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Samenvatting 

Vereniging Het Museum heeft samen met de gemeente Winterswijk het plan opgevat om de uitgebreide 

archeologische collectie van Jan Goorhuis te ontsluiten. Zij hebben RAAP de opdracht gegeven de 

collectie te archiveren, te catalogiseren en in vondstdozen te verpakken. Dit project is mogelijk ge-

maakt met financiële bijdragen van het Prins Bernhard fonds, het Roelvink fonds, de gemeente Wi n-

terswijk, Vereniging Het Museum en anderen. Circa 19.000 vondsten uit 44 vindplaatsen zijn voorzien 

van vondstkaarten, in moderne plastic zakken verpakt en in 91 vondstdozen opgeborgen. De gegevens 

van de vindplaatsen zijn in een database ingevoerd en in samengevatte vorm in een vindplaatsencat a-

logus opgenomen. De bijbehorende documentatie is gescand en aan de database gekoppeld. Om een 

eerste indruk te geven van de potentie van vondsten en documentatie is een deel van het m ateriaal 

uitgewerkt en beschreven. Het gaat om de bevindingen van en de vondsten gedaan tijdens een van de 

eerste onderzoeken door Winterswijkse amateurarcheologen: het onderzoek tijdens de bouw van de 

Whemeflat op de overgang van de Markt naar de Wheme in 1977/1978. Hiertoe is de documentatie van 

het onderzoek bestudeerd en deels in digitale kaarten verwerkt en zijn aardewerkvondsten opnieuw 

gedetermineerd en gedateerd. Verder worden enkele bijzondere vondsten van andere vin dplaatsen in 

de omgeving van de Wheme besproken. 

Hoewel slechts een globaal inzicht verkregen kon worden met betrekking tot de archeologische inho ud 

van de collectie is het al wel mogelijk om de archeologische waarde van de vondsten en de bijbehore n-

de documentatie wat nader te specificeren. Voor de vondstcomplexen uit het middeleeuwse dorpsce n-

trum betekent dit bijvoorbeeld dat het mogelijk is om vondsten en vondstcomplexen te koppelen aan 

bepaalde panden en hun bewoners. De vondsten kunnen ons op die wijze een beeld verschaffen van 

hun welstand en (ambachtelijke en andere) activiteiten. Daarnaast kunnen de vondsten via toekomstig 

onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van de materiële cultuur in de Oostelijke 

Achterhoek en het aangrenzende Münsterland van de prehistorie tot het heden.  

Belangrijke vondstcomplexen zijn wat dit betreft sowieso de laatmiddeleeuwse ovenstorten van blau w-

grijs en grijsbakkend aardewerk uit het Woold (vindplaatsnummers 10 en 11) en de nieuwetijdse ove n-

storten uit de dorpskern (vindplaatsnummer 2). Vondstcomplexen die beslist een thematische tentoo n-

stelling in het lokale museum en een rijk geïllustreerde en doorwrochte historische en archeologische 

publicatie verdienen, zodat een groter publiek kennis kan maken met de buiten Winterswijk nog vrijwel 

onbekende producten van de lokale pottenbakkers. Daarnaast zouden kleinere of delen van vonds t-

complexen door archeologiestudenten bewerkt kunnen worden in het kader van hun studie.  

Los van hun wetenschappelijke, archeologische waarde bevat de collectie Goorhuis vele stukken die 

geschikt zijn om vanwege hun schoonheid, informatiewaarde en of educatieve waarde in het l okale 

museum tentoon gesteld te worden. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat de conserveringstoe-

stand van diverse stukken als zorgwekkend omschreven kan worden. Het gaat in eerste instantie om 

kwetsbare voorwerpen van metaal en organisch materiaal d ie voor een duurzaam behoud zorg van een 

professionele conservator behoeven. Daarnaast is het zeer aan te bevelen om bepaalde stukken (t e-

vens) te laten restaureren om hun museale waarde te vergroten, waarbij (in eerste instantie) rekening 

gehouden kan worden met de inrichting of het inrichtingsplan van de/een expositie in het lokale muse-

um. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het (nog niet gerestaureerde) materiaal uit waterput 1 van 

de Wheme/Markt (vindplaatsnummer 26) en diverse urnen uit de Winterswijkse urnenvelden. 
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1 Inleiding 

Sinds het eind van de jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn door Jan Goorhuis (Winterswijk) en 

andere amateurarcheologen, verenigd in de archeologische werkgroep van de vereniging Het Museum, 

archeologische vondsten verzameld in Winterswijk en omstreken (figuur 1). Een groot deel van deze 

vondsten en de bijbehorende documentatie, samengebracht in de collectie Goorhuis, zijn voor grote 

delen van het Winterswijkse verleden de enige informatiebron op basis waarvan de geschiedenis van 

het dorp (en de directe omgeving daarvan) geschreven kan worden. Het gaat vooral om perioden, bi j-

voorbeeld de middeleeuwen, waarin schrifteli jke bronnen zeldzaam zijn of ontbreken en bovendien 

maar weinig informatie verschaffen over de inwoners van Winterswijk en hun dagelijkse leven. Om de 

door Goorhuis cum suis verzamelde data te ontsluiten voor de lokale geschiedschrijving, heemkunde 

educatie en cultuurhistorie hebben Vereniging Het Museum en de gemeente Winterswijk aan RAAP 

opdracht gegeven om de vondsten en documentatie uit de omvangrijke collectie Goorhuis te archive-

ren, catalogiseren en in vondstdozen te verpakken. Het project is mogelijk  gemaakt met financiële bij-

dragen van het Prins Bernhard fonds, het Roelvink fonds, de gemeente Winterswijk, Vereniging Het 

Museum en anderen. De collectie van Jan Goorhuis zal aan een nog nader te bepalen externe partij 

worden overgedragen. Daarnaast is middels een quick-scan van documentatie en vondstmateriaal een 

eerste indruk verschaft van de aard en datering van de vindplaatsen en de vondsten, en van hun pote n-

tie voor toekomstig onderzoek en beleid. 

 

Figuur 1. Winterswijkse amateurarcheologen in actie tijdens onderzoek op de Hoge Wieber (vindplaatsnummer 1) 

omstreeks 1980 (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.  
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Tabel 1. Archeologische perioden. 

Archeologische perioden

P
re

h
is

to
ri

e

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

-4900/5300

-6450

-8640

- 9700

- 35.000

-12.500

-250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat
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2 De collectie Goorhuis 

2.1 De wijze waarop de collectie Goorhuis oorspronkelijk was gear-
chiveerd 

De collectie Goorhuis was verpakt in een groot aantal dozen en zakken van verschillende formaten. Bij 

de vondsten waren vondstkaartjes of briefjes gevoegd met gegevens met betrekking tot de vindplaats 

en/of de vondstlocatie. Meestal was ook een vindplaatscode genoteerd, die naar de bijbehorende do-

cumentatie verwijst. Soms is ook informatie op een papieren vondstzak genoteerd (figuur 2). 

 

Figuur 2. Op een vondstzak genoteerde vondstgegevens vindplaats 43, linksboven (vondstlocatie 1980-IV) en de in 

de documentatie opgenomen schets van de vondstlocatie.  

In de bijbehorende klappers zijn de vondstlocaties per vindplaats of gebied geordend en voorzien van 

geografische (locatieschetsen) en landschappelijke informatie, gegevens over vondstomstandigheden,  

bijbehorende tekeningen, dia’s, foto’s en publicaties, de vindplaatscodes per vondstlocatie en over de 

aard en aantallen van de bijbehorende vondsten ( figuur 3). 
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Figuur 3. Documentatieblad bij vindplaats 43 (vondstlocatie 1980-IV). 

2.2 De wijze waarop de collectie Goorhuis nu is gearchiveerd 

Ten behoeve van het archiveren van de documentatie en de vondsten zijn in een database (Access-

formaat) administratief nieuwe vindplaatsen met bijbehorende vindplaatsnummers of vindplaatsidentifi-

catienummers (VPID) gecreëerd: 44 in getal. De gegevens van de vindplaatsen zijn in samengevatte 

vorm in de database opgenomen onder de databasetabel Vindplaats (figuur 4). 

 

Figuur 4. Gegevens van vindplaatsnummer 43 in de databasetabel Vindplaats.  

Dezelfde gegevens als in de database en aanvullende, meer uitgebreide data met betrekking tot de 

individuele vindplaatsen zijn ook opgenomen in een bij deze rapportage gevoegde vindplaatsencatalo-

gus (hoofdstuk 4). 

