mon nl. kleisoorten aan, die zonder goheel^te smelten tot deze hoge;tempera-
tuur kunnen worden verhit. Het is'dus mogelijk om oen .duidelijk onderscheid'te'.'maken ..
tussen steongoed en aardewerk. '• ' ; "• " . '

Tenslotte moet nog een onkel woord worden gewijd aan .de wijze waarop het aardewerk
wordt gebakken. Wij willen daarbij niet op de verschillende typen ovens ingaan, omdat dit
in principe geon verschil mankt voor het eindproduct. Wel komt oen zokero primitiviteit
van het bakken enigszins tot uitdrukkenig, maar dit :is alleen oen•gevolg van' do gasseb,
(fic. zich bij het bakken om de pot bevinden. Overigens kunnen in beter ingerichte ovens
natuurlijk hogere temperaturen worc.'ort' boreikt, wat de -sintering' ton goede komt..,. Do meeste
van. doze eigenschappen zijn aan rlo scherf te herkennen.: '

Onze beschouwingen over de wijze waaro'p" het .aardewerk worc't gebakken zullen zich be-
perken tot. de invloed, die -uitgaat van een al of niet gxyderend milieu van de oven, op •
eon i jzerhouclendc klei» De-: verschillen, in oxydatic kunnen we pi,'goed aan de Scherf waar-
nemen. Bevindt.zich oen pot in de oven, waar cle lucht on dus de zuurstof in ruime mate
kan toetreden, dan wordon de ijzerverbindigon in de klei gooxydeerd. In--het .oxyder0!*d.
vuur wordt de scherf dan rood gekleurd, 'de natuurlijke kleur van geoxydeerd ijzer. Is
daarentegen -de luchttoevoer in do oven onvoldoende;-, dan treedt: reductie op, waardoor hot
ijz'cr in de/vorm van zwart forroferrioxyde voorkomt. Bakken mot zo min mogelijk toetredeb
van lucht heet smoren. '- .

Tussen deze twee uitersten van het rode gcoxydoonJe ijzer en het* zwarte gereduceerde
ijzer in hot aardewerk zijn natuurlijk nog vele variaties mogelijk al naar gelang do
zuurstof meer of minder invloed hè u f t kunnen uitoefenen. Bovendien-is de hoeveelheid ijzer
in do klei niet steeds dezelfde. Deze beid-e gradaties zijn zichtbaar in do kleur, die
varieert van rood ovor roodbruin, bruin, geelbruin GH geel naar grijs on zwart.

De kleur, die het aorderwerk zal.:.krijgen,::hangt echter niet uitsluitend af van het
ijzetgahalt-e en riö kleur, die deze ijzcrvorbindingon kunnen .aannemen. Een belangrijke
rol als; kleurend element spelen o-ok de- kooldeeltjes, die zich in eon „smorend" vuur .uit
'de' verbrandingsgassen in dp poriën van het aar;'owerk afzetten", in do vorm van grafiotach-
tigo koolstof. OOk een witbakkend aarcforuerk, dat d-us van een kleisoort zonder ijzcrver-
bindingen is gemaakt, kan in, sterk smorend vuur een grijze scherf krijgen on zelfs pik-
zwarte plekken vertonen. . • ; • ' , - . - - ;

Eon pot in oen open vuur., gebakken; bevindt zich in een min of moor reducerend milieu,
het is nooit geheel oxyderend. Er zijn in zo'n,primitief bokmilieu als een open vuur of
de eerste ovens verschillende mugelijkhedcn van oxydatie in oen betrekkelijk kleine ruimte,
zodat men aan ddh prarhistorischo pot alle kleuren tussen rood on zwart volgens de juist
gegoven schaal kan aantreffen. Daar geon extra zuurstof is aangevoerd, is do kern van zulk
narr!owork veelal grijszwart.

