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Samenvatting
In opdracht van de gemeente Venlo heeft ADC ArcheoProjecten in het najaar van 2012 een
opgraving als ook een archeologische begeleiding uitgevoerd binnen het plangebied “Venlo
KazerneKwartier”.
Aanleiding voor het onderzoek vormde de voorgenomen aanleg van een leidingentracé binnen het
plangebied. Vooronderzoek had evenwel aangetoond dat binnen het tracé rekening gehouden
moest worden met de aanwezigheid van archeologische resten uit de Romeinse tijd, Vroege
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De voorgenomen ontwikkeling dreigden deze archeologische
waarden ernstig te verstoren of zelfs te vernietigen. Door de bevoegde overheid is daarom besloten
dat het tracé voorafgaand aan de ontwikkeling onderzocht diende te worden.
Op basis van het voor het onderzoek opgestelde Programma van Eisen (PVE) diende tijdens het
onderzoek specifiek aandacht geschonken te worden aan de binnen het plangebied aanwezige
resten van het fort St.-Michiel. Met de bouw hiervan van werd volgens de historische bronnen
begonnen op St. Michielsdag 1641 waarna deze in 1643 werd afgerond. De vesting bleef
vervolgens tot aan 1867 in gebruik. Gedurende deze periode was de vesting eigendom van
verschillende naties. Zo is hij behalve door de Spanjaarden tevens door de Nederlanders, Fransen
en Belgen bezet. Na de opheffing van de vestingstatus van Venlo in 1876 werd het fort in de jaren
erop ontmanteld. De vesting werd niet compleet afgebroken, enkele delen bleven tot ver in de 20e
eeuw zichtbaar. Tussen 1910 en 1913 werd vervolgens hier ten behoeve van de Koninklijke
Landmacht de Fredrik Hendrikkazerne gebouwd.
Tijdens het onderzoek konden zowel aan de uiterste oost- als westzijde van het onderzochte tracé
delen van de vestingmuur rondom het fort onderzocht worden. Tevens is binnen het tracé een deel
van het in 1810 aangelegde Kruithuis aangesneden. Overige sporen betroffen o.a. (delen van) een
greppel, enkele uitbraaksleuven, kuilen en puinsleuven. Alle sporen behoren, zover dat kon worden
bepaald, tot de gebruiksfase van de vesting. Sporen die samenhangen met een gebruik van de
locatie in de Romeinse tijd of Middeleeuwen zijn tijdens het hier besproken onderzoek niet
aangetroffen. Feit is echter dat de bodem van het onderzochte leidingentracé bij de vele activiteiten
die op het terrein hebben plaatsgevonden geheel is afgetopt waarbij het archeologisch relevante
niveau ten dele verstoord is. Het opsporen van sporen in de nog niet verstoorde terreindelen werd
verder bemoeilijkt door het feit dat met name aan de oostzijde van het terrein sprake was van een
zogenoemde ‘verbruining’. Dit is het gevolg van kleuring van de bodem door Fe-oxyden die
vrijkomen bij de interne verwering van mineralen en door nieuwvorming van kleimineralen. Als
gevolg van deze verbruining zijn de aanwezige archeologische sporen in de ondergrond (bijna) niet
meer te herkennen.
Afgezien van de westelijke vestingmuur, die vermoedelijk uit de 17e eeuw dateert, kunnen de
meeste tijdens het hier besproken onderzoek aangetroffen sporen gedateerd worden in de periode
dat de Fransen het fort bezetten (1794-1814). In de daarop aansluitende periode 1814-1830 was
het fort Nederlands eigendom. Het tijdens het hier besproken onderzoek aangesneden deel van de
oostelijke vestingmuur is vermoedelijk in deze periode gebouwd.
Het tijdens het onderzoek verzamelde vondstmateriaal dateert voornamelijk uit de 19e en 20e eeuw,
maar reikt tevens terug tot in de 17e eeuw. Naast een bescheiden hoeveelheid aardewerk is er
voornamelijk metaal aangetroffen. Opvallende vondsten betreffen een groot aantal
vuurketshouders, kinschubben van een 19e-eeuwse dragonderhelm en een muntgewicht uit de 17e
eeuw.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode

Tijd in jaren

Nieuwe tijd

1500 - heden

Nieuwe tijd C

1850 – heden

Nieuwe tijd B

1650 - 1850 na Chr.

Nieuwe tijd A

1500 - 1650 na Chr.

Middeleeuwen:

450 - 1500 na Chr.

Romeinse tijd:

12 voor Chr. - 450 na Chr.

IJzertijd:

800 - 12 voor Chr.

Bronstijd:

2000 - 800 voor Chr.

Neolithicum (Jonge Steentijd):

5300 - 2000 voor Chr.

Mesolithicum (Midden-Steentijd):

8800 - 4900 voor Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd):

tot 8800 voor Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992

Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied.
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1 Inleiding
(J. Loopik)

1.1

Algemeen

In opdracht van de gemeente Venlo heeft ADC ArcheoProjecten in het kader van de aanleg van
een leidingentracé en tijdelijk fietspad een opgraving en archeologische begeleiding uitgevoerd
binnen het plangebied “Venlo KazerneKwartier” (afb. 1). Vooronderzoek had aangetoond dat
binnen het tracé rekening gehouden moest worden met de aanwezigheid van archeologische
resten uit de Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De voorgenomen bouwplannen
dreigden deze archeologische waarden ernstig te verstoren of zelfs te vernietigen.
Het plangebied bevindt zich in Blerick, op de westelijke oever van de Maas, direct tegenover de
oude binnenstad van Venlo en betreft de locatie van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne.
Deze is op zijn beurt gelegen op de locatie van het voormalige fort St.-Michiel waarvan de aanleg
op basis van historische bronnen uit 1641 dateert. Op het terrein staan en stonden diverse
gebouwen, behorend tot de voormalige Kazerne met daaromheen en daar tussen geasfalteerde en
betegelde wegen en parkeerplaatsen, een tennisbaan en enkele plantsoenen met bomen. Het hier
besproken plangebied besloeg in principe: een uit te graven wegcunet van ca. 60 bij 20m met
daarbinnen een kabels&leidingenstrook van ca. 3,5m breed en een tijdelijk fietspad van ca. 440m
lang en ca. 15m breed met daarbinnen een kabels&leidingenstrook van ca. 3,5m breed.
Uiteindelijk zijn alle bovengenoemde zones onderzocht, uitgezonderd een 5 m brede strook aan de
zuidzijde van werkput 61. Dit vanwege de hier gelegen kabels en leidingen die ten tijde van het
onderzoek nog in gebruik waren. Verder is, op basis van de resultaten van het onderzoek aan de
westzijde en op het middendeel van het terrein (werkput 60 en 61), en in samenhang met
technische beperkingen vanwege aanwezige kabels en leidingen, besloten een deel van de aanleg
van het leidingentraject alleen archeologisch te begeleiden. Het gaat hier om een traject van ca.
70m lengte aan de zuidoostzijde van het plangebied ( put 62) waar in totaal 273 m2 begeleid is.
Totaal is tijdens het onderzoek 6244,4 m2 archeologisch onderzocht.
Het veldwerk is in twee fasen uitgevoerd. Zo zijn in de periode van 03-10-2012 t/m 24-10-2012
twee werkputten aan de westzijde en op het middendeel van het terrein middels een opgraving
onderzocht, waarna in de periode van 5-11-2012 t/m 07-11-2012 aan de zuidoostzijde een put
archeologisch begeleidt is. Totaal zijn tijdens het onderzoek drie werkputten aangelegd en
onderzocht conform het Programma van Eisen (PvE), dat door M.T.R.M. Dolmans van de
gemeente Venlo is opgesteld.1
De vondsten en bijbehorende documentatie die tijdens het onderzoek zijn verzameld, worden
gedeponeerd in het Provinciaal depot voor bodemvondsten te Maastricht.
Het veldteam bestond uit de volgende personen: J. Loopik (projectverantwoordelijke), B. Hendrikx
(veldarcheoloog), B. van der Veken (veldarcheoloog), A. de Ridder (veldarcheoloog), N. Bouma
(veldarcheoloog), A. Pijpelink (veldtechnicus) en D. de Kooter (veldtechnicus). De bij dit project
betrokken fysisch geograaf betrof J. Huizer en het geheel stond onder supervisie van E. Jacobs,
senior-archeoloog. Directievoerder namens de gemeente was W. Hessing (Vestigia Archeologie &
Cultuurhistorie). Eindverantwoordelijke namens de opdrachtgever is M.R.T.M. Dolmans. Het
vondstmateriaal is bestudeerd door N. Jaspers(aardewerk), metaal door J. Langelaar en A.V.A.J.
Bosman, metaal conservering door K. Abelskamp, pijpaardewerk door B. Konijnendijk en
dendrochronologische dateringen door van Daalen Dendrochronologie. Het bouwhistorische
onderzoek is uitgevoerd door B. Dukers & B. Klück van Buro4. Hun bevindingen zijn in de
betreffende deelrapporten beschreven. Controle en coördinatie van documentatie en
vondstverwerking is uitgevoerd door M.G. Nieuwenhuijsen en J.W. Beestman.

1

Dolmans 2012.
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1.2

Opzet van het rapport

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA 3.2 - specificatie OS15). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek
gepresenteerd. De desbetreffende auteurs staan telkens bij ieder hoofdstuk vermeld. Na de
samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een omschrijving van de onderzoeksmethoden in
hoofdstuk 2. Hierna komen in hoofdstuk 3 de historische gegevens en de resultaten van het
vooronderzoek aan bod. Aansluitend hierop wordt in hoofdstuk 4 het fysisch geografisch onderzoek
besproken, waarna in hoofdstuk 5 de sporen en structuren worden behandeld. In de hoofdstukken
hierna komt het specialistisch onderzoek aan bod, waarbij in hoofdstuk 6 het bouwhistorisch
onderzoek wordt besproken, in hoofdstuk 7 het aardewerk, in hoofdstuk 8 het pijpaardewerk en in
hoofdstuk 9 de metaalvondsten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 10, de synthese, met
onder meer de beantwoording van de onderzoeksvragen. Achterin deze publicatie vindt u de
bibliografie en de lijsten van afbeeldingen, tabellen en bijlagen. Deze bijlagen, waarnaar in de tekst
regelmatig wordt verwezen, sluiten ten slotte de rapportage af.
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2

Methoden
(J. Loopik)
Het veldonderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.2 en het voor het onderzoek opgestelde PvE.2
Totaal is 6244,4 m2 onderzocht. Op basis van de resultaten van het onderzoek aan de westzijde en
op het middendeel van het terrein ( werkput 60 en 61), en in samenhang met technische
beperkingen vanwege aanwezige kabels en leidingen, is besloten een deel van de aanleg van het
leidingentraject alleen archeologisch te begeleiden. Het gaat hier om een traject van ca. 790m
lengte aan de zuidoostzijde van het plangebied ( put 62) waar in totaal 273 m2 begeleid is.
Het veldwerk is in twee fasen uitgevoerd. Zo zijn in de periode tussen 03-10-2012 t/m 24-10-2012
twee werkputten aan de westzijde en op het middendeel van het terrein middels een opgraving
onderzocht (put 60 en 61), waarna in de periode van en 5-11-2012 t/m 07-11-2012 aan de
zuidoostzijde een put archeologisch begeleidt is (put 62).

Afb. 2.1. Uitgevoerde puttenplan.
Zoals eerder aangegeven is tijdens het onderzoek vanwege nog in gebruik zijnde kabels&leidingen
niet het gehele beoogde onderzoeksgebied daadwerkelijk onderzocht. Het niet onderzochte gebied
betreft daarbij een circa 5 m brede strook direct ten zuiden van werkput 61. Hier bevonden zich ten

2

Dolmans 2012.
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tijde van het onderzoek nog in gebruik zijnde kabels en leidingen en pas na afsluiting daarvan zou
deze zone onderzocht kunnen worden. Op basis van de voorlopige uitkomsten van het hier
besproken onderzoek is door het bevoegd gezag inmiddels evenwel besloten dat in deze zone
alleen het deel ter hoogte van het aangetroffen Kruithuis archeologisch begeleidt dient te worden.
Verder is aan de oostzijde van het plangebied een deel van het tijdelijk fietspad plus bijbehorende
kabels&leidingenstrook niet onderzocht. Dit vanwege het feit dat dit deel van het traject binnen het
onderzoeksareaal van de firma BAAC viel en binnen hun onderzoek is meegenomen.
Vanwege het risico op de aanwezigheid van explosieven uit WOII zijn de ontgravingen in hun
geheel begeleid door Armaex, een bedrijf gespecialiseerd in de opsporing van conventionele
explosieven. Bij het ontgraven is de bovengrond eerst met een metaaldetector gecontroleerd op
mogelijke explosieven-verdachte locaties, waarna de grond onder toeziend oog van een Armaex
medewerker werd ontgraven. Het aangelegde vlak werd hierna wederom gecontroleerd, waarna bij
afwezigheid van verdachte locaties, (delen van) de werkputten werden vrij gegeven voor het
archeologisch onderzoek.

Afb. 2.2. Bomscherf, aangetroffen in een bomkrater.
Omdat ondanks het explosievenonderzoek voorafgaand aan het ontgraven de kans op de
aanwezigheid van (niet gesprongen) explosieven in de ontgraven bovengrond niet uitgesloten kon
worden, is de volledige stort na het ontgraven van de putten mechanisch gezeefd op een 50mm zeef.
Het zeefresidu is daarbij eerst door medewerkers van Armaex gecontroleerd op explosieven, waarna
het restant door een archeoloog gecontroleerd is op de aanwezigheid van eventueel archeologisch
relevant materiaal. Hierbij zal het materiaal dat kleiner is dan 5cm niet zijn opgemerkt. Hierbij moet
gedacht worden aan bijv. munten.3 Voor een (de)selectie van de vondsten uit de gezeefde
bovengrond, zie bijlage 2.1. Voor een lijst met de aangetroffen explosieven, zie bijlage 2.2.
In het voor het onderzoek opgestelde PvE werd uitgegaan van een werkwijze waarbij binnen het voor
onderzoek aangemerkte traject minimaal één en (plaatselijk) mogelijk twee archeologische vlakken
diende te worden aangelegd. Tijdens het onderzoek bleek echter dat in de meeste putten volstaan

3

Bij toekomstig onderzoek is het daarom raadzaam om de uitgezeefde grond met een metaaldetector te controleren.
Opgemerkt moet worden dat dit betekent dat er dan wel de mogelijkheid moet bestaan om de gezeefde grond uit te vlakken.
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kon worden met één enkel vlak omdat het sporenniveau zich in de C-horizont bevond. Alleen in
werkput 61 is ter hoogte van het aangetroffen kruitmagazijn een tweede vlak aangelegd, onder het
aanwezige ophogingspakket. Verder is in werkputten 60 en 61 ten behoeve van het vrijleggen van de
aldaar gelegen vestingmuren deels een tweede vlak aangelegd. Het eerste vlak bevond zich ter
hoogte van de C-horizont, het tweede vlak bevond zich ter hoogte van de onderzijde van de
vestingmuur.
Tijdens het onderzoek zijn de vlakken machinaal aangelegd, waarbij de daarbij aangetroffen
vondsten, voor zover deze niet aan een spoor gekoppeld konden worden, in vakken van 5 x 5 m
verzameld zijn. Alleen detectorvondsten en bijzondere vondsten zijn als puntvondsten ingemeten.
Grondsporen zijn direct ingekrast. De vlakken zijn met behulp van een metaaldetector onderzocht.
Vervolgens is het vlak en ieder spoor daarin gefotografeerd en getekend met behulp van een robotic
Total Station, waarbij om de 3 m een waterpashoogte is bepaald. Alle aangetroffen grondsporen zijn
met de hand gecoupeerd waarbij vondsten zijn verzameld. Alle coupes zijn vervolgens gefotografeerd
en getekend op schaal 1:20. Het restant van de gecoupeerde sporen is vervolgens met de schep of
troffel afgewerkt en indien nodig bemonsterd voor archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek.
Muurwerk is vrijgelegd, schoongeborsteld, gefotografeerd, ingemeten en beschreven.
In werkput 60 en 61 is het noordelijke profiel vrijwel geheel gedocumenteerd. Tussen werkputten 60
en 61 lag een asfaltweg, die slechts kort onderbroken mocht worden voor de aanleg van een
archeologisch vlak. Vanwege het feit dat de weg snel weer in gebruik moest worden genomen is het
profiel hier alleen gecontroleerd. Na de constatering dat hierin geen bijzonderheden te zien waren is
dit niet verder gedocumenteerd. Dit om zodoende het wegdek zo spoedig mogelijk te herstellen. Ter
hoogte van de oostelijke vestingmuur is het niet mogelijk geweest het profiel te documenteren. Hier
bevond zich een grote recente verstoring. In werkput 62 is slechts een klein deel van het profiel
opgetekend, aangezien het overgrote deel van deze werkput aan beide zijden verstoord was door
kabels, leidingen en riolering. Alleen de archeologisch relevante delen zijn gedocumenteerd.
Nadat alle archeologische vlakken waren aangelegd is in werkput 60 en 61door het midden een
verdiepte kabelsleuf aangelegd. Het profiel hiervan is middels foto’s, beschrijvingen en
schaaltekeningen gedocumenteerd en gekoppeld aan het al gedocumenteerde putprofiel.
Ten slotte is in deze sleuf een aantal boringen gezet om de bodemopbouw nader te bestuderen.

Afb. 2.3. 3D scan van de vestingmuur door IGL, in werkput 60.
In het PvE werden verder een aantal extra voorwaarden gesteld aan de veldwerkregistratie. Ten
eerste dienden de archeologische werkzaamheden wekelijks te worden vastgelegd op film,
uitgevoerd door Mosasaurus. Tevens moest het aangetroffen muurwerk bestudeerd worden door
een bouwhistoricus van Buro4, voordat dit eventueel zou worden verwijderd. Bij het aantreffen van
bijzonder fraai muurwerk, zoals de vestingwerken en het kruitmagazijn, dienden deze 3D ingescand
te worden. Dit is uitgevoerd door IGL. Tot slot moest er van het kruitmagazijn en beide
vestingmuren foto’s van bovenaf worden genomen. Dit is uitgevoerd door JoyFotografie.
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Afb. 2.4. Hoogtefoto van de vestingmuur in werkput 61.
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3

Vooronderzoek en onderzoeksvragen
(J. Loopik)

3.1

Vooronderzoek

Historie
Al rond 12.000 jaar v. Chr. was in de regio van Venlo sprake van menselijke activiteiten. Het ging
daarbij om de resten van tijdelijke kampjes van jagers-verzamelaars, zoals o.a. aangetroffen langs
een verlande Maasarm bij Blerick-Koelbroek.4 In deze periode was nog geen sprake van
permanente bewoning, maar reisde men door het landschap.
Rond 5300 v. Chr. vingen de eerste landbouw activiteiten in Zuid-Limburg aan en was sprake van
permanente vestiging. In Venlo zijn enkele dissels gevonden van deze Bandkeramiek-cultuur. Het
zou echter nog ongeveer 1000 jaar duren voordat de laatste jagers-verzamelaars in Nederland
sedentair werden.
Rond 2000 jaar v. Chr. maakte men kennis met metaal. Eerst brons, later ijzer. In toenemende
mate kon men gebruik maken van kwalitatief betere en effectievere gebruiksvoorwerpen. Metaal
bleef echter nog lang zeldzaam en voorwerpen waren gewilde eigendommen en ruilobjecten.
Aan het eind van de IJzertijd bestond er een welvarende stammensamenleving met
ambachtslieden en een bloeiende ruilhandel. In Horst-Hegelsom is een graf aangetroffen van een
vermoedelijke leider, waarin een opgerold zwaard was meegegeven.5 In de geschriften uit 51 v.
Chr. van Julius Caesar worden de bewoners van het Maasdal als Eburonen aangeduid.
In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk losse vondsten uit de prehistorie bekend. Het
betreft baggervondsten uit de Maas, waarvan de exacte vindplaats meestal niet bekend is en die
vooral op mogelijke deposities wijzen: een stenen hamerbijl uit het Laat Neolithicum/ Vroege
Bronstijd, een bronzen zwaard uit de Late Bronstijd en een bronzen ketel uit de Vroege IJzertijd.6
Duidelijke sporen van bewoning zijn op de Antoniuslaan aangetroffen, in de vorm van een
huisplattegrond uit de IJzertijd.7 Tevens is hier een zogenaamd ‘La Tène urntje’ gevonden.8
Onderzoek binnen het plangebied heeft alleen losse aardewerkvondsten uit de IJzertijd
opgeleverd.9 Ter hoogte van de leidingenstrook zelf zijn tot op heden geen aanwijzingen voor
prehistorische bewoning gevonden.
Net voor het begin van de jaartelling werd het zuidelijk deel van Nederland veroverd door de
Romeinen. De aanwezigheid van een tussen Blerick en Venlo gelegen doorwaadbare plek in de
Maas vormde daarbij een strategisch punt en in de eerste eeuw na Chr. werd ter plaatse van het
huidige Venlo een militair steunpunt aan de Maas aangelegd. Hierbij ontstond een zogenaamde
vicus, een nederzetting die het midden hield tussen dorp en stad.10 Aan het begin van de 3e eeuw
na Chr. hield de vicus op te bestaan.11
Aan de westzijde van de Maas werd Blariacum gesticht. Blariacum is op de Tabula Peutingeriana
(Peutingerkaart) te zien als ‘Blariaco’ tussen Ceuclum (Cuijck) en Heel (Catualium), aan een weg
op de westelijke oever van de Maas (afb. 3.2). De exacte ligging en aard van deze resten (burgus,
statio, vicus, tempel?) zijn niet bekend, maar ze worden geplaatst ter plekke van het huidige Blerick
en in en rondom het KazerneKwartier.
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Afb. 3.1. Archis meldingen rondom plangebied.
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Afb. 3.2. De ligging van Blariacum op een uitsnede uit de Tabula Peutingeriana (Peutingerkaart).
Deze aanname met betrekking tot de locatie van Blaricum is vooral gebaseerd op aangetroffen
vondstmateriaal. Zo is nabij de Antoniuslaan Romeins aardewerk aangetroffen bij een
Merovingische hutkom.12 Binnen het ten oosten van het plangebied gelegen Raaijweide is een
restant van een Romeinse weg aangetroffen die afkomstig is van de overzijde van de Maas.13 Circa
250 m ten zuidoosten van het plangebied is tijdens baggerwerkzaamheden verder een LaatRomeinse haarnaald gevonden.14 Op het KazerneKwartier zelf is Romeins aardewerk
aangetroffen.15 Ten slotte werd in Blerick ook een gouden munt van Valentinianus III gevonden.16
Het beeld van de bewoning vanaf de 3e eeuw na Chr. is onduidelijk. Sporen van bewoning uit de
late 4e en 5e eeuw zijn beperkt. In Blerick is echter wel aardewerk aangetroffen uit de 5e eeuw.17
Verder zijn Merovingische resten in de vorm van een 5e-/6e-eeuws crematiegraf, paalsporen en een
hutkom binnen het plangebied Rutgerusgang bekend.18 Langs de Antoniuslaan zijn verder twee
crematiegraven en twee inhumatiegraven gevonden, daterend uit de Laat-Romeinse tijd en
Merovingische tijd (4e of 5e eeuw).19 Aan deze straat zijn in 1991 tevens twee
boerderijplattegronden uit de 11e eeuw onderzocht.20 Ook binnen het kazerneterrein zijn
aardewerkvondsten uit de Vroege Middeleeuwen aangetroffen.21
De kern van het huidige Blerick gaat terug tot in de Vroege Middeleeuwen.22 Rond 1200 was
daarbinnen in ieder geval sprake van een kerk: de Sint-Lambertuskerk. Nabij de kerk zullen enkele
gebouwen gestaan hebben, waarvan het merendeel een agrarisch karakter gehad zal hebben. Op
basis van de oudst bekende kaart van Blerick, die van Jacob van Deventer (ca. 1560), zou men
kunnen stellen dat rond 1560 het dorp inmiddels zo’n 40 gebouwen telde. Op de locatie van het
latere fort St.-Michiel, ten noorden van Blerick, staat dan een enkel pand weergegeven.
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Dit pand betrof het veerhuis de Staaij, gelegen in het natuurgebied Raaijweide. Restanten hiervan
zijn aangetroffen op ca. 100m ten oosten van het plangebied.23 Op de hoek van de Kazernestraat
en Burgemeester Gommansstraat, ca. 250 m ten westen van het huidige plangebied, is bij
onderzoek een esdek aangetroffen waarvan de vorming teruggaat tot de 15e eeuw. Geconstateerd
kon worden dat het desbetreffende onderzoeksgebied weliswaar deels verstoord was, maar dat in
het onverstoorde deel nog sprake was van bewoningssporen en vondsten uit de Vroege en Late
Middeleeuwen alsook de 16e eeuw.24 Aan de overzijde van de Maas, 410 m ten zuidoosten van het
plangebied, bevindt zich verder een archeologisch monument van hoge archeologische waarde.
Het gaat daarbij om de oude stadskern van Venlo.25

Afb. 3.3. Plattegrond van Van Deventer uit ca. 1560, met projectie van
puttenplan en vesting. Bron: Hermans 2000.
Venlo hoorde in de Late Middeleeuwen bij het hertogdom Gelre, dat in vier kwartieren was
verdeeld. Drie kwartieren lagen in wat nu de provincie Gelderland wordt genoemd, het vierde
kwartier, ook wel Overkwartier genoemd, kwam ongeveer overeen met Noord-Limburg.
Vanaf 1558, het jaar waarin de Nederlandse bezittingen van keizer Karel V toekwamen aan diens
zoon Philips II, viel Venlo onder Spaans gezag. In 1579, tijdens de Tachtigjarige Oorlog (15681648), sloot Venlo zich echter als enige stad van het Overkwartier aan bij de Unie van Utrecht. In
het kader hiervan werd de stad vervolgens door de Republiek geacht de opmars van Spanje in het
Maasdal te dwarsbomen. In 1586 nam de hertog van Parma echter de stad in en kwam er een
einde aan de opstandigheid van de stad. In 1632 wist Frederik Hendrik de stad vervolgens terug te
veroveren op de Spanjaarden, maar dit was slechts van korte duur. In 1637 werd Venlo weer bij het
koninkrijk van Spanje gevoegd. Na de herovering door de Spanjaarden in 1637 werd direct ten
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noorden van Blerick in 1641 begonnen met de aanleg van een fort, fort St-Michiel.26 Het fort,
onderwerp van onderhavig onderzoek en gebouwd door de Spanjaarden, is in zijn bestaan
verschillende malen van eigenaar gewisseld.
Na de dood van de Spaanse koning in 1700 startte wat wel wordt aangeduid als de Spaanse
Successieoorlog. Deze oorlog draaide om de erfopvolging na de dood van de kinderloze koning
Karel II van Spanje. De Fransen, onder leiding van Koning Lodewijk XIV, trachtte daarbij hun macht
en gebieden in de regio uit te breiden. Zo viel Venlo in 1701 kort in handen van de Fransen, die een
jaar later echter al weer werden verjaagd, door Staatse, Pruisische en Engelse troepen. In 1714
werden Venlo en fort St.-Michiel toegekend aan de Republiek der Nederlanden, terwijl een groot
deel van het Overkwartier naar Pruisen ging.
Ten slotte kwam met de inname van Venlo in 1830 het huidige Nederlands-Limburg (met
uitzondering van Maastricht) kort in Belgische handen. Deze periode duurde tot 1839. Op 29 mei
1867 werd vervolgens bij Koninklijk Besluit de status van Venlo als vestingstad opgeheven. Hierna
konden plannen gemaakt worden voor de slechting van de verdedigingswerken, de groei van de
stad en de ontwikkeling van het buitengebied.
Fort St.-Michiel
Tegenover de middeleeuwse stad Venlo, aan de overzijde van de Maas, is in 1461 op een plaats
genaamd ‘de Stade’ (de Stae of Staay, even voorbij veerhuis de Staay) een versterking
(‘blockhuys’) aangelegd door Hertog Arnolt van Gelre. De aanleg van deze versterking hing
waarschijnlijk samen met het daar aanwezige veerhuis „de Staaij‟ (1450) en de daarbij behorende
Maasoversteekplaats. De versterking werd echter na korte tijd verlaten.27 In de loop van de 16e
eeuw werd op dezelfde locatie een tijdelijke schans aangelegd, bestaande uit aarden wallen en
houtbouw.28 In de vroege 17e eeuw werd de schans vervolgens vervangen door een iets zuidelijker
gelegen aarden hoornwerk.29 Zowel de versterking, de schans als het hoornwerk lag dichter bij de
Maas, ten oosten van het fort St.-Michiel.
Volgens de historische bronnen begonnen de Spanjaarden op St. Michielsdag 1641 met de aanleg
van een nieuw fort, fort St.-Michiel. Het fort kwam ten zuiden van veerhuis De Staay en ten noorden
van Blerick te liggen, precies tegenover De Weerd.30 In 1643 zou het fort vervolgens gereed zijn
gekomen. Aangenomen wordt dat het daarbij in eerste instantie om een aarden fort in de vorm van
een gelijkmatige vijfhoek ging dat voorzien was van vijf bastions.31 Op het binnenterrein bevonden
zich barakken die onderdak boden aan in het fort gelegerde troepen.
In de periode tussen 1646 en 1730 zou het fort vervolgens versteend zijn. Over wanneer welk deel
van het fort versteend werd, geven de historische bronnen echter geen uitsluitsel. De verschillende
historische kaarten uit deze periode zijn niet nauwkeurig genoeg om de aan- of afwezigheid van
stenen muren vast te stellen.32
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Afb. 3.4. Kaart van Janssens uit 1645. Bron: Hermans 2000.
Afb. 3.5. Kaart van fort St.-Michiel uit 1701-1715.

Afb. 3.6. Kaart van Hattinga (1751). Bron: Hermans 2000.
Afb. 3.7. Kaart uit 1810. Bron: Gemeentearchief Venlo.
In 1701 viel het fort, dat vrijwillig werd opgegeven, kort in handen van de Fransen.33 In dat jaar
werd door de Fransen het fort St.-Michiel door de aanleg van wallen en grachten met de Maas
verbonden.34 Deze situatie is op de kaart van Hattinga uit ca. 1751 te zien (afb. 3.6).35
In de 18e eeuw werd onder Staats bestuur de defensieve waarde van fort St.-Michiel verbeterd door
de aanleg van een nieuwe gepalissadeerde enveloppe (in 1731, zie de kaart van Hattinga), het
bekleden van de aarden wallen met baksteen en de bouw van een kruitmagazijn.36
Op enig moment in de 18e eeuw werden tevens troepen niet langer gelegerd in het fort zelf, maar
elders, mogelijk in nieuwe kazernes in de stad Venlo. De barakken werden toen gesloopt.37
Tijdens twee belegeringen door de Fransen in respectievelijk 1793 en 1794 liep het fort zware
averij op.38 Na de eerste belegering werd het fort door de Fransen ingenomen, waarna zij zich na
amper een maand weer terug trokken. De oostzijde van het fort werd hierop in opdracht van de
Pruisische commandant opengebroken richting de stad, om er voor te zorgen, dat het fort bij een
toekomstige inname geen bedreiging zou vormen voor de stad Venlo.39 Nadat de Fransen na hun
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tweede belegering in 1794 het fort uiteindelijk wisten in te nemen werd de schade die het fort had
opgelopen volgens de bekende gegevens tussen 1806 en 1808 door hen hersteld.40 De Fransen
ontwikkelden tevens plannen voor de verbetering van de verdedigingswerken. Veel verder dan
herstelwerkzaamheden aan het zwaar beschadigde fort kwamen de Fransen echter niet.41 Wel
werd de gehele oostelijke zijde opnieuw opgebouwd. Het fort kreeg hier een keel (open gedeelte)
naar de Maas en in de ruimte tussen beide wallen naar de Maas werd een lunet (kleiwerk met twee
schuine en twee naar achter gerichte flanken) aangelegd.42 In 1814 verlieten de Fransen de
vesting.
Onder Nederlands bestuur (1814-1830) werden plannen om de vesting verder te versterken niet of
nauwelijks uitgevoerd. Het bleef bij verbetering van het onderhoud en de bouw van stenen
wachthuizen bij de poorten van fort St.-Michiel.43
Tijdens het daarop volgend Belgisch bewind (1830-1839) werd, tussen fort St.-Michiel en de Maas,
het aarden bastion fort Leopold gebouwd.44
In 1839 werd Venlo en de daarbij horende vesting overgedragen aan het Koninkrijk der
Nederlanden. Een wezenlijke functie in het Nederlandse defensiesysteem vervulde de vesting
Venlo daarna niet meer.
In juli 1870 begon men met de sloop van fort St.-Michiel. De magazijnen en het wachthuisje van het
fort bleven gespaard. Tot 1937 was de noordelijke poterne nog aanwezig en tot na 1950 was nog
een deel van de noordelijke vestingmuur met flank bastion en steunberen zichtbaar.45 De aarden
werken van fort Leopold zijn waarschijnlijk omstreeks 1871 deels verwijderd, toen het Rijk het
gebied tussen het voormalige fort en de Maas herinrichtte. Tussen 1910 en 1914 werd er gebouwd
aan de Frederik Hendrikkazerne, die tot 2003 zou blijven bestaan.
Vooronderzoek
Voorafgaand aan voorliggende opgraving zijn binnen en rondom het voormalige fort St.-Michiel
diverse onderzoeken uitgevoerd die relevant zijn voor het onderhavige onderzoek. In het
onderstaande worden deze kort besproken.
Zo is in 2008 door ADC ArcheoProjecten een bureau-, boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
op het kazerneterrein.46 Naast (muur)resten van het fort St.-Michiel werden daarbij op het terrein
sporen aangetroffen van menselijke activiteit in Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. Tevens
werd een gedeelte van de 15e/16e-eeuwse aarden schans aangetroffen, de voorganger van het fort
St.-Michiel.
Ten oosten van de vesting zijn door Archeodienst in 2008 restanten van het veerhuis de Staaij, het
fort Leopold en een aantal veldbrandovens opgegraven.47 Op 260 m ten noorden van het
plangebied is een gedempte gracht of greppel van fort St.-Michiel aangetroffen.48
Op de locatie Raaijweide, ca. 100 meter ten oosten van het kazerneterrein, zijn de restanten van
een Romeinse grindweg gevonden die haaks op de Maas liep.49 Wordt deze Romeinse weg in een
rechte lijn over de Maas heen verlengd, dan komt deze uit bij de weg die door de Romeinse vicus
in de binnenstad van Venlo voerde. Met deze vondst is waarschijnlijk de oversteekplaats over de
Maas naar de Romeinse vicus van Venlo gelokaliseerd.
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Afb. 3.8. Vindplaatsen op en nabij de locatie Lijnstad (afbeelding overgenomen uit PvE).
In 2010 en 2011 zijn door Archeodienst verschillende proefsleuvenonderzoeken en archeologische
begeleidingen uitgevoerd op het kazerneterrein (locaties MFC, Top Care, ROC/HC/MFC,
noordelijke deel Kazerneterrein).50 Tijdens deze onderzoeken werd op een aantal locaties de
vestingmuur aangetroffen en blootgelegd, onder andere de buitenzijde van de vestingmuren binnen
het plangebied van onderhavig onderzoek. Ook zijn resten van verschillende gebouwen op het
binnenterrein aangetroffen. Naar aanleiding van de resultaten zijn tien vindplaatsen
onderscheidden, die de basis vormen voor de onderzoeksvragen in het voor het hier besproken
onderzoek opgestelde PvE (zie afb. 3.8). Het gaat daarbij om de volgende vindplaatsen:
Vindplaats 1: Late Bronstijd/Romeinse tijd. Er zijn een aantal kuilen en paalkuilen aangetroffen.
Door middel van aardewerk uit de bovengrond zijn de sporen indirect gedateerd.
Vindplaats 2: Late Bronstijd/Vroege IJzertijd: Verspoeld aardewerk.
Vindplaats 3: Romeinse tijd: Een greppel, paalkuilen zes kuilen.
Vindplaats 4: IJzertijd/Romeinse tijd: Twee parallelle afwateringsgreppels (weg).
Vindplaats 5: Vroege Middeleeuwen: Hutkom.
Vindplaats 6: aanleg fort St.-Michiel, 1641-1643: Brandkuilen.
Vindplaats 7: Fort St.-Michiel, 1643-1867: Vestingwerken, Kruithuis.
Vindplaats 8: 19e eeuw: Riool.
Vindplaats 9: Tweede Wereldoorlog: Loopgraven, uitrusting, explosieven.
Vindplaats 10: Kazerne, vanaf 1910: diverse militaire voorwerpen.
Tevens heeft de SRE Milieudienst in 2012 een Ruimtelijke en Cultuurhistorische Verkenning
uitgevoerd voor het plangebied, waarin de aanwezige cultuurhistorische waarden worden
beschreven en gewaardeerd.51 Hierbij is vooral de ontwikkelingsgeschiedenis van het fort van
belang geacht, maar ook van het kazerneterrein dat aan het begin van de 20e eeuw werd gebouwd.
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In 2012 heeft Archeodienst een onderzoek uitgevoerd aan de noordwestelijke zijde, buiten de
vesting en direct aansluitend op het hier besproken onderzoek. Hier zijn nog geen resultaten van
bekend.52
Ten slotte heeft BAAC in 2012 en 2013 een opgraving uitgevoerd aan de zuidoostelijke zijde van
het fort, waarbij voornamelijk direct aan de buitenzijde van de vestingmuren werd opgegraven.53
Tijdens dit onderzoek zijn van zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het zuidoostelijke bastion
monsters genomen voor dendrochronologisch onderzoek. De resultaten daarvan geven een
datering rond 1807.54
Op basis van de resultaten van bovenstaande onderzoeken bestond de verwachting dat binnen het
hier besproken onderzoeksterrein rekening gehouden diende te worden met zowel de westelijke als
de oostelijke vestingmuur en sporen van bebouwing en gebruik van het binnenterrein, waaronder
het uit 1810 daterende Kruithuis. Verder waren de door Archeodienst gedefinieerde vindplaatsen 1,
4, 6, 7, 9 en 10 van toepassing op het plangebied van onderhavig onderzoek.