Het is mogelijk dat een vindplaats meerdere vondstlocaties met bijbehorende vondsten uit de collectie 

Goorhuis omvat: vindplaats 1 is bijvoorbeeld samengesteld uit een groot aantal vondstlocaties uit de 

jaren 1979-1983 die zich allen in het gebied Hoge Wieber bevinden, terwijl vindplaatsnummer 43 Sme-

derij van Hogeweg één vondstlocatie omvat. Onder het vindplaatsidentificatienummer zijn per vondstlo-

catie één of meerdere vondstnummers of vondstidentificatienummers (VID) aangemaakt. In de regel is 

het materiaal uit elke vondstzak, waarin dit oorspronkelijk was verpakt, in de database voorzien van 

een vondstidentificatienummer dat is gekoppeld aan de vindplaats. Gegevens met betrekking tot de 

vondstidentificatienummers bevinden zich in de databasetabel Vondsten. In deze tabel zijn specifieke 
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gegevens met betrekking tot de betreffende vondstlocat ie en vondsten ingevoerd (figuur 5). Binnen een 

VID kunnen meerdere materiaalcategorieën aanwezig zijn, waarbij per categorie subnummers zijn on-

derscheiden, bijvoorbeeld VID 478.0 (keramiek), VID 478.1 (vuursteen ), VID 478 .2 (slak) en VID 478.3 

(metaal). In de database zijn per categorie/subnummer de vondstaantallen opgegeven. 

 

Figuur 5. Specifieke gegevens behorend bij vindplaats 42 (VID 42) en vondstidentificatienummer 478 (VID 478).  

De vondstidentificatienummers zijn tevens opgenomen op de vondstkaartjes die zijn bijgevoegd bij de 

in nieuwe plastic vondstzakken verpakte vondsten (figuur 6figuur 6). De oorspronkelijke briefjes of 

vondstzakken waarop vindplaats informatie is genoteerd, zijn eveneens bijgevoegd. 

 

Figuur 6. Vondstkaartje bij vondstidentificatienummer 437.0 (VID 26). 

In de database is verder per vondstnummer genoteerd in welke vondstdoos de bijbehorende vondsten 

zijn verpakt (zie bijlage 1). Het gaat om 91 vondstdozen, in merendeel standaard vondstdozen, en in 

het geval van grote vondsten, zoals urnen, om verhuisdozen. Er zijn op deze wijze 19.188 vondsten 

geadministreerd en verpakt, verdeeld over 44 vindplaatsen (tabel 2). 

De bij de vindplaatsen horende documentatie (documenten en dia’s) is gescand (pdf-formaat), per 

vindplaats geordend en aan de database gekoppeld. In de naamgeving van de bestanden is over het 

algemeen de oorspronkelijke vindplaatscodering weergegeven, bijv. Hoge_Wieber_WIW1979-

II_overzicht. 

 

De in databasetabellen geordende gegevens zijn in Access-formaat aangeleverd. Door middel van een 

eenvoudig zoekblad is het mogelijk om de database te bevragen en gegevens te achterhalen. 
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Vindplaats Vindplaatsbeschrijving Totaal  Vindplaats Vindplaatsbeschrijving Totaal 

1 Hoge Wieber 3698  31 Sambergweg 1 

2 Sleeswijk 2445  32 Vossenveld 1 

3 Singelweg 575  33 Zwilbroekseweg 102 

4 Willinkplantsoen 252  34 Burg. Bosmastraat 44 

5 Meddosestraat 151  35 Meerdink 90 

6 Bouw Busman 115  36 Weurden 43 208 

7 Gat van (Van) Eck 956  37 Woold-Roerdink 2 

8 Ratumsestraat 1599  38 Woold 79 

9 Hoge Wieber/Ratumsestraat 1027  39 Onbekend (lesmateriaal) 136 

10 Woold 979  40 Hunenbulten (urnenveld) 23 

11 Zonnebrink 272  41 Hupsel (urnenveld) 8 

12 Terrein Batavier 1791  42 Onbekend (urnenveld) 10 

13 Ratum 408  43 Smederij van Hogeweg 25 

14 Kotten 386  44 Wheme 1 

15 Kotten 111  totaal  19188 

16 Kotten 97     

17 Ravenhorst(er)weg 111     

18 De Pas 35     

19 De Pas 273     

20 Ravenhorst 1     

21 De Buurse 59     

22 Eelink Es 20     

23 Museum Freriks 5     

24 Blijdenstein 8     

25 Meddo 80     

26 Wheme/Markt 2841     

27 Corleseweg 35     

28 Spoorstraat 32     

29 Misterweg 1     

30 Bonnink 96     

Tabel 2. Vindplaatsen en vondstaantallen.  
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3 Op zoek naar het oudste Winterswijk 

3.1 Inleiding 

Het was in het kader van archiveren en catalogiseren van meer dan 19.188 vondsten onmogelijk om 

deze allemaal te bestuderen, archeologisch te beschrijven en te dateren. Hieronder is hiertoe een eer-

ste voorzet gegeven door een beschrijving te geven van de bevindingen van en de vondsten gedaan 

tijdens een van de eerste onderzoeken door Winterswijkse amateurarcheologen: het onderzoek tijdens 

de bouw van de Whemeflat op de overgang van de Markt naar de Wheme in 1977/1978 ( vindplaats-

nummer 26). Hiertoe is de documentatie van het onderzoek bestudeerd en deels in digitale kaarten 

verwerkt en zijn aardewerkvondsten opnieuw gedetermineerd en gedateerd. De determinaties zijn op-

genomen in bijlage 2. Verder worden enkele bijzondere vondsten van andere vindplaatsen in de omge-

ving van de Wheme besproken. 

3.2 Speuren naar Starkenrode 

Toen echter deze oude hof naar alle waarschijnlijkheid verwoest aan de zorgen van de oude bezitters 

de graven van Lohn onttrokken, en in handen der Gelderse graven gekomen was – die, zoals we ge-

zien hebben, niet veel hart voor hun nieuwe gebied getoond hebben – moet de gansche ‘ behuizinge’ 

weldra een toestand van toenemend verval tegemoet zijn gegaan. De burcht te Bredevoort en het stad-

je Grol werden versterkt, maar het tusschengelegen Winterswijk zag zijn Starkenrode niet weer opg e-

bouwd. De grachten , hoewel misschien nog lang bestaand hebbende, zullen dichtgegroeid zijn en 

eindelijk was het tijdperk aangebroken om alle sporen daarvan uit te wissche en deelen van den ouden 

hof als bouwterrein te bestemmen’.
1
 Aldus verzuchtte schoolhoofd meester Bernard Stegeman, streek-

historicus en ereburger van Winterswijk, in zijn monumentale boek Het oude kerspel Winterswijk uit 

1927. Stegeman vermoedde (naar later is gebleken abusievelijk) dat de Starkenrode identiek was aan 

de in oude bronnen vermeldde curia Winethereswic: de hoofdhof Winterswijk in de middeleeuwen een 

bezit van het St. Mauritiusstift te Münster. Hij lokaliseerde de versterking Starkenrode, zoals hij veron-

derstelde, in de omgeving van de oude, aan St. Jacobus gewijde dorpskerk ongeveer ter hoogte van de 

latere Wheme.
2
 En zette zijn be-

toog kracht bij met een opsom-

ming van oude vondsten en waar-

nemingen van beschoeiingen en 

gedempte grachten (schoeiings-

werken, palen en slijkgronden).
3
 

Figuur 7. Bouw van de Whemeflat op 

de grens van de Wheme en de Markt 

omstreeks 1978 gefotografeerd vanaf 

de toren van de  Jacobskerk. Het witte 

gebouw links is de inmiddels gesloop-

te school C, op de voorgrond is de 

Citybar en het deels ontmantelde 

pand van drukkerij Van Amstel  te 

zien (bron: www.oud-winterswijk.nl). 

Hoog waren daarom de verwach-

                                                           

1
 Stegeman 1927, 38. 

2
 Stegeman 1927, 36. 

3
 Stegeman 1927, 38. 

http://www.oud-winterswijk.nl/
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tingen toen in 1977 een aanvang werd gemaakt met de bouw van de Whemeflat op de hoek van de 

Markt en de Wooldstraat op de rand van het door Stegeman aangewezen gebied ( figuur 7 en figuur 8). 

Het betrof een deel van de dorpskern direct ten zuiden van het voormalige kerkhof rond de Jacobskerk 

dat tot ver in de twintigste eeuw een dichte bebouwing kende ( figuur 8 en figuur 12). Bebouwing die in 

de loop van die eeuw geleidelijk door sloop is verdwenen en waarbij tenslotte het restant in de jaren 70 

van de twintigste eeuw plaats moest maken voor de Whemeflat en de uitbreiding van de Markt.  

 

Figuur 8. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) op de overgang van de Markt naar de Wheme.  