Het mnoio, gelijkmatig, geelachtige:aardewerk, dat-in de Bekerculturen vaak voorkomt,is .niet - zoals wel is beweerd - gemaakt van gele leem. Indien zo'n scherf wordt over-
gebakkon in een sterk oxyc'srend vuur on .bij., oen lagere temperatuur, dan waarbij het oor-
spronkelijk is gebakken, .dan wordt de klourruodd. Dat 'wil zeggon, dat de makers van hot
aardewerk do kunst hebben verstaan het zo to smorGjn,' dat het product geen donkere vlakken



vertoonde.
• bepaalde groepen ceramiek uordon gekenmerkt clour.de grijze tot zwarte kleur van de
potten. DQZQ zi'jn steeds in een reclucarénd milieu gebakken» Een enkele bijzonderheid kan
hierbij nog worden opgemerkt, nl. dat <de grijze middeleeuwse ceramiek, die typologisch
schijnt vcort' te kornen uit het kcgelpottonaardewerk niet voorzien kan worden van oen

"•Icodglazutir. Deze glazuursoort, dia • vooral uit loodoxyde.bestaat, kan allaon op potten
worden aangebracht, die in oan zuurstofrijk milieu worden gebakken. Wij zien dan ook,
•dat met het algemeen worden van de loodglazuur ceramiek de kleur van het aardewerk
overgaat van grijszuart naar rood.
Slot»

Door onze beschouwing over do aarderwerktechniek hopen wij vooral te hebben duidelijk
gemaakt, dat de scherf of pet, die wij voor ons hebbon, het resultaat is van een reeks
min of meer bewuste, menselijke handelingen, :'

Behalve de inyJ.oed van de wil van de pottenbakker blijkt echter:ook do samenstelling
van de klei gedurende het gehole proces van grote invloed te zijn. Wij hebben gezien hoe
de kleien onderzocht kunnen worden op hnar chemische en mineralogische opbouw, zodai het
zeer verleidelijk is om op grond van deze zuiver natuur-wetenschappelijke waarnemingen
tot oen indeling van het aardewerk in groepen te geraken» Fraiichot geeft op het einde van
zijn boek over „La ceramique primitivo" zo'n systeem volgens hetwelk hij het-aardewerk
;wil indelen. Ui j willen hior met enkele woorden het principe van Franchet's indeling laten
volgen voor zover het betrokking heofrt op ons onderwerp, de voor- on vroeg histcrfche
pottenbakkerij.

Uitgaande van de klei maakt Franchot oen carste onderscheid tussen aardewerk, waarvan
de mineralen wel of niet tot sintering zijn-overgegaan» Bij deze eerste:groep behoren de
voer ons van belang zijnde gros—producten uit de Rijnstreken, de groep van de z.g.
Dacobakannetjes. De overige ceramiek—soorten van deze groep, van verglaasd aardewerk zijn
de pDDcelijne^n en andere verfijnde producten.

. :Het niet gesinterde aardewerk wordt verder ingedeeld, in niet on wel geglazuurde pro-
ducten. Bij de geglazuurde ceramiek wordt nog een verdeling in ijzerhoudende en niet
•ijzorhoudende klei gegeven, die voor de beschrijving van Nederlandse scherven van belang
'.-fTn zijn. . ' '

Het niet geglazuurde aarderwerk wordt eveneens gescheiden in niet en wel ijzerhoudende
•kleien, terwijl als derde groep de zwarte, gereduceerd gebakken potten worden genoemd.
Deze drie genres worden dan nog verdeeld in soorten noor de mate van smoren (reduceren)
on de aanwezigheid van bepaalde vuurvaste en smeltbare bestanddelen in de klei»

Ten slntte geeft Franchet aan, dat al deze soorten nog weef te onderscheiden zijn
naar do versieringen» •

Hoe interessant het systeem van Franchet ook moge zijn, rwij menen, dat het toch niet
bruikbaar is voor een indeling van het aardewerk, zoaJLs de-oudheidkundige zich dat wenst.
De reden hiervoor is niet te vinden in het systeem zelve doch in het principe, waarop
hot berust. Do onderzoeker van oud aardewerk toch wil in de.eerste plaats een indelimg,
waaruit vooral de verschillen tussen de boschavingen en de dateringen daarbinnen naar
voren komen. Deze onderscheidingen berusten echter uitsluitend op factoren, die afhankelijk
zijn van de menselijke geest» Hot systeem van Franch'öt berust evenwel op natuurlijke eigen-
schappeR, zodat het onaanvaardbaar is vqor de: oudheidkundigtj. )

