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Ook dit jaar hebben we weer veel te doen gehad. 

In de onderliggende tekst zie je de werkzaamheden van Guus Taconis en Jaap Aafjes voorbij 

komen, bezig met hun reparatie aan een oude stoel en hun nieuwbouw van een Romeinse 

wagen. 

 

In een artikel wordt ingegaan in het doel van de zaterdagmiddagopenstelling van ons depot. 

Aan de hand – van wat wij – hoogtepunten noemen wordt de lezer/bezoeker aan de hand 

meegenomen door de geschiedenis. 

 

Een opsomming van bruiklenen die nu weer te zien zijn in de “beerput in het Flipje En 

Streekmuseum Tiel ”. 

 

Een verslag van een recent teruggevonden opgravingszak uit 1969 van de Opgraving 

Bleekveld met daarin loden gewichten en een 14de eeuws hoefijzer. 

 

Een bericht over de Europese reis die de in de Steendert gevonden unster gaat maken via het 

Valkhof, Bonn, Leiden en Mechelen. 

 

Verder een luchtfoto van Dirk Oomen die gebruikt is in het boekje over de opgraving van de 

Muggenborch in Kapel-Avezaath. 

Een verslag van de “beerput in het museum” zodat wij weten waar onze vondsten uithangen. 

 

Een fotografisch vragenhoekje . 

 

 

Vaardig met hout 

 

Op de woensdagavonden en vaak ook thuis zijn Guus en Jaap bezig met hout.  

Nu hebben ze een oude stoel gedemonteerd en weer hersteld, waarbij ze zover gaan dat alles 

wordt teruggebracht in de oude staat. Alles wordt in elkaar gelijmd, opgespannen, nieuwe 

veren erin bij breuk en de oude weer op hun plaats. Spanbanden worden vast getimmerd en de 

diverse lagen stof van de zetel worden vastgezet, het gescheurd leer is opgeknapt en 

verdwenen hoekstukken zijn door kurk aangevuld en wordt weer met de  

oorspronkelijke spijkers vastgezet. 

 

 

 

 



 
Foto stoel: Spekking/BATO 

 

Zo is ook een Romeinse platte wagen nagebouwd. Hiervoor zijn ze eerst op studiereis naar 

Xanten gegaan, om daar in het museum een reiswagen te aanschouwen waarvan ze de maten 

hebben overgenomen om eigenhandig van eiken planken een wagen na te bouwen. 

De wielen zijn ook uit allerlei stukken hout in elkaar gezet, waarbij Toine Bäcker de assen en 

de spijlen heeft gedraaid, en Jaap en Guus de spijlen hebben ingeklemd waarna het houten 

loopvlak is bevestigd voor alle vier de wielen. 

 
 

Foto wagen: Spekking/BATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdagmiddag openstelling depot BATO 

 

Om ook aan het voorlichten een bijdrage te leveren, hebben we op meerdere 

zaterdagmiddagen, meestal de laatste zaterdag van de maand, een openstelling van ons depot 

gedaan. 

Om nu de lezer en later hopelijk de kijker een beeld te schetsen van de werking van ons als 

werkgroep en ons depot als opslag nu een korte rondleiding. 

In ons kantoor annex laboratorium/bibliotheek wordt het werk voorbereidt, onder meer door 

literatuuronderzoek, determinatie en plakwerk. 

 
Foto: Spekking/BATO 

In ons depot hebben we de vondsten opgeslagen in kleine dozen [dit zijn de vondsten uit de 

grondverkenningen op veld, sloot en akkers sinds de oprichting van de werkgroep in 1978] in 

de bewaardozen de deels uitgewerkte grotere opgravingen, zoals uit Passewaaij de 

nederzetting Oude Tielse Weg, uit Est de Steendert, uit de binnenstad de beerput D20. Er 

wachten nog vele dozen op uitwerking, waarbij we ons eigen O-Die-Zee programma nalopen 

[het rijk heeft via een onderzoekprogramma Odyssee ( fonetisch: O Die Zee) een onderzoek 

gestart in Tiel voor wel opgegraven archeologisch onderzoek, maar nog niet voldoende 

gepubliceerd: 27. Ottoons Tiel] 

Was er vroeger de spanning van het tijdens weekenden doen van waarnemingen en 

noodopgravingen en verzamelen van vondsten, nu is het streven naar uitwerken van de 

vondsten zodat het publiek er ook nog iets aanheeft. 

Verder is het belangrijk voor de ons omliggende gemeenten die baat hebben bij een 

uitgewerkte opgraving zodat dat ook hun verleden verrijkt. 