Toen begin februari 1977 de firma Hiddink in opdracht van aannemer WBC een aanvang maakte met 

het uitgraven van de omvangrijke bouwput voor de flat vormde het vermoeden van Stegeman aanle i-

ding voor leden van de archeologische werkgroep van de Vereniging Het Museum om hun eerste sta p-

pen te zetten op het gebied van de veldarcheologie (figuur 9). Met toestemming van de aannemer werd 

in de vrije uren (iedere avond en op de vrije zaterdagen) de voortgang van graafwerk nauwgezet g e-

volgd en werden vondsten verzameld en diverse structuren (waterputten, palen, funderingen) en de 

complexe profielen naar vermogen gedocumenteerd. Hierbij werd de toenmalige provinciaal archeoloog 

R.S. Hulst, die de amateurarcheologen over hun onderzoek adviseerde, op de hoogte gehouden van de 
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vorderingen. Tijdens de eerste weken van het veldonderzoek in februari 1977 werd het meest zuidelijke 

deel van de bouwput van de Whemeflat ontgraven, globaal betrof het gebied tussen de Wooldstraat en 

het gebouw van de indertijd nog bestaande School C. Bij aanvang van het onderzoek was er voorname-

lijk aandacht voor het verzamelen van archeologische artefacten en veel minder voor het documenteren 

van hun context (grondsporen en profielen). In de loop van het onderzoek groeide het besef dat uit de 

combinatie van dateerbare artefacten, grondsporen/structuren en de laagopbouw belangrijke informatie 

over het ontstaan van Winterswijk herleid kon worden en werden veldtekeningen vervaardigd , profielen 

getekend/geschetst en vondsten stratigrafisch verzameld. 

 

Figuur 9. Het uitgraven van de bouwput van de Wheme ten zuiden van de Jacobskerk, links de zijgevel van de 

Citybar (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 

Het onderzoek werd eind augustus 1978 afgerond. Hulst publiceerde in 1979 in het Bulletin van de 

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond een kort verslag van de belangrijkste onderzoeksresu l-

taten.
4
 In 1980 gevolgd door een artikel van de hand van mevrouw A. Goorhuis -Wijmans in een uitgave 

van de Vereniging Het Museum.
5
  Hulst kwam in een boekje over archeologisch onderzoek langs het 

dal van de Whemerbeek in 1981 nog een keer terug op de resultaten van het onderzoek op de Wheme. 

De datering van de vondsten en de aard van de opgegraven resten waren sindsdien globaal bekend. 

Tot een meer gedetailleerde beschrijving is het tot op heden niet gekomen.  

3.3 De resultaten van het veldonderzoek in 1977/78 

Bodemopbouw 

Al in de eerste weken van het onderzoek werd geconstateerd dat de bodem aan de zijde van de 

Wooldstraat rijk was aan puinresten van voormalige bebouwing, bovendien bleek het pakket met bewo-

                                                           

4
 Hulst 1979. 

5
 Goorhuis-Wijmans 1980. 



40 jaar amateurarcheologie in Winterswijk. Archivering en catalogisering collectie Goorhuis   

 

RAAP-rapport 3817 / versie 06-05-2019  [14] 

 

ningsresten aan de zuidzijde (2,5 m) aanzienlijk dikker dan in het noorden (1,5 m). Verder werd er in 

eerste instantie weinig aandacht besteed aan de opbouw van de bodem, zoals die zich in de wanden 

(profielen) van de bouwput manifesteerde. Aan het einde van het onderzoek, toen het belang van de 

bodemopbouw in de profielen duidelijk was, zijn aan verschillende zijden van( het noordelijke deel van) 

de bouwput profielen getekend, beschreven en gefotografeerd. 

Figuur 10. De opbouw van het bodemprofiel met 

de verschillende lagen en de door middel van 

viltstift aangegeven nummering (foto: J. Goor-

huis). Het betreffende profiel lag tussen figuur 

15, nr. 2 en nr. 15. 

Op basis hiervan zijn twee pakketten on-

derscheiden die op hun beurt in lagen zijn 

onderverdeeld (figuur 10 en figuur 11). Het 

bovenste pakket (0 – 165 cm 

–mv) bestaat uit laatmiddeleeuwse tot 

nieuwetijdse ophogingslagen (laag I t/m IV) 

die verband houden met de bewoning in 

het dorp en grondverbetering/ophoging van 

(delen van kavels) op de overgang van de 

dekzandrug in het centrum van het 

dorp(helling) naar het naastgelegen dal 

van de Whemerbeek. Onder deze opho-

gingslaag bevindt zich een gemengd pak-

ket dat deels is opgebouwd uit lagen van 

antropogene origine, bijvoorbeeld materi-

aal dat als gevolg van menselijke activitei-

ten op de dekzandrug hellingafwaarts is 

verplaatst (colluvium; lagen V, VI en VII), 

en (al dan niet antropogeen beïnvloede) 

lagen van een natuurlijke origine, bij-

voorbeeld veen (lagen  VII en IX). Het 

geheel rust op ongestoorde natuurlijke 

afzettingen (laag X). Het referentie-profiel 

is een beschrijving van de bodemopbouw, zoals die is geconstateerd tussen de voormalige Citybar en 

de bouwput van de Whemeflat. De dikte van de lagen is herleid van een foto waarop een jalon met 

maatverdeling is weergegeven (figuur 10). De dateringen zijn gebaseerd op uit de lagen verzamelde 

artefacten, de vondstnummers verwijzen naar de lijst in bijlage 2. De in het noordwestelijk deel van de 

de bouwput van de Whemeflat geconstateerde bodemopbouw is als volgt:  

I. Een recent ophogingspakket met puin en keien (circa 0 – 100 cm - mv); 

II. Sterk humeuze bijna zwarte laag met hier en daar een humeus bandje. Aardewerk uit deze 

laag stamt uit de nieuwe tijd (V 407, circa 1600 – 1800; circa 100 – 130 cm - mv); 

III. Grijze, lemige laag met puin, brandresten en veel grijsbakkend aardewerk (circa 1350 -

1650; circa 130 – 150 cm - mv); 

IV. Gemengde zandlaag (soms met leem; circa 150 – 165 cm -mv); 

V. Donkere, sterk humeuze houtskoolrijke laag (oud loopvlak) doorspekt met scherven uit de 

Karolingische tijd, de Ottoonse tijd en de volle middeleeuwen (circa 700 tot 1100; V 408 en 
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409). Een bijzondere vondst is een loden spinwieltje uit de Karolingische tijd (V 445; circa 

165 – 180 cm -mv); 

VI. Lichter gekleurde laag met vanuit laag V ingegraven paalsporen en scherven vroegmiddel -

eeuws aardewerk (V 411; circa 180 – 190 cm -mv); 

VII. Zandige veenlaag met houtskool en aardewerk uit de (vroege) ijzertijd/Romeinse tijd en de 

vroege middeleeuwen. Bovendien bewerkt mesolithisch vuursteen en brokjes Tefriet van 

maalstenen (V 414; circa 190 – 200 cm –mv). Pollenonderzoek van een monster uit dit 

veen, afkomstig uit een aangrenzend profiel, duidt (onder voorbehoud) op vorming in de 

Romeinse tijd rond het begin van onze jaartelling;
6
 

VIII. Bruine zandlaag met aardewerk uit de (vroege) ijzertijd/Romeinse tijd en vroege midde l-

eeuwen en bewerkt mesolithisch vuursteen (V 415 en 416; circa 200 – 210 cm –mv); 

IX. Veenlaag met aardewerk en vuursteen als in laag VIII (circa 210 – 220 cm –mv). 

X. Geelgrijs dekzand (> 220 cm –mv). 

 

Figuur 11. Bodemlagen in de westwand van de bouwput van de Whemeflat (foto: J. Goorhuis, Winterswijk).  De 

locatie van het profiel ligt ter hoogte van de hoek in de bouwput ten oosten van figuur 15, nr. 15.  

                                                           

6
 Hulst 1981, 13. 
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Figuur 12. Het onderzoeksgebied geprojecteerd op de kadastrale minuut van 1832. Het gebied tussen het noorde -

lijke deel van de Wooldstraat en het kerkhof was indertijd nog dicht bebouwd.  

Resten van gebouwen en waterputten 

In en rond de bouwput van de Whemeflat zijn op diverse plaatsen resten van bebouwing en (bijbeho -

rende) water- en of beerputten aangetroffen. Het ging hierbij om bak- en natuurstenen funderingen van 

vrij recent gesloopte nieuwetijdse gebouwen langs de Wooldstraat, de Schoolsteeg en het voormalige 

kerkhof. De kadastrale minuut van omstreeks 1832 geeft een indruk van de dichtheid van deze bebou-

wing (figuur 12). 

Aan de zijde van de Wooldstraat werden in de bouwput van de Whemeflat, buiten een grote eikenhou-

ten paal en een ongedateerde houten waterput (figuur 15, nrs. 4 en 13), enkele bakstenen funderingen 

waargenomen, waarvan er een op veldkeien rustte. Ze zijn helaas niet ingemeten. Bij een daarvan was 

het formaat van de stenen 28 x 13 x 6 cm, de breedte van de andere fundering bedroeg 80 tot 100 cm. 