Wat de beschrijver van oud aardewerk- vooral nodig heeft,., is .een duidelijk begrip van
hetgeen bij hot ontstaan van eon aarden voorwerp komt kijken», Hot zijn vooral de volgende
eigenschappen van de scherf waaraan men aandacht moet bestedon»

la. Hoe was de plasticiteit van de klei;> 'bevinden zich veel grove bestanddelen in de
scherf en zijn deze met opzet toegevoegd of niet?, i . .'.

2e, Is de pot gekneed of gedraaid? : ;•1 3e, Hoe is in pricipe de versiering, indien deze aanwezig ;is?
4o, Is de pot niet of wel geglazuurd? ..•:
5e, Is de klei oxyderend gebakken on ijzerhoüdenr! ja of neon; of werd de pot gesmoord?
6ee Is het aarderwerk of steengoed? . .
Gaarne zouden -wij aan deze rij do mineralogische eigenschappen hebben willen toevoegen.

Hot ereist echter een geheel afzonderlijk onderzoek eer men hierover nader kan berichten,
zradat men in het algemeen van dit onderdeel moet afzien in de beschrijving,

.-"6—



Niettemin blijken de. petrografische onderzoekingen van scherven in verscheidene
gevallen zeer interessante gegevens te hebben opgeleverd voor de archaeoloog. Men
wist op deze wijze o.a. in de band-ceramische nederzettingen uit Köln-Lindenthal
het inheemse van het geïmporteerde aardewerk te onderscheiden. Beckers liet het-
zelfde voor enkele Zuid-Limburgse eeramiek-vondsten doen, terwijl ook in Tro.je een
petrografisch onderzoek tot .belangrijke gevolgtrekkingen over de gebruikte klei
aanleid.ing gaf. Tenslotte willen wij nog de aandacht vestigen op de onderzoekingen
van Ir. A.J,Rijken, die door technische bijzonderheden van verschillende aardewerk-
soorten vast te stellen, belangrijk heeft bijgedragen tot een beter begrip van de
oude ceramiek. . •
Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Jaaroverzicht van de secretaris over het verenigingsjaar 1 september 1969 -
31 december 1970.
Op 15 september 1969 werd in het nieuwe dorpshuis te Kesteren de tweede jaarlijkse
'algemene vergadering gehouden. In zijn openingswoord herinnerde de voorzitter,
de Heer A.Datema eraan, dat deze vergadering op historische grond gehouden werd.
In de bouwput van het dorpshuis is door de R.O.B, te Amersfoort een opgraving
gedaan uit de Romeinse tijd.
De secretaris-penningmeester gaf een jaaroverzicht.
Het voorstel om het verenigingsjaar samen te laten vallen met het kalenderjaar,
werd met algemene stemmen aangenomen.
Bij d-e bespreking van het programma voor het komende verenigings jaar werden door
het bestuur en de leden diverse suggesties gedaan. Na de gezellige pauze vertelde
de Heer J.A.E, de Kleuver iets over het moderne geschiedenisonderwijs op de basis-
school. Op 20 oktober 1969 organiseerde onze kring- in samenwerking met de A.W.N.-
werkgroep "Midden- en West-Betuwe", een bijeenkomst in het dorpshuis te Kesteren.
Op deze avond sprak de Heer Drs. A.V.M.Hubrecht, direkteur van museum Kam in
Nijmegen, over de Romeinse bouwwerken in Britannia. De Heer Hubrecht vertoonde een
aantal fraaie kleurendia's.
Ons lid, de Heer F.J.van Tienhoven te Wageningen nam'namens onze kring op 18 en 19
december 1969 deel aan het jaarlijkse congres van de R.O.B, in Amersfoort. Een uit-
gebreid verslag hiervan verscheen in Mededelingen 3-1«
De Heer J.den Hartog, toenmalig wethouder van de Gemeente Kesteren sprak op
18 februari 1970 voor ons over het onderwerp "Opheusden in verleden en heden".
In verband met het zeer slechte v/interweer konden maar weinig leden deze
interessante avond bijwonen.
Op 11 april 1970 werd in samenwerking met de A.W.N.-werkgroep "Midden- en West-
Betuwe" onder leiding van Mevr. Ch.H.Delfin te Eist een excursie gemaakt langs de
noordelijke Romeinse vindplaatsen in de Betuwé. Een groot aantal leden nam aan de
tocht deel.
De Heer W.N.Tuyn, voorzitter van de A.W.N.-werkgroep "Nijmegen en Omgeving" sprak
op 25 mei 1970 over Nijmegen in de Romeinse tijd. Dit als inleiding op onze
excursie van 13 juni. De Heer Tuyn toonde een aantal duidelijke plattegronden, die
de ontwikkeling van Romeins Nijmegen goed weergaven.
De "grote aktiviteit" van onze kring was dit jaar de dagexcursie van 13 juni 1970.
Met een aantal partikuliere auto's reisden de 16 leden en belangstellenden aller-
eerst naar Nijmegen. _•*