3.2

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

Het onderzoek had tot doel het materiaal van de vindplaats veilig te stellen en de gegevens te
documenteren om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over
het verleden.
In het PvE zijn verschillende onderzoeksvragen gesteld, die in het rapport worden beantwoord op
basis van hetgeen in de werkputten is aangetroffen.
Algemeen:
1. Wat zijn de begin- en einddatering van de onderscheiden vindplaatsen?
2. Wat zijn de ligging, omvang en het karakter van de verschillende vindplaatsen?
3. Heeft erosie van de aangetroffen archeologische resten (per vindplaats) plaatsgevonden? Zo ja,
hoe en wanneer?
4. Welke vondstcategorieën zijn per vindplaats aangetroffen en wat is hun datering?
5. Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw binnen de bouwlocatie
Lijnstad/ kabels en leidingenstrook en komt die overeen met de resultaten uit de eerdere
inventariserende onderzoeken?
6. Welke mogelijkheden zijn er per vindplaats voor het specifiek dateren van sporen en structuren
met behulp van laboratoriumonderzoeken als dendrochronologie en C-14?
7. Welke mogelijkheden zijn er voor ecologisch en botanisch onderzoek en welke bijdrage kan dit
onderzoek leveren aan de reconstructie van het landschap en de voedseleconomie per
onderscheiden periode?
Vindplaats 1:
8. Kunnen de sporen van vindplaats 1 nader gedateerd worden?
9. Beperken de sporen van vindplaats 1 zich tot een strook van 30-40 m aan weerszijden van de
(Romeinse) weg of bevinden ze zich ook elders in het plangebied?
10. Bestaat er verband tussen vindplaats 1 en de weg van vindplaats 4 of heeft vindplaats 1 niets
met de weg te maken?
Vindplaats 3: NB: Sporen van vp 3 worden eigenlijk niet verwacht
binnen de leidingenstrook
11. Kunnen de sporen van vindplaats 3 nader gedateerd worden?
12. Kan er een fasering aangetoond worden en zo ja, hoe ziet die eruit?
13. Kan er continuïteit vanuit de ijzertijd worden aangetoond?
14. Kan er continuïteit naar de vroege middeleeuwen worden aangetoond?
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15. Hangt de vindplaats samen met de (Romeinse) weg (vindplaats 4)?
16. Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats met Blariacum geïdentificeerd kan worden? Zo ja, welke
en hoeveel waarde kan aan deze aanwijzingen worden toegeschreven?
17. Zijn er aanwijzingen voor de ligging van de noord-zuid verlopende Romeinse hoofdweg van
Tongeren naar Nijmegen of een andere noord-zuid lopende weg?
Vindplaats 4:
18. Kunnen Romeinse wegen binnen de leidingenstrook aangetoond worden? Zo ja, wat zijn het
exacte verloop en de verschijningsvorm van die wegen (verhard, onverhard, breedte)?
19. Zijn er concrete aanwijzingen dat de weg het verlengde van de in Raaijweide aangetroffen
grindweg vormt?
20. Zijn er langs de weg begeleidende structuren (bijv. graven of bewoningssporen) of los
vondstmateriaal aanwezig? Zo ja, wat is hun datering?
21. Wat is het verband tussen vindplaats 4 en vindplaatsen 1 en 3?
22. Kan de gebruiksperiode van de weg exacter begrensd worden dan tot nu toe het geval was?
Vindplaats 6:
23. Kan aan de hand van de haardkuilen en eventuele andere sporen geconcludeerd worden waar
de kampementen van de fortbouwers lagen? Wat zeggen de haardkuilen over de datering daarvan,
met andere woorden ‘horen de kuilen bij het fort of bij een andere periode’?
24. Kan aan de hand van deze sporen geconcludeerd worden in welke volgorde het fort is
aangelegd?
25. Kan aan de hand van deze sporen en die van vindplaats 6 geconcludeerd worden hoeveel
manschappen ingezet zijn voor de bouw van het fort?
26. Kan aan de hand van deze sporen en die van vindplaats 6 geconcludeerd worden waar
leidinggevende personen gehuisvest waren?
Vindplaats 7:
27. Wat is het exacte verloop van de vestingmuur?
28. Is er een fasering af te lezen van het muurwerk en zo ja, hoeveel bouwfasen zijn te herkennen
en hoe dateren ze?
29. Zijn de verschillende bouwfasen te koppelen aan historisch bekende gebeurtenissen?
30. Vertoont het muurwerk tekenen van oorlogshandelingen en zo ja, hoe kunnen deze gedateerd
worden?
31. Hoe zijn verschillen in de toestand van het muurwerk te verklaren? In het noorden van het fort
is bijvoorbeeld de buitenschil vaak afgebrokkeld, terwijl deze in het zuiden nog ongeschonden
bewaard is.
32. Is er meer informatie uit het muurwerk te halen over de gehanteerde bouwstrategie?
33. Welke delen van het fort zijn ingrijpend verbouwd en waarom?
34. Zijn er aanwijzingen voor de vorm en exacte locatie van de eerste fase van het fort, dat toen
nog uit aarden wallen bestond?
35. Kunnen de houten funderingen of andere organische resten door dendrochronologisch en/of
C14 onderzoek een bijdrage leveren aan de reconstructie en datering van de verschillende
bouwfasen? Hierbij moet vooral gelet worden op een eventueel afwijkende datering van balken aan
de binnenzijde en buitenzijde van de muur en indien mogelijk van balken uit de kern van de
fundering?
36. Op enig moment is de hoek van de flanken veranderd van loodrecht naar schuin. Zijn hier
overblijfselen van? Wanneer is dit gebeurd?
37. Wanneer zijn de aarden wallen bekleed met de vestingmuur en zijn daarbij nog andere
veranderingen aan het fort aangebracht?
38. Is er op enige plek sprake van toepassing van hardsteen?
39. Welke overeenkomsten en afwijkingen vertonen de nog niet
opgegraven muurdelen van de delen die wel al opgegraven zijn?
40. Zijn er wetmatigheden in de bouwfasen van het fort te ontdekken?
41. Zijn er concrete overblijfselen van het verwijderen en weer oprichten van het oostelijke front aan
de Maas?
42. Kan door onderzoek van de grachtvullingen de plattegrond van het fort in de verschillende
fasen worden vastgesteld?
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43. Is er sprake geweest van een muur of palissade aan de binnenkant van de wal en zo ja, in
welke bouwfasen?
44. Zijn er aanwijzingen voor de methode waarop het fort meetkundig is uitgezet?
45. Is er een verklaring voor de afwijkende steunberen in het noorden van werkput 42 bij de punt
van bastion 5?
46. Zijn er overblijfselen van bruggen bewaard? Zo ja, hoe waren ze geconstrueerd en wat is hun
datering?
47. Bevatte elke courtine een poterne? Zo ja, hoe waren ze geconstrueerd en wat is hun datering?
48. Zijn de poternes bouwkundig vergelijkbaar of vertonen ze afwijkingen ten opzichte van elkaar?
49. Zijn er overblijfselen van de escarp en contrescarp en zo ja, hoe zien die eruit en wat is hun
datering?
50. In werkput 36 lijkt een stuk langs de vestingmuur afgedamd te zijn geweest. Is dit op meer
plaatsen het geval?
51. Wat waren de exacte afmetingen van de grachten in de loop van de tijd? Welke verschillende
fasen kunnen worden vastgesteld en wat zijn de bijbehorende dateringen?
52. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen een bijdrage leveren aan de datering van de
verschillende fasen van de gracht?
53. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen informatie leveren over oorlogshandelingen of
gebruik van het fort?
54. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen iets zeggen over de aard en nationaliteit van
de bezetting van het fort?
55. Hoe zag de binnenbebouwing eruit? Tot welk type gebouwen kunnen de aangetroffen resten
worden gerekend en komt dit overeen met historische kaarten? Is sprake van verschillende
bouwfasen?
56. Hoe zag het kruitmagazijn eruit? Komt dit overeen met reeds bekende gegevens van deze
locatie en van magazijnen elders uit dezelfde tijd?
57. Waar lag de put en wat is de aard, formaat, diepte en functie van de fundering er omheen?
58. Zijn er restanten van andere structuren (beschoeiingen, palen, bruggen, andere pompen, enz.)
in de grachten aanwezig?
59. Zijn er op het binnenterrein overblijfselen van oorlogshandelingen te vinden?
60. Wat zijn de herkomst, leeftijd en geslacht van eventuele aangetroffen skeletten en welke
anomalieën zijn op de botresten aanwezig (ziekten, slijtage, oorlogswonden)?
Vindplaats 8: NB: Sporen van vp 8 worden eigenlijk niet verwacht
binnen de leidingenstrook
61. Wat zijn de exacte ligging en opbouw van het bakstenen riool uit de 19e eeuw? Kan het riool
nauwkeuriger worden gedateerd op basis van constructie en/of aanwezig vondstmateriaal?
62. Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek
om de gracht te voeden? Zo ja, wanneer was sprake van deze gewijzigde functie?
Voor vindplaatsen 9 (resten uit de Tweede Wereldoorlog) en 10 (overblijfselen van de Frederik
Hendrik Kazerne en het bijbehorende gebruik) zijn nog geen aparte onderzoeksvragen
geformuleerd. Te denken valt aan de mogelijkheid tot het reconstrueren van de oorlogshandelingen
en het dagelijks gebruik van het kazerneterrein en de bijbehorende bezetting.
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4

Fysisch geografisch onderzoek
(J. Huizer)

4.1

Inleiding en methoden

In dit hoofdstuk wordt het fysisch geografisch onderzoek van de opgraving Venlo, Kazerneterrein
besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van literatuurgegevens, informatie verkregen bij het
vooronderzoek en het huidige onderzoek. De bodemopbouw is voornamelijk bestudeerd aan de
hand van een lengteprofiel. De profielen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode55 die de lithologische beschrijving conform NEN510456 hanteert. Het
kalkgehalte van het sediment is bepaald met behulp van een 10% HCl oplossing.
De beschreven profielen zijn afkomstig uit de werkputten 60, 61 en 62. Onder in putten 60 en 61
zijn tevens 26 boringen gezet met tussenafstanden van 10 m.

4.2

Geologische achtergrond

Door tektonische opheffing van het gebied heeft de rivier de Maas zich steeds dieper ingesneden.
Op relatief korte tijdschalen (1.000 – 100.000 jaren) was vooral de invloed van klimaat dominant. In
koude perioden sneed het riviersysteem zich hoofdzakelijk in en werd grofklastisch sediment
afgezet. In warme perioden vond voornamelijk accumulatie plaats, waarbij fijn klastisch sediment
werd afgezet. Deze afwisseling heeft, in combinatie met tektonische opheffing, geleid tot het
ontstaan van verschillende terrasniveaus. Op basis van de terrassenkaart kan worden
geconcludeerd dat het Kazernekwartier zich grotendeels uitstrekt op een in de Jonge Dryas (Laat
Pleistoceen) gevormd rivierterras. In het noordelijk deel van het plangebied bevond zich een geul,
die vermoedelijk tot in de IJzertijd watervoerend was.57
Uit proefsleuvenonderzoek blijkt dat de bovenkant van terrasafzettingen zich op een hoogte van
15,80 en 16,60 m + NAP bevinden.58 Het wordt afgedekt door een ongeveer 1 m dik pakket matig
fijn, matig siltig zand. In het vroeg Holoceen was er nog relatief weinig vegetatie. Vanwege het
ontbreken van een dicht vegetatiedek lagen de zandige Maasterrasafzettingen veelal onbeschermd
aan de oppervlakte waardoor ze plaatselijk konden gaan verstuiven.
In het eolische zandpakket heeft zich vanaf in de loop van het Holoceen een podzolbodem
ontwikkeld. Deze podzol heeft echter sterk onder invloed gestaan van erosieprocessen. Deze zijn
begonnen in de periode dat de mens actief landbouwgronden ging ontginnen en daarvoor
bosgebied omkapte of in brand stak, waardoor bij flinke regenbuien vruchtbare zandgronden via
ondiepe erosiegeulen naar de Maas afgevoerd werden. Als gevolg van deze processen hebben de
afzettingen een gelaagde opbouw. Ze bestaan uit leemarm matig fijn tot matig grof, plaatselijk zeer
grof zand. De grofzandige lagen vertonen veelal een zwakke grindbijmenging. 59 Op basis van
aardewerkvondsten kan worden afgeleid dat de erosieprocessen vermoedelijk al vanaf de IJzertijd
plaatsvonden.60
De bodemprofielen binnen het Kazernekwartier worden gekenmerkt door een verbruining van
bodemmateriaal (Bw-horizont). Dit is het gevolg van kleuring door Fe-oxyden die vrijkomen bij de
interne verwering van mineralen en door nieuwvorming van kleimineralen.61 In deze Bw-horizont
zijn door die verbruining eventuele archeologische sporen in de ondergrond (bijna) niet meer te
herkennen. Uit proefsleuvenonderzoek op het voormalige exercitieterrein blijkt dat de Bw-horizont
plaatselijk wordt onderbroken door sterk siltige lagen die zijn afgezet door overstromingen van de
Maas.62 Bekend is dat de Maas tot het einde van de 18e eeuw een andere, meer westelijker
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gelegen loop over de huidige Raaijweide had en dus vlak langs het huidige Kazernekwartier
stroomde.63
Bij een proefsleufonderzoek in het zuidoostelijk deel wordt onderscheid gemaakt tussen intacte
horstpodzolbodems, geheel of gedeeltelijk afgetopte horstpodzolbodems en volledig verstoorde
bodems. De oorspronkelijke horstpodzolbodems kunnen zijn afgedekt met een humushoudend dek.
Op de Bodemkaart van Nederland zijn deze bodems daarom geclassificeerd als bruine
enkeerdgronden.64 De humushoudende bovengrond is echter niet ontstaan door bemesting met
potstalmest, maar door (sub)recente omwerking en homogenisatie. Dit verklaart ook de
baksteensporen in het pakket. 65
Ter plekke van (recente) bodemingrepen is het bodemprofiel waarschijnlijk tot een diepte van
maximaal 1 meter verstoord, waar gebouwen stonden heeft mogelijk diepere verstoring
plaatsgevonden.

4.3

Resultaten

Tijdens het archeologisch onderzoek en de aanleg van de verdiepte kabels&leidingensleuf is in
werkputten 60 en 61 een lengteprofiel aangelegd en gedocumenteerd. In werkput 62 zijn korte
profielopnames genomen op de locaties waar de natuurlijke bodem in het vlak nog aanwezig was.
Vanuit de bodem van werkputten 60 en 61 werden grondboringen verricht. De beschrijvingen
hiervan zijn opgenomen in bijlage 4.1. De ligging van de boorpunten is weergegeven op afbeelding
6. In vrijwel alle boringen bleek sprake te zijn van een grindpakket, dat op een diepte van maximaal
180 cm beneden de putbodem werd bedekt door een grof zandpakket, waarin een naar boven
fijnkorreliger wordende trend aanwezig is. De top van het grindpakket volgt een vrij vlak maar
golvend patroon, hetgeen is kenmerkend is voor beddingafzettingen van een vlechtend
riviersysteem. Het betreft beddingafzettingen van de Maas uit de Jonge Dryas.
Bij bestudering van het profiel in de werkputten bleek dat de bodem overwegend sterk verstoord
was. Vanwege de afwezigheid van zowel een A- als een B-horizont is niet bekend hoeveel van de
oorspronkelijke bodem is ontgraven. Wat resteert, is in de putten 60 en een deel van put 61 een
geelbruin zandpakket (de oorspronkelijke beddingafzettingen van de Maas), aan de bovenzijde met
een onregelmatige grens bedekt door een donkerbruingrijs vlekkerig (omgewerkt) zandpakket (zie
afb. 4.1).

Afb. 4.1. Noordelijk profiel in het westelijke deel van werkput 61.
Halverwege werkput 61 bevindt zich de overgang naar een zone waar het materiaal door het
eerder beschreven proces van interne verwering bruin gekleurd is. De overgang is
gedocumenteerd in de allesporenkaart en is weergegeven op afbeelding 6.
Een profiel waar de verbruining goed te zien is, bevindt zich in werkput 62 (afb. 4.2). Het
(donker)bruin gekleurde materiaal is sterk siltig en kan om die reden worden geïnterpreteerd als
oeverafzetting. Vermoedelijk is het voorkomen van verbruining in het plangebied gekoppeld aan het
voorkomen van oeverafzettingen. De kaart op afbeelding 4.2 moet daarom mogelijk worden
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beschouwd als de verbreiding van oeverafzettingen. Enerzijds is dit het gevolg van het feit dat het
oostelijke deel van het plangebied meer in de nabijheid ligt van de huidige Maas en de top van de
beddingafzettingen daar een lager niveau bereikt. Mogelijk zijn de oeverafzettingen ooit ook meer
westelijk, in werkputten 60 en 61 aanwezig geweest, maar daar door grondbewerking opgenomen
in de bouwvoor. Tijdens eerder (proefsleuven)onderzoek op het kazerneterrein werd overigens ook
reeds opgemerkt dat van verbruining met name langs de Maas sprake is.66

4.4

Conclusie

In de ondergrond van het plangebied bevinden zich zandige en grindige beddingafzettingen van de
Maas (Formatie van Beegden) uit het Late Dryas-stadiaal (ook wel Jonge Dryas genoemd). Daarop
zijn in de loop van het Holoceen tijdens overstromingen sterk siltige zanden afgezet
(oeverafzettingen). Met name deze afzettingen zijn door interne verwering sterk verbruind. Dit komt
goed tot uitdrukking wanneer de aangetroffen verbruining in onderhavig onderzoek wordt
weergegeven op de landschapsreconstructie van Van de Graaf (zie afb. 4.4).67 Hieruit blijkt dat de
zone met verbruining is gelegen op een zone die is gelegen op het Jonge Dryas-terras. In het
noordwesten (ter plaatse waar tijdens onderhavig onderzoek geen verbruining is geconstateerd)
bevindt zich volgens dezelfde kaart een afgetopt rivierduin. Dit rivierduin was tijdens het onderzoek
echter door de vele bodemverstoringen niet als zodanig herkenbaar, maar kan hier wel (mede) de
oorzaak zijn van de afwezigheid van oeverafzettingen en verbruining.
Oeverafzettingen zijn archeologisch opzicht doorgaans belangrijk, aangezien deze geruime tijd aan
de oppervlakte hebben gelegen, waardoor menselijke activiteiten als bewoning mogelijk waren.
Archeologische sporen zijn echter slecht herkenbaar in verbruinde niveaus.
De geologische en bodemkundige situatie is vergelijkbaar met die tijdens het
proefsleuvenonderzoek. Ook tijdens onderhavig onderzoek is gebleken dat de verbruiningslaag
zich met name langs de Maas bevindt. Ook de hoogteligging van de top van de terras- of
beddingafzettingen bevindt zich ongeveer op hetzelfde niveau. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat onderhavig plangebied eveneens op het Jonge Dryas-terrasniveau is gelegen. Op basis van
vondsten in het plangebied Raaijweide blijkt bovendien dat zich langs de rand van het Jonge
Dryas-terras een restgeul heeft bevonden die pas in of na de IJzertijd is dichtgeslibd.68
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Afb. 4.2. Verbruining in de onderzochte werkputten

Afb. 4.3. Noordelijk profiel met verbruining (Bw-horizont) in werkput 62.
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Afb. 4.4. Werkputten en zone met verbruining, weergegeven op de landschapsreconstructie van
Van de Graaf (gepubliceerd in Bosman et al., 2012).
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5

Sporen en structuren
(J. Loopik)

5.1

Inleiding

In het navolgende hoofdstuk worden de aangetroffen sporen en structuren besproken. Omdat al
deze sporen uiteindelijk gekoppeld kunnen worden aan het fort St.-Michiel en diens opvolger is er
voor gekozen om de sporen niet per werkput te beschrijven, maar in relatie tot de verschillende
aspecten van fort St.-Michiel. Voor een overzicht van de sporen, zie de alle sporen kaart in bijlage
5.1. Op afbeelding 5.1 staan de aangetroffen muurrestanten weergegeven.

Afb. 5.1. Reconstructie fort St.-Michiel en aangetroffen muurwerk.

5.2

Vestingmuren

Tijdens het onderzoek zijn op drie locaties de vestingmuren van het fort St.-Michiel aangesneden,
namelijk een deel van het westelijke bastion (werkput 60), en twee delen van het zuidoostelijke
bastion (werkputten 61 en 62). In het navolgende worden deze per element nader besproken.
Zuidelijke face westelijke bastion (werkput 60)
Aan de uiterste westzijde van het plangebied bevond zich een vestingmuur van de zuidelijke face
van het westelijke bastion van fort St.-Michiel (spoor 1, bovenzijde 17,4m+NAP). Het gaat om een
stuk bastionmuur, met vier steunberen aan de binnenzijde (zie afb. 5.2). Dit restant was al deels
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opgegraven tijdens het onderzoek van Archeodienst in 2011.69 Bij onderhavig onderzoek is het
muurwerk over een lengte van 22m onderzocht. Hierbij is tot aan de onderzijde van de funderingen
ontgraven. De muur heeft een dikte van ca. 4m en is aan de buitenzijde (veldzijde) netjes
opgemetseld in een kruisverband, met donkerrode en donkerrood-paarse bakstenen van 24x13x6 /
24,5x12x6. De 10-Lagenmaat was 70cm. Aan de bovenzijde was te zien dat dit een klamp betrof,
aangezien het muurwerk richting de binnenzijde veel slordiger was uitgevoerd. Het opgaand werk
van de muur stond op een bakstenen voet van ca. 1,3m diepte en 55cm hoogte. Op de voet, daar
waar het opgaand muurwerk stond, lagen mortelresten. Mogelijk is dit naar beneden gevallen bij
het opmetselen van de klamp. De voet zelf was gefundeerd op een balkenrooster (bovenzijde
13,2m+NAP). De balken waarvan de kopse kant onder de muur uitstak, lagen op ca. 0,8-1m
onderlinge afstand van elkaar. De balken waren ca. 22-29cm hoog en 16cm breed. De lengte kon
niet vastgesteld worden, maar zal vermoedelijk de breedte van de muur, circa 4m, bedragen.

Afb. 5.2. Zuidelijke face westelijke bastion, buitenzijde (16,5m lengte).
Aan de buitenzijde van de vestingmuur zijn pakketten aangetroffen die gebruikt zijn om de
vestinggracht te dempen (zie afb. 5.3). De pakketten waren lemig van samenstelling en bevatten
kiezels. De onderste laag bevatte veel mortel en baksteenpuin. Deze mortel was aangekoekt aan
de onderzijde van de vestingmuur. In de bovenste lagen zijn grote brokstukken van muurwerk
gevonden, die afkomstig zijn van het opgaand werk van de vestingmuur. Waarschijnlijk zijn deze
hier terecht gekomen tijdens de ontmanteling van de vestingwerken in de late 19e eeuw.
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Afb. 5.3. Puin in gedempte gracht.

Afb. 5.4. Zuidelijke face westelijke bastion, binnenzijde (19m lengte).
Aan de oostzijde (binnenzijde) van de bastionmuur zijn vier steunberen blootgelegd, die vanaf de
muur naar de buitenkant taps toeliepen (zie afb. 5.4). De muur en de steunberen bestonden uit
donkerrood-paarse bakstenen van een formaat van 26x12,5x6, met een 10-lagenmaat van 74cm
en waren opgemetseld in een kruisverband. De steunberen waren geplaatst op een bredere
bakstenen voet, van ca. 3-6 lagen. Overigens waren de afmetingen van de voet bij geen enkele
steunbeer hetzelfde. Bij de twee volledig vrij gelegde voeten was de zuidelijke 2,9m diep en 2,5m
breed en de noordelijke 2,7m diep en 2,1m breed. De steunberen hadden vergelijkbare afmetingen.
De twee volledig vrij gelegde steunberen waren 1,3m breed aan de buitenkant en 1,8m breed aan
de zijde waar ze tegen de muur stonden. Opvallend was de tweede steunbeer (geteld vanaf het
zuiden) op een gegeven moment ca. 25cm inspringt. Zowel de steunberen als de bastionmuur zijn
ook hier geplaatst op een balkenrooster (bovenzijde 12,9m+NAP). De balken waren ca. 20cm hoog
en 16cm breed. Aan deze zijde was goed te zien dat de bovenste 45cm van de steunberen en de
muur zelf bestond uit een zeer slordig uitgevoerde fase.
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Zowel de individuele breedte van de voet als de inspringende steunbeer heeft mogelijk te maken
gehad met een aanpassing tijdens de bouw, waarbij de afmetingen en oriëntatie van de steunberen
nauwkeuriger moest/kon worden bepaald.

Afb. 5.5. Bouwvolgorde binnenzijde westelijke bastionmuur. Balkenrooster (a), basis muur (b), voet
steunbeer (c) en muur en steunberen (d).
Aan de binnenzijde van de muur bevond zich een harde kiezellaag op het muurwerk, die zeer
moeilijk te verwijderen was. Hierdoor was het lastig om goede waarnemingen te verrichten over de
bouwvolgorde. De aanleg van de steunberen en muur lijkt als volgt te zijn uitgevoerd (zie afb. 5.5).
Eerst is het balkenrooster aangebracht (a), waarna de basis van de muur is uitgezet (b, onderste
twee versnijdingen). Hierna zijn de verschillende voeten van de steunberen geplaatst (c), waarbij
deze over de basis van de muur zijn gezet. Vervolgens lijken zowel de muur als de steunberen
gelijktijdig (in verband) te zijn opgemetseld (d).

Afb. 5.6. Locatie monsternames, westelijke vestingmuur, binnenzijde.
Afb. 5.7. Westelijke vestingmuur, detail monsternames.
In samenspraak met de directievoerder en Buro4 zijn drie balken, aan de binnenzijde van de
vestingmuur (zie afb. 5.6 & 5.7), bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek. Na waardering
bleek slechts één monster mogelijk geschikt voor dendrochronologische analyse, hoewel het monster
in principe te weinig jaarringen bevatte (zie bijlage 5.3).70 Op basis van eerder uitgevoerd
dendrochronologisch onderzoek voor de onderzoekslocatie kon het onderzoeksbureau evenwel over
bruikbaar referentiemateriaal beschikken zodat alsnog een redelijke kans bestond op het verkrijgen
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van dateringen. Het monster moest niettemin uiteindelijk uit de selectie verwijderd worden omdat
deze, ook volgens minder striktere criteria, geen kandidaat voor onderzoek bleek.71 Hiermee is tijdens
het onderhavige onderzoek geen datering verkregen voor de aanleg van de westelijke vestingmuur.
Noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion (werkput 61)
Aan de uiterste oostzijde van werkput 61 bevond zich een vestingmuur van de noordelijke fasemuur
van het zuidoostelijke bastion van fort St.-Michiel (spoor 1, 15,8m+NAP). Het gaat om een gedeelte
van de flank, die met een hoek aansluit op de facemuur (zie afb. 5.8). Dit restant was aan de
buitenzijde al deels opgegraven tijdens het onderzoek van Archeodienst in 2011.72 Bij onderhavig
onderzoek is het muurwerk tevens aan de binnenzijde onderzocht, over een lengte van ca. 8m.

Afb. 5.8. Hoogteopname van de noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion, buitenzijde.
De muur was ca. 1,8m dik en aan de buitenzijde (veldzijde) opgemetseld in een kruisverband,
waarbij er soms een verdwaalde strek tussen de koppen lag, of zelfs twee lagen koppen boven
elkaar. De bakstenen waren donkerrood-paars van kleur met afmetingen van 26x13x6,5 /
26x12,5x6,5. De 10-lagenmaat was 76cm. Aan de bovenzijde was te zien dat dit een half steens
brede klamp betrof. Het opgaand werk van de muur stond op een bakstenen voet van ca. 65cm
diepte en 60cm hoogte. De voet zelf was gefundeerd op een balkenrooster (bovenzijde 13m+NAP).
De balken waarvan de kopse kant onder de muur uitstak, lagen op ca. 0,9m onderlinge afstand van
elkaar. De balken waren ca. 20cm hoog en 16cm breed, met een onbekende lengte (zie afb. 5.11).

Afb. 5.9. Beschoeiing aan de (oostelijke) buitenzijde van de vestingmuur.
Afb. 5.10. Noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion, buitenzijde.
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Aan de buitenzijde van de oostelijke vestingmuur is op ca. 20cm afstand van het muurwerk een
klein deel van een houten beschoeiing aangetroffen (zie afb. 5.9). Tijdens het onderzoek door
Archeodienst in 2011 is eveneens op nog geen meter van en parallel aan het fundament een
gedeelte van een houten beschoeiing aangetroffen, die is geïnterpreteerd als mogelijke afdamming
van het fundament tijdens de bouw.73 Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het tijdens het hier
besproken onderzoek aangetroffen houtrestant hier eveneens onderdeel van uitmaakt.