Gezien deze formaten betreft het misschien funderingen van het statige, omstreeks 1937 gesloopte 
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woonhuis van de familie Gijsbers (vóór 1629 – 1817
7
) op de hoek van de Wooldstraat en de (voormali-

ge) Schoolsteeg, dat tussen 1817/18 en 1880 fungeerde als eerste gemeentehuis van Winterswijk 

(figuur 13). Op enige afstand van de Wooldstraat, op de voormalige achtererven van de huizen langs 

die straat, werden vervolgens enkele (bak)stenen waterputten gevonden, ingemeten en op vondsten 

doorgezocht. Een daarvan (figuur 15, nr. 5) dateert op basis van het vondstmateriaal uit de vulling uit 

de achttiende eeuw. De overige putten ontbeerden dateerbaar vondstmateriaal, maar zullen gezien hun 

constructiewijze (van baksteen) eveneens uit de (gevorderde) nieuwe tijd stammen (figuur 15, nrs. 6 en 

7). 

 

Figuur 13. Blik in de Wooldstraat in zuidelijke richting rond het begin van de twintigste eeuw. Links bevindt zich 

tegenwoordig de Whemeflat en de Markt. Het grote pand in het midden is het voormalige gemeentehuis. Voor de 

exacte locatie van het pand zie figuur 12 (bron: www.oudwinterswijk.nl). 

Aan de zijde van de Jacobskerk dienden zich vergelijkbare, maar ook oudere bewoningsresten, aan. 

Hier is de bouwput van de Whemeflat ingegraven op de overgang van het dal van de Whemerbeek (met 

de gracht, zie hieronder) naar de dekzandrug ten noorden en ten westen daarvan. Het noordelijke deel 

van de bouwput valt samen met voormalige bebouwing langs de rand van het oorspronkelijke kerkhof. 

Hier zijn in het profiel resten van een verbrande funderingen en vloeren? (tufsteen, baksteen, verbran-

de leem, hout en stro), geassocieerd met een scherf grijsbakkend aardewerk, waargenomen.  De opge-

geven locatie valt op de kadastrale minuut uit 1832 samen met de achterzijde van het huis van arbeider 

Salomon Slats (sectie Winterswijk K432). Een huis waarvan de geschiedenis op basis van historische 

bronnen tot in de vroege nieuwe tijd is terug te volgen (< 1548)  toen het huis bewoond werd door Johan 

Kedden.
8
 In die tijd was het huis veel groter, het is namelijk omstreeks 1700 met de kavel in twee delen 

gesplitst (secties K431 en 432).
9
 Op het achtererf van dit huis werd een bakstenen fundering (steenfor-

maten 28 x 13 x 6/6,5 cm ) in het profiel waargenomen (figuur 15, nr. 15). In 1832 staat op dit deel van 

de onderhavige kavel nog geen bebouwing aangegeven. Mogelijk dateert de fundering van na die tijd. 

                                                           

7
 Te Voortwis 2012. 

8
 Te Voortwis 2012. 

9
 Te Voortwis 2012, 431/432. 
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Ook hier was onder de fundering sprake van een dikke puinlaag met stro, die soms tot drie meter onder 

het maaiveld reikte (zie ook hieronder). Het is niet uitgesloten dat de puinlagen met brandresten ver -

band houden met sloop, egalisatie en herinrichting na de grote dorpsbrand in 1552.
10

  

 

Figuur 14. Funderingen aangetroffen in de noordoosthoek van en onder het gesloopte pand van Drukkerij van 

Amstel aan de Wheme. Voor de exacte positie van de funderingen binnen het onderzochte gebied zie figuur 15, nr. 

16 (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 

Direct ten noorden van de Whemeflat zijn na de sloop van de drukkerij van Van Amstel, op de hoek 

Wooldstraat/Wheme (Schoolsteeg) in het najaar van 1977, de funderingen van het gebouw en een deel 

van de oude vloeren vrijwel volledig blootgelegd (figuur 15, nr. 16). Het formaat van de bakstenen in de 

fundering van of onder het pand van Van Amstel varieerde van 25 x 12 x 5 tot 26 x 12,5 x 6 cm (figuur 

14 en figuur 15). Vloeren werden aangetroffen in een restant van een kelder of souterrain in de noord-

oosthoek van het pand. Het formaat van de vloerstenen kwam overeen met dat in de funderingen. Na 

dikke tot maximaal 2,5 m dikke puinlagen, rijk aan aardewerk uit de nieuwe tijd en late middeleeuwen, 

te hebben verwijderd, werd aan de noordzijde van het pand op ruim een meter onder het toenmali ge 

maaiveld (33,43 +NAP) het dekzand bereikt. In en op het zand bevonden zich diverse ingravingen ( los-

se en rijen paalsporen en onregelmatige kuilen) met leem, puin en brandresten met scherven 

(blauw)grijs- en roodbakkend aardewerk (figuur 15, nrs. 17 en 19). Het belangrijkste spoor is een onder 

de fundering gelegen insteek van een put met een diameter van zes meter (figuur 15, nr. 18 en figuur 

16). Binnen het spoor werd een grote vierkante houten waterput van planken gevonden, waaruit een 

klein aantal vondsten is geborgen. De put is niet uitgegraven en bevindt zich nog steeds onder de be-

strating van de Markt. Vermeldenswaardig is ook dat een middeleeuws zandstenen ornament dat af-

komstig moet zijn uit de Jacobskerk, het zogenaamde kopje van Van Amstel, in de vorm van het hoofd 

van een geestelijke, na de sloop het pand van Van Amstel in het bezit kwam van de Vereniging het 

Museum (figuur 17). 

                                                           

10
 Te Voortwis 2005, 91-95. 
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Figuur 15. In de tekst genoemde archeologische resten / vondsten uit het onderzoek in 1977/78 met nummers in en 

rond de bouwput van de Whemeflat.  

De kavel waarop het pand van Van Amstel was gelegen (sectie Winterswijk K439) reikte tot aan het 

kerkhof ten zuiden van de St. Jacobuskerk. Op de kadastrale minuut is de noord- of kerkhofzijde van 

de kavel onbebouwd, terwijl het opgegraven pand de zuidzijde van de kavel beslaat  (figuur 12). Het is 

aannemelijk dat in de oorspronkelijke situatie de hoofdbebouwing juist aan de kerkhofzijde zijn plaats 

had en dat pas later het achtererf bebouwd is geraakt: in 1816 wordt het huis op deze kavel naast een 

huis aan het kerkhof gesitueerd, negen jaar later in 1825 wordt gesproken  van een huis bij het ge-
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meentehuis aan de Wooldstraat.
11

 Volgens historische bronnen gaat de bebouwing op deze plaats te-

rug tot minstens 1554 toen de locatie werd aangeduid als up den kerckhoff, en het pand werd bewoond 

door Deve Tenckink.
12

 

 

Figuur 16. Opgravingsvlak in het natuurlijke dekzand onder de voormalige drukkerij van Van Amstel. Het grond-

spoor met de jalon betreft de ronde insteek van een vierkante houten waterput uit de late middeleeuwen/nieuwe  

tijd (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 

Figuur 17. Het kopje van Van Amstel. Gebeeldhouwde 

zandstenen kop van een geestelijke die tot 1978 ingemet-

seld was in een nis in de gevel van de drukkerij van Van 

Amstel. De kop zal oorspronkelijk afkomstig zijn uit de 

Jacobskerk en is tegenwoordig in het bezit van de vereni-

ging Het Museum (foto: RAAP). Voor de geschiedenis van 

het kopje zie Verheij (1981, 89-90). 

Op grond van de historische bronnen en het met de 

funderingen geassocieerde vondstmateriaal (zie 

hieronder) dateren deze vermoedelijk uit de late 

achttiende of negentiende eeuw. De voornoemde 

waterput zal zich op het achtererf van een pand aan 

het kerkhof hebben bevonden. Vroeg- of volmiddel-

eeuws kogelpotmateriaal uit de insteek (?) moet mo-

gelijk als opspit beschouwd worden (V 436, bijlage 

2). Gezien zijn constructiewijze dateert de waterput 

uit de late middeleeuwen of vroege nieuwe tijd. De 

dikke puinlagen en diepe verstoringen vanuit deze 

lagen boven en in het natuurlijke zand bevatten 

                                                           

11
 Te Voortwis 2010, K429. 

12
 Te Voortwis 2012, K429. 
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hoofdzakelijk achttiende en negentiende-eeuws vondstmateriaal (V 423, bijlage 2). Het is op grond 

hiervan denkbaar dat ze (deels) verband houden met de sloop van een ouder pand aan het kerkhof in 

die tijd en het bouwrijp maken/ophogen van het achtererf ten behoeve van de bouw van het pand waar-

van de fundering is opgegraven. Na het afronden van het onderzoek naar het pand van Van Amstel is 

de locatie van de inmiddels gesloopte Citybar onderzocht. Hier bleek dat de ondergrond ter plaatse 

reeds diep was verstoord tijdens de bouw van het gesloopte pand. Er werden slechts een ronde bak-

stenen put en de insteek van een tweede put aangetroffen, die verder niet zijn onderzocht  (figuur 15, 

nr. 14). Ook deze putten bevonden zich op het achtererf van een huis aan het kerkhof (sectie Winters-

wijk K431), dat in 1554 in het bezit was van Johan Kedden (zie hierboven).  Op de aangrenzende kavel 

(sectie Winterswijk K432) is tenslotte een fundering gedocumenteerd waarvan delen eerder in het pro-

fiel zijn aangetroffen (figuur 18, zie ook hierboven). Ook was hier wederom sprake van een ‘verbrande 

puinlaag’ met fragmenten laatmiddeleeuws en/of vroeg-nieuwetijds aardewerk die tot diep in de onder-

grond reikte. 