Hier werden we opgewacht door de Heer M.E.P.Ritzer, secretaris van de A.W.N.-werk-
groep "Nijmegen en Omgeving". Deze werkgroep verzorgde het Nijmeegse deel van de
dag voor ons. In het Rijksmuseum Kam werden we rondgeleid door de direkteur, de
Heer Hubrecht. Hier werd ons ook koffie aangeboden. Onder leiding van de Heer
Ritzer werd daarna een wandeling gemaakt langs de Romeinse en Middeleeuwse punten
van de stad Nijmegen. Na een gezellige Gelderse koffietafel bij Alofs in Azewijn,
werd een bezoek gebracht aan het huis Bergh te 's-Heerenberg, waar we deskundig
rondgeleid werden. Na een korte theepauze werd de terugtocht aanvaard..
Op 14 september 1970 hield de Heer J,H.den Hartogh te Resteren een inleiding voor
ons over het onderwerp "de numismatiek als belangrijk onderdeel van de archeologie".
Aan de hand van zijn kostbare verzameling en een aantal dia's gaf hij een beeld
van munten en penningen door de eeuwen heen. Helaas moesten wij enige tijd later
vernemen, dat de Heer den Hartogh plotseling overleden was.
Op 5 oktober 1970 bereikte onze kring het verzoek van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Kesteren om een aantal suggesties voor het geven van historische
namen aan een viertal stra.ten in het plan Kesteren-Zuid. De voorgestelde namen
werden later op voorstel van B. en W. door de raad van de Gemeente Kesteren
geaccepteerd.
Van de "Mededelingen van de Historische Kring Kesteren en Omstreken" verschenen de
nummers jaargang 2 - 3/4 en 5 - 1 en 2.
Het aantal leden bedroeg op 31 december 1970 45-

Kesteren, 15 maart 1972.
J.A.E.de Kleuver, secretaris.

Vondstberichten.
Kesteren, Nedereindsestraat.
Beschrijving van vondsten gedaan in de sloot voor Villa Maria aan de zijde van de
straat.
Coörd.s 39 oost, 167.135/438.190.
Datum, vondst: 12-9-1970.
Vinders A.Datema en J.van Dam.
Eigendom: Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Terra sigillata.
Bodem-wandfragment, zonder stempel, van bord, mogelijk als Niederbieber Type 2,
dat. II.
Gevernist aardewerk
Randfragment van beker, techniek b, Brunsting type 2, eind I-II.
Randfragment van beker, techniek a, met raadjesversiering, Brunsting type 1,
IB-vroog II.
Randfragment van beker, techniek b, Brunsting type 4 (zie ook Niederbieber Typ 32),
Ilb-IIB.
Terra nigra
Randfragment, Holwerda vorm onzeker.
Bodemfragment dik- en ruwwandig terra nigra.
Vtandfragment van kurkurnachtig aardewerk, uit de hand gevormd, met schelpgruis
gemagerd.
«—Qo»