  
Foto de Bataaf/BATO; foto: Spekking/BATO 

Tevens verzorgen we op aanvraag een tentoonstelling bij scholen of vergaderingen van 

verenigingen. 

 

Om ons ledental aan te vullen zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om zich te 

bekwamen in het uitwerken van archeologisch vondstmateriaal, waarbij het mogelijk is om op 

kosten van de vereniging een cursus te volgen voor bijvoorbeeld determinatie van Romeins of 

middeleeuws aardewerk, conserveren van glas, metaal, hout en leer. 

Als de gelegenheid zich voordoet kan men ook meedoen aan een archeologische 

veldverkenning of zelfs opgraving. 

Kijk voor meer kennis en kosten van lidmaatschap( dit in verband met de verzekering die 

afgesloten wordt op de werkzaamheden als vrijwilliger) op onze website: 

www.oudheidkamer-tiel.nl onder BATO. 

 

 

 

LIJST VAN BRUIKLENEN VOOR ‘BEERPUT MUSEUM’ 

 

NUMMERCODE OMSCHRIJVING INHOUD OPMERKINGEN 

0 BAGGERVONDSTEN 

BETUWE 

BOTTEN Uit zandput Havikerwaard 

1 MEERBOOM 

MAURIK 

NEOLITISCH 

STEENTIJD 

KAAK VAN EEN 

BEER 

BOTRESTEN 

Opgraving BATO; sinds 1989 

bij de viskwekerij in Maurik 

aangetroffen afval uit de 

Klokbekertijd 

 

 



2 Aardewerk vroege 

ijzertijd gevonden in 

Tiel ca 700-500 voor 

Christus 

 

 

 

Aardewerk D59; 

2 maal 

scherf/vaatwerk; 

1 scherf; een 

slijpsteen; een 

compleet potje 

 

 

D59 = 

De Kellen, Tiel, 1988 BATO 

 

3 Romeins Aardewerk 

 

 

 

Romeins ijzerwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse Tielse 

vondsten 

waaronder D11 

 

 

1. speerpunt 

2. scharnier 

3. getordeerde 

staaf 

4. fragment 

van een 

hooivork 

5. fragment 

van een 

olielamp 

6. fragment 

van een 

sikkel 

7. krammen 

 

D11= de Start, voormalige 

herenboerderij en polder op de 

Kellen opgravingen in 1988; 

code: 448.82.6; 

IJzerwerk komt uit Beusichem, 

Pietersteeg I; 1987/1988 

 

 

4 Middeleeuwen, 

10e – 12e eeuw 

aardewerk 

 

 

 

 

Pingsdorf, 

Andenne 

 

 

 

 

 

D20-AT-83 

Koninginnenstraatcomplex 

BATO 

Tiel 50-102 

828.82.6  

 

5  

Aardewerk 

15e-16e eeuw 

Binnenstad Tiel 

 

 

Aardewerk divers 

 

 

Leer, 

 

BATO vindplaats onbekend 

 

 

Dit muiltje is gevonden als een 



Vrouwen/meisjes- 

muiltje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geconserveerd samengekleefd stuk leer op het 

stort van het Duitse Huys bij 

de opgraving op het hof van 

Walburg, het is geconserveerd 

door Guus Taconis, het is 

plantaardig gelooid, 

binnenstebuiten genaaid ( 

gekeerd genaaid), leer in 

slechte staat, in de neus zaten 

vezelresten 

 

6 Aardewerk uit de 17e 

eeuw 

 

 

Diverse typen 

aardewerk, 

majolica 

455.82.6 

450.82.6 

 

 

7 Beerput, 

16e-18e eeuw 

Diverse soorten 

vondsten: 

Hout, bewerkt 

ivoor, leer, ijzer, 

schelp; bot; 

pijpaarde 

Tiel, Plein; 19102002;  

Oppervlakte vondst; 

 

D20-AT-1983 

8 Porselein en 

witgeglazuurde 

aardewerk uit de 18e en 

19e eeuw 

Gevonden op 

akkers en in 

beerputten  

BATO; 

Tiel en omgeving 

 
9 Munten gevonden met 

behulp van een 

metaaldetector 

Tiel e.o. BATO 

 
10 Beerput(installatie) Hout en glas Ontwerper: S.H. van der 

Zee/VOT 

Foto’s: Spekking/BATO 

 



 

O-Die-Zee [Depot ruimen op zijn Tiels] 

 

Bij het nalopen van vondstdozen in ons depot zijn we van de ROB(Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek) de volgende zakken met vondsten tegengekomen: 

 

Plaats Straat Datum Situatie Vondstnummer Inhoud 

Tiel Achterweg St. 