Afb. 5.11. Hoogteopname van de noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion, binnenzijde (9,5m
lengte).
Aan de westzijde (binnenzijde) van de bastionmuur zijn twee steunberen blootgelegd, opgemetseld
in een kruisverband (zie afb. 5.10). De bakstenen waren donkerrood-paars van kleur, met
afmetingen van 26x12x6. De 10-lagenmaat was 72cm. De steunberen waren geplaatst op een
bredere bakstenen voet. Van de twee vrij gelegde steunberen waren de afmetingen van de voeten
vrijwel gelijk, 1,2m in zowel in de lengte als de breedte. De steunberen liepen vanaf de muur naar
de buitenkant taps toe en waren 1,55m diep. De breedte waar de steunberen tegen de muur aan
stonden was 1,2m, de breedte bedroeg aan de buitenkant 0,8m. Opvallend was dat de oriëntatie
van de steunberen iets afweek van die van de voet. De noordelijke steunbeer stond ca. 0,1m vanaf
de rand van de voet, maar bij de zuidelijke steunbeer stak deze ca. 0,1m over de voet heen uit.
Zowel de steunberen als de bastionmuur zijn ook hier geplaatst op een balkenrooster (bovenzijde
12,9m+NAP). De balken waren ca. 16cm hoog en 16cm breed.
Zowel de individuele breedte van de voet als de oriëntatie van de steunbeer heeft mogelijk te
maken gehad met een aanpassing tijdens de bouw, waarbij deze nauwkeuriger moest/kon worden
bepaald.
Aan de binnenzijde van de muur bevond zich wederom een harde kiezellaag op het muurwerk, die
zeer moeilijk te verwijderen was. Hierdoor was het ook hier lastig om goed te bepalen wat het
metselverband en de bouwvolgorde was. De muur was gemetseld in een kruisverband, met
donkerrood-paarse bakstenen van 26x12x6. De 10-lagenmaat was 76cm. De bouwvolgorde leek
op dezelfde manier en volgorde te zijn gebouwd als de binnenzijde van de westelijke vestingmuur
(zie afb. 5.5). Wel had de muur aan de binnenzijde hier slechts één versnijding en was de hoogte
ervan ook aanzienlijk groter. Ook de hoogte van de voet was groter dan aan de binnenzijde van de
westelijke vestingmuur.
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Het hout van de binnenzijde van de muur en het hout van de beschoeiing aan de buitenzijde is in
overleg met de bouwhistorici van Buro4 bemonsterd voor een dendrochronologische datering. In dit
overleg is door Buro4 aangegeven dat de datering van de buitenzijde van de muur voldoende was
onderbouwd (19e eeuw), waarmee het nemen van dendrochronologische monsters hier niet nodig
was. Het hout van de beschoeiing bleek uiteindelijk echter niet geschikt voor het verkrijgen van een
datering (zie bijlage 5.3). Het aan de binnenzijde genomen monster leverde wel een
dendrochronologische datering op (vnr 62). Deze datering plaatst de kapdatum van het hout rond
1819.74 Opvallend is dat deze datering afwijkt van de dateringen die door BAAC zijn verkregen bij
hun onderzoek naar het zuidoostelijk bastion. 75 Hun onderzoek, waarbij zowel de binnen- als
buitenzijde bemonsterd is, geeft een datering voor de aanleg van het bastion rond 1807.76 Op basis
hiervan lijkt het aannemelijk dat de datering verkregen tijdens het hier besproken onderzoek een
enkele afwijkende datering betreft in een grotere reeks met overeenkomstige uitkomsten en dat de
aanleg van het bastion rond 1807 gedateerd moet worden. Zeker is dit echter niet.
Noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion (werkput 62)
Tijdens het onderzoek is in de sleuf het restant van een steunbeer aangetroffen (spoor 1, zie afb.
5.12). De steunbeer behoorde tot dezelfde facemuur als degene die in werkput 61 werd
aangetroffen (bovenzijde 17m+NAP). Het ging om een stuk bastionmuur, met één steunbeer aan
de binnenzijde. De steunbeer was opgemetseld in kruisverband, met paars-rode baksteen van
27x11x6,5 / 29x11x6 / 25x12x7. De 10-lagenmaat was 77cm. De steunbeer verhield zich op
dezelfde wijze (90 graden) tot de bastionmuur als in put 61 en was in verband gemetseld.

Afb. 5.12. Vestingmuur in werkput 62.

Afb. 5.13. Hoogtefoto van het Kruithuis, bezien vanuit het noorden (17,5m lengte, 7m breedte).
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Afb. 5.14. Het Kruithuis.

5.3

Kruithuis

In werkput 61 is een deel van het Kruithuis aangetroffen, dat volgens de historische bronnen
omstreeks 1810 is aangelegd (spoor 2, zie afb. 5.13 & 5.14). Het betrof de noordoostelijke hoek
van een rechthoekige plattegrond, met aan de noordzijde vijf van de in totaal zes steunberen
(Bovenzijde 17,6m+NAP, onderzijde 16,9m+NAP). In totaal is ca. 17,6m van de lengte opgegraven
en 8,8m van de breedte. De noordelijke muur was ca. 2,7m dik, de oostelijke muur was ruim een
meter smaller. De steunberen hadden afmetingen van ca. 1,8m breedte en 2m diepte. Het geheel
was gemetseld in een kruisverband, met rood-paarse bakstenen van 25x13x6 cm.
Het Kruithuis was gefundeerd op een balkenrooster, waarvan alleen de uitsparingen nog zichtbaar
waren, de houten balken waren inmiddels weggerot. De afmetingen van de balken bedroegen max.
30cm hoogte en ca. 16cm breedte, de lengte is onbekend. In de fundering waren ook natuurstenen
blokken verwerkt, die op onregelmatige intervallen waren toegepast. Zo bevonden deze blokken
zich aan de oostzijde (kopse kant) op de hoogte van de houten balken, maar aan de noordzijde
lagen zij onder dit niveau (zie afb. 5.15 en 5.16). Ook de diepte van het bakstenen metselwerk
verschilde, aan de oostzijde (kopse kant) werd een deel van het muurwerk tot de diepte van de
natuurstenen blokken gefundeerd (zie afb. 5.14).
Aan de bovenzijde van twee steunberen zijn bakstenen randen aangetroffen, die doen vermoeden
dat het binnenwerk wellicht niet bestond uit gemetselde baksteen maar een puinvulling betrof.
Tegen de oostzijde lagen ten slotte een aantal min of meer vierkanten natuurstenen keien in een
rechthoekig patroon (spoor 40, zie afb. 5.17). Wellicht betrof dit een drempel of straat. Deze keien
hadden afmetingen van 20x16x20 / 21x17x22 en liepen enigszins taps toe. Ze leken in vorm,
afmetingen en steensoort op de keien die waren gebruikt in de fundering. Mogelijk betreffen het
hergebruikte kasseien, uit een oude weg.
Voor reconstructietekeningen van het Kruithuis, zie Bijlage 5.2.

Afb. 5.15. Mogelijke bekisting.

Afb. 5.16. Balkgaten in muurwerk, met natuurstenen blokken.
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Afb. 5.17. Detailopname Kruithuis, drempel/straat, goot en uitbraaksleuf. De op de afbeelding
weergegeven nummers betreffen spoornummers.
Aan de oost- en noordoostzijde van het Kruithuis is over een lengte van ca. 15,5m een bakstenen
goot aangetroffen van ca. 0,6m breedte (zie afb. 5.18). Alleen de bodem was nog intact, of de goot
een platte bovenzijde had of een koepel is niet bekend (Bovenzijde 17,6m+NAP). Het gebruikte
baksteen was rood en donkerrood-paars van kleur en had afmetingen van 26x11,5x5,5 /
25,5x12x6. In de bodem was een reparatiefase zichtbaar, bestaande uit een kleiner formaat geelroze baksteen, 21,5x10x5.
De goot liep aan de oostzijde parallel aan het Kruithuis, maar maakte bij de noordoostelijke hoek
een knik richting het noordwesten. Aan de noordzijde, op ruim 3,5m vanaf het Kruithuis, werd nog
een fragment van de goot aangetroffen, die duidelijk maakte dat de goot een tweede knik richting
het westen heeft gemaakt.
Aan de binnenzijde bevond zich een mogelijke stortbak, die gezien het baksteenformaat (geel-roze
baksteen 21x10x5) later werd toegevoegd (spoor 23, zie afb. 5.19). Deze lag nagenoeg tegen een
steunbeer van het Kruithuis aan (Bovenzijde 17,5m+NAP). De stortbak bestond uit dezelfde
baksteen als van de reparatie in de goot, wat aantoont dat beiden waarschijnlijk (deels) gelijktijdig
hebben gefunctioneerd. In de stortbak is één pijpaardewerken fragment aangetroffen, dat dateert in
de periode 1800-1835 (zie hoofdstuk 7 – Pijpaardewerk).
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Afb. 5.18. Goot langs het Kruithuis (spoor 3).
Afb. 5.19. Stortbak aan binnenzijde goot (spoor 23).
Rondom het Kruithuis is een ca. 0,6m brede uitbraaksleuf aangetroffen, die parallel aan het
Kruithuis lag (spoor 4/34, zie afb. 5.20). Op een historische tekening uit 1810 is de locatie van deze
uitbraaksleuf gemarkeerd door een rechthoekig vak rondom het opgetekende Kruithuis (zie ook afb.
5.1). Vermoedelijk heeft rondom het Kruithuis een muur gestaan.

Afb. 5.20. Uitbraaksleuf rondom het Kruithuis (spoor 4).
Afb. 5.21. Muurwerkfragment onder spoor 4 (spoor 30).
De goot (spoor 3) en de uitbraaksleuf van de muur (spoor 4) kruisten elkaar, maar de exacte relatie
tot elkaar kon niet nader worden bepaald. Mogelijk werd één van de twee voor de ander gesloopt,
of werd de goot in de muur verwerkt. Gezien het feit dat de goot evenwijdig aan het Kruithuis heeft
gelegen en de datering van het pijpaarden fragment, kan worden opgemaakt dat beiden gelijktijdig
hebben bestaan. Ook het overeenkomstige baksteenformaat ondersteunt dit.

5.4

Gebruiksfase fort St.-Michiel

Op het binnenterrein van de vesting zijn een aantal sporen aangetroffen, die te relateren zijn aan
de gebruiksfase van het fort.
Zo is onder bovengenoemde uitbraaksleuf (spoor 4) een klein fragment muurwerk aangetroffen,
met een oriëntatie die afweek van het Kruithuis (spoor 30, zie afb. 5.21). Het fragment was
opgemetseld met oranje en oranjerode baksteen met afmetingen van 25x12x6 / 23,5x11x6
(Bovenzijde 17,3m+NAP). Waarschijnlijk betrof dit fragment een deel van de bebouwing van vóór
de aanleg van het Kruithuis. Gezien het feit dat de oriëntatie van het aangetroffen fragment niet
overeenkomt met die van de bebouwing zoals afgebeeld op de kaart van 1749 (afbeelding 5.1) en
op de desbetreffende kaart op de locatie van het muurwerk ook geen bebouwing is afgebeeld,
dateert het aangetroffen stuk muurwerk waarschijnlijk van voor 1749.
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Afb. 5.22. Spoor 24, greppel. Links spoor 28, een kuil.
Ten oosten van het Kruithuis, op ca. 8,4m afstand en ca. 4m buiten de uitbraaksleuf, is een ca.
1,6m brede en 0,4m diepe greppel aangetroffen, met een geel-grijze zanderige vulling. De greppel
liep evenwijdig aan het Kruithuis en de uitbraaksleuf (spoor 24, zie afb. 5.22). In het spoor is een
relatief groot aantal vondsten aangetroffen, die een uiteenlopende datering kennen. Zo dateert het
aardewerk uit de 17e en/of 18e eeuw (vnrs 12, 30, 45, 54). De eveneens in de greppel aangetroffen
pijpaardewerken fragmenten daarentegen dateren voornamelijk uit de 19e eeuw en soms zelfs
specifieker dan dat, in de periode 1800-1835 (zie hoofdstuk 8 – Pijpaardewerk). In de greppel zijn
verder een opvallend grote hoeveelheid metalen voorwerpen aangetroffen, waaronder 35
vuurketshouders alsook enkele loden kogels en harnasplaatjes. Tevens is een koperen munt
aangetroffen, uit de Duitse Staat Pruisen. Op de munt staat Friedrich Wilhelm III afgebeeld, 17971840 (zie hoofdstuk 9 – Metaalvondsten). Hoewel zich onder het aardewerk ouder materiaal
bevindt, ligt de datering van het spoor gezien de pijpen en metaalvondsten in de 19e eeuw. Het
oudere aardewerk betreft in dat geval vermoedelijk opspit.
Onduidelijk is of de vondsten gedurende een langere gebruiksperiode zijn weggegooid of dat ze
gelijktijdig zijn weggegooid. Vooralsnog wordt de laatste mogelijkheid het meest reëel geacht. Dit
vanwege het feit dat een aantal van de aangetroffen vuurketshouders nog volledig functioneel lijkt
te zijn, d.w.z. de vuursteen is niet versleten. De depositie lijkt dus intentioneel geweest te zijn en
niet een kwestie van een weggooien van individuele ‘versleten’ objecten door de tijd heen. Mogelijk
hangt deze depositie samen met de overgang van de vuursteenmusket naar modernere typen
geweren. Deze overgang vond plaats omstreeks het midden van de 19e eeuw.77
Spoor 28 betreft een langwerpige kuil van onregelmatige vorm, met een donkerbruingrijze vulling,
waarin veel grind en baksteenpuin zat. In deze kuil is een fraai muntgewicht aangetroffen (spoor
28, zie afb. 9.5). Het muntgewicht dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw (zie hoofdstuk 10 –
Metaalvondsten).

77

http://nl.wikipedia.org/wiki/Musket

40

Afb. 5.23. Puinkuil (spoor 6).

Afb. 5.24. Coupe over puinkuil (spoor 13).

Binnen het plangebied bevonden zich verder vier langwerpige, 0,4m diepe kuilen, gevuld met
donkerood-paars baksteenpuin (sporen, 6, 8, 13 en 17, zie afb. 5.23 & 5.24). De bakstenen waren
niet compleet, waardoor de lengte niet kon worden achterhaald, maar de breedte en dikte
varieerden tussen de 10-12cm en 5-7,5cm. Aardewerk dat in spoor 6 is aangetroffen dateert uit het
eerste kwart van de 18e eeuw (vnrs 8 en 19). In dezelfde kuil zijn ook mortierscherven aangetroffen
(zie hoofdstuk 8 – Metaalvondsten). Dit soort mortiergranaten dateren tussen 1550 – 1750.
Aardewerk uit spoor 8 heeft een minder specifieke datering, in de 18e of 19e eeuw (vnrs 5 en 18).

Afb. 5.25. Baksteenkrans (spoor 10).
Afb. 5.26. Coup over kuil en baksteenkrans (sporen 9 en 10).
Binnen het plangebied is een kuil gevonden, met aan de bovenzijde een één-steens brede en hoge
bakstenen krans (spoor 9, zie afb. 5.25 & 5.26). De gebruikte bakstenen waren donkerrood-paars
van kleur en hadden afmetingen van 24x11x6 / 25x12x6 (Bovenzijde 17,3m+NAP ). In eerste
instantie is deze geïnterpreteerd als waterput. Bij het couperen van de kuil bleek deze echter een
aparte vorm te hebben. De coupe suggereert dat in het midden een houten paal kan hebben
gestaan (onderzijde 16,4m+NAP), waar rondom een greppel heeft gelegen, die later is gedempt en
voorzien van een bakstenen krans. De greppel was 0,4-0,6m breed en 0,6-0,8m diep en zat vol
baksteenpuin. De vondst van twee ijzeren beugels kan gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van
een paal, die deze wellicht vast zette aan een grondanker (zie hoofdstuk 9 – Metaalvondsten).
Aardewerk uit dit spoor dateert in de 18e of 19e eeuw (vnr 46).
Gedacht kan worden aan een vlaggenmast of schietpaal. Een voorbeeld van een schietpaal is
aangetroffen in Alkmaar, op het Doelenveld (zie afb. 5.27).78 Schietpalen worden nog steeds
gebruikt door schutterijen. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke schutterij het
koningsvogelschieten. Hierbij wordt op een houten vogel geschoten, die bovenop een paal
bevestigd is.79
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Afb. 5.27. Schilderij van B.G. ten Berge, 1870 met weergave van een schietpaal. Bron: Ach Lieve
Tijd, uitgeverij Waanders in samenwerking met het Gemeentearchief Alkmaar 1988.

5.5

Overige sporen

Ten slotte zijn een aantal kuilen aangetroffen, die niet direct gekoppeld kunnen worden aan een
functie of periode.

Afb. 5.28. Locatie grindbanen en voormalig gebouw U.
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Het meest opvallend zijn een aantal grindbanen die in werkput 60 zijn aangetroffen (zie afb. 5.29 &
5.30).80 Deze bevonden zich op de locatie van een pand, dat in de afgelopen jaren is gesloopt. Dit
pand betrof gebouw U op het kazerneterrein. Op deze locatie lagen veel recente verstoringen met
eenzelfde oriëntatie als het gesloopte gebouw. Aannemelijk is, dat deze verband hielden met
elkaar. Gezien de gelijke oriëntatie van de grindbanen en het pand houden ook deze grindbanen
vermoedelijk verband met de sloop ervan (zie afb. 5.28). In één van de grindbanen zijn tevens
stukken machinale baksteen aangetroffen, wat dit vermoeden versterkte (spoor 4).
Ook in werkput 61 is een aantal kuilen aangetroffen, gevuld met grind.81 Op basis van de vulling en
het gebrek aan vondstmateriaal, worden ook deze kuilen vooralsnog als recent aangemerkt.

Afb. 5.29. Spoor 6. Grindbaan.
Afb. 5.30. Spoor 3, grindbaan.
Er zijn verder een aantal kuilen aangetroffen zonder dateerbaar vondstmateriaal. Op basis van de
vulling, vaak baksteenfragmenten, kan gesteld worden dat de meeste kuilen dateren van tijdens of
na de vesting St.-Michiel.82

80

Sporen 3, 4, 5 en 6.
Sporen 26-29, 33-36.
Spoor 5.Rechthoekige puinkuil.
Spoor 7. Bruine, ronde kuil met mortel en baksteenpuin.
Spoor 15. Grijsdonkergrijze, ronde kuil, 11cm diep en met baksteenpuin.
Spoor 19. Bruindonkergrijze, ronde paalkuil, 23cm diep en met mortel en baksteenspikkels.
Spoor 20. Langwerpige, grijsdonkerbruine kuil, 6cm diep en met mortel en baksteenspikkels.
Spoor 21. Bruindonkergrijze, ronde kuil met botfragmenten.
Spoor 22. Grijsbruine, ovale kuil, 33cm diep en met baksteenspikkels.
Spoor 25. Bruinlichtgrijze, kuil van onregelmatige vorm, met puinige vulling. Deze kuil ligt over spoor 24 (greppel) en is jonger
van oorsprong.
Spoor 31. Bruindonkergrijze, ovale kuil met puin.
Spoor 32. Bruindonkergrijze, ovale kuil met puinige vulling.
Spoor 37. Grijsbruine, ovale kuil, 27cm diep en met kiezels en houtskoolspikkels.
Spoor 39. Bruindonkergrijze, ovale kuil, 12cm diep en met houtskoolspikkels.
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5.6

Conclusie83

Tijdens het onderhavige onderzoek is een leidingsleuf onderzocht die het Kazerneterrein van oost
naar west doorsnijdt. Hierbij zijn aan beide uiteinden van de sleuf de vestingmuren aangetroffen. In
een smallere sleuf, die vrijwel geheel aan de buitenzijde van de vesting lag, is een klein fragment
van een muur aangetroffen dat tot de oostelijke vestingmuur behoorde.
Op basis van het metselverband, de gebruikte baksteen en 10-lagenmaat kan bij de oostelijke
vestingmuur gesteld worden dat geen sprake is van verschillen tussen de binnen- of buitenzijde. Zo
variëren de afmetingen van de in de fundering gebruikte balken slechts 4cm in de hoogte en is de
breedte gelijk. Een tijdens het onderzoek genomen houtmonster leverde een datering voor de
aanleg van de muur op in 1819 (zie bijlage 5.3).
Dit is iets later dan de algehele herstelfase van deze zijde in de periode 1806/1807, zoals afgeleid
uit dateringen die elders op het terrein bij onderzoek zijn verkregen.84
Op basis hiervan lijkt het aannemelijk dat de datering verkregen tijdens het hier besproken
onderzoek een enkele afwijkende datering betreft in een grotere reeks met overeenkomstige
uitkomsten en dat de aanleg van het bastion rond 1807 gedateerd moet worden. Zeker is dit echter
niet. De mogelijkheid bestaat dat de datering gezien moet worden als een aanwijzing dat het tijdens
het onderhavige onderzoek aangesneden muurdeel onder het gezag van het Nederlands bestuur is
uitgevoerd (zie hoofdstuk 3 – Vooronderzoek). Wel moet dan opgemerkt worden dat uit historische
bronnen niet bekend is dat er nog een latere herstelfase is uitgevoerd. Toekomstig onderzoek zal
mogelijk uit kunnen wijzen of de hier verkregen datering voor een herstel in 1819 foutief is of dat
deze inderdaad aangeeft dat er sprake is geweest van een gefaseerd herstel.
Bij de westelijke vestingmuur kon, in overeenstemming met eerder onderzoek, vastgesteld worden
dat deze uit twee fasen bestond, waarbij de binnenzijde de oudste fase betreft. De buitenzijde
bestaat uit een dunne schil, die vermoedelijk is aangebracht in de vroege 19e eeuw.85 Omdat het
dateren van de oudste fase van de westelijke vestingmuur een belangrijke onderzoeksvraag betrof
zijn hier in samenspraak met directievoerder en Buro4 houtmonsters genomen voor
dendrochronologisch onderzoek. Helaas bleek geen daarvan gedateerd te kunnen worden
vanwege het ontbreken van voldoende jaarringen.
Opvallend is wel dat ondanks het verschil in datering van de binnen- en buitenzijde van de muur er
in de voor beide zijden gebruikte baksteen geen sprake is van een verschil in formaat of kleur. Ook
het metselverband en baksteenformaat van het opgaand muurwerk dat op de voet stond is gelijk,
alleen de 10-lagenmaat is bij de buitenzijde beduidend minder dan die aan de binnenzijde. De
gebruikte baksteen komt verder overeen met die van de oostelijke vestingmuur. Tevens is de
volgorde van de opbouw aan de binnenzijde gelijk met die van de binnenzijde van de oostelijke
vestingmuur.
De afmetingen van de gebruikte balken varieert in de hoogte (buitenzijde max 29cm, binnenzijde
ca. 20cm), de breedte is gelijk, hetzelfde als die van de oostelijke vestingmuur.
Op het binnenterrein zijn conform verwachting restanten van het uit 1810 daterende Kruithuis
aangetroffen. Rondom dit Kruithuis lag een uitbraaksleuf van een muur, die gezien de oriëntatie ten

83
Kruithuis: 19e-eeuws
25,5-27,5x12,5-13x6,2-6,5cm, o.a. hardgebakken paarse bakstenen.
Westelijke vestingmuur: binnenzijde 17e-eeuws / buitenzijde 19e-eeuws
Binnenzijde - Baksteenformaten in de onderste zones: Donkerrood-paars 25-25,5x12-13x6-6,5cm, 10L= 74cm.
Buitenzijde – Onderkant: Donkerrood-paars en Oranjerood: 25,5x12x6-6,5cm
Buitenzijde – Vanaf voet naar boven: donkerrood-oranje 25-25,5x11-12x6-6,4cm, 10L = 70,5/71cm.
Oostelijke vestingmuur: 19e eeuws
Binnenzijde – Donkerrood-paars 25x11,5-12,5x6-6,2cm, 10L=76,5cm.
Buitenzijde - Donkerrood-paars 26x13x6,5, 10L=76cm.
Puinkuilen: 18e-19e-eeuws
Spoor 6. Donkerrode en paarse baksteen ?x12x5 / ?x10,5x5 / ?x12x5,5.
Spoor 8. Donkerrode en paarse baksteen ?x12x6 / ?x10x6 / ?x13x6 / ?x11x7.
Spoor 13. Donkerrode en paarse baksteen ?x13x7,5 / ?x14x6 / ?x13,5x6,5.
Spoor 17. Donkerrode en paarse baksteen ?x10x5 / ?x11,5x6.
Schiet/vlagpaal: 18e-19e-eeuws
Donkerrood-paars, 24x11x6 en 25x12x6.
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Van der Weerden 2014.
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Medegedeeld door bouwhistorici B. Dukers, B. Klück.
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opzichte van het Kruithuis en vermelding op historisch kaartmateriaal, gelijktijdig daarmee geweest
moet zijn.
Opvallend is dat zowel het formaat, de kleur, als het metselverband van de in het Kruithuis
gebruikte bakstenen gelijk zijn aan die van de westelijke en oostelijke vestingmuur. Tevens is de
gebruikte breedte van de balken vergelijkbaar met die van beide bastions, de hoogte past eerder bij
die van het westelijke bastion (buitenzijde).
Een goot nabij het Kruithuis dateert vermoedelijk uit dezelfde periode, hoewel niet kan worden
uitgesloten dat deze van een latere datum is. In de goot zijn de enige baksteenformaten
aangetroffen die duidelijk verschillen (kleiner zijn) van de overige gedocumenteerde bakstenen op
de opgraving.
Een greppel aan de oostzijde van het Kruithuis bevatte opmerkelijk veel militaria, waaronder 35
vuurketshouders. De datering van de greppel is enigszins onduidelijk, omdat er zowel 17e – en/of
18e-eeuws aardewerk in is aangetroffen als ook 19e eeuws pijpaardewerk en veel metaalvondsten
met een datering tussen 1700-1900. Gezien het feit dat het zwaartepunt van alle vondsten in de
19e eeuw ligt en de oriëntatie van de greppel nagenoeg gelijk is aan het 19e-eeuwse Kruithuis
wordt vooralsnog uitgegaan van een 19e-eeuwse datering.
De reden waarom functionele vuurketshouders zijn weggegooid is niet geheel duidelijk. Een
mogelijkheid is dat de wapens onklaar moesten worden gemaakt, zoals wellicht het geval bij een
overgave van de vesting aan Nederland. Hierbij moet op basis van de datering van de greppel
gedacht worden aan de bezetting door de Fransen (1794-1814) of de Belgen (1830-1839) (zie
hoofdstuk 3 – Vooronderzoek). Gezien de 19e-eeuwse datering is het ook mogelijk dat de
vuurketshouders als concentratie zijn gedumpt omdat zij hun functie hadden verloren. Omstreeks
het midden van de 19e eeuw vond namelijk een overgang plaats van de vuursteenmusket naar
modernere geweren.
Aan de westzijde zijn mogelijk de restanten van een 18e- en/of 19e-eeuwse schietpaal of
vlaggenmast aangetroffen. De gebruikte baksteen is vergelijkbaar met die van beide vestingmuren
en het Kruithuis.
Vier puinkuilen uit de 18e- en/of 19e-eeuw bevatten bouw- of sloopmateriaal. Tenminste één kuil
dateert vermoedelijk uit het eerste kwart van de 18e eeuw. Het is mogelijk dat dit verband houdt
met het feit dat de troepen in de 18e eeuw niet meer binnen het fort werden gelegerd en de
barakken werden gesloopt.86 Alhoewel de puinkuilen alleen gebroken bakstenen bevatten en er
geen lengtematen zijn verkregen, komen de kleur en maten overeen met beide vestingmuren, het
Kruithuis en de schietpaal/vlaggenmast.
Op basis van het vondstmateriaal kunnen alle sporen gedateerd worden in de periode nadat het
fort werd verlaten door de Spanjaarden. Het Kruithuis kan verder specifiek aan een bezetting
worden gekoppeld, namelijk die van de Fransen. Voor de greppel is zowel de periode van bezetting
door de Fransen als van de Belgen mogelijk.
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Denessen 2008, pag. 4.
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6

Bouwhistorie
(B. Dukers en B. Klück)

6.1

Inleiding

In het navolgende hoofdstuk worden de in baksteen opgetrokken elementen van de vesting St.Michiel besproken, die tijdens onderhavig onderzoek zijn aangetroffen. De restanten zijn tijdens het
veldonderzoek geanalyseerd en beschreven.

6.2

Vestingmuren

Tijdens het onderzoek zijn op drie locaties de vestingmuren van het fort St.-Michiel terug gevonden.
Op twee locaties zijn de restanten bouwhistorisch onderzocht. De derde locatie, in werkput 62,
betrof een dermate klein deel van de muur, dat hier is volstaan met documentatie van de
vestingmuur door een archeoloog (zie hoofdstuk 5).

Afb. 6.1. Zuidelijke face westelijke bastion (veldzijde).
Zuidelijke face westelijke bastion (werkput 60)
De vrij gelegde muurdelen behoorden tot de zuidelijke face van het westelijke bastion van fort St.Michiel (spoor 1, zie afb. 6.1). Het gaat om een stuk bastionmuur, met vier steunberen aan de
binnenzijde.
De voorste schil van de buitenmuur van het bastion (dus de veldzijde), bestaat uit zorgvuldig
gemetseld metselwerk, terwijl daarachter slordiger metselwerk is toegepast, met veel gebroken
stenen.

Afb. 6.2. Detail metselwerk en fundering, buitenzijde.
Afb. 6.3. Detail balkenfundering, buitenzijde.
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De buitenschil van de muur is gefundeerd op een balkenrooster. De haaks op de muur
georiënteerde onderslagbalken hebben afmetingen die variëren van 16- 16,5cm breed en 23 -29
cm hoog. De onderlinge afstand tussen de balken verschilt sterk (60 tot 103cm). De balken zijn
over langsbalken gekeept, die met halfhoutse verbindingen met elkaar verbonden zijn. Op het
balkenrooster is een bakstenen funderingsvoet gemetseld (ca.55cm hoog), waarin rollagen,
strekken- en koppenlagen elkaar afwisselen (zie afb. 6.2 & 6.3).87
Boven de voet verspringt het muurwerk 127cm naar binnen, waarna het opgaande muurwerk van
de bastionmuur begint. Het achterste deel van de voet is slordiger gemetseld, met losse kalkmortel.
Ook de onderste zone (110cm) van de bastionmuur is slordiger gemetseld, in een kruisverband. De
onderste 57cm van dit muurwerk vertoont mortelresten, die erop duidt dat er een grondpakket met
bouwpuin (mortel/baksteen) tegenaan gelegen heeft.
Vanaf 110cm boven de funderingsvoet is de bastionmuur opgetrokken in regelmatig metselwerk in
een strak kruisverband.88

Afb. 6.4. Binnenzijde westelijke bastionmuur.
Aan de achterzijde (binnenzijde) van de bastionmuur zijn vier steunberen blootgelegd (zie afb. 6.4).
Zowel de steunberen als de bastionmuur zijn ook hier geplaatst op een balkenrooster (zie afb. 6.5
& 6.6). Op dit rooster is een lage, gemetselde voet (ca. 3 baksteenlagen hoog). De breedte van de
voet aan weerszijden van de steunberen varieert sterk, doordat na de aanleg van de fundering, de
positie van de steunberen kennelijk nog gewijzigd is. De onderste zone van de steunberen springt
op de kop van de steunberen iets naar voren of naar achteren, het deel daarboven is keurig
uitgelijnd. Mogelijk is het onderste deel van iedere steunbeer in een uitgegraven gat gemetseld en
heeft men daarna bovengronds verder gewerkt. Beide onderste zones zijn strak gemetseld, met
een harde, lemige mortel.89 Doordat er snel daarna een grondpakket tegenaan is gelegd, zijn er
veel kiezels in de (toen nog natte) mortel blijven plakken.
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Baksteenformaat: 25,5x11,8x6-6,5cm, 10L=74,5cm.
Baksteenformaat: 25-25,5x11,8-12x6-6,4cm, 10L = 70,5/71cm.
89
Baksteenformaten in de onderste zones: 25-25,5x12-13x6-6,5cm, 10L= 74cm.
88
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Afb. 6.5. Detail metselwerk tweede poer, binnenzijde.
Afb. 6.6. Detail metselwerk derde poer, binnenzijde.
De bovenste zone van de steunberen en de bastionmuur is aanzienlijk slordiger gemetseld en
steekt ook iets uit ten opzichte van het kaarsrechte middendeel. Het muurwerk golft, er zijn
mortelbaarden en er is geen duidelijk metselverband. Er is een harde kalkmortel toegepast. Het lijkt
hier om een bouwfaseverschil te gaan, zoals ook elders aan de binnenzijde van de bastionmuren is
aangetroffen. Kennelijk werd men door omstandigheden gedwongen om snel en slordig te werken.
Noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion (werkput 61)
Dit muurwerk is in 2011 aan de buitenzijde blootgelegd door Archeodienst en in die rapportage
beschreven.90 Het betrof een vroeg 19e-eeuwse aanpassing aan het ontwerp van de vesting (zie
hoofdstuk 3 – Vooronderzoek). De binnenzijde is recent blootgelegd en hieronder beschreven (zie
afb. 6.7 & 6.8).
Het gaat om een gedeelte van de flank, dat met een hoek aansluit op de facemuur (spoor 1). Van
de facemuur zijn twee steunberen bloot gelegd, waarvan één op het scharnierpunt van beide
muren. De muren en steunberen zijn gefundeerd op een balkenrooster, waarvan de haaks liggende
eiken balken een hoogte van 14cm en een breedte van 16,5cm hebben.
Op het balkenrooster rust een ruw gemetselde voet. De opbouw daarboven is apart gemetseld,
waardoor deze af en toe verschuift ten opzichte van de voet (zie afb. 6.8). Het buitenste metselwerk
heeft een regelmatig verband met hoekklezoren.91
Ondanks de verschuiving tussen voet en opbouw moet een en ander toch als één werk gezien
worden.
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Van de Graaf 2014.
Baksteenformaat: 25x11,5-12,5x6-6,2cm, 10L=76,5cm.
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Afb. 6.7. Noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion, binnenzijde.
Afb. 6.8. Schetstekening van een doorsnede van de noordelijke facemuur van dit bastion (links)
met een steunbeer (zijaanzicht, rechts).

6.3

Kruithuis

In werkput 61 werd de noordoostelijke hoek van het Kruithuis aangesneden, dat omstreeks 1810 is
aangelegd (spoor 2). Het Kruithuis had een rechthoekige plattegrond en in beide lange zijden
(noord- en zuidzijde) zes gemetselde steunberen. De restanten zijn vervolgens bouwhistorisch
onderzocht.