Gladwandig aardewerk
Complete rand met deel wand van wrijfschaal met horizontale rand met uitgiettuit,
Stuart type 149 A.
Talrijke wandfragmenten en een bodemfragment van kruiken, onder meer vermoedelijk
eind I - begin II.
Bodemfragment kruikamfoor.
Ruwwandig aardewerk
Randfragment kookpot met vlakke naar buiten geslagen rand en schouderknik.
Randfragment van terra nigra-achtige kan Brunsting type 7 (graffito op de rand ?).
Randfragment.kookpot (?) met ronde naar buiten geslagen rand.
Randfragment van kom met binnenwaarts verdikte rand, groeflijn onder de rand, Il-t-IV.
Randfragment bord met van binnen geprofileerde rand (als Niederbieber Typ 112),
II en later.
Randfragment bord met ongeprofileerde rand, groeflijn onder de rand, II.
Randfragment kom met platte naar buiten uitstekende rand, Stuart type 210 A
eind I-IIc.
Randfragment kom als voren.
Randfragment kom, Stuart type 210 B.
Randfragment kan met twee naar elkaar toe geknepen tuithelften, Stuart type 214 B,
eind I - begin II.
Vele wand- en bodemfragmenten.
Inheems aardewerk
Rand- en overige fragmenten van een klein aantal potten van met plantaardig
materiaal of met fijn kwartsgruis of grint verschraald a.srdewerk.
Diversen
Een fragment vensterglas. .
Wandfragment met bandoor van fles of kruik.
Wandfragment .kruik (?).
Drie fragmenten.gebakken leem, mogelijk van ovenwand, aan de binnenzijde indruk van
plank (?).
Een fragment verglaasd materiaal.
Twee v/andfragmenten van dunwandig vormloos uit de hand gevormd aardewerk, rood tot
grijsbruin.
Een ijzeren nagel.
Een fragment ijzeren mes (?)•
Datering: globaal IIA.

R.S.Hulst.
Aanvullingen ledenlijst per september 1971'
J.B.van Houten, Hoofdstraat 45? Kesteren.
J.G.Zadelhoff, Guido Gezellestraat 16, Kesteren.
Gemeentemuseum, Utrechtseweg 87» Arnhem.
E.F.Stephanus, Silvanusstraat 24, Kesteren. '
J.Buys, Tielseweg 5» Buren.



Geldersweert te Ingen
Door leden van de werkgroep Midden- en West-Betuwe etc. van de A.W.K, en leden van
de Historische Kring Kesteren en Omstreken werden in 1971 opgravingen verricht bij
de fundamenten van het voormalige "ka,steel" Geldersweert te Ingen. Ook de Rijks-
Oudheidkundige Dienst te Amersfoort is hier werkzaamgeweest. Welke de bevindingen
zijn van deze dienst, is momenteel niet bekend. Mogelijk komt hiervan nog een uit-
gebreid verslag en zullen we dit onze leden niet onthouden. Wat de amateurs gedaan
hebben, wil ik hier vermelden, alhoewel naar men zegt, er ook lieden geweest zijn,
die hier diverse vondsten hebben gedaan zonder deze te melden en af te geven aan
de' veldwerkleidster, Mevr.Delf in, waardoor mogelijk het beeld van wat eens Gelders-
weert was, versluierd blijft. Gevonden werden;
delen van een harnas
een helm
diverse aardewerkfragmenten van middeleeuws aardewerk en majoliu
fragmenten van glaswerk.
Bovendien konden de fundamenten van het voormalig "kasteel" worden blootgelegd.
Grachten werden niet gevonden.
Ook werden door buitenstaanders enige munten gevonden, die niet aan de veldwerk-
leidster werden afgegeven. Enige lieden uit Tiel belastten zich met het schoon-
maken van een klein gedeelte van de scherven en van gedeelten van het harnas.
Daarna werd veel materiaal naar de R.O.B, gebracht ter dokumentatie etc.
Wie schetst echter onze verbazing toen bekend werd, dat de R.O.B, dit materiaal
daarna afgegeven heeft aan de Oudheidkamer te Tiel, terwijl dit alles bij de veld-
werkleidster Mevr.Delfin behoort te zijn l
Nadere informatie bij de R.O.B, werd afgedaan met de mededeling: "Dit is een
interne aangelegenheid van de werkgroep Midden- en West-Betuwe etc.",, van de A.W.N,
on de Historische Kring te Kesteren". Een zeer merkwaardige uitspraak, temeer daar
de R.O.B, volkomen op de hoogte is vp„n de aktiviteiten van de voorvermelde
verenigingen. We hopen, dat de R.O.B, deze fout zal herstellen door het materiaal
op het juiste adres te bezorgen:, opdat het geschokte vertrouwen in de R.O.B,
hersteld wordt.