 

Figuur 18. Resten van een fundering in de wand van de bouwput van de Whemeflat (foto: J. Goorhuis, Winter s-

wijk). 

Elders in de bouwput van de Whemeflat zijn diverse (water)putten gedocumenteerd. In de westwand 

van de bouwput manifesteerden zich enkele doorgesneden putten (van uitgeholde boomstammen?). In 

de vulling van een daarvan werd een scherf Badorf-aardewerk en fragmenten van kogelpotten uit de 

vroege middeleeuwen gevonden, en in het onderliggende gele zand de eerste vuurstenen artefacten uit 

de steentijd. Uit een door de graafmachine grotendeels vernielde, vierkante van houten planken ver -

vaardigde water- of beerput (figuur 15, nr. 3). De vulling van deze put bevatte onder meer een houten 

spaan en deksel, en aardewerk scherven uit de late zeventiende of eerste helft van de achttiende 

eeuw. Van een tweede, vergelijkbare, maar grotere put zijn de planken direct ten oosten in de wand 

van de bouwput aangetroffen. 
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In het noordelijke deel van de bouwput richting de kerk zijn nog eens drie waterputten gevonden: een 

bakstenen put (figuur 15, nr. 8) uit vermoedelijk de nieuwe tijd, een houten put van planken uit de 

tweede helft van de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw (figuur 15, nr. 1) en een 

boomstamput uit de tiende of vroege elfde eeuw (figuur 15, nr. 2) en een onbepaalde houten put (figuur 

15, nr. 11). Bijzonder rijk waren de vondsten uit waterput 1: een vierkante put van planken waarop 

 

 

Figuur 19. Een fraaie collectie leren schoenen uit een waterput uit de tweede helft van de veertiende of de eerste 

helft van de vijftiende eeuw in de bouwput van de Whemeflat (schaal 1:2; foto : RAAP). 

een uitgeholde boomstam was geplaatst (figuur 15, nr. 1 en figuur 20). In de vulling van de put werden 

onder meer diverse steengoedkannen, blauwgrijs en grijsbakkend aardewerk en leren schoenen ge-

vonden (figuur 19), die door O. Goubitz (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, te 

Amersfoort) werden gerestaureerd (zie hieronder). Interessant is dat de kavel waarop deze en andere 
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putten zijn aangetroffen (Winterswijk sectie K434), voor zover bekend, sinds 1548 als tuin in gebruik 

was. In die tijd eigendom van Hendrik van Basten, wiens tuin indertijd grensde aan de huisplaats van 

Johan Rauwerdinck (Winterswijk sectie K 433) aan het kerkhof.
13

 Rauwerdinck kocht zijn kavel onbe-

bouwd en heeft er een huis laten zetten.
14

  Aangenomen mag worden dat waterput nr. 1 (figuur 15) was 

gelegen op of op de rand van een erf. Zoals gezien is dit gebied omstreeks 1550 onbebouwd of als tuin 

gebruik. De put moet daarom tot een in die tijd verdwenen gebouw of erf behoord hebben. Dit geld t ook 

voor de boomstamputten uit de volle middeleeuwen die geassocieerd zijn met vondstma teriaal en in het 

dekzand ingegraven paalsporen uit deze periode en de voorafgaande Karolingische, Romeinse tijd en 

ijzertijd. Overeenkomstig vondstmateriaal is geborgen uit direct boven het natuurlijke dekzand gelegen 

antropogeen beïnvloede bodemlagen. Deze sporen en vondsten houden verband met bewoning op de 

dekzandrug. 

Figuur 20. Houten boomstamwaterput (zie figuur 15, nr. 1) 

uit de tiende of vroege elfde eeuw in de bouwput van de 

Whemeflat (foto J. Goorhuis, Winterswijk). 

Sporen van grachten 

Omstreeks 15 februari 1977 werd  is in een zone met 

een zwarte sterk humeuze grond in het zuidoosten 

van de bouwput van de Whemeflat een gebogen rij 

van acht, op circa 50 cm van elkaar, schuin in de bo-

dem gedreven zware palen aangetroffen op een diep-

te van drie meter onder het huidige maaiveld (figuur 

15, nr. 9 en figuur 21). Tussen de palen werden pot-

ten van grijs- en roodbakkend geglazuurd aardewerk 

(gedateerd 1375-1450), puin, bot, leisteen etc. aange-

troffen (zie hieronder). Ten zuidoosten van de palenrij 

bevonden zich diverse liggende, houten balken. De 

balken lagen net boven de bodem van een water-

gang/loop, vermoedelijk een gegraven gracht, op ma-

teriaal met veel rietresten en wederom diverse scher-

ven grijs- en roodbakkend aardewerk. Een andere 

palenrij lag iets meer naar het noorden (figuur 15, nr. 

10). In de wanden van de bouwput is de vanaf het 

maaiveld een circa 3,5 m diepe, tot in het gele zand 

ingegraven/-gesneden watergang in doorsnede waargenomen (figuur 22). Aan de basis van de sterk 

humeuze, zwarte vulling, door de opgravers ook wel als slijkgrond aangeduid, bevond zich een laag 

(riet)veen. In de aangrenzende put voor de inrit van de parkeerkelder onder de Whemeflat , aan de zijde 

van de huidige Wheme, is enige tijd later een vergelijkbare bodemopbouw gedocumenteerd: humeuze 

zand- en leemlagen met puin op een zwarte laag met hout en brandsporen op veen  (figuur 15, nr. 12). 

Hier was sprake van twee rijen van rechtopstaande palen met een vierkante doorsnede (ca. 35 x 35 

cm) en enkele losse palen, die tot 2,5 m onder het maaiveld reikten. In de zwarte grond rond de palen 

lag veel los hout en is bovendien een scherf laatmiddeleeuws, grijsbakkend aardewerk gevonden. In de 

bouwput van de Whemeflat is iets noordelijker nog een rij houten palen aangetroffen, die tot 2,5 m 

onder het maaiveld in de bodem geslagen waren. Mogelijk gaat hier ook hie rbij om een restant van de 

beschoeiing van een gracht. 

                                                           

13
 Te Voortwis 2012, K433. 

14
 Te Voortwis 2012, K433. 
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Figuur 21. Palen van de laatmiddeleeuwse beschoeiing van de gracht in de zuidoosthoek van de bouwput van de 

Whemeflat (figuur 15, nr. 9; foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 

 

Figuur 22. Insnijding van het beekdal in de westwand van de bouwput van de Whemeflat  ter hoogte van figuur 15, 

nr. 15 (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 
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3.4 Vondsten 

Inleiding 

Het vondstmateriaal uit de bouwput Whemeflat en Van Amstel/Citybar is geordend, gescand en op 

waarde geschat. Het merendeel van de vondsten van deze deellocaties betreft gebruiksaardewerk in de 

vorm van scherven, maar ook zeer complete vormen en een groot aantal randfragmenten zijn vastge -

legd in het Deventersysteem, het Classificatiesysteem voor laat- en post-middeleeuws aardewerk en 

glas uit 1989.
15

 Deze bijdrage behelst het gebruiksaardewerk uit verschillende perioden (zie ook bijlage 

2), maar uit de late middeleeuwen en vroege nieuwe tijd zijn ook bouwmateriaal, pijpaarden rookgerei, 

leren schoenen en metalen voorwerpen noemenswaardig.  

Toegepaste methode 

Er zijn 1647 aardewerkscherven globaal en waar nodig meer intensief bekeken. Het gebruiksaardewerk 

is gedetermineerd naar baksel, herkomst en datering. In de database zijn de vondstnummers uitge-

splitst naar baksel, waarbij zowel het aantal gevonden scherven, het (geschatte) minimum aantal 

exemplaren als het EVE (Estimated Vessel Equivalents of geschatte aantal pot-equivalenten
16

) is vast-

gelegd. Waar mogelijk is het gebruiksaardewerk verder uitgesplitst naar vorm en eventueel type vol-

gens de coderingen van het Deventer-systeem. De doelstellingen van dit systeem zijn meervoudig. 