Afb. 6.9. Het Kruithuis uit 1810.
Onder het maaiveld was alleen nog de onderste zone van het muurwerk aanwezig, de
fundamenten. Er werd een gedeelte van de kopse (oostelijke) gevel blootgelegd en een groot deel
van de noordelijke zijmuur, met vijf van de zes steunberen. Het muurwerk was gefundeerd op een
balkenrooster, waarvan het houtwerk (wegens de hoge ligging) in de loop der tijd is weggerot. De
positie van de balken is wel nog herkenbaar door de balkgaten in het muurwerk. Tussen de
balkgaten in de kopse (oostelijke) gevel zijn straatkeien geplaatst.
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De fundamenten hebben een iets uitstekende, lage voet, afgesloten met een bakstenen rollaag.
Van het opgaande muurwerk daarboven zijn slechts maximaal drie à vier baksteenlagen bewaard
gebleven.92 Op de noordoostelijke hoek is een hoekverband met klezoren toegepast.
Aan de oost- en noordoostzijde van de fundamenten werd een bakstenen regenwatergoot
aangetroffen, die waarschijnlijk uit een latere periode dan het Kruithuis stamde (spoor 3). Het gootje
had vermoedelijk oorspronkelijk een gemetselde afdekking (tunnel), die niet meer aanwezig was.
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Baksteenformaat: 25,5-27,5* 12,5-13*6,2-6,5cm, o.a. hardgebakken paarse bakstenen.
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7

(Post-)middeleeuws aardewerk
(N. Jaspers en S. Ostkamp)

7.1

Inleiding

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is tijdens het onderzoek alle ontgraven bovengrond gezeefd en
gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische vondsten. Omdat de herkomst van dit
materiaal, in tegenstelling tot de tijdens de aanleg en documentatie van de werkputten zelf
verzamelde vondsten, niet geheel duidelijk is, is besloten het daarbij aangetroffen aardewerk, glas
en de kleipijpen (vnr. 63) eerst te scannen Het doel van de scan was te achterhalen in welke
tijdspanne de vondsten te plaatsen zijn en op welke periode de nadruk ligt. Tevens is gekeken of er
nog speciale voorwerpen onder de vondsten aanwezig waren. Op de scanresultaten is een advies
voor het vervolgtraject gebaseerd. In onderstaande wordt eerst ingegaan op de uitkomsten van de
scan, waarna vervolgens ingegaan wordt op het aansluitend geanalyseerde materiaal.

7.2

Aardewerkscan stortvondsten

Aardewerk
Het aardewerk uit de binnenplaats van het KazerneKwartier is te dateren vanaf ca. 1600 tot en met
de jaren vijftig van de 20e eeuw. Het materiaal is erg gefragmenteerd en er lijken niet veel onderling
passende scherven onder het materiaal aanwezig te zijn. De aangetroffen bakselgroepen zijn rooden witbakkend aardewerk, geglazuurd steengoed, majolica, faience, industrieel wit aardewerk en
Europees porselein.
Van het roodbakkend aardewerk is een deel gedecoreerd met een witte slibversiering in de
ringeloortechniek. We zien hierbij zowel de Oosterhoutse variant als de Nederrijnse en zowel
voorbeelden uit de 17e als uit de 18e eeuw. Het witbakkend aardewerk behelst maar een zeer klein
deel van het aardewerk en stamt vooral uit de 17e eeuw.
Onder het geglazuurde steengoed zijn de oudste vondsten uit de binnenplaats herkend: Raerense
kannen met een met spatel nagedraaide hals, die normaliter op een standvoet staan, dateren van
rond 1600. De standvoet ontbreekt bij de aangetroffen exemplaren, maar de op basis van de hals is
toch het type wel te herkennen. De kannen zijn bedekt met een zoutglazuur en een ijzerengobe,
wat ze een karamelbruine kleur geeft. Ander 17e-eeuws steengoed betreft fragmenten van kannen
met een bruin pantermotief uit Frechen en de met kobaltblauw en in reliëf gedecoreerde kannen uit
het Westerwald. Ook is er 18e-eeuws steengoed uit het Westerwald aangetroffen, eveneens in
kobaltblauw gedecoreerd, maar dan aanzienlijk grover. De jongste vondsten onder het geglazuurde
steengoed zijn de restanten van mineraalwaterkruiken, deze dateren uit de latere 18e en de 19e
eeuw.
Een klein deel van de vondsten bestaat uit restanten van borden in majolica en faience. De weinige
fragmenten laten vrij grof uitgevoerde decoraties zien uit de late 17e en de 18e eeuw, het minder
verfijnde spul uit die periode.
De bulk van de vondsten bestaat uit industrieel wit aardewerk. We zien vooral borden, kommen en
koppen, maar ook andere tafelwaar zoals een vergiet of een juskom. Een deel van de vondsten is
aan de onderzijde voorzien van een beeldmerk van Petrus Regout, en dateren waarschijnlijk uit het
laatste decennium van de 19e eeuw. Wat vormgeving betreft zijn er ook voorbeelden van industrieel
wit aardewerk uit de 20e eeuw herkend.
Het Europees porselein bestaat uit gebruiksaardewerk en bouwkeramiek. Het gebruiksaardewerk
betreft voornamelijk kopjes uit de 20e eeuw, de jongste exemplaren lijken uit de jaren vijftig van de
20e eeuw te komen. De bouwkeramiek toont ons delen van bijvoorbeeld wc-potten en
elektriciteitsaansluitingen.
Glas
Ook bij het glaswerk zien we dezelfde periode van de 17e tot en met de 20e eeuw
vertegenwoordigd. Het oudste glas bestaat uit geblazen wijnflessen uit het midden van de 17e
eeuw tot en met in de loop van de 19e eeuw. Daarnaast zijn ook vele flessen gevonden die op
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industriële wijze geperst zijn. Behalve wijnflessen zien we ook kopjes, potten met een
schroefdeksel en medicijnflesjes in allerlei soorten en maten. De flesjes in deze laatste categorie
zijn vaak compleet bewaard gebleven en dateren uit de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw.
Conclusie scan aardewerk uit de bovengrond/stort
De vondsten zijn te dateren tussen ca 1600 en 1955. vondsten die nadrukkelijk uit de 16e eeuw
dateren zijn niet aangetroffen. In hoeveelheid ligt de nadruk op vondsten uit de 19e eeuw, maar ook
de eerdere periodes zijn duidelijk vertegenwoordigd. Het vondstmateriaal is sterk verrommeld en er
lijken weinig onderling passende scherven aanwezig te zijn. Aangezien het materiaal niet aan
afzonderlijke contexten te koppelen is, is verdere uitwerking niet zinvol geacht.

7.3

Het aardewerk uit sporen en structuren

De vondsten uit de sporen en structuren zijn in tegenstelling tot die uit de bovengrond en stort wél
aan een volledige analyse onderworpen omdat deze meer specifieke informatie over de betreffende
contexten kunnen verschaffen.
Deventer Systeem
Om de vondsten die tijdens de opgraving in Venlo KazerneKwartier zijn verzameld te kunnen
vergelijken met vondsten die elders in ons land tevoorschijn kwamen en nog zullen komen, is het
noodzakelijk dat ze typologisch op een standaardwijze worden ingedeeld en beschreven. Om tot
een dergelijke standaard te komen, is in 1989 het zogenaamde Deventer Systeem
geïntroduceerd.93 De doelstellingen van dit systeem zijn meervoudig. Enerzijds kunnen met behulp
van dit instrument op een snelle en eenvoudige wijze laat- en postmiddeleeuwse voorwerpen van
glas en keramiek worden ingedeeld en beschreven. Anderzijds ontstaat door deze manier van
werken gaandeweg een steeds groter wordende referentiecollectie voor de beschrijving van
vondstgroepen uit de genoemde periodes. Daarnaast kan op basis van de aan dit systeem
gekoppelde inventarislijsten van de beschreven vondstgroepen statistisch onderzoek worden
verricht naar het bij de diverse sociale lagen behorende aardewerken en glazen bestanddeel van
het huisraad. Zo kunnen bijvoorbeeld regionale verschillen in kaart worden gebracht. Op dit
moment bestaat al een aanzienlijke reeks van aan deze standaard gekoppelde publicaties.94 Het
materiaal dat te Venlo KazerneKwartier is opgegraven is volgens het Deventer Systeem
gedetermineerd.
De classificatie van aardewerk en glas met behulp van het Deventer Systeem volgt een vast
stramien. Eerst worden de keramiek- en glasvondsten per vondstcontext naar de daarin
voorkomende baksels/materiaalsoorten uitgesplitst. Vervolgens worden per baksel of
materiaalsoort (glas) codes toegekend aan de individuele objecten. Op basis hiervan wordt een
tellijst van het minimum aantal exemplaren (MAE) samengesteld en/of vindt een schatting van het
aantal potindividuen plaats op basis van de bewaard gebleven randpercentages (Estimated Vessel
Equivalents of kortweg EVE’s). Voor Venlo KazerneKwartier is gekozen om de methode van het
MAE te gebruiken, omdat er geen statistisch representatieve aantallen vondsten zijn verzameld om
methode van de EVE’s toe te passen. In Bijlage 6.1 is een tellijst opgenomen met het MAE en het
aantal scherven per Deventer-systeemtype. De aan de verschillende voorwerpen toegekende
codes bestaan uit de drie volgende elementen: het baksel of de materiaalsoort (glas), het soort
voorwerp en het op dat specifieke model betrekking hebbende typenummer. In bijlagen 6.2 en 6.3
is de verklaring van de gebruikte afkortingen voor de baksels en het soort voorwerp opgenomen.
Zo krijgt een pispot van roodbakkend aardewerk de codering: r(oodbakkend aardewerk)-pis(pot)-,
gevolgd door een typenummer (bijv. r-pis-5). Dit typenummer is uniek voor een bepaalde vorm.
Wanneer een model nog niet eerder is beschreven, krijgt het een nieuw typenummer dat
vervolgens in een centraal bestand wordt opgenomen.95 Door middel van de aan de voorwerpen
toegekende codes kunnen deze vergeleken worden met soortgelijke objecten die eerder binnen het
Deventer Systeem zijn gepubliceerd.
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Clevis & Kottman 1989.
Bitter, Ostkamp & Jaspers 2012, 9-14.
De centrale database achter het Deventer-systeem wordt beheerd door de Stichting Promotie Archeologie (SPA) in Zwolle.
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Alle contexten zijn, wanneer het vondstmateriaal dat toeliet, op basis van de aardewerkanalyse
gedateerd (Zie sporen- en structurenverhaal), evenals de vondstnummers. Deze dateringen zijn
tevens gekoppeld aan de archeologische periode-indeling zoals die is vastgesteld in het
Archeologisch Basis Register (ABR).96 In Bijlage 6.4 is de looptijd van de voor deze opgraving
relevante ABR-perioden opgenomen met de bijbehorende afkortingen, welke in deze rapportage
verder als bekend worden verondersteld.
De conservering van het aardewerk
In totaal zijn er 50 scherven verzameld uit sporen tijdens het archeologisch onderzoek, alle
afkomstig uit de nieuwe tijd. De scherven hebben een totaalgewicht van 1630 gram, wat neerkomt
op een gemiddeld gewicht van 32,6 gram per scherf. Het gemiddeld gewicht per scherf is een
manier om de fragmentatiegraad van aardewerk mee uit te drukken. Dit geeft een indicatie voor de
conserveringstoestand van het aardewerk. Kort gezegd, hoe kleiner en lichter de scherf, hoe
slechter bewaard. Voor postmiddeleeuws aardewerk is een gemiddeld gewicht van 32,6 gram heel
gebruikelijk. De fragmentatiegraad is dan ook niet uitzonderlijk hoog of laag te noemen. Toch is de
conservering van het aardewerk niet best. Er zijn er vrijwel geen onderling passende scherven
onder het aardewerk aanwezig. Om deze reden zijn er geen objecten terug te puzzelen tot
complete vormen. Er zijn zelfs geen vormen reconstrueerbaar op vormtype. Er is een Minimum
Aantal Exemplaren van 31 vastgesteld.
m p s3
w 2% 2% 2%
4%

s2
40%

r
50%

Afb. 7.1: Verhouding scherven per
bakselgroep (n=50).

Bakselgroepen, vormen en vormtypen
Er zijn in totaal zes verschillende
postmiddeleeuwse bakselgroepen opgegraven in
Venlo, Blerick: steengoed met
oppervlaktebehandeling (s2), roodbakkend
aardewerk (r), witbakkend aardewerk (w), majolica
(m), Aziatisch porselein (p) en industrieel steegoed.
De onderlinge verhouding tussen de bakselgroepen
is weergegeven in het cirkeldiagram (Afb. 7.1).
Daarnaast zijn er nog twee handgevormde
scherven gevonden, uit vermoedelijk de IJzertijd.
Eén daarvan is afkomstig uit de bovengrond (vnr. 6)
en één uit een profiel in werkput 62 (deze is niet
verzameld, te broos).
Zoals gezegd is het aardewerk uit de opgraving
dusdanig incompleet bewaard gebleven dat er geen
vormtypen zijn vast te stellen. Wel zijn er
vormfuncties te onderscheiden.

Steengoed met oppervlaktebewerking (s2)
Steengoed is afkomstig uit het Duitse Rijnland en is verhandeld via Keulen en via de rivieren naar
onze streken vervoerd. Steengoed is een aardewerksoort die zo heet in oven gebakken is dat de
scherf volledig is versinterd, een productietechniek die het uitermate goede waterdichte
eigenschappen verschaft. Maar liefst veertig % van de scherven behoort tot het geglazuurde
steengoed. In de meeste gevallen is het oppervlak bedekt met een zoutglazuur in combinatie met
een ijzerengobe. Het vroegste voorbeeld is een fragment van een Raerense kan met een
karamelkleurig oppervlak uit de late 16e of vroege 17e eeuw. De meeste fragmenten zijn afkomstig
van grote zuurkoolpotten uit de 17e of 18e eeuw met een paarse engobe aan de buitenzijde en
medaillons in reliëf. Daarnaast zijn er nog enkele fragmenten van 18e of 19e-eeuwse potten van uit
het Westerwald met een kobaltblauwe versiering aan de buitenzijde, vrij grof uitgevoerd. Een deel
van het steengoed is secundair verbrand. Ook deden vanaf het eind van de 17e eeuw de
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Het ABR wordt beheerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort.
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mineraalwaterkruiken hun intrede, waarvan enkele fragmenten zijn aangetroffen. Deze werden in
het Westerwald en in Frechen vervaardigd.
Roodbakkend aardewerk (r)
Het roodbakkende aardewerk is, met 50% van de scherven, het meest gebruikte aardewerk in
Venlo KazerneKwartier. Onmiskenbaar 16e-eeuws roodbakkend is niet onder de vondsten
aanwezig. Het vroegste lijkt uit de 17e eeuw te stammen, maar omdat het aardewerk erg
gefragmenteerd dan wel sterk verweerd is, is dit niet met zekerheid te zeggen. De duidelijkst
herkenbare scherven zijn die tot het Nederrijnse aardewerk behoren. We zien zowel met witte slib
gedecoreerde borden als ongedecoreerd roodbakkend aardewerk. De rest van het roodbakkend
aardewerk is niet op herkomst te determineren. Onder de vormen zijn verschillende functies te
onderscheiden. Zo zien we een deel van een ongeglazuurde bloempot, een deel van een kom, een
fragment van een kop bedekt met een mangaankleurig glazuur, potten en een pispot.
Witbakkend aardewerk (w)
Er zijn slechts twee scherven witbakkend aardewerk aangetroffen. Het betreft een wandscherf van
een kom of kachelpan uit de 18e of 19e eeuw en een kleine niet nader te determineren wandscherf.
Beide fragmenten zijn alleen aan de binnenzijde van loodglazuur voorzien.
Majolica (m)
Er is een randscherf van een majolicabord met een grof bloempatroon in blauw wit aangetroffen.
Dit type majolica werd vooral in het laatste kwart van de 17e en het eerste kwart van de 18e eeuw
gemaakt.
Porselein (p)
De enige scherf Chinees porselein is afkomstig van een kom met een onderglazuurbeschildering in
kobaltoxide (blauw) en een bovenglazuur beschildering in goud. De voorstelling toont bloemen met
een insect. De komt dateert uit de 18e of 19e eeuw.
Industrieel steengoed (s3)
Ook in industrieel steengoed is slechts een fragment gevonden van een kan met uitwendig een
bruin en inwendig een wit oppervlak. Dit stuk stamt uit de 19e eeuw.
Verspreiding van het aardewerk
Al het aardewerk uit sporen is aangetroffen in werkput 61. In onderstaande staafdiagrammen is de
verspreiding van het aantal scherven per bakselgroep (afb. 7.2) over het onderzoeksterrein
weergegeven. De meeste vondsten zijn verzameld uit de insteek van muurwerk S6, veertien
scherven in totaal, die op basis van de vondsten in het eerste kwart van de 18e eeuw lijkt te zijn
aangelegd (vnrs 8 en 19). De acht scherven aardewerk uit de insteek van een ander muurwerk S8
is minder specifiek in de 18e of de 19e eeuw te dateren (vnrs 5 en 18). De kuil S9 bevatte twee
fragmenten die eveneens niet nauwkeuriger dan in de 18e of de 19e eeuw te dateren zijn (vnr 46).
Uit de greppel S24 zijn in totaal negen scherven verzameld uit de 17e en de 18e eeuw (vnrs 12, 45
en 54).
De rest van het aardewerk is afkomstig uit lagen. In laag S1000 zijn acht scherven uit verschillende
periodes aangetroffen, met als jongste het kannetjes van industrieel steengoed uit de 19e eeuw
(vnrs 1, 2, 3 en 4). In laag S2000 zijn twee scherven zeer verweerd roodbakkend aardewerk
aangetroffen die niet nauwkeuriger dan ergens tussen 1500 en 1900 te dateren zijn (vnr 10). De
zeven scherven uit laag S2500 zijn afkomstig uit verschillende tijdvakken (vnrs 11, 13 en 15). zo is
hier het laat 16e- of vroeg 17e-eeuwse fragment van een Raerense kan gevonden, maar ook een
stuk van een steengoed pot uit het Westerwald uit de 18e of 19e eeuw.
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Afb. 7.2: Verspreiding aantal scherven per bakselgroep over de sporen in werkput 61 op het
onderzoeksterrein Venlo KazerneKwartier (n=50).

7.4

Conclusie

Het aardewerk uit de sporen en structuren uit vindplaats Venlo KazerneKwartier stamt volledig uit
de nieuwe tijd. De oudste vondsten dateren rond ca. 1600 en de jongste uit de 19e eeuw. Daarbij
wijkt het beeld af van de eerdere onderzoeken rond fort St.-Michiel, waarbij ook aardewerk uit de
prehistorie, Romeinse tijd, vroege en late middeleeuwen is aangetroffen. Het aardewerk is weinig
compleet bewaard gebleven waardoor er geen typenummers zijn vast te stellen. In sommige
gevallen is er sprake van verbrandingssporen op de scherven. Het aardewerk uit de bovengrond is
niet aan sporen te koppelen en bevat eveneens nieuwetijds aardewerk, waarbij het grootste deel uit
de 19e en 20e stamt en is vermengd met materiaal uit eerdere perioden, op zijn vroegst uit de 16e
eeuw, maar dat kan niet met zekerheid gesteld worden.
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8

Pijpaardewerk
(B. Konijnendijk)
In de 17e eeuw begint men in Nederland tabak te roken. Na een korte aanloopperiode, vanaf 1580,
komt het nieuwe gebruik langzaam in de belangstelling. De aandragers ervan zijn zeelieden die in
de West-Nederlandse havenplaatsen aanleggen en van daaruit verspreidt de tabak zich met
bijbehorende kleipijp over de rest van Nederland. Daarnaast zijn ook militairen van belang, niet
alleen omdat zij rookten, maar ook soms het pijpmakersambacht uitoefenden. Om aan de
groeiende vraag te voldoen gaat men overal lokaal kleipijpen produceren. De eerste makers
baseren zich op voor de hand zijnde voorbeelden en kopiëren die zo goed als zij kunnen. Vanuit
deze basis ontwikkelt zich vervolgens een regionale vorm, die wel de kenmerken bezit van de
algemene trend, maar vaak net genoeg afwijkt van andere vormen om herkenbaar te zijn.

Afb. 8.1. De vijf Hollandse basismodellen. Vlnr: dubbelconisch, trechter, ovaal, kromkop,
rondbodem. (tekening B. Konijnendijk)
In Venlo vindt dit verschijnsel ook plaats, hoewel er archivalisch niets bekend is over deze eerste
lokale pijpenmakers. Het materiaal dat in Venlo is gevonden is divers, er worden geïmporteerde
producten uit diverse centra aangetroffen en het lokale product blijft van eenvoudige kwaliteit,
waardoor het zelden van een pijpenmakersmerk is voorzien. Deze reclame-uiting is namelijk alleen
voorbehouden aan de pijpen van een representabele kwaliteit. Zodoende is het erg moeilijk om
Venlose kleipijpen als zodanig te duiden. Omdat Venlo op de grens met Duitsland ligt worden na
verloop van tijd ook de Duitse producten ingekocht. Het Duitse Westerwald bezit kleigronden die
zeer geschikt zijn voor het vervaardigen van kleipijpen, zodat ze naast de handel in deze klei ook
zichzelf en de regio kunnen voorzien van rookgerei.
Ondertussen vindt in Gouda een revolutie plaats op het gebied van de pijpenmakerij. Als geen
ander weten de Gouwenaren het proces van pijpenmaken onder de knie te krijgen, waardoor zij
steeds verder boven de concurrentie uitstijgen. In 1680 wordt het Goudse pijpenmakersgilde
opgericht en inmiddels is de lokale productie elders in Nederland vrijwel geheel uitgestorven. De
Goudse pijp is het mooist en het meest gewild. Het roken is dan inmiddels een gebruik geworden
dat zich verspreid heeft onder alle bevolkingslagen, overal in Nederland.
Ook in het vroeg 18e-eeuwse Venlo wordt de keuze voor de Goudse kleipijp gemaakt. Er is echter
een verschil met het westelijk deel van Nederland en dat is de ligging ten opzichte van de Duitse
markt. Het Westerwald ontwikkelt zich ook en weet na een paar decennia de Venlose aandacht
weer op zich te vestigen. Terwijl men in het westelijk deel van Nederland de Goudse pijp blijft
roken, de goedkope en eenvoudige pijpen uit Gorinchem en Schoonhoven daargelaten, stapt men
in Venlo na een paar decennia weer helemaal over op de Duitse kleipijpen. Deze situatie blijft
bestaan tot het uiteindelijke verval van het roken uit kleipijpen, eind 19e eeuw.
De opgravingsresultaten nader bekeken
Het totale aantal scherven van pijpaarden tabakspijpen uit het Kazernekwartier, Blerick, Venlo,
bedraagt 155 stuks. Een deel hiervan, 25 stuks, is daadwerkelijk afkomstig van de opgraving. Het
resterend deel, 130 stuks, is afkomstig uit de gezeefde bovengrond en als zodanig alleen nog te
koppelen aan de locatie. Ketel- en steelfragmenten zonder specifieke kenmerken zijn alleen geteld
voor dit rapport, ze worden niet beschreven.

56

In het navolgende worden de pijpfragmenten chronologisch behandeld. De groep die afkomstig is
van de opgraving zelf bestaat geheel uit 19e-eeuwse pijpen en zal daarom integraal behandeld
worden.
De 17e-eeuwse pijp (vondsten van de zeef)
De 20 pijpenkoppen uit de 17e eeuw zijn vervaardigd tussen 1620 en 1690. Daarmee komt vrijwel
de gehele 17e-eeuwse productieperiode aan bod. De vondsten zijn van overwegend regionale
herkomst, met uitzondering van twee pijpen uit Amsterdam. Deze zijn van een redelijke kwaliteit en
op de hiel gemerkt met een gekroonde roos. Ze zijn echter niet geglaasd en behoren daardoor niet
tot het beste wat een pijpenmaker kan bieden. De datering van deze twee modellen ligt tussen
1620 en 1630 en daarmee zijn ze de oudste exemplaren van deze opgraving.
Twee andere pijpen vormen een uitzondering op de groep doordat de steel is voorzien van florale
reliëfs. Dit is een eenvoudige variant van de barokke of gedecoreerde pijp uit de eerste helft van de
17e eeuw. Deze versieringen werden in de mal van de pijp aangebracht en liggen daarom op het
oppervlak van de kop of de steel. Dit soort decoratieve pijpen genoten een zekere populariteit,
gezien het feit dat ze regelmatig worden aangetroffen. Ze zijn ook in vrijwel alle lokale
pijpenmakerscentra gemaakt en verschillen, net als de pijpen zelf, van technische kwaliteit. Gelet
op hun kenmerken komen beide pijpjes waarschijnlijk uit Maastricht. Ondanks de grotere visuele
waarde van deze producten werden ze tot de eenvoudige pijpen gerekend.
De overige koppen zijn gering van kwaliteit, diffuus van vorm en laten zich enigszins dateren, maar
lastig koppelen aan een plaats van herkomst. Slechts één pijpje is nog gemerkt met een radering
op de hiel, maar naar een maker van dit soort ongeregistreerde uitingen blijft het raden. De
overeenkomst binnen deze groep is dat ze vrijwel allemaal behoren tot de goedkoopste soort
geproduceerde pijpen.
De 18e-eeuwse pijp (vondsten van de zeef)
Aan het eind van de 17e eeuw verschijnt in Gouda een nieuwe pijpenvorm; de trechterpijp. Omdat
de tabak steeds goedkoper wordt groeit de vraag naar pijpen met een grotere ketelinhoud en het
oude, dubbelconische model zit aan de top van zijn groei. Dat het nieuwe model in Gouda wordt
ontwikkeld is niet vreemd. Op dat moment begint in Gouda de grootste bloeiperiode van de
pijpnijverheid en de uitvoer strekt tot ver over onze landsgrenzen.
De trechterpijpen van de hoogste kwaliteit worden nergens nagemaakt, eenvoudigweg door het
gebrek aan techniek en de geringe meerwaarde op de markt. De eenvoudiger pijpen blijven in
andere centra bestaan. De trechtervorm wordt overgenomen en als goedkope variant aangeboden.
Vanaf 1740 is ook de trechtervorm passé en begint de opmars van de ovale pijp.
Uit het Kazernekwartier komen dertien fragmenten van trechterpijpen. Acht hiervan zijn van de
eenvoudige soort. Er is geen makersmerk aangebracht, drie maal is een zevenstippige Tudorroos
als eenvoudig decoratiemotief op de pijpenkop gezet. Deze pijpen kunnen theoretisch overal zijn
gemaakt. Op de zijkanten van de spoor van een enkele kop is een kruisje of plusje geplaatst. Het
plaatsen van dit soort tekens gebeurde erg vaak en is soms gerelateerd aan een bepaald centrum,
maar deze onbekende variant ondersteunt de gedachte dat de pijpen in deze periode nog steeds in
kleine hoeveelheden uit de regio werden gekocht.
De overige vijf exemplaren zijn Goudse pijpen van goede kwaliteit. Niet alleen verraadt de
hoogwaardige afwerking de herkomst van deze pijpen, maar ze zijn op Goudse wijze voorzien van
een duidelijk leesbaar merkteken.97 Vanwege de strenge Goudse gilderegels en de grote
onderlinge concurrentie binnen de Goudse stadsgrenzen zijn de Goudse pijpenmerken beter
gegraveerd dan merken uit andere plaatsen. Alleen wanneer de populaire Goudse merken werden
geïmiteerd zijn ze elders als zodanig herkenbaar, maar toch zelden zo goed gestoken als de
Goudse.
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Deze merken zijn: 'blok?' 1690-1725, 'zon' 1668-1842, 'trompet gekroond' 1696-1788, 'brandemmer' 1674-1762 en indet. door
breuk. Duco 2003.
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Afb. 8.2. Drie van de merken op de Goudse trechters.
Vlnr: trompet gekroond, brandemmer, blok. (tekening B. Konijnendijk)
Tussen de scherven bevindt zich een vondst waarvan het niet duidelijk is of het een trechterpijp
betreft, omdat de bovenzijde van de kop ontbreekt. De pijp is atypisch en niet van Goudse
oorsprong. De onderste helft van de pijp heeft de kenmerken van een late trechterpijp met een hiel
waarop geen merk is gezet. Op de zijden van de kop is een Tudorroos gegraveerd, maar dan niet
in de bekende zevenstippige vorm. Er is een vijfbladige roos afgebeeld. De kwaliteit van de
afbeelding is niet erg groot en in de persvorm al enigszins versleten geraakt.
Wanneer de Goudse pijpnijverheid op zijn hoogtepunt is, tussen 1740 en 1750, ontwikkelen de
Goudse pijpenmakers de pijp met ovale kop. De vraag op de markt naar pijpen is nu groot en
specifiek, zodat men naast - en van dit nieuwe model allerlei variaties uitvoert. De pijp is een
modebewust artikel en over de grenzen is de kijk op de vorm weer anders dan de Hollandse
zienswijze. Toch zijn er plaatsen waar men de pijpen liever zelf blijft produceren. Zo kan men in het
Westerwald intussen een kwaliteit leveren die helemaal niet zoveel voor de Goudse onderdoet. Om
zich te differentiëren geeft men de pijpen een vorm die afwijkt van de bekende Goudse vormen.
Het zijn met name deze pijpen die opduiken tussen het van het Kazernekwartier gezeefde
materiaal vanaf 1740. Er komen twee Westerwald-eigen vormen voor. Het eerste model is
dopvormig. De ketelinhoud blijft achter bij de standaard ovale pijp uit die tijd. De vorm blijft hangen
tussen ovaal en trechtermodel. Terwijl de ketelwanden bollig ovaal zijn gevormd, staat de
ketelopening schuin op de ketel-as, zoals dat bij trechterpijpen het geval is. De merken zijn vrijwel
allemaal verschillend en op een eenvoudige, maar leesbare manier gegraveerd.
Het tweede model is ook een kruising tussen het ovale - en het trechtermodel. De hoogte van deze
pijpen is gelijk aan de Goudse pijpen uit deze periode, de wanden van de ketel zijn ovaal, maar de
ketelopening staat weer schuin op de as van de kop. Binnen deze vorm is sprake van enige
variatie. Zo zijn een tweetal pijpen van dit type voorzien van een spoor in plaats van een hiel en is
het merk derhalve op de steelzijde van de kop geplaatst. De aandacht die aan de afwerking is
besteed is hoog. De pijpen zijn nauwkeurig geglaasd en de ketelopeningen zijn erg netjes
geradeerd. De merken van deze groep hebben niet dezelfde aandacht genoten. Ze zijn
ternauwernood te lezen door een onverschillige gravering of een slechte plaatsing, waardoor soms
maar de helft van het merk in de klei staat gedrukt. Een merk dat op deze beide vormen regelmatig
voorkomt is de 'GH' (6 maal).

Afb. 8.3. Het merk GH in verschillende variaties. Het merk staat
mogelijk voor de plaats Grenzhausen (Don Duco). tekening B. Konijnendijk

Naast deze twee modellen is er een aantal eenlingen opgegraven. Een standaard type
rondbodempijp is op de bodem gemerkt met 'PH' en is van Duitse herkomst. Een dopmodel pijp in
Goudse stijl blijkt een vervalsing. De pijp is van een bijna niet waarneembare, minder hoge kwaliteit
dan de Goudse exemplaren van dit type. Het hielmerk, het 'klaverblad', dat gezet is, is bijna
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amateuristisch afgebeeld vergeleken met de merken die in dezelfde periode (1740-1750) gezet
werden in Gouda, door werknemers van Jan Arijse Danens.98
Een rondbodempijp met reliëfs kan uit Gouda komen, maar is waarschijnlijk wederom van Duitse
origine. Het is een type pijp dat wel in Gouda is gemaakt, maar vaak richting Duitsland werd
geëxporteerd vanwege de voorliefde daar voor deze vorm. In Duitsland zelf werd hetzelfde model
uiteraard ook vervaardigd. Ook hier is de geringere kwaliteit een aanwijzing dat het om een Duits
product gaat. Omdat er van de kop zelf iets minder dan de helft over is, is het niet mogelijk op basis
van de vorm uitsluitsel te geven. De pijp is met een eenvoudig reliëf gedecoreerd. Op de bodem
van de pijp liggen knorren, die uitlopen in de steel. Boven de knorren is een overeenkomstig aantal
bloembladvormige vlakken aangebracht tot halverwege de kop. Het bloembladaccent wordt
versterkt middels een lichte arcering. Op de bovenzijden van de bladen staat een alternerend
patroon van lelies en tudorrozen. De datering van dit soort pijpen ligt in de tweede helft van de 18e
eeuw.
Een andere pijp met knorren is een kromkop met een hoge ovale ketel. de knorren bevinden zich
alleen op de onderste kwart van de kop. De vorm van de ketel is zoals die van een ovale pijp uit de
periode 1780-1790. Omdat de onderste kwart gedecoreerd is en de ketelvorm vanaf daar ook pas
inzet naar een kromkop, ontstaat een merkwaardige samensmelting tussen ovaal en kromkop. De
pijp is gemerkt met '46 gekroond', wat relateert aan Goudse export. In deze periode is het nog aan
Goudse pijpen voorbehouden om op de zijkanten van de hiel het Goudse wapenschild te dragen en
deze ontbreekt in dit geval. Ook nu gaat het om een Duits product, maar met een vanwege de
populariteit aangemeten Gouds merk.
Tot slot is er een kromkop die waarschijnlijk tussen 1760 en 1780 in Duitsland is gemaakt. Voor
een standaard type kromkop heeft deze pijp opnieuw een eigen, afwijkend model. De vorm van het
model is echter niet sterk en heeft toch het meest weg van een niet goed uitgevallen kopie. De
afwerking van de pijp is goed, maar het merk is onleesbaar. Bovendien is er tijdens of vlak na het
zetten een kringetje in komen te staan. Op de zijkant van de hiel staat een op het Goudse
wapenschild gelijkend merkteken. Het betreft een rechthoekig vlak waarop een M is aangebracht.
Daarmee heeft de pijp voldoende kenmerken om als een Goudse kopie door het leven te gaan.