A.Datema.
Yondstbericht Maurik 1.
Door leden van de Historische Kring Kesteren en Omstreken en leden van de werkgroep
Midden- en West-Betuwe etc. van de A.W.N, werden in Maurik vondsten gedaan.
In januari 1972 werden daar op een nogal hoog gelegen stuk land de volgende opper-
vlaktevondsten gedaan;
diverse rand-, wand- en bodemfragmenten van inheems aardewerk uit de Romeinse of
prae-Romeinse tijd,
diverse rand-, wa.nd- en bodemfragmenten van Romeins aardewerk (terra sigillata,
kira migra, ruw- en gladwandig aardewerk),
ook 3 fragmenten van versierde blauwe glazen armbanden (uit de La Tène tijd ?),
een gaaf ringetje, alsmede een kraal van hetzelfde materiaal werden gevonden,
een bronzen fibula,
in een ploegvore werden de fragmenten van een inheemse, versierde kookpot gevonden,
deze fragmenten konden weer aan elkaar gepast en gelijmd worden, zodat deze kookpot
te restaureren is.-10- :



Mogelijk kunnen er in de toekomst hier nog meerdere vondsten gedaan worden, zodat
een beter beeld verkregen wordt van wat hier vroeger geweest is.

A.Datema.
Romeinse vondsten in Maurik 2.
Op maandagavond 6 maart werd de veldwerkleidster van onze A.W.N.groep op de .hoogte
gebracht door onze jongste medewerker J.Hogendoorn, van een vondst in zijn woon-
plaats. Wie schetst echter haar verbazing, toen onder de meegebrachte stukken,
welke bestonden uit enkele wandscherven van een Amphora, alsmede enkele dakpan- en
tegelfragmenten ook enkele gestempelde exemplaren werden aangetroffen. Reeds
vroeger had ze ook reeds enkele Romeinse scherven onder Ingen gevonden, maar dit
overtrof alle verwachtingen. Nog diezelfde avond vond er een levendig telefoon-
verkeer plaats met als gevolg, dat Mevr.Delfin-van Mourik Broekman de R.O.B, in
Amersfoort op de hoogte bracht, terwijl het "Hoofd" belangrijke vondsten, de
Heer Dg.tema uit Kesteren prof. Bogaerts uit Nijmegen waarschuwde. Deze reageerde
met het aan ons A.W.N.ers bekende enthousiasme en maakte nog dezelfde avond een
afspraak voor de volgende-dag, terwijl de.-R.O.B. dr.Hulst afvaardigde. En inder-
daad de volgende middag meldde prof.Bogaerts met twee.assistenten zich bij onze
veldwerkleidster, Mevr.Delfin uit Eist (U.), terwijl op de vindplaats de Heer
Hulst aanwezig was. Reeds ten huize van Mevr.Delfin werden door de deskundigen de
nodige foto's en aantekeningen gemaakt en de stempels van dakpan- en tegelfragmen-
ten voor nader onderzoek mee naar Nijmegen genomen. Hierna-wilde prof.Bogaerts de
vindplaats in ogenschouw nemen, waar zich ook dr,.Hulst bevond. De vindplaats was
aan de Ri!jn gelegen. Men wil hier een toekomstig recreatie-oord creëren en men was
reeds bezig zich een weg te banen door de uiterwaarden. Door medewerking van het
personeel werden we naar de stortplaats verwezen van de opgehaalde stenen. Bij een
summier onderzoek werden nog drie dakpan- fe'n 'tegelfragmenten met inscriptie
gevonden, alsmede een grote hoeveelheid»tufsteen. Prof.Bogaerts verzocht om de
vindplaats in het oog te houden en nog eens goed rond te snuffelen en vooral er op
te letten, dat er niets verdween, want helaas valt er nog steeds een deel
archeologisch materiaal aan de verzamelwoede van musea en oudheidkamers etc. ten
offer om in deze instituten in de kelders te verdwijnen zonder dat er verder iemand
iets van weet. De zaterdagen d.a.v. werden er onder leiding van Mevr.Delfin en de
Heer Datema nog enkele onderzoekingen verricht. Vermeldenswaard is het nog, dat ons
verdienstelijk lid, van Dam ook al uit Kesteren, met enkele levensgevaarlijke
toeren met assistentie van de Heer Dstema in het kolkend en zeer koude water nog
drie fragmenten met inscriptie kon bergen. De zeer onaangename koude en gure wind
noodzaakte ons het werk reeds vroeg op te geven.
Op zaterdag 18 maart ontdekten wij, dat onze zandzuiger door de aannemer was ver-
vangen door een zgn. cutterzuiger, welke zich, naar later bleek, ontstellend snel
een weg groef door de uiterwaarden. Bij het zien van deze werkzaamheden ging ons
geacht medelid, E.F.Stephanus met de "Vogeloog" direkt tot de aanval over. Er werd
deze zaterdag ijverig met de "Vogeloog" gewerkt, echter zonder resultaat.
Met de medewerking van de Heer Hogendoorn sr., welke bereidwillig zijn tractor en
plattewagen zowel als zichzelf voor enkele uren aan onze groep beschikbaar stelden,
wisten wij nog wat houten balken en tufsteen te bergen. • - - • •
Tot op heden zijn er in totaal 40 stempels gevonden. Zodra een volledig overzicht
gegeven kan worden door de deskundigen, zullen we er nader op terugkomen.