Enerzijds wordt een referentiekader gecreëerd, waarmee middeleeuwse voorwerpen van keramiek op 

een snelle en eenvoudige wijze geclassificeerd kunnen worden. Hierdoor komt steeds meer vergelij -

kingsmateriaal voor de beschrijving van vondstgroepen voorhanden. Daarnaast kan, op basis van de 

aan dit systeem gekoppelde inventarislijsten van vondstgroepen, statistisch onderzoek worden verricht 

naar het bij de diverse sociale lagen behorende bestanddeel van het huisraad dat uitgevoerd is in aar -

dewerk. Zo kunnen bijvoorbeeld regionale verschillen in kaart worden gebracht.  

tijd aantal minimum aantal exemplaren som EVE-waarden 

prehistorie-Romeins           - 500 14 14 0 

vroege middeleeuwen         500 - 1050 628 527 3,25 

volle middeleeuwen            1050 - 1250 349 74 1,85 

late middeleeuwen              1250 - 1500 1300 315 6,75 

nieuwe tijd                          1500 - 1900 603 160 4,5 

totaal 2.894 1.090 16,35 

Tabel 3. Aantallen scherven en conserveringsgraad naar periode.  

De conserveringsgraad van het aardewerk is goed en de fragmentatie van het materiaal gering, met 

name het materiaal uit de late middeleeuwen. De in totaal 2.894 scherven zijn afkomstig van minimaal 

1.094 verschillende exemplaren. Het aardewerk naar periode in aantallen en conserveringsgraad is 

weergegeven in tabel 3. 

 

                                                           

15
 Clevis & Kottman 1989. 

16
 Orton et al. 1993. Om uitspraken te kunnen doen over de conserveringstoestand van vondsten en het creëren van referentiem a-

teriaal voor (toekomstig) onderzoek wordt van elke schervenfamilie geschat welk percentage deze uitmaakt van een complete pot. 
Van de potten wordt met behulp van een rim chart op basis van de randfragmenten een percentage berekend van het geheel. 
Deze methode staat bekend als Estimated Vessel Equivalents of geschatte aantal pot-equivalenten. Als een rand compleet be-
waard is gebleven, is het 100%, maar bijna altijd is het minder. Bij het vondstcomplex van Winterswijk zijn de randpercentage s 
afgerond op 5%. De “EVE-methode” geeft een betrouwbaarder beeld dan de absolute aantallen randfragmenten.  
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Prehistorie en Romeinse tijd 

De oudste vondsten uit het onderzoek bestaan uit weinig diagnostische vuurstenen artefacten uit het 

mesolithicum en mogelijk ook het neolithicum. Het materiaal is verzameld uit de onderste lagen van het 

bodemprofiel direct boven en op de overgang naar het natuurlijke dekzand (figuur 10: lagen VII t/m X). 

Uit dezelfde lagen stammen naast brokjes Tefriet van uit de Eifel geïmporteerde maalstenen, scherven 

handgevormd prehistorisch aardewerk die op basis van hun kenmerken (maakwijze, magering, versie-

ring) deels uit een vroege fase van de ijzertijd lijken te dateren. Het gaat vrijwel zeker om afval van een 

nabijgelegen nederzetting die in het van nature hooggelegen gebied onder en rond de Jacobskerk ge-

zocht moet worden. De vondsten sluiten aan bij andere nederzettingsvondsten (aardewerk, fragmenten 

van maalstenen en houten voorwerpen) uit de ijzertijd op de oevers en in de dalbodem van het dal van 

de Whemerbeek ten noorden van de Markt/Whemeflat.
17

 Het is vrijwel zeker dat zich onder de scherven 

handgevormd aardewerk ook materiaal uit de Romeinse tijd bevindt. Een randfragment met een drie-

hoekig verdikte rand dateert waarschijnlijk uit de vroeg-Romeinse tijd (V 384). Het meest opvallend zijn 

echter diverse scherven importmateriaal uit het Romeinse Rijk: een scherf ruwwandig aardewerk in een 

midden-Romeins baksel, een scherf van een standamfoor (V 383) en een standring van een Zuid-

Gallisch bord (type Dragendorf 18R; V 445, figuur 23).
18

 Het aantreffen van de fragmenten van glan-

zende en vroege terra sigillata als absolute kwaliteitswaar uit de eerste helft van de eerste eeuw na 

Christus is bijzonder. Luxe importen uit deze periode zijn zeldzaam ten noorden van de limes.
19

 Elders 

in het centrum van Winterswijk, in de Meddosestraat, is een kuil met nederzettingsafval (waaronder 

opvallend veel importen) uit de midden-Romeinse tijd (late tweede en derde eeuw na Chr.) gevonden.
20

 

De vondsten van de Wheme en die uit de Meddosestraat duiden op de aanwezigheid van vermoedelijk 

een Germaanse nederzetting waarvan de bewoners in staat waren om gedurende langere tijd luxe i m-

porten uit het Romeinse rijk te verwerven. Naar de precieze aard en omvang van deze nederzetting 

kunnen we slechts gissen. 

Figuur 23. Standring van een eerste-eeuws Zuid-

Gallisch terra sigillata bord (type Dragendorf 18R) 

geïmporteerd uit het Romeinse Rijk (schaal 1:1; 

foto: RAAP). 

Vroege en volle middeleeuwen 

Een aanzienlijk deel van het aardewerk van 

de Wheme stamt uit de vroege middeleeu-

wen, hoofdzakelijk uit de Karolingische en de 

Ottoonse tijd. Het vroegste materiaal stamt 

uit de tijd van de komst van het Christendom 

rond 800 na Chr. Er zijn vooralsnog geen concrete aanwijzingen dat er in Winterswijk in die tijd al een 

kerk of kapel is gesticht. Pas in de late twaalfde eeuw krijgen we wat dat betreft vaste grond onder de 

voeten.
21

 Het vondstmateriaal op de Wheme kan in verband gebracht worden met een nederzetting op 

en rond de plaats van de latere Jacobskerk vanaf het midden van de achtste eeuw. Hierbij gaan de 

gedachten in eerste instantie uit naar een voorganger van de latere middeleeuwse hof.  

Het handgevormde aardewerk uit de vroege middeleeuwen bestaat in een belangrijke mate uit zoge-

naamd Hessens-Schortens- en kogelpotaardewerk (figuur 24).
22

 Hessens-Schortens-aardewerk komt 

                                                           

17
 Zie ook Hulst 1981; Scholte Lubberink 1999.  

18
 Determinatie Erik Verhelst (RAAP).  

19
 Verlinde 1992. 

20
 Prangsma 2001. Het gaat om een ondiepe kuil met 50 aardewerkfragmenten, vooral importmateriaal, gedateerd in de tweede of 

derde eeuw. 
21

 Goorhuis-Wijmans et al. 2018, 7. 
22

 Het materiaal is ook bekend uit de Dorestad-typologie als HIII en HVI (Van Es & Verwers 1980). 
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voor van circa 500 tot 800. Het baksel onderscheidt zich van het latere kogelpot-baksel door de grote 

dikte en grofheid. Het is bovendien slecht afgewerkt en de potten hebben een buidel- of emmervormig 

lichaam en een iets afgevlakte bodem. Daarnaast komen halsloze schalen of komvormen voor. Het 

materiaal uit Winterswijk, afkomstig uit colluvium en onderliggende, natuurlijke lagen op de overgang 

naar het dal van de Whemerbeek (figuur 10: lagen V t/m IX), is gemagerd met granietgruis, heeft een 

grillig patroon op de breuk en een glimmend oppervlak. Behoudens enkele grotere randfragmenten, is 

het merendeel van het materiaal sterk gefragmenteerd, hetgeen determinatie en onderscheid met k o-

gelpotten of zelfs prehistorisch handgevormd aardewerk met veelal dezelfde magering, bemoeilijkt.
23

  

Figuur 24. Scherven Hessens-

Schortens-aardewerk uit de bouwput 

van de Whemeflat (schaal 1:2; foto: 

RAAP). 

De belangrijkste ontwikkeling in 

het handgemaakte aardewerk 

van de Karolingische tijd is het 

verdwijnen van Hessens-

Schortens-aardewerk en de in-

troductie van de kogelpot, een 

pot met een volkomen ronde 

bodem. Het ontstaan van deze 

bolle bodems was een geleidelijk 

proces. Gezien het massale 

voorkomen van kogelpotten in 

Dorestad en Medemblik, heeft de 

overgang van Hessens-

Schortens- naar kogelpotaarde-

werk zich in West- en Midden-Nederland zich al in de achtste eeuw voltrokken. In Oost-, Noord-

Nederlandse en Duitse nederzettingen komt in de negende eeuw nog een aanzienlijke hoeveelheid 

Hessens-Schortens-aardewerk voor. Ook in Winterswijk komen beide aardewerksoorten naast en door 

elkaar voor. Voor de datering van de vroege handgevormde waar is het dan ook beter naar de baksels 

van geïmporteerde potten te kijken.  

Bij de verdeling van het vroegmiddeleeuwse materiaal valt het grote aandeel uit het Duitse Rijnland 

geïmporteerde gebruiksgoed op. Het duidelijk herkenbare Badorf - en Pingsdorf-aardewerk en de rest-

groep vme
24

 in figuur 25 maken bijna de helft van het totaal aantal scherven uit de vroege middeleeu-

wen uit. 