Afb. 8.4. Wapenschild met M op de zijde (stoep)
van de hiel van een kromkop. (tekening B. Konijnendijk)
De ovale, 18e-eeuwse pijp is als model ondervertegenwoordigd. In totaal zijn 6 scherven als
zodanig aan te merken. Aangezien de opgraving modellen uit alle periodes heeft opgeleverd is dat
opvallend, temeer omdat het roken door de jaren heen alleen maar is toegenomen. Modellen van
even na 1800 zijn er dan weer veel, wat het contrast groter maakt.
Van de zes scherven is er één niet geschikt voor determinatie. Twee pijpen zijn afkomstig uit
Gouda, de overige drie zijn Goudse vervalsingen.99 Dit blijkt uit nagemaakte Goudse
wapenschilden op de zijkant van de hiel. De merken op de hiel zijn van bekende Goudse huizen,
maar zijn slechter gegraveerd dat in Gouda gewoon was. De kwaliteit van de pijpen zelf is nog
steeds goed te noemen.
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Duco 2003.
De merken zijn, respectievelijk: 'zwijn' 1724-1897, 'dubbel kruis' 1726-1855, 'BVB' 1730-1852, '46' en 'pijlenbundel'
1680-1799. Duco 2003.
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Afb. 8.5. Het merk BVB is vervalst, evenals het wapenschild van Gouda op de hielzijde.
(tekening B. Konijnendijk)
De 19e-eeuwse pijp
Aan de start van de 19e eeuw is de invloed van Gouda als exportcentrum van kleipijpen flink
afgezwakt. De handel vanuit het Westerwald naar de Oost-Nederlandse steden is onverminderd
doorgegaan. In Limburg worden in een aantal steden pijpenfabrieken opgestart, die vaak maar een
korte tijd bestaan. Hun modellenbestand is gebaseerd op de Goudse pijp en bekende merken
worden gekopieerd, vaak inclusief een verbasterde versie van het Goudse wapenschild op de
zijkant van de hiel.
In Venlo heeft van circa 1805 tot 1820 een pijpenfabriek gestaan. Er is weinig over de pijpen van
deze fabriek bekend. Een op dat moment populair Gouds merk, de '46 gekroond', werd in Venlo
nagemaakt, maar elders ook. De '46 gekroond' is twaalf keer op pijpen van de opgraving aan de
Kazernestraat gezet, maar het is niet te zeggen of juist deze pijpen lokaal zijn gemaakt. Het model
van de kop en de uitvoering van het merk en bijmerk verschilt daarbij onderling.
Op basis van het aangetroffen materiaal lijkt op het onderzoeksterrein in de 19e eeuw zo goed als
geen Goudse pijp meer gerookt te zijn. Op één enkele nog als Gouds te typeren pijp na, zijn alle
scherven van Duitse of Limburgse pijpen.

Afb. 8.6. Het merk 46 gekroond in verschillende uitvoeringen.
(tekening B. Konijnendijk)
De pijpen die zijn verzameld uit de sporen van de opgraving vallen allemaal binnen dit beeld. Uit
zowel spoor 1000 (aanleg vlak) als spoor 23 (een goot langs het Kruithuis) is één pijpenkop
verzameld. De overige 23 delen van pijpen komen uit spoor 24, een greppel waarin veel afval
terecht gekomen is. Ondanks dat er in deze greppel 17e en 18e eeuws aardewerk is aangetroffen,
zijn alle pijpfragmenten uit de 19e eeuw afkomstig. Het zijn ovale pijpen met een wat boller en
zwaarder uiterlijk dan hun voorgangers. Deze nieuwe vormaanpassing begint al vroeg in de 19e
eeuw. De pijpen zijn minder sterk van vorm dan de voorbeelden die uit Gouda komen. De
afwerking is redelijk, al doet de glazing streperig aan. Het belang van het Goudse wapenschild op
de zijkant van de hiel is nog aanwezig, aangezien dit met variaties is nagebootst. De noodzaak
hiertoe verdwijnt vanaf de tweede helft van de 19e eeuw, dan wordt het octrooi op het Goudse
wapenschild als bijmerk in Gouda niet meer gehandhaafd. Tussen de pijpen zit een variant die
afkomstig is uit Maaseik, waar ook een fabriek was gevestigd. Terwijl aan de ene zijde van de hiel
een Gouds imitatiewapen staat, is op de andere zijde een eikel gezet, het stadswapen van
Maaseik. Het merkteken op de hiel is de '6 gekroond'. Nog een dergelijke indicatie die refereert aan
een maker of plaats van herkomst zijn de 'I' en de 'M'. Deze letters zijn aan weerszijden van de hiel
geplaatst van pijpen met het merk 'LB gekroond'. Niet duidelijk is waar de 'I' en de 'M' voor staan.
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Afb. 8.7. Bijmerk van Maaseik met Gouds wapen en – merk.
Afb. 8.8. Bijmerk IM bij het merk LB gekroond, dat regelmatig op zijn kop is geplaatst.
(tekeningen B. Konijnendijk).
De hielmerken zijn uiteenlopend, er lijkt niet te zijn gekozen voor vertrouwde merken. Tussen de
merken die identiek zijn aan toen goed lopende Goudse merken, anonieme vervalsingen, zijn twee
merken aanwezig die refereren aan een specifieke, niet Goudse pijpenmaker. Deze merken zijn
vermoedelijk afkomstig uit het Westerwald. Het gaat om een sierlijk gekrulde letter M en om een
merk dat nog het meest lijkt op een 'Roker, of kind op een schommelstoel'. De uitvoering is niet
scherp genoeg om de juiste voorstelling te kunnen achterhalen.

Afb. 8.9. Sierlijk gezette M als merk.

Afb. 8.10. Roker, of kind op schommelstoel.

(tekeningen B. Konijnendijk).
Tot slot zijn er vier pijpen gevonden die uit de tweede helft en wellicht zelfs laatste kwart van de
19e eeuw stammen. Het zijn korte pijpen met een grote kop en ze zijn versierd op een wijze die
gangbaar wordt rond 1850. In deze periode kan een roker al kiezen voor sigaren, sigaretten of
pijpen van hout en porselein. Kortom, de belangstelling voor de kleipijp is tanende. Als reactie
komen pijpenmakers met nieuwe modellen in allerlei trendy uitvoeringen. De goed vormbare klei
leent zich hier uitstekend voor en zo blijft de kleipijp nog wat langer op de markt.
De pijpenkoppen van Blerick komen of uit Limburg, of uit het Westerwald. Tenminste één model
staat afgebeeld in een werk over de Weertse pijpenmaker Trumm-Bergmans.100 Dit is een pijp met
een overlangs gestreepte kop, waaronder een gestileerd bloemwerkje is gegraveerd.
Van de overige vormen, allemaal rondbodem pijpen, is er één voorzien van een omgekeerde
vogelkop, met de snavel aan de voor- en achterzijde van de ketel. De tweede ketel wordt dan weer
vastgegrepen door een grote arendsklauw. De laatste ketel heeft uit de steel lopende knorren die
de kop ter hoogte van de steel omsluiten. Daarboven is de structuur van een rieten mand
aangebracht. De kwaliteit van de laatste drie beschreven decoraties is bedenkelijk eenvoudig en
oogt zelfs wat versleten.
Conclusie
Allereerst is het ontbreken van West Nederlands materiaal opvallend. De invloed van de grootste
pijpen-exportstad ter wereld, Gouda, lijkt weinig vat op Venlo te hebben gehad. Slechts een korte
periode, van ongeveer 1700 tot 1740, voert de Goudse pijp de boventoon. In deze periode is
Gouda alle handelsconcurrenten de baas geweest, door een vernieuwd product op de markt te
zetten, namelijk de trechterpijp, met voor het eerst een dunne steel. Omdat Gouda op dat moment
overloopt van met elkaar wedijverende pijpenmakers kunnen ze die optisch fraaie producten voor

100

Engelen 2006, Pijpenfabriek Trumm-Bergmans Weert. pagina 82 (mal), pagina 95.
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een scherpe prijs verkopen. Voor de overige perioden kiest men voor goedkopere producten van
regionale en Duitse leveranciers. De veelal gekopieerde pijpen laten zich goed onderscheiden van
hun Goudse voorbeeld. De vorm is anders of minder stabiel, de afwerking niet altijd goed
uitgevoerd en de geplaatste bijmerken zijn afwijkend. Eigen pijpenmakersmerken, zoals uit het
Westerwald, zijn zelden duidelijk gegraveerd en vaak onzorgvuldig geplaatst. Dit staat haaks op de
strenge merkenregels van het Goudse pijpenmakersgilde.
Door gebrek aan gesloten context en het geringe aantal pijpenkoppen die zijn geborgen tijdens de
opgraving is het lastig om specifieke conclusies over de gebruikers aan het Kazernekwartier te
trekken, maar globaal beschouwd laat het materiaal eenzelfde beeld zien als door Duco is
beschreven in zijn artikel 'Pijpvondsten van de Maasboulevard te Venlo'.
De introductie van het roken volgt in Venlo vrij snel na de introductie ervan in de Westelijke
havensteden. De oudste pijpen van de opgraving zijn geïmporteerd uit het Westen, maar de lokale
productie laat niet lang op zich wachten. De kwaliteit van de pijpen blijft van de eenvoudigste soort.
Ook uit de regio worden pijpen in Venlo verhandeld, weer gaat het om pijpen van een eenvoudige
kwaliteit. In de beginjaren van de 18e eeuw sluit men in Venlo aan bij de rest van Nederland en
rookt men naast eenvoudige ook de duurdere, maar modieuze Goudse pijp. Zodra de
Westerwaldse pijpenmakers een gelijkend afgewerkt product kunnen leveren verschuift de keuze
weer. Vanaf nu worden wel steeds vaker imitaties van Goudse pijpen gerookt. De Venloër moet in
dat opzicht eerder prijsbewust dan modieus zijn geweest. Tussen het vondstmateriaal van de
opgraving is tot laat in de 19e eeuw in ieder geval bijna geen Goudse pijp meer aanwezig.
Op basis van de rooksporen op de vondsten is te stellen dat de gebruikers geen gewoonterokers
zijn geweest. De pijpen zijn gemiddeld beschouwd licht gerookt, wat duidt op occasioneel gebruik.
Het roken als sociaal maatschappelijk verschijnsel zal waarschijnlijk ook geen groot aandeel
hebben gehad in Venlo. Er is gekozen voor eenvoudig rookgerei, zonder al te veel belangstelling
voor distinctie of de grote merken. Pas als deze op kopieën staan, worden ze gerookt.
Vanaf de 19e eeuw kiest men hoofdzakelijk voor Limburgse pijpen. Dit hangt samen met het
opkomen en vaak snel weer verdwijnen van een aantal fabrieken in de provincie. In Venlo heeft
een fabriek gestaan van ongeveer 1800 tot 1820. Over de meeste pijpen die deze fabrieken
maakten is weinig te achterhalen, omdat ze meestal van imitatiemerken werden voorzien en geen
eigen uitstraling hadden.
Het beeld van de rookgewoonten, zoals vastgesteld op basis van het opgegraven materiaal, is in
grote lijnen gelijk aan het beeld dat de vondsten van het onderzoek aan de Maasboulevard geven.
Ook de keuze voor twee specifieke Westerwaldmodellen of het regelmatig voorkomen van het merk
'GH' rond de helft van de 18e eeuw levert het zelfde beeld op beide sites.
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9

Metaalvondsten
(J. Langelaar en A.V.A.J. Bosman)

9.1

Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn er metaalvondsten aangetroffen in een aantal sporen, waarbij een
greppel nabij het Kruithuis verreweg de meeste vondsten heeft opgeleverd (spoor 24). Verder is
tijdens het onderzoek alle afgegraven bovengrond gezeefd. Hierbij zijn archeologische vondsten
door een archeoloog verzameld, waaronder een groot aantal metalen voorwerpen. In het
navolgende worden eerst de vondsten van de opgraving besproken, waarna de vondsten uit de
gezeefde bovengrond aan bod komen. De vondsten van de opgraving zijn gedetermineerd en
beschreven door J. Langelaar (ADC ArcheoProjecten). De vondsten uit de bovengrond zijn
gedetermineerd en beschreven door A.V.A.J. Bosman (Military Legacy).

9.2

Metaalvondsten van de opgraving
(J. Langelaar)

Voorwerpen van metaal waren in de middeleeuwen, tot op de dag van vandaag, alomtegenwoordig
in de woon- en werkomgeving. Van het enorme aantal voorwerpen dat in het verleden rouleerde
vinden we helaas maar een zeer klein deel terug. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat
voorwerpen werden omgesmolten wanneer ze kapotgingen, of uit de mode raakten. Vooral voor de
waardevolle materialen is de archeoloog afhankelijk van ongelukjes en toevalligheden. Behalve de
manier waarop metalen voorwerpen in de grond terechtkwamen, heeft de manier waarop ze weer
aan het licht komen zijn invloed op het aantal vondsten. Met de invoering van de metaaldetector in
de standaarduitrusting nam vooral het aantal kleine vondsten sterk toe: zaken zoals spelden, en
munten, die anders over het hoofd gezien zouden worden.
Tijdens het in dit rapport besproken onderzoek zijn tijdens de aanleg en documentatie van de
werkputten 80 metalen voorwerpen en delen van voorwerpen verzameld. De voorwerpen zijn over
het algemeen in een redelijk goede tot matige conditie. De meeste vondsten zijn van lood. Het
betreft vooral vuurketshouders (onderdelen van het vuursteengeweer) en verschillende kogels.
Daarnaast zijn er onderdelen van het uniform, die over het algemeen gemaakt zijn van een
koperlegering. Het gaat om knopen en delen van militaire hoofddeksels, de zogenaamde sjako’s.
Ten slotte is er ook ijzer gevonden, in de vorm van (delen van) kanonskogels.
Vier fragmenten waren ondefinieerbaar of recent en zullen in deze rapportage niet verder worden
besproken. In het navolgende zullen de overige 76 voorwerpen worden besproken aan de hand
van de functie die aan de voorwerpen toegekend kan worden.
Militaria
Militaria is de benaming voor alle voorwerpen van zaken met betrekking tot het krijgswezen, politie
en dergelijke. Hieronder vallen uiteraard wapens munitie en toebehoren, maar bijvoorbeeld ook
(onderdelen) van uniformen.
Het ligt voor de hand dat het archeologisch onderzoek binnen het fort en kazerne veel vondsten uit
deze categorie heeft opgeleverd.
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Afb. 9.1. Enkele aangetroffen vuurketshouders en de locatie waar deze gemonteerd werden op het
geweer.
Zo zijn er onder verschillende vondstnummers in totaal 35 vuurketshouders en fragmenten van
vuurketshouders verzameld.101
Enkele zijn voorzien van een decoratie in de vorm van een parelrand, en enkele zijn nog compleet
met vuursteen.
Een vuurkets is een onderdeel van een vuursteengeweer, en bestaat uit een loden houder met
daarin een vuursteen ingesloten. En doormiddel van een slag van de kets tegen de vuursteen
ontstaat er een vonk die voor ontbranding van het kruit in de kamer zorgt, zodat de kogel word
afgevuurd ( zie afb. 9.2).

Afb. 9.2. Schematische tekening van een vuursteenslot. A: Slotplaat. H: Haan. V: Vuursteen. S:
Klemschroef. K: Kets of schraapstaal, ook wel batterijplaat genoemd. P: Kruitpan. D: Drukveer. Uit:
A.Wouters APAN/EXTERN 1995/96 5.
Opvallend is dat alle vuurketsen afkomstig zijn uit één enkele greppel, die nabij het uit 1810
gedateerde Kruithuis.102
Het grote aantal vuurketshouders kan beteken dat er schietoefeningen hebben plaatsgevonden en
de verbruikte vuurketshouders als afval gedumpt zijn. Er zitten echter nog volledig intacte,
functionele vuurketsen tussen, waarvan je niet verwacht dat men deze zou dumpen als afval. De
mogelijkheid bestaat dat de vuursteenketsen omstreeks het midden van de 19e eeuw massaal zijn
gedumpt in het kader van de overgang van de vuursteenmusket naar modernere geweren.
In dezelfde greppel zijn tevens in totaal negen musketkogels van verschillend kaliber
aangetroffen.103 Vijf musketkogels hebben een diameter van 13mm, twee een diameter van 10 mm
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Vondstnummers: , 23,24,25,28,33,35,36,38,39,40,41,44,53,55.
Spoor 24, werkput 61
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en twee een diameter van ongeveer 20mm (vervormt). De kogels met een diameter van 10 mm en
van 13 mm behoren tot de lichtere vuur wapens, zoals een pistolet, de kogels van 20 mm behoren
tot de zwaardere vuurwapens, zoals musketgeweren.
Ook zijn er in de greppel totaal elf koperen plaatjes verzameld.104 De plaatjes hebben verschillende
afmetingen, 22mm-20 mm 28mm-20mm en 20mm-15mm. Dit soort plaatjes zijn schubben van een
kinriem van een helm (zie afb. 9.3).105 Enkele van deze plaatjes zitten nog aan elkaar bevestigd
met ijzeren nageltjes. Dit type kinriemen komt veelal voor in de eerste helft van de 19e eeuw, en
behoren bij een dragonderhelm. Een dragonder was een infanterist die zich per paard verplaatste
en te voet vocht.

Afb. 9.3. Dragonder-helm. Bron: Collectie legermuseum Delft.
In totaal zijn verder acht mortiergranaat scherven verzameld.106 Dit soort mortiergranaten dateren
tussen 1550 - 1750. Deze scherven werden aangetroffen in een langwerpige kuil, gevuld met
baksteenpuin (spoor 6), aan de binnenzijde van de oostelijke vestingmuur (spoor 1) en bij een
bakstenen stortbak, die onderdeel was van een goot (spoor 23).
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Vondstnummers: 42,47,48,49,50,52,55.
Vondstnummers 34 en 55.
http://www.collectie.legermuseum.nl/asp/page.asp?alias=strategion&view=strategion&id=i001879&
show=detail&priref=108478&collection=mediatheek&q=
106
Vondstnummers 17, 20 en 60.2 / 60.3
104
105
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Aan de buitenzijde van de oostelijke vestingmuur is een kanonskogel aangetroffen.107 Het betreft
een ijzeren kogel met een diameter van 95 mm. Dit soort kanonskogels werd gedurende een
langere tijd gebruikt en de datering ligt tussen 1550 – 1830.

Afb. 9.4. Koperen knoop.
Overig
Aan de binnenzijde van de oostelijke vestingmuur is een grote ijzeren nagel of spijker
aangetroffen.108 De nagel is 340 mm lang, met een diameter van 30 mm. Gebruik en datering
onbekend.
Bij de mogelijke schietpaal of vlaggenmast zijn twee platte rechte ijzeren beugels aangetroffen.109
Beide hebben een lengte van 340 mm en aan één uiteinde lopen zij breed uit. Aan het eind van de
uitlopende delen zitten gaatjes met bouten om ze ergens aan te bevestigen. De twee beugels
worden uit elkaar gehouden door 2 ronde tussenbeugeltjes. Gebruik functie en datering onbekend.
Uit de greppel waar een groot aantal kogels en vuurketshouders zijn aangetroffen, zijn tevens nog
een aantal andere metaalvondsten aangetroffen. Het gaat daarbij om de volgende zaken.
Een koperen ring met een diameter van 33 mm en aan de buitenzijde een opstaande rand
(spoor 24).110 Gebruik en datering onbekend.
Twee loden fragmenten, bestaand uit een loden plaatje 50 mm - 30 mm en een loden
plaatje 45 mm – 22 van 45 mm – 22 mm.111 Gebruik en datering onbekend.
Een tinnen fragment (vnr 55-3) van 55mm bij 35 mm. Dit is voorzien van een decoratie in
de vorm van een ornament. Mogelijk betreft het een stukje van een voet van een
kandelaar? Datering onbekend. Twee fragmenten van koperen hulzen, gevuld met hout.112
Eén huls heeft afmetingen 70 mm- 18 mm en één huls 16 mm- 20 mm. Gebruik en
datering onbekend. Een koperen horlogesleutel, uit de 19e eeuw.113
Een gladde, koperen knoop, 20 mm diameter.114 Datering tussen 1750-1900.
Een koperen knoopje, met vier gaatjes, 17 mm diameter.115 Deze komen voor tussen 1800
-1900.
Een koperen gespje, 22 mm bij 18 mm, waar de middensteun van ontbreekt.116
Vermoedelijk gaat het hier om een schoengespje. Datering ligt tussen1650-1800.117
Ten slotte is een militaire knoop gevonden.118Het is een knoop met nummer 2 er op
afgebeeld (zie afb. 9.4). Het betreft een Belgische uniformknoop, gedragen op het uniform
vanaf 1914. De genummerde knopen werden gedragen op de uniformen van
Linieregimenten, Jagers te voet. Artillerie,Genie en andere eenheden.119
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Vondstnummer 59.
Vondstnummer 60.
Spoor 9, vondstnummer 7.
110
Vondstnummer 29.
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Vondstnummers 26, 31.
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Vondstnummers 55-2 en 55-3.
113
Vondstnummer 55-2.
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Vondstnummer 55-2.
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Vondstnummer 55-2.
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Vondstnummer 55-2.
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Whitehead 1996,103.
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Vondstnummer 27.
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http://www.bloggen.be/historische_knopen.
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De Belgische uniformknoop heeft wellicht te maken met Wereldoorlog I. Nederland was in deze
oorlog neutraal en die neutraliteit moest gehandhaafd worden. De neutraliteit hield bijvoorbeeld in
dat soldaten van de oorlogvoerende naties moesten worden ontwapend en geïnterneerd
gedurende de rest van de oorlog als zij de Nederlandse grens overschreden. Mogelijk verbleef een
Belgische soldaat enige tijd op de kazerne.

Afb. 9.5. Koperen muntgewicht.
Munten
In een kuil nabij het Kruithuis is een koperen muntgewicht aangetroffen (zie afb. 9.5).120 Het
muntgewicht is 11 mm bij 11 mm en heeft een gewicht van 3 gram. Aan de voorzijde staat een
portret afgebeeld van een koning kijkend naar links, met aan weerszijde een gekroonde letter. Links
van het portret staat een gekroonde letter O en rechts een gekroonde E. Aan de keerzijde staat een
makersmerk in de vorm van een molenijzer. Vermoedelijk gemaakt door Isaac te Welberg te
Amsterdam 1605 – 16xx. Datering eerste helft 17e eeuw.121 De einddatum is onduidelijk, het is niet
bekend wanneer Isaac te Welberg stopte met het fabriceren van muntgewichten.
In de greppel rondom het Kruithuis, waar veruit het meeste metaal in is aangetroffen is tevens een
koperen munt gevonden.122 De tekst leest het volgende: VZ SCHEIDE MUNZE 1 PFENNING KZ
360 EINEN THALER. Duitse Staat Pruisen. Friedrich Wilhelm III 1797-1840.123 Het jaartal is helaas
onleesbaar.
Nijverheid
In een recente verstoring is een ijzeren fragment van een gereedschap verzameld.124 Het betreft
een stukje van de schacht waar de (houten) steel van het voorwerp in heeft gezeten. Aard van het
gereedschap en datering onbekend.
Tafelgerei
Uit de greppel rondom het Kruithuis zijn verschillende fragmenten van tinnen lepels verzameld.125
Het gaat daarbij om twee fragmenten van bakken, zonder stempels of keuren en een fragment van
een heft met een lengte van 70 mm en een diameter van 20 mm. Datering van de fragmenten ligt
tussen 1700 -1900.
Samenvatting
Tijdens de opgraving zijn een groot aantal metalen voorwerpen aangetroffen. De metaalsoorten die
gebruikt zijn betreffen ijzer, koper, tin en lood. Over het algemeen zijn het militair gerelateerde
vondsten, zoals de vuurketsen, kogels, en onderdelen van uniformen. De datering van de
individuele vondsten ligt tussen 1550 – 1950.
Een groot deel van de vondsten is evenwel afkomstig uit een greppel, die parallel aan het uit 1810
gedateerde Kruithuis gesitueerd is en vermoedelijk gelijktijdig daarmee. Op basis daarvan lijkt
gesteld te kunnen worden dat hoewel de metaalvondsten op zich een ruime datering kennen, zij
vanwege de context waarin zij zijn aangetroffen in de 19e eeuw geplaatst kunnen worden.
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9.3

De zeefvondsten
( A.V.A.J. Bosman, Military Legacy)

De tijdens het mechanisch zeven van de bovengrond verzamelde archeologische vondsten zijn
onder één vondstnummer samengebracht: 63. Ten behoeve van de determinatie is een
subnummering aangebracht. In totaal zijn er 56 objecten beschreven. Zie voor een beschrijving per
object Bijlage 9.1.
In het onderstaande worden de vondsten per onderscheidde functiecategorie besproken.
Kanonskogels
De fragmenten en complete kanonskogels zijn alle van zogenaamde voorladers (vondsten 1 t/m 21,
bijlage 9.1). Dit type geschut wordt in de 15e eeuw ontwikkeld en zal tot in de 19e eeuw in gebruik
blijven. Hierbij wordt het projectiel voor in de loop van de vuurmond in gebracht, nadat eerst een
lading is geplaatst om de kogel te kunnen verschieten. Via het tot ontbranding brengen van een
kruitlading of –koord in het zundgat aan de achterzijde van de vuurmond, wordt deze afgeschoten.
Aangezien het bij de vondsten uit Blerick met uitzondering van twee gevallen steeds om scherven
gaat van holle ronde projectielen, is duidelijk dat deze ooit een explosieve lading hebben bevat. Het
aantal mogelijkheden van gebruikt geschut zijn de volgende:
1. Een vuurmond met lange loop had waarmee over grotere afstand massieve kogels of blikken
dozen konden worden afgevuurd. Deze kogels konden vijandelijk geschut of vestingmuren
vernielen en de blikken dozen werden gevuld met schroot en ingezet om vijandelijke troepen uit te
schakelen;
2. Een houwitser is een vuurmond met een kortere loop. Deze vuurden langs een krommere baan.
Houwitsers konden ook exploderende projectielen afvuren.
3. Mortieren zijn vuurmonden met een zeer korte loop. Deze verschoten explosieve projectielen
met een hoge boog, waardoor ze ook wel als worpgeschut bekend staan. De zware gietijzeren
projectielen werden door twee kanonniers met behulp van haken in de loop geplaatst. Om die
reden zijn de kogels van twee ogen voorzien. In de kogel zat een aparte lont die aangestoken werd
voordat de mortier werd afgeschoten.

Afb. 9.6. Mortierbom uit Bourtange, diameter 18,5 cm (naar Kist 1993).
De grens tussen de vuurmondtermen kanon, houwitser en mortier zijn niet scherp. Het woord
houwitser is afgeleid van het Duitse haubitze, dat is afgeleid van het Tsjechische woord houfnice
('katapult'), de naam van een 15e-eeuws geschut. Het woord kanon is afgeleid van het Italiaanse
cannone, de vergrotende vorm van het van oorsprong Latijnse woord canna, wat staat voor 'riet' of
'buis'. De invoering van de getrokken loop in de 19e eeuw doet het gebruik van ronde kogels
verdwijnen.
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Afb. 9.7. Aantallen per gereconstrueerde diameter van de mortierbomscherven.
Op basis van de (gereconstrueerde) diameter van de fragmenten lijkt er in ieder geval sprake zijn
van minstens twee kalibers. Ten eerste één die rond 15 cm ligt. De andere fragmenten groeperen
zich rond 22 cm. Dit is ook in overeenstemming met de dikte van de fragmenten. Bij het kleinere
kaliber is dit 2 cm, bij het grotere kaliber zijn de scherven dikker. De dikte van de scherven varieert
echter per exemplaar, waardoor dit geen zeker basis is voor indeling in kalibers.

Afb. 9.8. Duitse patronen met ijzeren hulzen (bron: Internet).
Patroonhulzen
Een aantal patroonhulzen stammen duidelijk uit de periode van de bezetting 1940-1945 (bijlage
9.1, vondsten 30 t/m 33). Het zijn in alle vier gevallen Duitse randloze patronen (7.92 x 57 Mauser).
Deze patronen werden zowel in de K98k karabijnen als mitrailleurs, zoals de MG 34 en MG 42
verschoten. Het is de standaard Duitse patroon gedurende WO 2. Het voorkomen van ijzeren
hulzen past in het beeld dat gedurende de oorlogsjaren als gevolg van schaarste aan koper over
gegaan is op het vervaardigen van ijzeren hulzen. De enige koperen huls tussen de vondsten heeft
een vooroorlogse datering: 1935. De stempeling P198 geeft aan dat de patroon gemaakt is bij de
Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Röderhof, bij Belzig in Brandenburg. Dit stempel is
daar tussen 1935 en 1937 in gebruik op koperen hulzen. S* staat voor Spitzgeschoß, ofwel een
patroon met scherpe punt. Het laatste getal (8), staat voor het leveringsnummer.
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Afb. 9.9. Duits laars- en Brits schoenbeslag uit WO 2 (bron: Internet).
Hakbeslag
Het hakbeslag is van een typische vorm die zowel in het Duitse als Britse en Canadese leger in
gebruik was (Bijlage 9.1, vondsten 35 t/m 38). Ook het vooroorlogse Nederlandse leger schoeisel
had een dergelijk hakbeslag sinds 1895. Na 1945 is door het Nederlandse leger gebruik gemaakt
van achtergelaten Geallieerd schoeisel. Daarna is een eigen productie opgezet waarbij sterk op het
Britse en Canadese lijkende voorbeeld gevolgd is. Het enige verschil tussen het Duitse en
Nederlandse hakbeslag enerzijds en het Brits/Canadese hakbeslag anderzijds is dat de laatste
sleufjes als gaten hadden voor de spijkers, daar waar die bij de eerste rond zijn. Hiermee is er geen
zekere datering te geven voor deze voorwerpen.

Afb. 9.10. Nederlandse militaire lepel (collectie Bosman, Military Legacy).
Bestek
Het bestek is ten dele als typisch militaire uitrusting te duiden (Bijlage 9.1, vondsten 41 t/m 51).
Zeker geldt dit voor het vertinde ijzeren bestek (45, 46 en 48) Andere, zoals 42 en 44 zijn als civiele
aanschaf te beschouwen. Deze kunnen echter wel in kantines of (officiers)mess zijn gebruikt. Met
name geldt dit voor het gebaksvorkje (51).
Kledingaccessoires
Vondst 54 (bijlage 9.1) is wellicht een gesp van een padvinders uniform. Kort na het verschijnen
van het boek Scouting for boys door Baden Powell waren er als gevolg van de Boerenoorlog nog
sterke anti-Britse sentimenten in Nederland. Men verkoos een eigen koers te varen. Pas in de jaren
30 verandert dit, wat ook door de bezetter is opgemerkt. Op 2 april 1941 werd namelijk de
padvinderij door de Duitsers verboden. De organisatie verdween echter niet want veel padvinders,
die zich nu woudlopers noemden, kwamen nog wel bijeen, maar niet meer in uniform en niet meer
in hun eigen clubhuizen. Rond 1943 vielen veel groepen uiteen, met name door de toen gevaarlijke
leeftijd van diverse leden. Ze kwamen immers in aanmerking voor de Arbeitseinsatz, en werden als
werkkrachten in kampen of Duitsland ondergebracht. Waar mogelijk doken ze onder. In het laatste
oorlogsjaar kwamen veel padvinders bij het verzet, waar ze werkten in de boodschappen- en
koeriersdienst en hielpen de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten met de voedselvoorziening.
Ook werden zij ingeschakeld door de Jeugdhulpdienst. De gevonden gesp kan daarmee van voor
1941 zijn, maar het is niet waarschijnlijk dat deze openlijk gedragen is in de jaren daarna. Het is
niet uit te sluiten dat de gesp verloren ging na (tijdelijke) gevangenzetting op het kazerneterrein of
na de bevrijding.
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Afb. 9.11. Achterzijde van Nederlandse manschappenjas, detail van taille zijhaak (collectie
Bosman, Military Legacy).
Vondst 56 is een koperen taillehaak van de model soldatenjas. Het betreft één van de twee
zijhaken, die samen met de twee achterhaken de militaire koppel met uitrusting op zijn plaats hield.
De achterhaken waren voorzien van een Nederlandse leeuw, zoals op de knopen. De haken blijven
in gebruik tot en met 1940, waarna de tunieken nog kort door de Opbouwdienst zijn gebruikt.
Gedurende de oorlog hebben de Duitsers veel Nederlandse uniformen omgebouwd en voor eigen
gebruik ingezet. Hierbij werden de taillehaken en knopen vervangen voor Duitse exemplaren.
Conclusies
Het onderzoek heeft vooral plaatsgevonden aan de hand van een fysieke inspectie van alle
vondsten. Tevens zijn foto’s gemaakt en is kort literatuur onderzoek uitgevoerd. Er is op basis van
deze primaire en afgeleide bronnen een voldoende determinatie mogelijk van de gevonden
objecten, al zijn er enkele vraagtekens blijven staan.
Samenvattend kan gesteld worden dat de 56 op de zeef gevonden voorwerpen voornamelijk van
militaire origine zijn of kunnen in een militaire context zijn gebruikt. Met name de bom- of
granaatscherven vertegenwoordigen een oudere periode, die wellicht al vanuit de Tachtigjarige
Oorlog kan stammen. Slechts een klein deel is onmiskenbaar aan de periode van WO 2 te
verbinden. Het betreft met name de door de Duitsers achtergelaten zaken zoals patroonhulzen.
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10 Synthese
(J. Loopik)

10.1 Algemeen
Tijdens het in dit rapport besproken onderzoek zijn conform verwachting sporen aangetroffen die
samenhangen met de aanleg en het gebruik van het fort St.-Michiel. Er zijn evenwel, in
tegenstelling tot de verwachting, geen sporen aangetroffen uit de daaraan voorafgaande perioden
(zie hoofdstuk 3 - Vooronderzoek). Met de aanleg van het fort werd volgens de historische bronnen
op St. Michielsdag 1641 begonnen en was in 1643 afgerond. De vesting bleef vervolgens tot aan
1867 in gebruik, waarna deze werd ontmanteld en het terrein in gebruik genomen werd als
kazerneterrein voor het Nederlandse leger.
Tijdens het onderzoek kon vastgesteld worden dat de bodem binnen het onderzochte
leidingentracé geheel was afgetopt en tot op het archeologisch relevante niveau grotendeels
verstoord was. Voor zover niet verstoord, werd het daarbinnen herkennen van archeologische
sporen bemoeilijk doordat aan de oostzijde van het terrein sprake was van ‘verbruining’ waardoor
eventueel aanwezige sporen zich niet of slechts zeer moeilijk lieten onderscheiden van de
natuurlijke ondergrond. Desalniettemin zijn delen van de vestingmuur die het fort omgaf terug
gevonden, alsmede een deel van een Kruithuis. Tevens zijn een greppel, uitbraaksleuven, kuilen,
puinsleuven en een bakstenen krans onderzocht. Alle sporen behoorden, voor zover dat kon
worden bepaald, tot de gebruiksfase van de vesting.
De vestingmuur in het uiterste westen van het plangebied is aan beide zijden ontgraven. Aan de
binnenzijde bevond zich een aantal steunberen, die net als de muur zelf gefundeerd waren op een
balkenrooster. Aan de bovenzijde was de muur opvallend slordiger gemetseld, alsof men haast had
bij het voltooien ervan. Monsters genomen ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek
leverde helaas geen datering op. De datering van de aanleg van de muur binnen het hier
besproken onderzoek blijft daarom onduidelijk.
De buitenzijde van de muur bestond uit een strakke, zorgvuldig gemetselde schil, gefundeerd op
een balkenrooster. Dit betreft een herstelfase.
Aan de buitenzijde was goed te zien dat de voorheen aanwezige gracht was gedempt met
verschillende pakketten. Aan de bovenzijde van deze pakketten zijn verschillende grote bakstenen
brokstukken aangetroffen, afkomstig van de vestingmuur, welke zeer waarschijnlijk met de sloop
van de vestingmuren in de late 19e eeuw naar buiten zijn geduwd.
Aan de oostelijke zijde van werkput 61 is de oostelijke vestingmuur aangetroffen, eveneens
gefundeerd op een balkenrooster. Een dendrochronologische datering van een houtmonster van
het balkenrooster aan de binnenzijde leverde een datering omstreeks 1819 op. Dit is later dan de
dateringen verkregen bij onderzoek elders aan de muur. Deze leverde een datering op omstreeks
1806/1807.126 Vooralsnog kan niet met zekerheid bepaald worden of de verkregen datering van
1819 incorrect is of dat het herstel van de muur in de 19e eeuw, in tegenstelling tot de
veronderstelling, verschillende fases kent.
Een ander opvallend gegeven is dat hier de opbouw van de steunbeer apart is gemetseld,
waardoor deze af en toe verschuift ten opzichte van de voet (zie afb. 6.8). Een dergelijke
constructiewijze is tot op heden nergens anders binnen het plangebied waargenomen. Niettemin
wordt ondanks de verschuiving tussen voet en opbouw deze door de bouwhistorici toch als één
werk gezien.
Verder zijn restanten van het in 1810 gebouwde Kruithuis blootgelegd. Het gaat daarbij om een
groot deel van de noordelijke (lange) zijde en de oostelijke (kopse) kant. Aan de lange zijde
bevonden zich vijf steunberen.
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Rondom het Kruithuis bevond zich een uitbraaksleuf, die met een haakse hoek parallel aan het
gebouw liep. Hier bevond zich waarschijnlijk een muur die rondom het Kruithuis lag. Deze staat ook
aangegeven op historische kaarten.
Ten oosten van het Kruithuis en parallel daaraan is een greppel aangetroffen. Deze bevatte
opvallend veel metaalvondsten, waaronder vuurketshouders en loden kogels. Gezien het feit dat
het zwaartepunt van alle vondsten in de 19e eeuw ligt en de oriëntatie van de greppel nagenoeg
gelijk is aan het 19e-eeuwse Kruithuis, wordt verondersteld dat de greppel uit de 19e eeuw dateert
en gelijktijdig met het Kruithuis was.
Ten westen van het Kruithuis is een aantal rechthoekige sleuven waargenomen, die dichtgestort
waren met baksteenpuin. Op basis van kleur en (gedeeltelijke) afmetingen van het baksteenpuin
zijn de kuilen gevuld met sloop- of bouwpuin van panden op het binnenterrein.
Verder is een restant aangetroffen van wat mogelijk een vlaggenmast of schietpaal is geweest.
Aardewerk uit dit spoor dateert in de 18e of 19e eeuw.