J.Buijs. -11""



Kesteren.
Eind februari 1972 werd begonnen met het graven van de bouwput van de Bijzondere
School aan de Silvanusstraat, Carvonestraat.
Wederom werden 2 Romeinse graven gevonden, althans gedeelten ervan. Het was
moeilijk exact de juiste vindplaats ervan te bepalen, daar de graafmachine een en
ander had vernield.
Graf 1 bestond uit: 1 kruik (gladwandig eri zwaar beschadigd) en een nogal grote
beker van gevernist aardewerk.
Graf II bestond uit s 1 kruik (gladwandig en zwaar beschadigd) en 1 bodemfragment
van een bordje van ruwwandig aardewerk. Bij graf II werden ook crematieresten
gevonden.
Op hetzelfde stuk. land (de Zwarte Teun genaamd) werden eerder ook al _+ 10 graven
uit de Romeinse tijd geborgen, welke graven opgenomen zijn in de verzameling van de
Historische Kring Kesteren en Omstreken.

A.Daterna.

Maurik^
Nadere berichten over de vondsten te Maurik luiden,dat aan de heer H.J.van Beunin-
gen te Neer-Langbroek door een antiqaair diverse Romeinse voorwerpen en materiaal
to koop werden aangeboden.Deze voorwerpen werden door de heer van Beuningen gekocht»
die op zijn beurt Prof.Bogaers te Nijnegen van het een en ander op de hoogte stelde.
Bij onderzoek bleek,dat een fragment van een baksel precies, paste op een fragment,
datv door-de A,W.N,-werkgroep te Maurik gevonden was,zodat de herkomst van deze
voorwerpen,daardoor vaststaat,
Bij de voorwerpen was ook een bronzen vat net inscripties,waaruit bleek,dat dit
materiaal behoorde aan de 2de cohort van de Tracie*rs,die ongeveer 71 na- Chr, tot
82 na Chr. te Maurik gelegerd waren,Later hopen we een uitgebreid verslag van
de verdere bevindingen te kunnen geven»

A»Üatema«

-12-
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