Figuur 25. Bakselverdeling vroege middeleeuwen; Badorf-

aardewerk (ba), Pingsdorf-aardewerk (pi), vme (diverse 

baksels) en Hessens-Schortens-aardewerk (hg). 

Van deze bakselgroepen is een aantal fragmenten 

beter te dateren. Een enkel bodemfragment van een 

gladwandige (gw), grijsbakkende pot met groeven 

lijkt sterk op het Dorestad- WV of WVI-baksel en 

dateert uit de late zevende of achtste eeuw.
25

 Het 

                                                           

23
 Binnen het gedetermineerde aardewerk is een groep van 73 scherven ondergebracht als awh, waarin zowel prehistorisch als 
vroegmiddeleeuws aardewerk aanwezig is (V414/416).  

24
 Betreft scherf van gladwandig en ruwwandig aardewerk (gw, rw), Mayen (my) en Karolingisch grijs (kg).  

25
 Determinatie Jan de Koning (Hollandia). 

ba 

pi 

vme 

hg 
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betreft naast karakteristieke Badorf-potten als de eivormige potten (type ba-pot-2) uit de achtste of 

negende eeuw,
26

 ook duidelijke voorbeelden van de overgang van Badorf- naar Pingsdorf-aardewerk. 

Daarbij is naast radstempel- ook verfversiering aanwezig (figuur 26 en figuur 27). Aardewerk uit deze 

periode, ook wel bekend door de opgraving Huneschans, loopt van de tweede helft van de negende tot 

het begin van de tiende eeuw. Het Pingsdorf-aardewerk zelf is zowel afkomstig uit de vroegere produc-

tiefasen van de tiende en elfde eeuw als de latere fasen die doorlopen tot het begin van de dertiende 

eeuw. 

 

Figuur 26. Karolingisch aardewerk (Badorf- en Huneschans-aardewerk met verfstrepen) uit de bouwput van de 

Whemeflat (schaal 1:1; foto: RAAP). 

Een deel van het kogelpotaardewerk is duidelijk van Karolingische makelij. Het betreft vooral donke r-

gekleurde baksels met veel zand- en grindmagering. Het merendeel van de kogelpotten is echter duide-

lijk van later datum. Slechts 14% van het totaal van 711 scherven kogelpot is aan een vroege productie 

toe te schrijven. Tot de vroege producten behoren een randfragment met oor en een rand verge lijkbaar 

met Dorestad-type HIc.
27

 

Het aardewerk uit de Ottoonse tijd (900 – 1050) bestaat voor een deel uit het genoemde Pingsdorf -

aardewerk en een deel van het kogelpotaardewerk. Onder het Pingsdorf -aardewerk bevinden zich 

vooral randen uit productieperiode 4 naar Sanke, die loopt van het midden van de tiende tot het midden 

van de elfde eeuw.
28

 Het kogelpotaardewerk loopt in tegenstelling tot grote delen van Nederland, juist 

in de oostelijke en noordelijke helft van de Nederlanden veel langer door.   

                                                           

26
 Codering Deventer-systeem betreft unieke, drieledige  coderingen : baksel -vorm-type, dus ba(dorf)- (kook)pot-(type)2. 

27
 Vergelijk Van Es & Verwers 1980, 118 nrs. 12 en 14. 

28
 Sanke 2002. 
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Ook een enkel metalen artefact behoort zeker tot het Karolingische of Ottoonse tijdvak. Het betreft een 

loden wieltje. Het object, met een diameter van 25 mm, bestaat uit twee concentrische ringen die ve r-

bonden zijn door acht spaken (figuur 28). Dergelijke objecten zijn waarschijnlijk als spinklos gebruikt, 

maar een functie als amulet, zoals de laatprehistorische wieltjes van koper of edelmetaal is niet geheel 

uit te sluiten.
29

 

 

Figuur 27. Karolingisch aardewerk uit Winterswijk: rand Badorf-aardewerk (linksboven) , wand Huneschans-

aardewerk (linksonder), kogelpot met oor (rechts; tekeningen uit Hulst 1981; foto: RAAP; schaal 1:3). 

Volle en late middeleeuwen 

Ook het aardewerk uit de volle middeleeuwen bestaat voor een deel uit het genoemde Pingsdorf -

aardewerk en een deel van het kogelpotaardewerk (zie ook hierboven, figuur 29 en figuur 30). Andere 

gidsfossielen uit de volle middeleeuwen als blauwgrijs aardewerk uit Paffrath en het iets latere aard e-

werk uit Elmpt zijn in Winterswijk aanwezig met een handvol scherven. Het aardewerk uit de late mid-

deleeuwen wordt gedomineerd door de bakselgroepen kogelpot, 

blauwgrijze waar, steengoed en roodbakkend aardewerk. Naast de 

eerder beschreven kogelpotten uit de vroege middeleeuwen en het 

productieafval uit Woold-Bras (zie hieronder) domineren bij de vond-

sten uit de dorpskern van Winterswijk ook andere vormen met korte 

uitstaande halzen (als kp-kog-13 en kp-kog-14) die typologisch voor-

komen in de latere twaalfde en dertiende eeuw. Overigens ontbreken 

bij de vondsten van kogelpot in het centrum van Winterswijk de typ i-

sche groeven op de hals. Een mogelijke verklaring daarvan is dat de 

groeven een modetrend uit de dertiende eeuw zijn, terwijl  de meest 

duidelijke en dateerbare vondstcomplexen uit de bouwput van de Whemeflat lijken te dateren uit de late 

veertiende en eerste helft van de vijftiende eeuw.  

 

                                                           

29
 Eggenstein, 2008. 

 

Figuur 28. Loden wieltje uit de 

bouwput van de Whemeflat 

(schaal 1:1; foto: RAAP). 
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Figuur 29. Pingsdorf-aardewerk uit de volle middeleeuwen uit de bouwput van de Whemeflat (schaal 1:1; foto: 

RAAP). 

Figuur 30. Bakselverdeling aardewerk uit volle en late middel-

eeuwen: Pingsdorf-aardewerk (pi),proto-steengoed (s5), steen-

goed (s1), steengoed met glazuur (s2), kogelpot (kp), blauw-

grijs (bg), grijsbakkend (g), roodbakkend (r), witbakkend Maas-

lands (wm), witbakkend (w), faience (f), industrieel aardewerk 

(iw, ir). 

De datering wordt vooral bepaald door het goed dateer-

bare  steengoed uit Langerwehe en Siegburg. Uit een 

waterput (figuur 15, nr. 1) is steengoed uit beide produc-

tiecentra verzameld. Het betreft onder andere een grote 

schenkkan, voorzien van engobe en zoutglazuur uit Lan-

gerwehe. Deze kan houdt het midden tussen de bolle s2-

kan-50 en de opvolgende, meer slanke s2-kan-1. De 

datering ligt in de eerste helft van de vijftiende eeuw. 

Ook enkele trechterbekers uit Siegburg dateren uit deze 

periode. De trechterbeker (s1-tre-7) heeft een bijna gladde overgang op de schouder, waarbij de ken-

merkende ribbel uit voorgaande periode nagenoeg helemaal is weggewerkt ( figuur 31).
 30

                                                           

30 Determinaties Sebastiaan Ostkamp, specialist materiële cultuur middeleeuwen/nieuwe tijd. 
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Intermezzo: blauwgrijs en grijsbakkend aardewerk in de oostelijke Achterhoek 

De vindplaatsen Woold-Bras en Woold- ’t Haken (zie vindplaatsnummers 10 en 11) betreffen waar-

schijnlijk storthopen van productieafval, hoewel ovens of  echte misbranden niet zijn gevonden. Beide 

vindplaatsen met kuilen vol scherven lijken elkaar op te volgen in tijd, waarbij de ontwikkeling van k o-

gelpot- en blauwgrijs aardewerk naar grijs gedraaid aardewerk, zoals die overal in de Nederlanden en 

het aangrenzende Duitse gebied is te volgen.  Het kogelpotaardewerk uit Woold -Bras (vindplaatsnum-

mer 11) betreft 272 scherven van ongeveer 20 verschillende exemplaren. Het gaat vooral om kogelpo t-

ten  met een S-vormig uitgebogen rand met rechte zijkant (driehoekige rand, kp-kog-6). De kogelpotten 

zijn van een grijsbruin, zandig aanvoelend baksel met gelaagde breuk en gemagerd met weinig zand en 

grind en veelal voorzien van ingekerfde groeven op de schouder. Deze opvallende versieringswijze 

wordt niet vaak aangetroffen, maar is niet ongebruikelijk in Oost-Nederland en vooral het aangrenzende 

Duitse gebied.
1
 De diameter van de kogelpotten bedraagt 12-13 of 18-20 cm. Vergelijkbare kogelpotten 

van het kleinere formaat zijn bekend uit een dertiende-eeuws complex in Groenlo.
1
 In het complex 

Woold-Bras is één kogelronde bodem, één lens- of platte bodem en een standring gevonden. Boven-

dien zijn een rand van een kom en een bakpan gevonden. De rand van de kom en  licht geknepen  

standring  vertonen grote  overeenkomst  met de blauwgrijze waar uit Woold-’t Haken. 