10.2 Gebruiksperioden van de vesting
De vesting is gedurende zijn gebruiksperiode eigendom geweest van verschillende naties. De van
oorsprong Spaanse vesting is tevens door de Nederlanders, Fransen en Belgen bezet.
Het muurwerk aan de binnenzijde van het westelijke bastion betreft mogelijk het oudst aanwezige
muurwerk. Het is echter vooralsnog onduidelijk uit welke periode dit muurwerk dateert. Tijdens het
onderhavige onderzoek was het niet mogelijk de aanleg van de oudste fase van de westelijke
vestingmuur te dateren.
Een puinsleuf uit het begin van de 18e eeuw hoort waarschijnlijk tot een periode wanneer Venlo
weer bij de Republiek der Nederlanden behoort (1702-1793). Enkele andere sporen (een tweede
puinsleuf en een schietpaal), dateren mogelijk ook uit deze periode. De puinsleuven tonen aan, dat
er waarschijnlijk enkele Spaanse gebouwen zijn gesloopt omdat de soldaten niet meer binnen de
vesting werden gelegerd. In het laatste kwart van de 18e eeuw werd de oostzijde van het fort
opengebroken richting de stad.
Hierna kwam de vesting in Franse handen (1794-1814). Het Kruithuis, gebouwd in 1810, dateert uit
deze periode, alsmede de muur en goot die rondom de opslagplaats lag. Ook de greppel direct ten
oosten van het Kruithuis behoort waarschijnlijk tot deze periode.
Tijdens de Franse bezetting werd de oostelijke zijde van de vesting vernieuwd. Onderzoek elders
op het kazerneterrein heeft uitgewezen dat de vernieuwing van de oostelijke vestingmuur daar uit
de periode 1806/1807 dateert.127 Een tijdens het hier besproken onderzoek verkregen
dendrochronologische datering van het funderingshout aan de binnenzijde van de muur van het
vrijgelegde deel, leverde opvallend genoeg een datering rond 1819. Dit zou betekenen dat de
onder de Fransen ingezette vernieuwing ook nog onder het daarop volgende Nederlandse bewind
werd voortgezet. In 1814 keerde het fort namelijk terug naar Nederlands eigendom (1814-1830).
Vooralsnog kan niet met zekerheid bepaald worden of de verkregen datering van 1819 incorrect is
of dat het herstel van de muur in de 19e eeuw, in tegenstelling tot de veronderstelling, verschillende
fases kent.
Onder Belgisch bewind (1830-1839) werd, tussen fort St.-Michiel en de Maas, het aarden bastion
fort Leopold gebouwd. In 1839 werd Venlo overgedragen aan het Koninkrijk der Nederlanden. Een
wezenlijke functie in het Nederlandse defensiesysteem vervulde de vesting Venlo daarna niet
meer. Uit deze twee perioden zijn geen sporen aangetroffen.
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In de bovengrond zijn wel vondsten aangetroffen die de gehele gebruiksperiode van het fort
betreffen.

10.3 Methodiek en toekomstig onderzoek
Als eerste kan opgemerkt worden dat de archeologische waarnemingen niet altijd de
bouwhistorische resultaten eenduidig bevestigen, met name de datering van de verschillende
herkende bouwfasen. Zo is het type baksteen dat in de vestingwerken, Kruithuis, schietpaal en
puinkuilen is aangetroffen vrijwel identiek, zowel in kleur als in formaat. Dit wijst doorgaans op
hergebruik, echter betreft het bij het Kruithuis, maar zeker bij de vestingmuur, een zeer grote
hoeveelheid. De vraag is of er zulke hoeveelheden hergebruikte baksteen voorhanden waren. Ook
op de locaties waar houten balken in de fundering zijn verwerkt, valt het op dat deze balken van
vrijwel eenzelfde formaat waren. Ten slotte is de volgorde van de opbouw van de binnenzijde van
beide vestingmuren vergelijkbaar.
Conform het Programma van Eisen is zowel het archeologisch als het bouwhistorisch onderzoek in
overleg met elkaar uitgevoerd.128 Hierbij is uitvoerig gesproken over de datering van de
verschillende fasen van fort St.-Michiel en de hierin aanwezige kennislacunes. Vervolgens zijn op
basis van de toenmalige stand van zaken afspraken gemaakt over de bemonstering van de houten
funderingen van de vestingwerken, waarbij de nadruk is gelegd op het verkrijgen van aanvullende
datering voor die delen van de vestingwerken waar de datering nog niet helder genoeg was. Door
voortschrijdend inzicht blijkt echter dat een aantal op basis van het tot dan toe uitgevoerde
bouwhistorisch en archeologisch onderzoek getrokken conclusies m.b.t. de datering voorbarig
waren, waardoor eigenlijk sprake had moeten zijn van een uitvoeriger bemonstering van het
muurwerk. Deze bemonstering had ten dele uitgevoerd kunnen worden tijdens het veldwerk van
onderhavig onderzoek. Bij toekomstige campagnes moet daarom wellicht het archeologisch
onderzoek zelfstandiger worden uitgevoerd en uitvoerig bemonsterd worden. In de uitwerkingsfase
kan vervolgens worden gekeken welke monsters uiteindelijk daadwerkelijk geanalyseerd moeten
worden. Indien de uitkomsten daarvan vervolgens aanleiding geven tot nader onderzoek, dan zijn
de daarvoor benodigde monsters ook aanwezig.
Geadviseerd wordt om bij toekomstig onderzoek aan de vestingwerken in ieder geval uitvoerig
dendrochronologisch onderzoek uit te voeren naar zowel de binnen- als buitenzijde van de
westelijke vestingmuur. Tevens wordt in overweging gegeven om OSL-onderzoek uit te voeren op
de vermoedelijke oudste bakstenen fasen van de vestingwerken. Dit natuurwetenschappelijk
onderzoek geeft vandaag de dag goede resultaten bij het verkrijgen van dateringen voor muurwerk.

10.4 Beantwoording van de onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord
op basis van de bevindingen van het onderzoek.
Algemeen:
1. Wat zijn de begin- en einddatering van de onderscheiden vindplaatsen?
Er is één vindplaats aangetroffen. De aangetroffen sporen dateren uit de periode dat de locatie in
gebruik was als fort St.-Michiel, vanaf 1641, tot in de (late) 19e eeuw.
2. Wat zijn de ligging, omvang en het karakter van de verschillende vindplaatsen?
Er is één vindplaats aangetroffen. Het betreft het fort St.-Michiel, waarvan de aanleg in 1641 startte.
De vindplaats bestaat uit de vestingwerken, het Kruithuis en diverse andere sporen (kuilen en
greppels), die te relateren zijn aan de gebruiksfase van het fort.
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3. Heeft erosie van de aangetroffen archeologische resten (per vindplaats) plaatsgevonden? Zo ja,
hoe en wanneer?
Er is gebleken dat de bodem overwegend sterk verstoord was. Vanwege de afwezigheid van zowel
een A- als een B-horizont is niet bekend hoeveel van de oorspronkelijke bodem is ontgraven.
Tevens had zich een verbruiningsproces in de bodem voltrokken, waardoor archeologische sporen
niet of nauwelijks zichtbaar waren.
4. Welke vondstcategorieën zijn per vindplaats aangetroffen en wat is hun datering?
Op de vindplaats zijn aardewerk, pijpaardewerk en metaal aangetroffen, waarvan de datering
binnen de gehele gebruiksperiode van de vesting valt.
In de bovengrond werd naast deze vondstcategorieën ook glas aangetroffen. De datering komt
grotendeels overeen met die van het vondstmateriaal uit de opgraving en loopt bovendien door tot
in de 20e eeuw.
5. Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw binnen de bouwlocatie
Lijnstad/ kabels en leidingenstrook en komt die overeen met de resultaten uit de eerdere
inventariserende onderzoeken?
In de ondergrond van het plangebied bevinden zich zandige en grindige beddingafzettingen van de
Maas (Formatie van Beegden) uit het Late Dryas-stadiaal (ook wel Jonge Dryas genoemd). Daarop
zijn in de loop van het Holoceen tijdens overstromingen sterk siltige zanden afgezet
(oeverafzettingen). Dit komt overeen met eerder uitgevoerd onderzoek.
6. Welke mogelijkheden zijn er per vindplaats voor het specifiek dateren van sporen en structuren
met behulp van laboratoriumonderzoeken als dendrochronologie en C-14?
De vestingwerken waren gefundeerd op een rooster van eikenhouten balken. Dit hout is, indien
sprake is van voldoende jaarringen, geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. Verder kan het
hout gebruikt worden voor C-14 onderzoek. Met betrekking tot laatstgenoemde methode moet
echter opgemerkt worden dat daarbij altijd sprake is van een zeker marge. Met name bij het
dateren van historische structuren, waar een afwijking van enkele jaren grote gevolgen kan
hebben, is dit een handicap.
Gezien het feit dat de bij het hier besproken onderzoek genomen monsters maar zeer beperkt
bruikbaar waren voor het verkrijgen van een dendrochronologische datering, zou overwogen
kunnen worden om het muurwerk zelf via OSL-methode te dateren. Deze methode is gebaseerd op
het gegeven dat sommige mineralen, waaronder kwarts en veldspaat, een klein lichtsignaaltje uit
zenden wanneer ze worden verwarmd of beschenen met licht. Dit licht, luminescentie genoemd,
kan gebruikt worden voor datering van sedimenten, potscherven en een aantal andere artefacten.
De algemene term voor deze dateringsmethode is ‘luminescentiedatering’. Er zijn verschillende
methodes ontwikkeld voor het dateren van oude voorwerpen en archeologische sites op basis van
dit principe. De bekendste zijn: de ‘thermoluminescentiedatering’ (TL), ‘optisch gestimuleerde
luminescentiedatering’ (Optical Stimulated Luminescence of OSL) of ook ‘optische datering’.
7. Welke mogelijkheden zijn er voor ecologisch en botanisch onderzoek en welke bijdrage kan dit
onderzoek leveren aan de reconstructie van het landschap en de voedseleconomie per
onderscheiden periode?
Er zijn geen sporen aangetroffen die geschikt waren voor dergelijk onderzoek.
Vindplaats 1:
8. Kunnen de sporen van vindplaats 1 nader gedateerd worden?
9. Beperken de sporen van vindplaats 1 zich tot een strook van 30-40 m aan weerszijden van de
(Romeinse) weg of bevinden ze zich ook elders in het plangebied?
10. Bestaat er verband tussen vindplaats 1 en de weg van vindplaats 4 of heeft vindplaats 1 niets
met de weg te maken?
Er zijn geen sporen aangetroffen die tot vindplaats 1 (Bronstijd -Romeinse tijd) behoren. Er is één
sterk verweerde scherf verzameld in werkput 61, die niet tot een gesloten context behoorde. De
scherf dateert waarschijnlijk uit de IJzertijd. In het westelijke profiel van werkput 62 is ook een
ijzertijdaardewerkscherf aangetroffen. Deze was echter dermate verweerd, dat hij niet is verzameld.
Het spoor waartoe deze scherf eventueel behoorde, was vanwege de verbruining niet herkenbaar.
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Vindplaats 3: NB: Sporen van vp 3 worden eigenlijk niet verwacht
binnen de leidingenstrook
11. Kunnen de sporen van vindplaats 3 nader gedateerd worden?
12. Kan er een fasering aangetoond worden en zo ja, hoe ziet die eruit?
13. Kan er continuïteit vanuit de ijzertijd worden aangetoond?
14. Kan er continuïteit naar de vroege middeleeuwen worden aangetoond?
15. Hangt de vindplaats samen met de (Romeinse) weg (vindplaats 4)?
16. Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats met Blariacum geïdentificeerd kan worden? Zo ja, welke
en hoeveel waarde kan aan deze aanwijzingen worden toegeschreven?
17. Zijn er aanwijzingen voor de ligging van de noord-zuid verlopende Romeinse hoofdweg van
Tongeren naar Nijmegen of een andere noord-zuid lopende weg?
Er zijn geen sporen aangetroffen die tot vindplaats 3 (Midden-Romeinse tijd) behoren.
Vindplaats 4:
18. Kunnen Romeinse wegen binnen de leidingenstrook aangetoond worden? Zo ja, wat zijn het
exacte verloop en de verschijningsvorm van die wegen (verhard, onverhard, breedte)?
19. Zijn er concrete aanwijzingen dat de weg het verlengde van de in Raaijweide aangetroffen
grindweg vormt?
20. Zijn er langs de weg begeleidende structuren (bijv. graven of bewoningssporen) of los
vondstmateriaal aanwezig? Zo ja, wat is hun datering?
21. Wat is het verband tussen vindplaats 4 en vindplaatsen 1 en 3?
22. Kan de gebruiksperiode van de weg exacter begrensd worden dan tot nu toe het geval was?
Er zijn geen sporen aangetroffen die tot vindplaats 4 (Romeinse weg) behoren.
Vindplaats 6:
23. Kan aan de hand van de haardkuilen en eventuele andere sporen geconcludeerd worden waar
de kampementen van de fortbouwers lagen? Wat zeggen de haardkuilen over de datering daarvan,
met andere woorden ‘horen de kuilen bij het fort of bij een andere periode’?
24. Kan aan de hand van deze sporen geconcludeerd worden in welke volgorde het fort is
aangelegd?
25. Kan aan de hand van deze sporen en die van vindplaats 6 geconcludeerd worden hoeveel
manschappen ingezet zijn voor de bouw van het fort?
26. Kan aan de hand van deze sporen en die van vindplaats 6 geconcludeerd worden waar
leidinggevende personen gehuisvest waren?
Er zijn geen contexten aangetroffen, die bij kunnen dragen aan het beantwoorden van
bovenstaande vragen.
Vindplaats 7:
27. Wat is het exacte verloop van de vestingmuur?
28. Is er een fasering af te lezen van het muurwerk en zo ja, hoeveel bouwfasen zijn te herkennen
en hoe dateren ze?
Er zijn grofweg drie bouwfasen te onderscheiden:
a) Zorgvuldig gemetseld muurwerk vanaf het fundament op balkenrooster, tot enkele meters
hoogte. Het betreft hier de binnenzijde van de westelijke vestingmuur, waarvan tijdens het hier
besproken onderzoek geen datering is verkregen.
b) Daarop zeer slordig uitgevoerd metselwerk, gekenmerkt door een witte mortel. Geen
afwerking van de voegen. Het betreft hier wederom de binnenzijde van de westelijke
vestingmuur. Deze fase is mogelijk te relateren aan een historische gebeurtenis, waarbij er sprake
is van een haastige opbouw van het fort, mogelijk door ofwel een dreigende belegering, ofwel door
een wederopbouw na slechting van het fort tot net onder maaiveldniveau. Nader historisch
onderzoek is hier nodig.
c) Diverse herstellingen van de buitenschil van de muren. Het betreft hier de buitenzijde van de
westelijke vestingmuur en de gehele oostelijke vestingmuur. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
de binnenzijde van de oostelijke vestingmuur binnen het in dit rapport besproken onderzochte
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areaal middels een dendrochronologisch onderzoek gedateerd is rond 1819 (kapdatum). Dit wijkt af
van het onderzoek van BAAC (winter/voorjaar 2012-2013), waarbij de oostelijke vestingmuur is
gedateerd in 1806-1807.
29. Zijn de verschillende bouwfasen te koppelen aan historisch bekende gebeurtenissen?
Zie antwoord op vraag 28. Hier moet verder historisch onderzoek naar gebeuren. Tevens wordt
aanbevolen om bij toekomstig onderzoek zoveel mogelijk elementen van de houten funderingen te
bemonsteren. Dit om de kans op het verkrijgen van voor dendrochronologisch onderzoek geschikte
monsters zo groot mogelijk te maken. Tevens kan overwogen worden om het muurwerk zelf via
OSL-methode te dateren. Sommige mineralen, waaronder kwarts en veldspaat, zenden een klein
lichtsignaaltje uit wanneer ze worden verwarmd of beschenen met licht. Dit licht, luminescentie
genoemd, kan gebruikt worden voor datering van sedimenten, potscherven en een aantal andere
artefacten. De algemene term voor deze dateringsmethode is ‘luminescentiedatering’. Er zijn
verschillende methodes ontwikkeld voor het dateren van oude voorwerpen en archeologische sites
op basis van dit principe; de bekendste zijn: de ‘thermoluminescentiedatering’ (TL), ‘optisch
gestimuleerde luminescentiedatering’ (Optical Stimulated Luminescence of OSL) of ook ‘optische
datering’.
30. Vertoont het muurwerk tekenen van oorlogshandelingen en zo ja, hoe kunnen deze gedateerd
worden?
De onregelmatige bovengrens van het muurwerk uit fase a kan ofwel het gevolg zijn van het
aanwezig zijn van verschillende metselploeten of (zeer hypothetisch) tot onder maaiveld slechten
van het fort na een inname. Hier is verder historisch onderzoek naar nodig. Het metselwerk van
fase b kan wijzen op het onder grote tijdsdruk weer opmetselen van het fort. Historisch onderzoek
biedt mogelijk aanwijzingen voor een daarmee samenhangende naderende bedreiging. In het
zuidoostelijke bastion en het westelijke bastion zijn geen sporen van inslagen van kogels. Mogelijk
zijn deze verborgen achter latere herstellingen van de buitenschil van het muurwerk.
31. Hoe zijn verschillen in de toestand van het muurwerk te verklaren? In het noorden van het fort
is bijvoorbeeld de buitenschil vaak afgebrokkeld, terwijl deze in het zuiden nog ongeschonden
bewaard is.
Hiervoor zijn verschillende verklaringen:
Noordwesterwinden met regen en daaropvolgende bevriezing kunnen hebben geleid tot een
snellere verwering van de noord(west)zijde.
Wellicht zijn er vaker herstellingen uitgevoerd aan de militair mogelijk kwetsbaardere zuidzijde.
32. Is er meer informatie uit het muurwerk te halen over de gehanteerde bouwstrategie?
Uit het muurwerk dat tijdens het hier besproken onderzoek is blootgelegd valt op te maken dat men
begonnen is met het uitzetten van een balkenrooster, horend bij een gewenste muurdikte en
ritmering van steunberen. Daarop is tot een beperkte hoogte metselwerk aangebracht en in een
daarop volgend werkplan is met name de afmeting en de ritmering van de steunberen verfijnd. Dit
leidt soms tot verschillen tussen de basis en de opbouw.
33. Welke delen van het fort zijn ingrijpend verbouwd en waarom?
Met name de buitenschil is diverse malen hersteld in verband met schade.
34. Zijn er aanwijzingen voor de vorm en exacte locatie van de eerste fase van het fort, dat toen
nog uit aarden wallen bestond?
Tijdens het hier besproken onderzoek, dat maar een klein gedeelte van het fort beslaat, zijn daar
geen aanwijzingen over gevonden.
35. Kunnen de houten funderingen of andere organische resten door dendrochronologisch en/of
C14 onderzoek een bijdrage leveren aan de reconstructie en datering van de verschillende
bouwfasen? Hierbij moet vooral gelet worden op een eventueel afwijkende datering van balken aan
de binnenzijde en buitenzijde van de muur en indien mogelijk van balken uit de kern van de
fundering?
Dendrochronologisch onderzoek zal meer informatie opleveren over de datering van de
funderingsbalken van zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de bastionmuren. Er kan
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plaatselijk een onderscheid in datering zijn door latere herstellingen aan de buitenschil. Van de
binnenzijde van de oostelijke vestingmuur is bij het hier besproken onderzoek een
dendrochronologische datering verkregen, met een kapdatum rond 1819.
36. Op enig moment is de hoek van de flanken veranderd van loodrecht naar schuin. Zijn hier
overblijfselen van? Wanneer is dit gebeurd?
Er zijn geen aanwijzingen voor het wijzigen van de hoek van de noordelijke flank van het
zuidoostelijke bastion. Evenals bij alle andere opgegraven flanken bij andere opgravingen is het
aangetroffen muurwerk van de courtines, flanken en face vanaf de basis homogeen in één
campagne uitgevoerd. Dat de diverse tekeningen van het fort (vooral uit de 18e en 19e eeuw),
elkaar op dit punt tegenspreken, zegt niets over fysieke wijzigingen; de tekeningen zijn vaak
schematisch bedoeld. Het doel van dergelijke tekeningen is meestal om voorgestelde wijzigingen
weer te geven. Die betreffen vooral het verdedigingssysteem rond de kern van het fort.
37. Wanneer zijn de aarden wallen bekleed met de vestingmuur en zijn daarbij nog andere
veranderingen aan het fort aangebracht?
Er zijn binnen het hier besproken onderzoek geen aarden wallen die met muurwerk bekleed zijn
aangetroffen: het waargenomen muurwerk van fort St.-Michiel vormde vanaf het grachtniveau tot
aan het huidige bovenvlak een stenen, op zichzelf staande ring, met daarbinnen het plateau
waarop de diverse fortgebouwen stonden.
Uit het archeologisch onderzoek is niet gebleken wanneer de verstening van het fort heeft
plaatsgevonden. Uit dendrochronologisch onderzoek aan het oostelijke bastion is gebleken dat
deze (gedeeltelijk) dateert uit 1819.
Uit diverse historische afbeeldingen herleiden de bouwhistorici dat de verstening al in de 17e eeuw
heeft plaatsgevonden. Op de tekening van Pier Maria Baldi uit 1669 is te zien dat het muurwerk
oorspronkelijk nog enige meters boven het plateau uit stak, met wachttorentjes op de punten van
de bastions. Bij moderniseringen in de 18e eeuw zijn de muren verlaagd en bedekt met aarden
wallen, getuige diverse tekeningen uit die periode (ca.1730).
38. Is er op enige plek sprake van toepassing van hardsteen?
In het vestingdeel van de opgraving is geen hardsteen aangetroffen, noch in de voet van de muur,
noch als hoekblokken. Tegen de zuidoostelijke hoek van het Kruithuis werden enkele in verband
met elkaar liggende natuurstenen blokken aangetroffen, die mogelijk onderdeel van een straat
hebben gevormd. De datering van het Kruithuis is 1810.
39. Welke overeenkomsten en afwijkingen vertonen de nog niet opgegraven muurdelen van de
delen die wel al opgegraven zijn?
De muurdelen die tijdens onderhavig onderzoek zijn opgegraven verschillen in bouwhistorisch
opzicht niet van de muurdelen die tijdens eerder onderzoek zijn blootgelegd. Wel levert
dendrochronologisch onderzoek aan de fundering van de oostelijke vestingmuur een datering rond
1819 op, terwijl uit onderzoek elders binnen de vesting is gebleken dat de fundering van die delen
een dendrochronologische datering van rond 1807 heeft.
40. Zijn er wetmatigheden in de bouwfasen van het fort te ontdekken?
De ophoging van het oudste muurwerk met snel en slordig uitgevoerd metselwerk is bij het gehele
fort vastgesteld.
41. Zijn er concrete overblijfselen van het verwijderen en weer oprichten van het oostelijke front aan
de Maas?
Er zijn op deze plek (zuidoostelijke bastion) geen sporen van de verwijdering meer zichtbaar. Het is
goed mogelijk dat deze onderste zone van het muurwerk bij het openbreken van de flank eind 18e
eeuw is blijven zitten en dat alleen het hogere muurwerk toen weg is gebroken. Omdat het fort
halverwege de 19e eeuw in zijn geheel tot op maaiveld is afgebroken, missen we de bovenste zone
en kunnen we dus geen uitspraken doen over wijzigingen hieraan.
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42. Kan door onderzoek van de grachtvullingen de plattegrond van het fort in de verschillende
fasen worden vastgesteld?
Er zullen geen onderdelen van een plattegrond in de gracht terechtgekomen zijn. Wel zou er
afbraakpuin in aangetroffen kunnen worden, maar vooral puin van de klampverwering. Enige
wijziging van de plattegrond zou alleen aan een herkenbaar oudere grachtverloop zichtbaar kunnen
zijn, maar dit is ook niet aangetroffen.
43. Is er sprake geweest van een muur of palissade aan de binnenkant van de wal en zo ja, in
welke bouwfasen?
Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een wal, noch van een
muur of palissade die hiermee verband zou kunnen hebben gehad.
44. Zijn er aanwijzingen voor de methode waarop het fort meetkundig is uitgezet?
Het lijkt tamelijk onwaarschijnlijk dat er gaten van piketjes, of zelfs vergeten piketjes zijn
teruggevonden. Het is onmiskenbaar een op een tekentafel voorbereide, planmatige opzet.
45. Is er een verklaring voor de afwijkende steunberen in het noorden van werkput 42 bij de punt
van bastion 5?
Dit gedeelte van het fort valt niet onder dit onderzoek. Vergelijkbare steunberen zijn aangetroffen bij
de zuidoostelijke bastionpunt. Ze hebben dus een zekere constructieve functie vervuld op een
bepaald moment. Welke dat was moet nog verder worden uitgezocht.
46. Zijn er overblijfselen van bruggen bewaard? Zo ja, hoe waren ze geconstrueerd en wat is hun
datering?
Er zijn geen overblijfselen van bruggen aangetroffen.
47. Bevatte elke courtine een poterne? Zo ja, hoe waren ze geconstrueerd en wat is hun datering?
Deze vragen zijn pas na het totaalonderzoek van het fort te beantwoorden.
48. Zijn de poternes bouwkundig vergelijkbaar of vertonen ze afwijkingen ten opzichte van elkaar?
Deze vragen zijn pas na het totaalonderzoek van het fort te beantwoorden.
49. Zijn er overblijfselen van de escarp en contrescarp en zo ja, hoe zien die eruit en wat is hun
datering?
De ‘escarp’ is in feite de fortmuur en reeds hiervoor besproken. Een eventuele ‘contrescarp’(d.w.z.
een stenen keermuur aan de buitenzijde van de gracht) is bij de opgraving niet aangetroffen.
50. In werkput 36 lijkt een stuk langs de vestingmuur afgedamd te zijn geweest. Is dit op meer
plaatsen het geval?
Deze situatie is bij geen van de aangetroffen vestingmuren geconstateerd.
51. Wat waren de exacte afmetingen van de grachten in de loop van de tijd? Welke verschillende
fasen kunnen worden vastgesteld en wat zijn de bijbehorende dateringen?
De gracht is in een te beperkte mate aangetroffen, waarbij de onderste vullingen en de buitenzijde
niet zijn bereikt.
52. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen een bijdrage leveren aan de datering van de
verschillende fasen van de gracht?
De gracht is in een te beperkte mate aangetroffen, waarbij de onderste vullingen niet zijn bereikt.
53. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen informatie leveren over oorlogshandelingen of
gebruik van het fort?
De gracht is in een te beperkte mate aangetroffen, waarbij de onderste vullingen niet zijn bereikt.
54. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen iets zeggen over de aard en nationaliteit van
de bezetting van het fort?
De gracht is in een te beperkte mate aangetroffen, waarbij de onderste vullingen niet zijn bereikt.
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55. Hoe zag de binnenbebouwing eruit? Tot welk type gebouwen kunnen de aangetroffen resten
worden gerekend en komt dit overeen met historische kaarten? Is sprake van verschillende
bouwfasen?
Behalve het Kruithuis zijn er nauwelijks andere coherente vondsten van bebouwing van het fort
aangetroffen. De vraag kan alleen beantwoord worden na een totale opgraving van het binnenterrein,
gecombineerd met analyse van historische kaarten en afbeeldingen. Wel is een vermoedelijke
schietpaal of vlaggenmast gevonden, die waarschijnlijk in eerste instantie omgeven was door een
greppel, die in een latere fase werd dichtgegooid en waarop een bakstenen krans werd gelegd.
56. Hoe zag het kruitmagazijn eruit? Komt dit overeen met reeds bekende gegevens van deze locatie
en van magazijnen elders uit dezelfde tijd?
Het Kruithuis was een blokvormig gebouw met dikke muren met uitwendige steunberen. Het gebouw
is vergelijkbaar met het Kruithuis dat is opgegraven aan de Bergstaat in het centrum van Venlo en
met het Kruithuis dat bij de St. Martinuskerk in het centrum van Venlo stond (zie F. Hermans,
Historische stedenatlas van Nederland: Venlo, 2000, afb.100). Dit laatste Kruithuis was ook door een
muur omgeven.
57. Waar lag de put en wat is de aard, formaat, diepte en functie van de fundering er omheen?
Er is tijdens het onderzoek geen put aangetroffen.
58. Zijn er restanten van andere structuren (beschoeiingen, palen, bruggen, andere pompen, enz.) in
de grachten aanwezig?
Van de grachten is slechts een zeer beperkt deel aangetroffen. Ter hoogte van de westelijke
vestingmuur zijn geen andere structuren aangetroffen. Aan de buitenzijde van de oostelijke
vestingmuur is een klein stuk beschoeiing aangetroffen. Dit hout is bemonsterd voor
dendrochronologisch onderzoek, maar bleek ongeschikt te zijn.
59. Zijn er op het binnenterrein overblijfselen van oorlogshandelingen te vinden?
Deze vraag kan alleen beantwoord worden na een totale opgraving van het binnenterrein. De vondst
van een groot aantal vuurketshouders en ontplofte kanons- mortierkogels suggereert dat hier mogelijk
veelvuldig is geschoten.
60. Wat zijn de herkomst, leeftijd en geslacht van eventuele aangetroffen skeletten en welke
anomalieën zijn op de botresten aanwezig (ziekten, slijtage, oorlogswonden)?
Er zijn geen skeletten aangetroffen.
Vrijwel alle archeologische sporen zijn te koppelen aan de gebruiksfasen van het fort, vanaf de 17e
eeuw tot in de late 19e eeuw. Het betreft naast de vestingmuren en de gracht een kruitmagazijn, een
aantal uitbraaksleuven, een greppel en enkele puinsleuven. Daarnaast is van een enkel spoor nog
niet duidelijk wat de aard en functie is geweest. Analyse van de sporen kan een bijdrage leveren aan
het beantwoorden van sommige van bovenstaande vragen (nrs. 28, 29 30, 31, 32, 35, 38, 39, 44, 55,
56, 59).
Vindplaats 8: NB: Sporen van vp 8 worden eigenlijk niet verwacht
binnen de leidingenstrook
61. Wat zijn de exacte ligging en opbouw van het bakstenen riool uit de 19e eeuw? Kan het riool
nauwkeuriger worden gedateerd op basis van constructie en/of aanwezig vondstmateriaal?
62. Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de gracht te voeden? Zo ja,
wanneer was sprake van deze gewijzigde functie?
Voor vindplaatsen 9 (resten uit de Tweede Wereldoorlog) en 10 (overblijfselen van de Frederik
Hendrik Kazerne en het bijbehorende gebruik) zijn nog geen aparte onderzoeksvragen
geformuleerd. Te denken valt aan de mogelijkheid tot het reconstrueren van de oorlogshandelingen
en het dagelijks gebruik van het kazerneterrein en de bijbehorende bezetting.
Er zijn enkele bomkraters aangetroffen die gerelateerd zijn aan vindplaats 9 (WOII). Vanwege het
risico op achtergebleven explosieven zijn deze sporen onder begeleiding van het OCE-team
ontgraven. Sporen van vindplaats 10 (kazerne) zijn vermoedelijk niet aangetroffen, alhoewel de
aard van niet alle sporen is geduid.
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Afb. 5.4. Zuidelijke face westelijke bastion, binnenzijde (19m lengte).
Afb. 5.5. Bouwvolgorde binnenzijde westelijke bastionmuur.
Afb. 5.6. Locatie monsternames, westelijke vestingmuur, binnenzijde.
Afb. 5.7. Westelijke vestingmuur, detail monsternames.
Afb. 5.8. Hoogteopname van de noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion, buitenzijde.
Afb. 5.9. Beschoeiing aan de (oostelijke) buitenzijde van de vestingmuur.
Afb. 5.10. Noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion, buitenzijde.
Afb. 5.11. Hoogteopname van de noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion, binnenzijde
(9,5m lengte).
Afb. 5.12. Vestingmuur in werkput 62.
Afb. 5.13. Hoogtefoto van het Kruithuis, bezien vanuit het noorden (17,5m lengte, 7m breedte).
Afb. 5.14. Het Kruithuis.
Afb. 5.15. Mogelijke bekisting.
Afb. 5.16. Balkgaten in muurwerk, met natuurstenen blokken.
Afb. 5.17. Detailopname Kruithuis, drempel/straat, goot en uitbraaksleuf.
Afb. 5.18. Goot langs het Kruithuis (spoor 3).
Afb. 5.19. Stortbak aan binnenzijde goot (spoor 23).
Afb. 5.20. Uitbraaksleuf rondom het Kruithuis (spoor 4).
Afb. 5.21. Muurwerkfragment onder spoor 4 (spoor 30).
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Afb. 5.22. Spoor 24, greppel. Links spoor 28, een kuil.
Afb. 5.23. Puinkuil (spoor 6).
Afb. 5.24. Coupe over puinkuil (spoor 13).
Afb. 5.25. Baksteenkrans (spoor 10).
Afb. 5.26. Coup over kuil en baksteenkrans (sporen 9 en 10).
Afb. 5.27. Schilderij van B.G. ten Berge, 1870. Bron: Ach Lieve Tijd, uitgeverij Waanders in
samenwerking met het Gemeentearchief Alkmaar 1988.
Afb. 5.28. Locatie grindbanen en voormalig gebouw U.
Afb. 5.29. Spoor 6. Grindbaan.
Afb. 5.30. Spoor 3, grindbaan.
Afb. 6.1. Zuidelijke face westelijke bastion (veldzijde).
Afb. 6.2. Detail metselwerk en fundering, buitenzijde.
Afb. 6.3. Detail balkenfundering, buitenzijde.
Afb. 6.4. Binnenzijde westelijke bastionmuur.
Afb. 6.5. Detail metselwerk tweede poer, binnenzijde.
Afb. 6.6. Detail metselwerk derde poer, binnenzijde.
Afb. 6.7. Noordelijke facemuur van het zuidoostelijke bastion, binnenzijde.
Afb. 6.8. Schetstekening van een doorsnede van de noordelijke facemuur van dit bastion (links)
met een steunbeer (zijaanzicht, rechts).
Afb. 6.9. Het Kruithuis uit 1810.
Afb. 7.1: Verhouding scherven per bakselgroep (n=50)
Afb. 7.2: Verspreiding aantal scherven per bakselgroep over de sporen in werkput 61 op het
onderzoeksterrein Venlo KazerneKwartier (n=50)
Afb. 8.1. De vijf Hollandse basismodellen. Vlnr: dubbelconisch, trechter, ovaal, kromkop,
rondbodem. (tekening B. Konijnendijk)
Afb. 8.2. Drie van de merken op de Goudse trechters. Vlnr: trompet gekroond, brandemmer, blok.
(tekening B. Konijnendijk)
Afb. 8.3. Het merk GH in verschillende variaties. Het merk staat mogelijk voor de plaats
Grenzhausen (Don Duco). tekening B. Konijnendijk
Afb. 8.4. Wapenschild met M op de zijde (stoep) van de hiel van een kromkop.
(tekening B. Konijnendijk)
Afb. 8.5. Het merk BVB is vervalst, evenals het wapenschild van Gouda op de hielzijde.
Afb. 8.6. Het merk 46 gekroond in verschillende uitvoeringen.
(tekening B. Konijnendijk)
Afb. 8.7. Bijmerk van Maaseik met Gouds wapen en – merk.
Afb. 8.8. Bijmerk IM bij het merk LB gekroond, dat regelmatig op zijn kop is geplaatst.
Afb. 8.9. Sierlijk gezette M als merk.
Afb. 8.10. Roker, of kind op schommelstoel.
Afb. 9.1. Enkele aangetroffen vuurketshouders en de locatie waar deze gemonteerd werden op het
geweer.
Afb. 9.2. Schematische tekening van een vuursteenslot. A: Slotplaat. H: Haan. V: Vuursteen. S:
Klemschroef. K: Kets of schraapstaal, ook wel batterijplaat genoemd. P: Kruitpan. D: Drukveer. Uit:
A.Wouters APAN/EXTERN 1995/96 5.
Afb. 9.3. Dragonder-helm. Bron: Collectie legermuseum Delft.
Afb. 9.4. Koperen knoop.
Afb. 9.5. Koperen muntgewicht.
Afb. 9.6. Mortierbom uit Bourtange, diameter 18,5 cm (naar Kist 1993).
Afb. 9.7. Aantallen per gereconstrueerde diameter van de mortierbomscherven.
Afb. 9.8. Duitse patronen met ijzeren hulzen (bron: Internet).
Afb. 9.9. Duits laars- en Brits schoenbeslag uit WO 2 (bron: Internet).
Afb. 9.10. Nederlandse militaire lepel (collectie Bosman, Military Legacy).
Afb. 9.11. Achterzijde van Nederlandse manschappenjas, detail van taille zijhaak (collectie
Bosman, Military Legacy).
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Verklarende woordenlijst
Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of
fosfaatvlekken tot muurresten.
AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische
terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer
hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE.
Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische
vindplaats.
Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie
over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten.
14