Maartenskerk 

18-

aug-

1967 

Put 1, N-deel uit 

grachtvulling 

49 IJzeren ring met pen 

Tiel Ambtmanstraat 1950 afvalput 10 kamfragment 

Tiel Ambtmanstraat 1950 Sleuf 1, stek 5 2 Schelp 

Tiel St.Maartenskerk 30-8-

1967 

Put 5, westwand, Z, 

W.profiel; onder 

vloer in zwarte 

grond 

79 Mesje 

Tiel St.Maartenskerk 4-8-

1967 

Put 1; bij machinale 

ontgronding 

gevonden 

28 Scherven(Pingsdorf) 

Tiel Opgraving 

St.Maartenskerk 

richting 

Agnietenhof 

1958 Opgraving 

St.Maartenskerk 

richting 

Agnietenhof 

? Sleutel 

(van Pernis/Buisman) 

Tiel St.Maartenskerk 22 

juni 

1958 

W.O.middenprofiel; 

O.gedeelte uit 

onderste vulling 

jongste hier west 

gelegen gracht 

30 Pingsdorfscherven; 2 

stukken met 

reliëfband en 

rad/stempelversiering; 

randfragmenten v.e. 

grijsblauw kookpotje; 

en andere scherven, 

stuk varkens kaak, 

paardenkies, been, 

spijker, stukje brons 

R.Woudstra 

Tiel Tolhuisstraat 31-4-

1980 

Put 3.50 m onder 

maaiveld 

1 Ceramiek 

Tiel Tolhuisstraat  Put 2; 50 cm onder 

maaiveld 

2 Ceramiek 

Tiel Westluidensche  2.40 m onder 1 Ceramiek 



straat(WL) maaiveld 

Tiel Westluidensche 

straat 

 2.40-2.60 m onder 

maaiveld 

3 ceramiek 

Tiel Tolhuis?WL?  Tweede vlak; 1 m 

diep 

4 ceramiek 

 

Inhoud zakje met vondsten Tiel Bleekveld 1969 ROB/Buisman 

  
Foto: Spekking/BATO 

Te zien: 

Links: stukje vuursteen, 

Rechts daarvan 2 stukken lood, 224 gram en 120, 3 gram 

Onder vuursteen: natuursteen/slijpsteen 

Daar rechts van: stuk 14de eeuws hoefijzer 

Daar rechts van: stukje latoenkoper 

Onder het hoefijzer: een “ avegaar?”, een mes met angel; gesp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unster op reis 

 

Vanuit het museum het Valkhof te Nijmegen kwam het verzoek om de bronzen unster met 

loden gewicht uit Ophemert-De Steendert (Gem.Neerijnen) die ze nu nog in bruikleen hadden 

voor langere tijd te mogen lenen omdat hij deel ging uitmaken van een meerjarige 

tentoonstelling; High Tech Romeinen, die van maart 2011 t/m augustus 2014 te zien zal zijn 

in Museum het Valkhof, in het LWL te Bonn, in het Museon te Den Haag en in het museum 

in Mechelen. 

Onze unster is gevonden in het natuurgebied de Steendert, WNW van Ophemert het is 

ontwikkeld in het kader van de ruilverkaveling Avezaath-Ophemert. Er zijn 2 plassen 

gegraven van respectievelijk 3 en 4 hectare, het is een laaggelegen gebied van oude 

komkleigronden. 

De unster is al eens opgetreden in een tentoonstelling over de Bataven in museum het Valkhof 

en mocht toen gelijk langer blijven. Hij werd door de kundige handen van Ronny Meijer 

gerestaureerd in zijn huidige staat. Door Joke Nientker(RACM) werd het stukje hout wat in 

de bronzen schacht zat gedetermineerd als eikenhout. 

  

 
Foto: Ronny Meijer/museum het Valkhof 

 

 

 

 

 

 



 

Opgraving Muggenborch te Kapel-Avezaath 

 

Over de opgraving in Kapel-Avezaath is een boekje verschenen in de serie Archeoreeks om 

op een verklarende wijze de opgraving voor een groter publiek zichtbaar te maken. Op 

bladzijde 8 van het boekje vindt men een foto, die een vliegerluchtfoto is van de hand van 

Dirk Oomen, waar duidelijk is te zien waar de boerderij heeft gestaan en wat de ingrepen van 

de mens op de natuur zijn geweest. 

 

Foto van blz8. uit: Kapel-Avezaath, Het raadsel van de ridders van Muggenborch.[ISBN: 

978-90-8614-161-6, ACVU-HBS Amsterdam] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archeologisch vragenhoekje 

 

Wie weet wat dit is? 

 

 

 
Foto: Jan van Oostveen/BATO 

Collectie D20-AT-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