C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering.

CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door
het Centraal Informatiesysteem.
CMA Centraal Monumenten Archief.
Ex situ Niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of
artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het
bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en
registreren).
IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op
landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische
verschijnselen in de bodem.
IVO Inventariserend Veld Onderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of
verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing
van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in
het veld.
In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd,
weggegooid of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem.
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken
waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het
ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het
Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen
worden.
PVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd
document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats
geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk.
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten.
Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een
vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria.

85

Afkortingen in de database

REFERENTIELIJSTEN

Versie 1.6

AARD SPOOR
Aard van het spoor
Code
AKR
AWC
BA
BES
BG
BKS
BOC
BPA
BPL
BPT
BRL
BU
BUN
BV
CR
DIG
DK
DLT
DP
DR
EG
ES
FU
GA
GE
GHE
GR
GRK
GT
HA
HAK
HG
HKC
HI
HO
HU
IN
KEL
KGO
KGR
KGV
KL
KS
LAK
LAT
LG
LO
LS
MI
MR
MSK
MST
MU
NV
NVD
NVP
OV
PA
PAK
PG
PGK
PK
PL
PLW
PO
POE
POT
PS
PSE
PSK
REC

Omschrijving
(oude) akkerlaag
aardewerkconcentratie
balk
beschoeiing
boorgat
bekisting
botconcentratie
beschoeiing, palen
beschoeiing, planken
beerput/beerkelder
brandlaag
bustum
visbun
bouwvoor
crematiegraf
dierbegraving
drenkkuil
doorlaat (door een muur)
depressie
drain
erfgreppel
esdek
fuik
gracht
geul
grafheuvel
greppel
grafkuil
goot
haard
haardkuil
huisgreppel
houtskoolconcentratie
hoefindruk
hout
hutkom
inhumatiegraf
kelder
ovale kringgreppel
ronde kringgreppel
vierkante kringgreppel
kuil
karrenspoor
laklaag
latrine
laag
ophogingslaag
stortlaag
muurinsteek
muur
mestkuil
muursteen
muuruitbraak
natuurlijke verstoring
dierlijke verstoring
plantaardige verstoring
oven
houten paal
paal met paalkuil
paalgat
paalgat met paalkuil
paalkuil
plank
plaggenwand
poel
poer
potstal
ploegspoor
ploegspoor, eergetouw
ploegspoor, keerploeg
recent

RPA
RPG
RPK
RPL
SG
SI
SL
SPB
SPG
SS
ST
STC
VL
VR
VSC
VW
WA
WG
WK
WL
WOO
XXX

palenrij
rij paalgaten
rij paalkuilen
rij planken
standgreppel
silo
sloot
spaarboog
spitsgracht
spitspoor
steen
steenconcentratie
vlek
vloer
vuursteenconcentratie
vlechtwerk
waterput
weg
waterkuil
wal
woonlaag
onbekend

COUPEVORM
Vorm van de onderkant van het spoor in de coupe
Code
Omschrijving
ONR
onregelmatig
PNT
punt
RND
rond
VLK
vlak
KOM
komvormig
REV
revolvertas
VRK
vierkant
RHK
rechthoekig
NG
niet gecoupeerd

VLAKVORM
Vorm van het spoor op het horizontale vlak
Omschrijving
Code
LIN
lineair
ONR
onregelmatig
OVL
ovaal
RHK
rechthoekig
RND
rond
SIK
sikkelvormig
VRK
vierkant

KLEUR
Duiding van de kleur
Code
BE
BL
BR
GL
GN
GR
OR
PA
RO
RZ
WI
ZW

Referentie
beige
blauw
bruin
geel
groen
grijs
oranje
paars
rood
roze
wit
zwart

Daarnaast:
D
donker
L
licht
SCH
schoon
VL
vuil
ZR
zeer
DBRGR = donkerbruingrijs (hoofdkleur is dan grijs)
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INSLUITSEL
Aard van een insluitsel van een vulling

INHOUD
Aard van het materiaal van een vondst

Code
AS
AW
BOT
BS
BW
FE
FF
GL
HK
HL
HT
KI
LR
MET
MN
NS
OKR
SCH
SL
VKL
VST

Code
Referentie
AW
aardewerk vaatwerk
AWG
gedraaid aardewerk
AWH
handgevormd Aardewerk
BAKSTN baksteen
DAKPAN dakpan
OXB
bot (geen schelp)
OMB
bot menselijk
ODB
bot dierlijk
CREM
crematieresten
BOUWMAT bouwaardewerk (keramisch, geen steen)
COP
coproliet
GLS
glas (geen slak)
HK
houtskool
HT
hout (geen houtskool, geen plantaardige resten)
KER
keramische objecten (weefgewichten e.d.)
ODL
leer
MXX
metaal (geen slak)
MCU
koper/brons
MFE
ijzer
MPB
lood
MIX
gemengd
SXX
natuursteen (geen vuursteen)
PIJP
pijpenkoppen en -stelen
SCH
schelp
SLAK
slakken
TEGEL
tegel
OTE
textiel, touw
HUTTELM verbrande klei (geen lemen gewichten)
SVU
vuursteen
XXX
overig

Referentie
as
aardewerk vaatwerk
bot (geen schelp)
baksteen
bouwaardewerk (baksteen, dakpan, tegel)
ijzeroer
fosfaat
glas
houtskool
huttenleem
hout
kiezel
leer
metaal
mangaan
natuursteen
oker
schelp
slak
verbrande klei
vuursteen

TEXTUUR
Textuur van een vulling met NEN-classificatie
Code
K
ZK
MK
LK
Z-K

NEN
K
Ks1
Ks2
Ks3

Referentie
klei
zware klei
matig zware klei
lichte klei
zandige klei

Zl
ZZl
MZl
LZl

Kz1
Kz2
Kz3

zavel
zware zavel
matig lichte zavel
lichte zavel

L
SL
Z-L

L
Lz1
Lz3

leem
siltige leem
zandige leem

V
V1
V2
V3
Z-V

V
Vk3
Vk1
VKM
Vz1

veen
venige klei
kleiig veen
mineraalarm veen
zandig veen

Z
FZ
MZ
GZ
ILZ
LZ
IGHZ
MGHZ
SGHZ
V-Z

Z
Zs1
Zs1
Zs1
Zs2
Zs3
g1
g2
g3
Vz3

zand
fijn zand
middelgrof zand
grof zand
iets lemig zand
lemig zand
iets grindhoudend zand
matig grindhoudend zand
sterk grindhoudend zand
venig zand

G
FG
GG
IZHG
MZHG
SZHG

G

grind
fijn grind
grof grind
iets zandhoudend grind
matig zandhoudend grind
sterk zandhoudend grind

Gz1
Gz2
Gz3

ST

steen

HT

hout

H0
H1
H2

h1
h2
h3

humushoudend
matig humeus
humusrijk

MONSTER
Aard van een monster
Code
MA
MAR
MBOT
MC14
MCH
MCR
MD
MDIA
MDNA
MFF
MHK
MHT
MP
MSC
MSL
MZ

Referentie
monster algemeen
monster artropoden
monster bot
14
monster voor C-datering
chemisch monster
crematiemonster
monster voor dendrochronologisch onderzoek
diatomeeënmonster
DNA-monster
fosfaatmonster
houtskoolmonster
houtmonster
pollenmonster
schelpenmonster
monster slijpplaat
zadenmonster voor botanisch onderzoek

VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.
Code
AAC
AANV
BIGB
COUP
DETC
LICH
MAA
MAF
MSCH
PUNT
SCHA
SPIT
TROF

Referentie
aanleg coupe (handmatig schaven)
aanleg vlak of profiel (handmatig)
bigbag
couperen (handmatig)
detectorvondst
lichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd)
machinale aanleg
machinale afwerking (of machinaal couperen)
machinaal schaven
puntvondst (ingemeten)
uitschaven (handmatig)
uitspitten (handmatig)
troffelen
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Bijlage 2.1 (De)selectie van het zeefmateriaal
Geselecteerde vondsten Zeefmateriaal
SCANCODE

AANTAL GEWICHT METAAL LENGTE BREEDTE GROEP FUNCTIE Conserv. BEGIN

VENO3-63.001

1

2880

FE

9,5 cm

MILITAIR

1

211

FE

OPMERKING

DAT

DAT

2,5

1500

1900 6 ponder

diameter
VENO3-63.002

EIND

Uren

kanonskogel

3,7cm

MILITAIR

1,5

1500

1900 Kanonskogel

MILITAIR

2,5

1500

1900 Kogelfragment

MILITAIR

2

1500

1900 Kogelfragment

MILITAIR

1,5

1500

1900 Kogelfragment

2,5

1500

1900 Kogelfragment

1

1920

1940 Geëmailleerd

diameter
VENO3-63.005

1

5800

FE

33cm
diameter

VENO3-63.006

1

1704

FE

19cm
diameter

VENO3-63.015

1

655

FE

19cm
diameter

VENO3-63.08

1

3700

FE

22cm
diameter

VENO3-63.023

1

200

FE

13,9

MILITAIR

plaatje
VENO3-63.028

1

947

FE

23

VENO3-63.030

1

12

CU

5

VENO3-63.035

1

71

7,5

7,2

VENO3-63.036

1

61

7,6

7,7

VENO3-63.037

1

62

8,5

VENO3-63.038

1

80

8,4

VENO3-63.040

1

62

7,1

VENO3-63.041

1

33

CU

11

VENO3-63.045

1

34

FE

VENO3-63.046

1

31

FE

VENO3-63.047

1

24

VENO3-63.048

1

18

FE

VbENO3-63.052

1

30

CU

VENO3-63.053

1

20

VENO3-63.054

1

20

VENO3-63.056

1

9

CU

16,5

MILITAIR

2

1935

1945 Voetpedaal

MILITAIR

0,5

1935

Patroonhuls

MILITAIR UNIFORM

1

1930

1945 Schoenbeslag

MILITAIR UNIFORM

1

1930

1945 Schoenbeslag

8

MILITAIR UNIFORM

1

1930

1945 Schoenbeslag

8,6

MILITAIR UNIFORM

1

1930

1945 Schoenbeslag

4,4

1

1900

1940 Hangslot

4,2

0,75

1900

2000 Lepel

8,3

4,6

1

1870

1940 Lepel

7,8

4,7

1

1870

1940 Lepel

12,2

2,5

1

1800

2000 Mes

8

2,3

1

1870

1940 Vork

4,8

3,5

0,5

1800

2000 Gesp

4,4

3,0

0,5

1900

2000 Gesp

0,5

1910

2000 Gesp padvinderij

0,5

1912

1940 Taillehaak

6,2

5

3,5

2,3

Militair
Militair

Gedeselecteerde vondsten Zeefmateriaal
OPGR_ID

VNR VOLGNR INHOUD AANTAL AFSTOTEN OPMERKING

VENO3-12

7

1

MFE

1

ja

fe onbekend (dubbele staaf, aan elkaar verbonden met dwarsstaven)

VENO3-12

16

1

MFE

1

ja

fe fragment werktuig (ws schep), aanwezig zijn schacht en aanzet blad

VENO3-12

17

1

MFE

5

ja

fe fragmenten kogelmantel

VENO3-12

20

1

MFE

1

ja

fe deel kogelmantel

VENO3-12

21

1

MXX

1

ja

fe halve kanonskogel
pb dubbelgevouwen plat stuk

VENO3-12

26

1

MPB

1

ja

VENO3-12

29

1

MCU

1

ja

cu deel horlogekast ws

VENO3-12

31

1

MXX

1

ja

sn fragment (lepel)steel
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OPGR_ID

VNR VOLGNR INHOUD AANTAL AFSTOTEN OPMERKING

VENO3-12

32

1

MXX

1

ja

sn lepel (alleen de bak bewaard gebleven); geeen merk

VENO3-12

37

1

MXX

1

ja

sn (lepel)steel

VENO3-12

55

3

MXX

3

ja

cu hulzen om houten kern; sn fragment basis kandelaar?

VENO3-12

55

3

MXX

5

ja

indet. Fragmenten
fe kogel (diam ca 90)

VENO3-12

59

1

MXX

1

ja

VENO3-12

60

1

MFE

3

Ja

fe deel kogelmantel; fe groot fragment en staaf

VENO3-12

63

3

MFE

1

Ja

Kanonskogelfragm.

VENO3-12

63

4

MFE

1

Ja

Kanonskogelfragm.

VENO3-12

63

7

MFE

1

Ja

Kanonskogelfragm.

VENO3-12

63

9

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

10

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

11

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

12

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

13

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

14

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

16

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

17

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

18

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

19

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

20

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

21

MFE

1

Ja

Kogelfragm.

VENO3-12

63

22

MFE

1

Ja

Hoefijzerfragm.

VENO3-12

63

24

MXX

1

Ja

Scharnierfragm.

VENO3-12

63

25

MXX

1

Ja

Plaat met D-ring

VENO3-12

63

26

MXX

1

Ja

Stang met katrol

VENO3-12

63

27

MXX

1

Ja

Blik

VENO3-12

63

29

MXX

1

Ja

Blikbeslag

VENO3-12

63

31

MFE

1

Ja

Patroonhuls

VENO3-12

63

32

MFE

1

Ja

Patroonhuls

VENO3-12

63

33

MFE

1

Ja

Patroonhuls

VENO3-12

63

34

MXX

1

Ja

Koolstaaf

VENO3-12

63

39

MXX

1

Ja

Zakmes

VENO3-12

63

42

MXX

1

Ja

lepel

VENO3-12

63

43

MXX

1

Ja

lepel

VENO3-12

63

44

MXX

1

Ja

lepel

VENO3-12

63

49

MXX

1

Ja

Vork
Vork

VENO3-12

63

50

MXX

1

Ja

VENO3-12

63

51

MXX

1

Ja

Gebaksvork

VENO3-12

63

55

MXX

1

Ja

gesp
Divers niet nader gedetermineerd

VENO3-12

63

MXX

1633

Ja

VEN03-12

63

OMB

3

ja

Menselijk bot

VEN03-12

63

AWG

951

ja

aardewerk

VEN03-12

63

ODB

291

ja

Dierlijk bot

VEN03-12

63

BOUWM

27

ja

bouwmateriaal

VEN03-12

63

GLAS

776

ja

Glas

VEN03-12

63

plastic

6

ja

Plastic

VEN03-12

63

Leer

9

ja

leer
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Bijlage 2.2 Armaex munitie overdrachtformulier

94

Bijlage 4.1 Deelrapport booronderzoek

1

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)
1.1

Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden

Aantal boringen:

26

Boorgrid:

In de reeds aanwezige sleuf, om de 10 m

Diepte boringen:

Tot in de grindafzettingen

Boormethode:

Edelman met diameter 7cm / guts met diameter 3cm
(handmatig)

Bemonstering:

1.2

Versnijden en verbrokkelen

Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)

1.2.1 Lithologische beschrijving
De boorgegevens worden gepresenteerd in Bijlage 4.2.
De gemiddelde bodemopbouw in de sleuf is als volgt
Pakket

Diepte (cm –mv)

Omschrijving

Interpretatie

1

0-25

Zwak tot matig siltig, overwegend humeus,

Omgewerkte laag

2

25-35/175

matig fijn en bruingrijs zand.
Zwak siltig, zwak tot matig grindig en en matig

Rivierafzettingen van de

fijn tot matig grof zand, dat overwegend bruin

Maas

van kleur is.
3

35/175-38/180

Zwak siltig en grijs grind

Rivierafzettingen van de
Maas

1.2.2 Interpretatie
De onderste aangeboorde laag in het tracé betreft zwak siltig en grijs grind. De top van deze
afzettingen bevinden zich in het noordwestelijke deel op ca. 45 cm –mv. Naar het zuidoosten toe
wordt dit pakket steeds dieper aangetroffen, tot ca. 175 cm –mv in het uiterste zuidoostelijke deel.
Deze afzettingen betreffen beddingafzettingen van de Maas.
Op het grind is een pakket zwak tot matig siltig, en matig grof zand met een grindige bijmenging
aanwezig. Naar boven toe wordt het zand minder siltig en verdwijnt het grind. Het zand is bruin van
kleur, te wijten aan verbruining. Dit is een proces waarbij het vrijkomen en vervolgens weer
afzetten van ijzeroxyden leidt tot een homogene bruine kleur van de bodem. In deze horizont
zijn door die verbruining eventuele archeologische sporen in de ondergrond (bijna) niet meer te
herkennen.
De bovenste 25 cm wordt gevormd door een omgewerkte laag grond, waarin zich puinresten en
baksteenfragmenten bevinden.
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overig

nieuwvormingen

kalkgehalte

kleur

zandmediaan

bijmenging

grondsoort

mv)

ondergrens (cm onder

mv)

bovengrens (cm onder

nummer

Bijlage 4.2 Boorstaten

1
0

50

zand

zwak siltig;zwak humeus;

zeer fijn

licht-oranje-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

kalkloos

matig kleine spreiding

kalkloos

zeer grote spreiding;

zwak grindig
50

55

zand

zwak siltig;zwak humeus;

matig grof licht-wit-grijs

zwak grindig
55

56

grind

sterk zandig;zwak humeus

0

25

zand

zwak siltig

25

28

grind

siltig;zwak humeus

licht-oranje-rood

2
matig fijn

licht-oranje-grijs
donker-oranje-

matig kleine spreiding
kalkloos

zeer grote spreiding;

licht-oranje-geel

kalkloos

matig kleine spreiding

donker-oranje-

kalkloos

zeer grote spreiding;

bruin
3
0

35

zand

zwak siltig;zwak

matig fijn

humeus;zwak grindig
35

38

grind

siltig;zwak humeus

bruin
4
0

10

zand

sterk siltig;zwak humeus

matig fijn

donker-oranje-rood kalkloos veel ijzerconcreties matig kleine
spreiding;hard

10

35

zand

matig siltig;zwak grindig

matig fijn

donker-oranje-rood kalkloos

matig kleine spreiding;
stevig

35

37

grind

siltig

donker-oranje-

kalkloos

zeer grote spreiding

bruin
5
0

30

zand

zwak siltig;zwak humeus

matig fijn

licht-bruin-grijs

kalkloos spoor roestvlekken matig kleine spreiding;
weinig plantenresten;
wortelresten, oud
boomgat

30

45

zand

matig siltig

matig fijn

donker-rood-oranje kalkloos

zeer kleine spreiding;
roestig rode laag,sterk
lemig

45

50

leem

sterk zandig

licht-wit-grijs

kalkloos

geleidelijke overgang
met bovenliggende laag.
bovenliggende laag
zand met silt, deze leem
met wat zand

50

52

grind

siltig

donker-oranje-rood kalkloos

zeer grote spreiding;

0

50

zand

zwak siltig

matig fijn

bruin-oranje

kalkloos weinig roestvlekken matig kleine spreiding

50

150

zand

zwak siltig

matig fijn

bruin-grijs

kalkloos spoor roestvlekken matig kleine spreiding

150

170

zand

zwak siltig;matig grindig

matig grof grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

170

175

grind

siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

6

overig

nieuwvormingen

kalkgehalte

kleur

zandmediaan

bijmenging

grondsoort

mv)

ondergrens (cm onder

mv)

bovengrens (cm onder

nummer
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7
0

170

zand

zwak siltig

zeer fijn

bruin-grijs

kalkloos

170

185

zand

zwak siltig

matig grof grijs

kalkloos

185

190

grind

siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

0

140

zand

zwak siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding;

8
matig fijn

spoor bruine vlekken
140

160

zand

zwak siltig;matig grindig

matig grof grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

160

165

grind

siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

0

135

zand

zwak siltig

matig fijn

bruin-grijs

kalkloos

135

170

zand

zwak siltig;matig grindig

matig grof grijs-bruin

170

175

grind

siltig

0

5

zand

9

grijs

kalkloos spoor roestvlekken matig kleine spreiding
kalkloos

matig kleine spreiding

matig grof bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

10
matig siltig;zwak
humeus;zwak grindig
5

155

zand

zwak siltig

matig fijn

grijs

kalkloos

155

160

zand

zwak siltig;matig grindig

matig grof grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

160

165

grind

siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

0

75

zand

zwak siltig

matig fijn

grijs

kalkloos

75

80

zand

zwak siltig;matig grindig

matig grof grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

80

85

grind

siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

0

30

zand

zwak siltig

bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding;

11

12
matig fijn

veel baksteen
30

90

zand

zwak siltig

matig fijn

matig grof grijs

kalkloos

grijs

kalkloos

grijs-bruin

kalkloos spoor roestvlekken matig kleine spreiding

90

100

zand

zwak siltig;matig grindig

100

105

grind

siltig

0

20

zand

zwak siltig

matig fijn

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

13

20

85

zand

zwak siltig;zwak grindig

matig grof grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

85

90

zand

zwak siltig;sterk grindig

matig grof grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

90

95

grind

siltig

grijs

kalkloos

0

25

zand

matig siltig

matig fijn

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding;

25

65

zand

zwak siltig

matig fijn

geel-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

65

75

zand

zwak siltig;matig grindig

matig fijn

geel-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

75

80

grind

siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

14
verbruining

overig

nieuwvormingen

kalkgehalte

kleur

zandmediaan

bijmenging

grondsoort

mv)

ondergrens (cm onder

mv)

bovengrens (cm onder

nummer
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15
0

35

zand

zwak siltig

matig fijn

bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

35

65

zand

zwak siltig

matig fijn

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding;
verbruining

65

75

zand

zwak siltig;zwak grindig

matig grof licht-geel-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

75

80

zand

zwak siltig;matig grindig

matig grof licht-geel-grijs

80

85

grind

siltig

0

25

zand

matig siltig;zwak humeus

kalkloos

matig kleine spreiding

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding;

16
matig fijn

spoor baksteen
25

55

zand

zwak siltig;zwak grindig

matig fijn

kalkloos

matig kleine spreiding

55

90

zand

zwak siltig

matig grof licht-geel-grijs

licht-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

90

105

zand

zwak siltig;matig grindig

matig grof licht-geel-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

105

110

grind

siltig

blauw

kalkloos

matig kleine spreiding

0

20

zand

zwak siltig;zwak humeus

matig fijn

grijs-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

20

55

zand

zwak siltig

matig fijn

licht-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

55

80

zand

zwak siltig;zwak grindig

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

kalkloos

matig kleine spreiding

kalkloos

matig kleine spreiding

17

80

85

zand

zwak siltig;sterk grindig

85

90

grind

siltig

0

25

zand

zwak siltig;zwak humeus

matig fijn

donker-bruin

25

55

zand

zwak siltig

matig fijn

licht-bruin

55

75

zand

zwak siltig;zwak grindig

matig grof licht-grijs

kalkloos

75

80

zand

zwak siltig;matig grindig

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

80

85

grind

siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

0

15

zand

zwak siltig

matig fijn

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

15

45

zand

zwak siltig;zwak grindig

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

45

50

grind

siltig

licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

0

25

zand

matig siltig;zwak humeus

matig fijn

donker-bruin

kalkloos

spoor puinresten

25

60

zand

zwak siltig

matig fijn

licht-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

60

80

zand

zwak siltig;zwak grindig

matig grof licht-grijs

kalkloos

80

85

zand

zwak siltig;sterk grindig

matig grof licht-grijs

85

90

grind

siltig

0

30

zand

zwak siltig;zwak humeus

30

65

zand

zwak siltig

18

19

20

kalkloos

matig kleine spreiding

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

matig fijn

bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

matig fijn

licht-grijs-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

21

overig

nieuwvormingen

kalkgehalte

kleur

zandmediaan

bijmenging

grondsoort

mv)

ondergrens (cm onder

mv)

bovengrens (cm onder

nummer

98

65

100

zand

zwak siltig

matig grof licht-grijs-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

100

120

zand

zwak siltig;zwak grindig

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

120

125

grind

siltig

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

0

20

zand

zwak siltig

matig fijn

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

20

100

zand

zwak siltig

matig fijn

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding;

22
weinig baksteen
verbruining
100

135

zand

zwak siltig;matig grindig

135

140

grind

siltig

0

20

zand

zwak siltig

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

23
matig fijn

veel baksteen
20

90

zand

zwak siltig

matig fijn

90

120

zand

zwak siltig;matig grindig

120

145

zand

zwak siltig

145

150

grind

siltig

0

35

zand

zwak siltig

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

matig grof licht-geel-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

donker-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding;

24
matig fijn

spoor grijze vlekken
35

80

zand

zwak siltig

matig fijn

80

105

zand

zwak siltig

105

150

zand

zwak siltig;zwak grindig

150

155

grind

siltig

0

35

zand

zwak siltig;zwak humeus

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding;

matig grof licht-bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding;

verbruining

25
matig fijn

spoor grijze vlekken
35

105

zand

zwak siltig

matig fijn

105

125

zand

zwak siltig

125

175

zand

zwak siltig;zwak grindig

175

180

grind

siltig

0

30

zand

zwak siltig;zwak humeus

30

210

zand

210

350

zand

bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

matig grof licht-grijs-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

matig fijn

bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding

zwak siltig

matig fijn

grijs-bruin

kalkloos

matig kleine spreiding

zwak siltig

matig fijn

bruin-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding;

26

weinig baksteen
weinig baksteen
350

380

zand

zwak siltig

matig grof licht-grijs

kalkloos

matig kleine spreiding;
gestuit op 380;
muurresten
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INLEIDING
Door ADC ArcheoProjecten is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Kazerneterrein te
Venlo. Hierbij zijn houten balken aangetroffen en van 3 balken zijn monsters aangeleverd voor
dendrochronologisch onderzoek.
Het onderzoek vond plaats in april 2014 op het laboratorium van Van Daalen
Dendrochronologie te Deventer.

METHODE
Selectie en vooronderzoek
Voor ieder monster is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het voldoende
jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van verstoringen.
Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant (zie hieronder).
Meting(en)
Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn
volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.1 Langs ieder
radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.2
Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één
meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie
tabel 2).
Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.3 Deze informatie wordt
gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties
onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982) 4 en wordt toegelicht in
bijlage 1.

1

Pilcher 1990.

2

Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm

gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal.
3

De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1.

4

Baillie 1982, p61.
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Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x.
code

omschrijving

notatie

A

wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten

herfst/winter x/x+1

groeiseizoen van laatste jaar.
A1

wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens

zomer x

groeiseizoen van laatste jaar.
A2

wankant aanwezig; kapinterval vastgesteld in aanvang

lente x+1

van volgend groeiseizoen.
B

geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse

mediaan, (2•δ interval)

schatting van een kapinterval (alleen voor eik)
C

alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een

mediaan, (2•δ interval)

kapinterval (alleen voor eik)
D

geen spinthout aanwezig (alleen voor eik)

na x+min. aantal spinthout

E

geen spinthout aanwezig

na x

Dateringsonderzoek
De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software5 met elkaar vergeleken. Voor
iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters berekend:
1.

Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen
voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde
hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op
toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand
aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch
getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.

2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de
meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten
zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd.
Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel
beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. Onderlinge dateringen
zijn uitgevoerd om metingen uit dezelfde boom te identificeren en/of één of meerdere
middelcurven samen te stellen die het dateren faciliteren.
De individuele metingen en middelcurven zijn vervolgens op dezelfde wijze vergeleken met
lokale en regionale referentiecurven.

5

PAST4. Uitgegeven door SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com

6

De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980).
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RESULTATEN
Selectie en vooronderzoek
Voorafgaand aan de aanlevering is reeds een selectie uitgevoerd. De monsters bevatten strikt
genomen te weinig jaarringen, maar eerder uitgevoerd dendrochronologisch onderzoek voor
deze locatie heeft tot een bruikbare referentiemateriaal geleid zodat een redelijke kans op
dateringen aanwezig is. Eén monster (vondstnummer 56) is als nog uit de selectie verwijderd
omdat deze, ook volgens minder striktere criteria, geen kandidaat voor onderzoek bleek.
In alle gevallen ging het om eik (Quercus sp.).

Metingen
Op beide onderzochte vondsten was het spinthout aanwezig. Bij vondstnummer 62 was het
spinthout echter dusdanig vergaan dat hierin geen houtstructuur meer waar te nemen was,
waardoor alleen de aanwezigheid van de spintgrens vastgesteld kan worden (zie tabel 2).
Tabel 2. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type:
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1.
vondstnr.

omschrijving

houtsoort

meting

n

56

balk

eik

-

58

balk

eik

14.032.001

62

balk

eik

14.032.002

n(s)

type

-

-

55

15

A

63

0

C

Dateringsonderzoek
De metingen kunnen niet onderling gesynchroniseerd worden. Op individuele basis levert alleen
vondstnummer 62 acceptabel resultaat op (zie tabel 3). De datering aan het begin van de 19e
eeuw wordt niet behaald met het referentiemateriaal van het Kazerneterrein, maar met een
andere referentiecurve voor de Nederlandse Maasvallei (zie tabel 4).
Tabel 3. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de
metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2.
meting

eind

referentie

eind

overlap

GLK

t-waarde

14.032.002

1803

NL423.2.3

1816

63

67,5

4,77

Tabel 4. Overzicht van vermelde referentiecurven.
referentie

omschrijving

NL423.1.3

Eijsden, Breusterhof; beschoeiing. Referentiecurve voor eik (1725 - 1816). Van Daalen,
niet gepubliceerde data.
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INTERPRETATIE
Voor het eerder onderzochte materiaal van het Kazerneterrein kon het kapinterval in 1805/06
geplaatst worden. Voor vondstnummer 62 lijkt dit erg onwaarschijnlijk. Rekening houdend met
het ontbrekend aantal spinthoutringen komt het kapjaar rond 1819 te liggen (zie tabel 5).
Tabel 5. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1.
vondstnr.

meting

eind

kapinterval

type

58

14.032.001

-

-

A

62

14.032.002

1803

rond 1819 (1808 – 1833)

C
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BIJLAGE 1
A.

Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt
het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de
wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin
de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is:
1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring.
2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring.
3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet
ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de
laatste (ingemeten) jaarring.

B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog
niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het
aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt
kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van
het kapinterval wordt OxCal7 gebruikt met door de auteur samengestelde
spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de
mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval.
Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde,
waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast
kunnen worden.
C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en
dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het
kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als
hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat
dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende
groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is.
D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan
alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt
op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend
aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik.
E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet
mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de
datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen
kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te
omschrijven is.
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Bronk Ramsey 2009.

Bijlage 5.3 Dendrochronologisch onderzoek

BIJLAGE 2
Hier onder staan de metingen afgebeeld met de in tabel 3 aangegeven referentie. Op de x-as
staan de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100
mm. Het spinthout is gestippeld aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een
positieve GLK aan.
1000

14.032.001
100

10

-1

50

100

1000

NL423.1.3

14.032.002

1803

100

10

1750

1800

1816
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Bijlage 8.1 Pijpaardewerk
Kleipijpen uit onderzoek Venlo, Blerick
Kazernekwartier, VENO3-12
WP

VL

S-NR

vulling

V-NR

Aantal

kop:

Bruikbaar:

Beschrijving:

fr.:
61

0

1000

1

4.002

1

1

ja

ovale kop, 1800-1835. Goed gerookt. Merk 'LB
gekroond', op z'n kop geplaatst. zijden stoep resp.
letters I en M. Immitatie Gouds, slechte glazing

61

1

24

1

54.002

1

fr.

half

ovale, porceleinen kop met korte steel waaraan
schroefrand. 1800+. Sporen van een beschildering
(floraal)

61

2

23

1

14.001

1

1

ja

ovale kop, 1800-1835. normaal gerookt. Merk 'Roker op
schommelstoel', zijde stoep klein gouds gelijkend
wapen, immitatie Gouds, zwak van vorm

61

1

24

1

30.001

4

3

ja

1 x steel, ws 19e eeuw, kort? 1 x ovale kop, 1800-1835.
Goed gerookt. Afgebroken hiel. vorm en beheersing
zwak, niet Gouds. 1 x ovale kop, 1800-1835. Normaal
gerookt. Merk 'LB gekroond'. zijde stoep immitatie
Gouds wapen. 1 x ovale kop, 1800-1835. licht gerookt.
Merk '6 gekroond', zijden stoep resp. Gouds
immitatiewapen en eikeltje. slechte glazing.

61

2

24

1

12.001

18

4

ja

7 x steel, ws 19e eeuw. 5 x kopfr, ws 19e eeuw. 1 x
kopfr met hiel, ovaal 19e eeuw, merk indet, mgl. '46
gekroond', niet Gouds. 1 x kopfr met hiel, ovaal 19e
eeuw, merk '46 gekroond', immitatie Gouds wapen op
stoep. 1 x ovale kop, 1800-1835, normaal gerookt. Merk
'AB gekroond', stoep glad. Slechte glazing. Niet Gouds.
1 x ovale kop , 1800-1835, normaal gerookt. Merk '46
gekroond'. immit. Gouds wapen op stoep. 1 x ovale kop,
1800-1835, licht gerookt. Merk 'sierlijk gekrulde M',
stoep glad. Kwaliteit goed, niet Gouds. 1 x rondbodem
pijp, 1800-1835. Goed gerookt. Merk op bodem indet.
Niet Gouds.

63

zeefmateriaal pijp, hier onder uitgesplitst

63

14

half

9 x 17e eeuw, 5 x 18e/ 19e eeuw

63

4

half

4 x steel met hiel, 3 x glad, 1 x indet.

63

21

half

16 x scherf van ovale kop 1800-1850, hiel ontbreekt, niet

63

4

ja

4 x kop figuratief, Limburg/ Duitsland (Westerwald) 1850

Gouds. 5 x scherf van ovale pijp, indet.
- 1900
1 x 'mand met knorren'. Rondbodem, korte pijp, 18751900. Vml. Westerwald. Licht gerookt
1 x 'vogelklauw'. Mosterdlepel, korte pijp, 1875-1900.
Vml. Westerwald. Licht gerookt
1 x 'vogelkop'. Rondbodem, korte pijp, 1875-1900. Vml.
Westerwald. Licht gerookt
1 x 'baleinen met gravering'. Rondbodem, korte pijp,
1875-1900. Vml. Limburgs, komt voor in de catalogus
van Trumm Bergmans, Weert. Normaal tot goed
gerookt.
63

31

ja

kopdelen 1800-1850. 31 x ovale kop, 1 x rondbodem, 1
x kromkop. Als groep licht tot normaal gerookt.
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1 x rondbodem, 1800-1835. Normaal tot licht gerookt.
Merk op bodem 'onduidelijk figuraal, langwerpig, als
slecht uitgevoerde Franse lelie'.
30 x ovale kop, algemene vorm redelijk identiek, ook in
omvang. Er lijkt geen sprake te zijn van een groot
modellen aanbod.
9 x ovale kop, 1800-1835. Merk '46 gekroond'. Niet
Gouds. '46 gekroond' werd gezet in Roermond
(Oostveen 2011) Verschillen in model, wapenvervalsing
en wellicht herkomst.
4 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'LB gekroond'. Niet
Gouds. 1 x op z'n kop geplaatst. 3 x letters I en M op
zijden stoep (2 x vrijwel vervaagd).
3 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'Roker op
schommelstoel'. Niet Gouds. 3 x immit. Gouds wapen op
stoep.
2 x ovale kop, 1800-1835. Merk '6 gekroond'. Niet
Gouds. 2 x immit. Gouds wapen op stoep.
2 x ovale kop, 1800-1835. Merk '96 gekroond'. Niet
Gouds. 1 x immit. Gouds wapen op stoep.
3 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'onduidelijk figuraal,
langwerpig, als slecht uitgevoerde Franse lelie'. Niet
Gouds. 3 x immit. Gouds wapen op stoep.
2 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'WS gekroond'. Niet
Gouds. 1 x roosje op stoep.
1 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'Melkmeid'. Niet Gouds
1 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'K'. Niet Gouds. Twee
stippen op zijde stoep.
1 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'LF gekroond'. Niet
Gouds
1 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'Trompetter'. Gouds,
goudse wapens op stoep.
1 x ovale kop, 1800-1835. Merk 'WP/WR gekroond'. Niet
Gouds. Immit. Gouds wapen op stoep.
63

36

ja

kopdelen 18e eeuw
1 x kromkop, 1780-1800. Merk '46 gekroond', stip op
zijde stoep. Kleine knorren op onderkant kop. Niet uit
Gouda, Duitse voorbeelden. Goed gerookt
1 x kromkop, 1770-1780. Merk 'indet., mgl bloemvorm'
op zijde stoep een rechthoekje met letter M ipv Gouds
wapen. Licht gerookt
1 x ovale kop, 1770-1780. Merk 'Zwijn', Gouds wapen op
stoep. Goed gerookt. Gouds
1 x ovale kop, 1760-1770. Merk 'BVB', Immit. Gouds
wapen op stoep. Goed gerookt. Niet Gouds
1 x ovale kop, 1770-1780. Merk 'Mgl. pijlenbundel',
Immit. Gouds wapen op stoep. zeer licht gerookt. Niet
Gouds
1 x ovale kop, 1780-1800. Merk '46', immit. Gouds
wapen op stoep. Licht gerookt. Niet Gouds
1 x fragm. ovale kop, 1760-1800. Merk 'Twee kruizen'.
Gouds wapen op stoep. Gerookt. Mgl. Gouds
1 x fragm. ovale kop, 2e helft 18e eeuw, indet.
1 x fragm. rondbodem, 1750-1770. Geen merk. Knorren
op bodem, waarboven een bloembladmotief is gezet. In
het bladmotief alterneren tudors en lelies. Niet tot licht
gerookt, Duits.
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1 x trechter kop, 1730-1740. Merk 'Trompet gekroond'.
Licht gerookt. Gouds
1 x trechter kop, 1730-1740. Merk 'Blok gekroond'. Niet
tot licht gerookt. Gouds
1 x trechter kop, 1730-1740. Merk 'Zon'. Normaal
gerookt, Gouds
1 x trechter kop, 1740-1750. Merk 'Brandemmer'. Goed
gerookt, Gouds
1 x fragm. trechter kop, 1720-1730. Merk 'indet.
gekroond (breuk)'. Licht gerookt, Gouds
8 x fragm. trechterkop, 1720-1740. Geen merk,
goedkope kwaliteit. 3 x met tudors op de zijden.
1 x fragm. trechterkop 1730-1740. Geen merk, op zijden
is een tudorroos gegraveerd. Niet in gebruikelijke
stipvorm, maar naar werkelijkheid. Licht gerookt. Duits?
1 x dopmodel kop, 1740-1750. Merk 'klaverblad'. Licht
gerookt. Het merk is een immitatie van het originele
merk van Danens. Immitatie Gouds.
1 x Duits dopmodel, 1740-1750. Merk 'Rad'. Licht
gerookt
1 x Duits dopmodel, 1740-1750. Merk 'HB'. Licht gerookt
1 x Duits dopmodel, 1740-1750. Merk 'WK'. Niet tot licht
gerookt.
2 x Duits dopmodel, 1740-1750. Merk 'PH'. 1 x normaal
gerookt, 1 x licht gerookt.
1 x rondbodem, 1740-1750. Merk 'PH'. Licht gerookt.
Niet Gouds
1 x Duits dopmodel, 1740-1750. Merk 'GH'. Licht gerookt
3 x Duits model 2/3, 1740-1750. Merk 'GH'. Licht gerookt
2 x Duits model 2/3, 1740-1750. Pijp met spoor en merk
op steelzijde kop. Merk 'GH'. Licht gerookt
63

20

ja

kopdelen 17e eeuw
2 x dubbelconisch, hiel afgebroken. 1 x 1625-1630,
ongeglaasd, 1 x 1640-1650, ongeglaasd, lokaal product.
Beide normaal tot goed gerookt.
3 x dubbelconisch, 1630-1640. Geen merk, ongeglaasd.
Normaal gerookt
3 x dubbelconisch, 1630-1640. Geen merk, ongeglaasd.
Tudorroos op zijden. Normaal gerookt
7 x langwerpig dubbelconisch, 1670-1680, geen merk, 3
x geglaasd. Lokale producten. Licht gerookt, 2 x normaal
gerookt.
2 x dubbelconisch, 1640-1650. Steelreliefs met florale
motieven. 1 x geglaasd en sporen van merk? Beide mgl.
Limburgs (Maastricht). Licht gerookt.
3 x dubbelconisch, 1620-1630. West Nederlands model.
Normaal gerookt. 2 x 'Roos gekroond', geglaasd. 1 x
'Radering over hiel', ongeglaasd.
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Bijlage 9.1 Metaalvondsten uit het zeefmateriaal
01.
Object/artefact: Kanonskogel
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: Diameter: 9,5
Gewicht in gram: 2880
Opmerkingen: Massieve en complete 6-ponder kanonskogel. In Nederland is geschut met dit
kaliber vanaf 1848 in gebruik. De ontwikkeling start echter eerder.
02.
Object/artefact: Kanonskogel
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: Diameter: 3,7
Gewicht in gram: 211
Opmerkingen: Het kaliber is te groot voor een walbuks, waar deze meestal onder de 2 cm ligt. Het
kan daarmee tot een kleine vuurmond hebben behoord, of als kartets in een busprojectiel zijn
verschoten. Eind 19e eeuw is 3,7 cm gebruikelijk als granaatkaliber bij vuurmonden van
verschillende origine, die in fortificaties of in mobiele opstellingen gebruikt werden. Een bijvoorbeeld
hiervan is het zogenaamde revolverkanon, dat bij de Nederlandse Marine in gebruik was.
03.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 10,0 x 9,3 x 2,2; Oorspronkelijke diameter: 14
Gewicht in gram: 899
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
04.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 13,0 x 12,0 x 4,2; Oorspronkelijke diameter: 23
Gewicht in gram: 2590
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
05.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 20,5 x 14,2 x 6,0; Oorspronkelijke diameter: 33
Gewicht in gram: 5800
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
06.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 11,5 x 10,5 x 2,7 tot 3; Oorspronkelijke diameter: 19
Gewicht in gram: 1704
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.

118

07.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 15,6 x 12,6 x 2,0 tot 2,8; Oorspronkelijke diameter: 23
Gewicht in gram: 2328
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
08.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 22,5 x 14,2 x 4,0; Oorspronkelijke diameter: 29
Gewicht in gram: 6300
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
09.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 10,9 x 8,1 x 2,0; Oorspronkelijke diameter: 17
Gewicht in gram: 743
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
10.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 15,4 x 10,0 x 1,5 tot 2,2; Oorspronkelijke diameter: 22
Gewicht in gram: 1476
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
11.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 13,7 x 12,9 x 2,6; Oorspronkelijke diameter: 21
Gewicht in gram: 2171
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
12.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 11,0 x 8,4 x 2,0 tot 2,5; Oorspronkelijke diameter: 22
Gewicht in gram: 1035
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
13.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 11,0 x 10,1 x 3,2; Oorspronkelijke diameter: 23
Gewicht in gram: 1061
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
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14.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 11,5 x 5,1 x 2,5; Oorspronkelijke diameter: 21
Gewicht in gram: 545
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
15.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 15,1 x 4,7 x 2,0; Oorspronkelijke diameter: 19
Gewicht in gram: 655
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
16.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 5,8 x 4,2 x 1,0; Oorspronkelijke diameter: 12
Gewicht in gram: 90
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
17.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 18,5 x 8,0 x 4,0; Oorspronkelijke diameter: 25
Gewicht in gram: 2723
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
18.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 19,0 x 16,0 x 3,5; Oorspronkelijke diameter: 22
Gewicht in gram: 3700
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
19.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 16,0 x 7,2 x 3,5; Oorspronkelijke diameter: 21
Gewicht in gram: 1362
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
20.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 12,5 x 9,0 x 3,2 tot 3,5; Oorspronkelijke diameter: 18
Gewicht in gram: 1643
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
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21.
Object/artefact: Kogelfragment
Datering: 16e-19e eeuw
Functie/gebruik: projectiel
Maten in cm: 13,4 x 10,7 x 2,0; Oorspronkelijke diameter: 15
Gewicht in gram: 1590
Opmerkingen: Scherf van een geëxplodeerde kogel- of (Coehoorn)mortiergranaat.
22.
Object/artefact: Hoefijzer
Datering: 15e-20e eeuw
Functie/gebruik: beslag
Maten in cm: 12,0 x 3,5 x 1,5
Gewicht in gram: 76
Opmerkingen: Alleen een fragment corrosie met afdruk van hoefijzer uiteinde.
23.
Object/artefact: Geëmailleerd plaatje
Datering: 1920-1940
Functie/gebruik: Aanduiding van de locatie van een brandkraan
Maten in cm: Diameter 13,9; D: 0,2
Gewicht in gram: 200
Opmerkingen: IJzeren gebold bordje met geëmailleerd oppervlak: wit vlak, blauwe rand en zwarte
belettering. Deze geeft aan dat de brandkraan (BK) op 3,65 m naar links en 8,95 m vanaf het
bordje ligt. De keerzijde is geheel zwart geëmailleerd met nummer 26 in witte cijfers. Bordje is van
het "Amsterdams model". Amsterdam was één van de eerste steden met een drinkwaternet en
daarmee brandkranen. De geëmailleerde en iets bollende aanduidingsbordjes zijn gemaakt en
geplaatst tussen 1920 en 1940. Na WO2 is men overgegaan op gegoten beschilderde aluminium
bordjes. Echter oude geëmailleerde bordjes kunnen wel in gebruik zijn gebleven, zo lang de tekst
leesbaar bleef.129
24.
Object/artefact: Scharnierfragment
Datering: 18e – 20e eeuw
Functie/gebruik: Gebouw
Maten in cm: 12,4 x 7,7 x 2,7; Diameter van de kop 2,1 (maximaal)
Gewicht in gram: 352
Opmerkingen: IJzeren scharnier met koperen pin. De pin heeft een gedraaide versiering van
knoppen van verschillende breedte. Mogelijk deur- of luikscharnier.
25.
Object/artefact: Beslagplaat met articulerend oog
Datering: 18e – 20e eeuw
Functie/gebruik: Gebouw of voertuig
Maten in cm: Plaat: 18,5 x 9,0 x 0,8; Oog: 13,8 x 9,6 en diameter 1,7; vierkante nagel: 0,7 x 0,7
Gewicht in gram: 1521
Opmerkingen: Omgebogen plaat, die in D-vormig oog omsluit. De plaat is met minstens één
vierkante nagel bevestigd geweest. Het oog kon bewegen. Beslag dat aan een gebouw, voertuig of
affuit bevestigd was voor aanhechting van band of touw.

129

Met dank aan H. Giezen, Weesp.
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26.
Object/artefact: Sluiting
Datering:18e – 20e eeuw
Functie/gebruik: Gebouw?
Maten in cm: 24,2 x 9,7 x 0,2; Diameter stang: 1,4; Diameter katrol: 4,0
Gewicht in gram: 663
Opmerkingen: Sluitstang waarin een katrol voor het openen en sluiten van kozijnen of bovenlichten.
De stang door een vlakke plaat die met nagels vastgezet kon worden. Op de plaat is verder een
oogje bevestigd.
27.
Object/artefact: Transport- of munitieblik
Datering: 20e eeuw
Functie/gebruik: Munitie gerelateerd
Maten in cm: 31,2 x 15,4 x 5,7; Breedte van de scharnieren 3,5
Gewicht in gram: 1152
Opmerkingen: Verbogen blik met twee getande scharnieren. In het korte deel tussen de
scharnieren liggen in lengterichting 1 cm brede stangen ter versteviging of bevestiging van de
oorspronkelijke inhoud.
28.
Object/artefact: Voetpedaal
Datering: 1935-1945
Functie/gebruik: Vuurmond of voertuig
Maten in cm: 23 x 16,5 x 1,0
Gewicht in gram: 947
Opmerkingen: Voetpedaal van een voertuig of vuurmond. Het heeft een gebogen punt. In lengte
richting 4x 2,0 cm brede stangen, en 2x 1,7 cm brede stangen dwars hierop.
29.
Object/artefact: Beslag
Datering: na 1950
Functie/gebruik: Voertuig?
Maten in cm: 17,0 x 12,2 0,1
Gewicht in gram: 45
Opmerkingen: Verchroomd blikbeslag met ingeslagen tekst: 2S ; POLYNORM
30.
Object/artefact: Patroonhuls
Datering: 1935
Functie/gebruik: Projectiel
Maten in cm: 5,0; Diameter 1,15
Gewicht in gram: 12
Opmerkingen: Afgeschoten koperen Duitse 7,92 mm Mauser patroonhuls met bodemstempel: 35
P198 S* 8
31.
Object/artefact: Patroonhuls
Datering: 1930-1945
Functie/gebruik: Projectiel
Maten in cm: 5,7; Diameter 1,3
Gewicht in gram: 19
Opmerkingen: Afgeschoten ijzeren Duitse 7,92 mm Mauser patroonhuls.
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32.
Object/artefact: Patroonhuls
Datering: 1930-1945
Functie/gebruik: Projectiel
Maten in cm: 5,2; Diameter 1,2
Gewicht in gram: 11
Opmerkingen: Afgeschoten ijzeren Duitse 7,92 mm Mauser patroonhuls fragment.
33.
Object/artefact: Patroonhuls
Datering: 1930-1945
Functie/gebruik: Projectiel
Maten in cm: 4,1; Diameter 1,3
Gewicht in gram: 9
Opmerkingen: Afgeschoten ijzeren Duitse 7,92 mm Mauser patroonhuls fragment.
34.
Object/artefact: Koolstaaf
Datering: 1930-1945
Functie/gebruik: Motor of batterij onderdeel (?)
Maten in cm: 4,7; Diameter: 1,1
Gewicht in gram: 11
Opmerkingen: Koolstaaf met koperen ring. Op de staaf tweemaal een ‘radstempel’ in lengterichting.
35.
Object/artefact: Schoenbeslag
Datering: 1930-1945
Functie/gebruik: Schoeisel
Maten in cm: 7,5 x 7,2 x 0,3; breedte band 1,0
Gewicht in gram: 71
Opmerkingen: Hakbeslag van een Duitse laars (Knobelbecher) of schoen (Schnurschuh); of van
een Britse of Canadese schoen (Ammo boots), of van de laatste afgeleid of ouder Nederlands
schoeisel.
36.
Object/artefact: Schoenbeslag
Datering: 1930-1945
Functie/gebruik: Schoeisel
Maten in cm: 7,6 x 7,7 x 0,3; breedte band 1,2
Gewicht in gram: 61
Opmerkingen: Hakbeslag van een Duitse laars (Knobelbecher) of schoen (Schnurschuh); of van
een Britse of Canadese schoen (Ammo boots), of van de laatste afgeleid of ouder Nederlands
schoeisel.
37.
Object/artefact: Schoenbeslag
Datering: 1930-1945
Functie/gebruik: Schoeisel
Maten in cm: 8,5 x 8,0 x 0,3; breedte band 1,0
Gewicht in gram: 62
Opmerkingen: Hakbeslag van een Duitse laars (Knobelbecher) of schoen (Schnurschuh); of van
een Britse of Canadese schoen (Ammo boots), of van de laatste afgeleid of ouder Nederlands
schoeisel.
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38
Object/artefact: Schoenbeslag
Datering: 1930-1945
Functie/gebruik: Schoeisel
Maten in cm: 8,4 x 8,6 x 0,4; breedte band 1,1
Gewicht in gram: 80
Opmerkingen: Hakbeslag van een Duitse laars (Knobelbecher) of schoen (Schnurschuh); of van
een Britse of Canadese schoen (Ammo boots), of van de laatste afgeleid of ouder Nederlands
schoeisel.
39.
Object/artefact: Zakmes
Datering: 20e eeuw
Functie/gebruik: Uitrusting
Maten in cm: 9,0 x 2,5 x 1,3
Gewicht in gram: 74
Opmerkingen: Combinatie van drie koperen plaatjes die twee vakken met ijzeren mes onderdelen
vormen. Buitenste laag afwezig, zou van hout kunnen zijn geweest. De corrosie van het ijzer heeft
het koper doen buigen. Mes kan als privé aanschaf onderdeel hebben gevormd van een soldaten
uitrusting.
40.
Object/artefact: Hangslot
Datering: 1900-1940
Functie/gebruik: Sluitwerk
Maten in cm: 7,1 x 4,4 x 1,4; beugel is 3,0 breed en heeft diameter van 0,7
Gewicht in gram: 62
Opmerkingen: Het slot is trapeziumvormig met afgeronde hoeken. De beugel staat open. Typisch
slot dat in de slaapzalen tussen 1900 en 1940 werd gebruikt op Nederlandse kribbekisten of –
kasten.
41.
Object/artefact: Lepel
Datering: 20e eeuw
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 11,0 x 4,2 x 1,0; Diameter steel: 0,5
Gewicht in gram: 33
Opmerkingen: Koperen lepel fragment met sterke slijtagesporen op het blad, duidelijk gebruikt door
een rechtshandig persoon.
42.
Object/artefact: Lepel
Datering: ná 1912
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 17,2 x 3,7 x 1,0
Gewicht in gram: 29
Opmerkingen: Uiteinde van de lepel op achterzijde versierd met verdikte M-vorm. Voorzijde
versierd met richel in lengte richting. Achterzijde gemerkt met twee regeling stempel in een ovaal:
GERO / ALPACCA. Alpacca is gepolijst witmetaal, de mindere van de twee door Gero vanaf 1912
geproduceerde kwaliteiten. Het is een legering van koper, nikkel en zink.
43.
Object/artefact: Lepel
Datering: 20e eeuw
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 9,3 x 4,2 x 2,0
Gewicht in gram: 60
Opmerkingen: Verbogen koperen lepel fragment. De steel naast het blad is vlak.
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44.
Object/artefact: Lepel
Datering: ná 1912
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 13,2 x 4,8 x 1,2
Gewicht in gram: 30
Opmerkingen: Verzilverd koperen lepelblad en steelfragment. De achterzijde is gemerkt met een
éénregelig stempel in een rechthoek: A.S.C. GERO. De letter R is als gevolg van corrosie niet
zeker. Het kan hier gaan om verzilverd witmetaal. De eerste kwaliteit van de Gero fabriek.
45.
Object/artefact: Lepel
Datering: 1870-1940
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 8,3 x 4,6 x 1,2
Gewicht in gram: 34
Opmerkingen: IJzeren lepelblad fragment. Waarschijnlijk oorspronkelijk vertind geweest.
46.
Object/artefact: Lepel
Datering: 1870-1940
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 7,8 x 4,7 x 1,0
Gewicht in gram: 31
Opmerkingen: Vertind ijzeren lepelblad fragment. Dit is typisch voor de spijslepels zoals uitgereikt
aan Nederlandse militairen tussen het einde van de 19e eeuw en het begin van WO 2. In de jaren
’30 wordt het ijzeren bestek echter steeds meer vervangen door het minder roestgevoelige
aluminium.
47.
Object/artefact: mes
Datering: 19e – 20e eeuw
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 12,2 x 2,5 x 0,5
Gewicht in gram: 24
Opmerkingen: Mesfragment, met deel van een éénsnijdige kling en doorn. Zal eerder als bestek
dan als vechtmes zijn te identificeren.
48.
Object/artefact: Vork
Datering: 1870-1940
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 8,0 x 2,3 x 0,3
Gewicht in gram:18
Opmerkingen: IJzeren vork fragment waarvan van de vier tanden er één is afgebroken en één is
verbogen. De aanzet van de steel is eveneens verbogen. Mogelijk oorspronkelijk vertind geweest.
49.
Object/artefact: Vork
Datering: ná 1912
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 20,4 x 2,3 x 0,15
Gewicht in gram: 37
Opmerkingen: Complete, iets verbogen vork. Voorzijde versierd met een parelrij binnen twee twee
richels langs de rand. Achterzijde gemerkt: ALPACCA binnen een pijlvormig kader.
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50.
Object/artefact: Vork
Datering: 20e eeuw
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 11,1 x 2,3 x 0,2
Gewicht in gram: 22
Opmerkingen: Verzilverd vorkfragment met ijzeren kern (?). Voorzijde versierd met richels in lengte
richting.
51.
Object/artefact: Gebaksvorkje
Datering: 20e eeuw
Functie/gebruik: Bestek
Maten in cm: 11,2 x 1,5 x 0,2
Gewicht in gram: 10
Opmerkingen: Koperen gebaksvorkje met drie tanden, waarvan de linker breder is dan de overige
twee. Voorzijde is versierd met een dubbele groef langs de rand.
52.
Object/artefact: Gesp
Datering: 19e-20e eeuw
Functie/gebruik: Paardentuig (?)
Maten in cm: 4,8 x 3,5 x 1,0
Gewicht in gram: 30
Opmerkingen: Koperen gesp met ijzeren doorn. De langgerekte D-vormige gesp heeft aan voor en
achterzijde een groef langs de rand.
53.
Object/artefact: Gesp
Datering: 20e eeuw
Functie/gebruik: Uitrusting
Maten in cm: 4,4 x 3,0 x 1,0
Gewicht in gram: 20
Opmerkingen: Gesp met doorn en rolletje. Typische gesp voor Nederlandse uitrusting van voor
1940.
54.
Object/artefact: Gesp
Datering: ná 1910
Functie/gebruik: Uitrusting
Maten in cm: 6,2 x 5,0 x 0,4
Gewicht in gram: 20
Opmerkingen: Deel van een gesp oog. Langs de rand versiering of tekst. Dit model is gebruikt door
de padvinderij.
55.
Object/artefact: Gesp
Datering: na 1950
Functie/gebruik: Uitrusting
Maten in cm: 7,2 x 4,2 x 1,0
Gewicht in gram: 32
Opmerkingen: Zwart gemaakte koperen gesp aan NATO-groen canvas band. De band is een
typische pakriem of huifriem van een Nederlands militair voertuig.
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56.
Object/artefact: Taillehaak
Datering: 1912-1940
Functie/gebruik: Kleding
Maten in cm: 3,5 x 2,3 x 0,8
Gewicht in gram: 9
Opmerkingen: Koperen taillehaak van een Nederlands manschappen uniform model 1912, 1916,
1923 of 1934. Typisch voor het manschappen tuniek uit de periode van de mobilisatie 1914-1918
tot en met de meidagen van 1940. Twee rijen van 8 gaten.
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LIN

0, m

, cm

VENO3-12

62

1

5000

LG

VLK

18, m

, cm
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Opgr_ID

Vondst Put Vlak Vak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel

VENO3-12

1

61

0

1000

1

AW

MAA

VENO3-12

2

61

0

1000

1

AW

MAA

VENO3-12

3

61

0

1000

1

AW

MAA

VENO3-12

4

61

0

1000

1

AW

MAA

VENO3-12

5

61

1

8

1

AW

MAA

VENO3-12

6

61

1

2000

1

AW

MAA

VENO3-12

7

61

1

9

1

MXX

AANV

VENO3-12

8

61

1

6

1

MIX

AANV

VENO3-12

9

61

1

8

1

MIX

AANV

VENO3-12

10

61

1

2000

1

AW

MAA

VENO3-12

11

61

2

2500

1

AW

MAA

VENO3-12

12

61

2

24

1

MIX

MAA

VENO3-12

13

61

2

2500

1

MIX

MAA

VENO3-12

14

61

2

23

1

MIX

MAA

VENO3-12

15

61

2

2500

1

MIX

MAA

VENO3-12

16

61

2

999

1

MXX

PUNT

VENO3-12

17

61

2

23

1

MIX

PUNT

VENO3-12

18

61

1

8

1

MIX

MAA

VENO3-12

19

61

1

6

1

MIX

MAA

VENO3-12

20

61

1

6

1

MXX

MAA

VENO3-12

21

60

1

1

VENO3-12

22

60

1

1

5

VENO3-12

23

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

24

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

25

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

26

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

27

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

28

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

29

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

30

61

1

24

1

PIJP

AFW

VENO3-12

31

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

32

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

33

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

34

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

35

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

36

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

37

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

38

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

39

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

40

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

41

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

42

61

1

6000

1

MXX

PUNT

VENO3-12

43

61

1

28

1

MXX

PUNT

VENO3-12

44

61

1

24

1

MXX

PUNT

VENO3-12

45

61

1

24

AW

AFW

VENO3-12

46

61

1

9

1

AW

AFW

VENO3-12

47

61

1

6000

1

MXX

PUNT

VENO3-12

48

61

1

6000

1

MXX

PUNT

MXX
MHT

Opmerking

IJZX

MAA

Kanonskogel. Buitenzijde muur

AFW

Fundering buitenzijde
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Vondst Put Vlak Vak Spoor Vulling Inhoud Monster Verzamel

Opmerking

VENO3-12

49

61

1

6000

1

MXX

PUNT

VENO3-12

50

61

1

6000

1

MXX

PUNT

VENO3-12

51

61

1

24

1

OXB

PUNT

VENO3-12

52

61

1

6000

1

MXX

PUNT

VENO3-12

53

61

1

6000

1

MXX

PUNT

VENO3-12

54

61

1

24

1

VENO3-12

55

61

1

24

VENO3-12

56

60

1

1

MHT

AFW

Fundering binnenzijde links

VENO3-12

57

60

1

1

MHT

AFW

Fundering binnenzijde midden

VENO3-12

58

60

1

1

MHT

AFW

Fundering binnenzijde rechts

VENO3-12

59

61

1

1

MXX

MAA

Buitenzijde muur

VENO3-12

60

61

1

1

MXX

MAA

Binnenzijde muur

VENO3-12

61

61

1

1

AW

AFW

MXX

PUNT

MHT

AFW

Buitenzijde.
Bekisting/beschoeiing?

VENO3-12

62

61

1

1

HT

VENO3-12

63

62

1

1

MIX

MHT

AFW

Binnenzijde vestingmuur

AFW

STORTVONDSTEN ZEEF