 
Kogelpotten met groeven op de hals uit dertiende-eeuws complex van Groenlo (foto: RAAP). 

Het blauwgrijze aardewerk uit de storthopen van Woold- ’t Haken (vindplaatsnummer 10) bestaat uit 975 

scherven van ongeveer 80 verschillende exemplaren. Het betreft louter kommen (bg -kom-) met een 

driehoekig, afgeronde of van boven afgeplatte rand. De kommen zijn handgevormd met nagedraaide 

randen. De rechte bodem is voorzien van rudimentai re standring: een strip klei die na de vorming van 

het potlichaam op de bodem wordt geplakt en licht afgesmeerd en een enkele keer is voorzien van 

vingerindrukken, mogelijk als nabootsing van de geknepen standringen van steengoed en Duitse 

blauwgrijze waar als bijvoorbeeld de producten uit Elmpt. De kommen hebben een gelaagde, licht en 

donkergrijze breuk waarop witte puntjes (zand?) en zwarte doffe insluitsels zichtbaar zijn. Deze laatste 

betreft meegebakken organisch materiaal (strootjes?) die soms zijn weggebrand en als kleine, lang-

werpige gaten in het potlichaam zichtbaar zijn. Vergelijkbare kommen zijn in de dorpskern van Wi n-

terswijk gevonden in een vroeg vijftiende-eeuwse context. De productie van vergelijkbare kommen loopt 

door tot in de zestiende of zelfs zeventiende eeuw, maar zijn dan volledig op draaischijf vervaardigd. 

De standring blijft als later aangebrachte en afgesmeerde  kleirol een opvallend element. Ook in het 

naburige Groenlo werden vergelijkbare kommen, ook in roodbakkende variant (oxider ende ovenatmos-

feer), nog in deze periode vervaardigd.
1
 De typische, aangesmeerde standring kan dus als een Achter-

hoekse variant op de gangbare uitgeknepen standring worden bestempeld.  

 

Grijsbakkende kom uit Groenlo-Nieuwstad 
(tekening: J. Hubers, Groenlo). 
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Figuur 31. Keramiek uit waterput (figuur 15, nr. 1): steengoed uit de eerste helft vijftiende eeuw (4. s2-kan-50/1, 1. 

s1tre-7, 2. s1-tre met medaillons) en lokaal vervaardigd grijsbakkend aardewerk (3, 5 t/m 9), waaronder een grij s-

bakkende imitatie van een steengoed trechterbeker (7) en een tweelingflesje ( 8; schaal 1:2; foto: RAAP). De 

schoenen in figuur 19 stammen uit dezelfde put.  

Het blauwgrijze aardewerk uit dezelfde waterput geeft aan dat de eerder besproken typische vormen uit 

Woold-’t Haken (zie hieronder) in deze periode nog ruimschoots voorkomen. Bovendien markeert het 

begin van de vijftiende eeuw de overgang van handgevormde blauwgrijze kommen naar de voll edig 

gedraaide opvolgers (g-kom) die voorkomen vanaf de tweede helft van de vijftiende tot in de zeven-

tiende eeuw (figuur 32). Een fraai exemplaar betreft een grijsbakkende beker, die een duidelijke imita-

tie van de steengoed trechterbekers vormt. Een ander, helaas niet complete vorm, lijkt een onderdeel 

van zogenaamde tweelingbakjes die ook wel bekend zijn in roodbakkend (geglazuurd) aardewerk (r -

twe). De functie van deze geschakelde vormen is onbekend en wel beschreven als mogelijke kwee k-

bakjes, vogelvoerbakjes, pasteibakjes of olie- en azijnstel.
31

 De vondsten beperken zich tot Hollandse, 

Zeeuwse en Vlaamse steden en Utrecht. De vorm uit Winterswijk is ook zeer  afwijkend en lijkt eerder 

een serie flesjes met geschakeld reservoir te zijn geweest en zou als olielamp of bloemenvaasje ge-

diend kunnen hebben. Het betreft hoe dan ook een opmerkelijke vorm gebruiksgoed.  

                                                           

31 Groeneweg 1992, 218-219 
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Figuur 32. Kommen van lokaal vervaardigd (handgevormd) blauwgrijs aardewerk uit de late middeleeuwen aang e-

troffen tussen de palen van de beschoeiing van de gracht in de zuidoosthoek van de bouwput van de Whemeflat 

(figuur 15, nr. 9; schaal 1:4; foto: RAAP). 

Interessant in dit licht van de ontwikkeling van het grijsbakkende aardewerk in het oosten van de Ac h-

terhoek zijn de buiten de dorpskern van Winterswijk gevonden scherven in de collectie Goorhuis. Twee 

vindplaatsen in het buurtschap Woold, waar dagzomende tertiaire klei eenvoudig gewonnen kon wo r-

den, zijn van belang: vindplaatsen Woold-Bras en Woold-’t Haken (zie intermezzo). Overigens is in 

deze buurt eeuwenlang gebruik gemaakt van de aanwezige klei, onder meer in de vorm van bakstee n-
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productie. De veldoven aan de Winkelstegge werd in ongeveer 1870 gebouwd voor het ambachtelijk 

bakken van stenen. Met het maken van die stenen probeerden boeren hun inkomsten te vergroten. De 

veldoven werd eind november 2013 blootgelegd door RAAP.
32

 De oven op het landgoed Lintum van 

eigenaresse mevrouw Obbink-Tenkink, is deels gerestaureerd en voorzien van informatieborden.  

Nieuwe tijd 

Het aardewerk uit de nieuwe tijd bestaat naast de geringe aantallen rood -, witbakkend aardewerk, fai-

ence en industrieel aardewerk in figuur 30 uit nog zeker 372 scherven van gebruiksgoed zoals dat ook 

is aangetroffen bij opgravingen aan de Meddosestraat (figuur 33).
33

 Het opgegraven bouwblok Meddo-

sestraat 30-42 is het meest noordelijke deel van historisch Winterswijk en vormde nog in 1832 het ei n-

de van het dorp op de rand naar het beekdal en het omliggende boerenland. De vele ambachtslieden, 

winkeliers, handelaren en vooral wevers die tijdens de bloeiperiode van de zeventiende eeuw naar het 

dorp kwamen, vestigden zich vooral aan de noordzijde van het dorp in een nieuwe wijk. De materiële 

cultuur van dit stuk Meddosestraat duidt op bewoning door de bovenlaag van Winterswijk. Dit komt 

vooral tot uitdrukking door het gebruik van serviesgoed in Aziatisch porselein, faience en glas. Vooral 

het aantreffen van Aziatisch porselein zo ver in het achterland van de aanvoerhavens in Holland, is 

opmerkelijk. 

Figuur 33. Beerputinhoud Meddosestraat (foto: RAAP).   

Behalve het Aziatische porselein zijn deze vondsten 

ook elders in de dorpskern ruim vertegenwoordigd, 

waarbij de bakselgroepen roodbakkend (r) en steen-

goed met oppervlaktebehandeling (s2) overheersen. 

Van het roodbakkend geglazuurd aardewerk is een 

deel op functie bepaald, waarbij borden en kommen 

domineren. De borden van dit type hebben versie-

ringsmotieven die altijd uit een vast aantal elementen 

bestaan. De vlag is versierd met slib in de vorm van 

een doorlopende golflijn, losse stippen of concentr i-

sche cirkels. Ook is op de borden de sgrafittotechniek 

van ingekraste stippen en lijnen toegepast. De borden 

dateren op basis van vorm en versieringswijze uit de 

eerste helft van de achttiende eeuw en worden door-

gaans aangeduid als Nederrijnse keramiek. Het is 

echter meer waarschijnlijk dat Oost-Nederlandse 

vondsten afkomstig zijn uit Ochtrup
34

 of Winterswijk 

zelf. In Winterswijk waren in de achttiende en negen-

tiende eeuw verschillende pottenbakkers actief.
35

 Pe-

ter Harmsen was de eerste pottenbakker in Winters-

wijk die in de late zeventiende eeuw zijn werkzaamheden startte. Een gedateerd bord (1741) in de col-

lectie van Jan Goorhuis verwijst mogelijk naar deze eerste pottenbakker  (figuur 43). In de achttiende 

eeuw waren verschillende pottenbakkers actief. De historisch bekende pottenbakkerfamilies Ribbink en 

Wissink zullen zeker voor de plaatselijke markt hebben geproduceerd. Pottenbakkersafval uit Winters-

wijk maakt een deel uit van de Goorhuis-collectie, maar is helaas nog nooit uitgewerkt en beschreven. 

                                                           

32
 Schabbink 2014b. 

33 Schabbink 2014a. 
34 Elling 1998. 
35

 Van der Meulen & Smeele 2000. 
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Figuur 34. Winterswijkse keramiek uit de collectie Goorhuis (foto: RAAP). 

Kenmerkend voor het Winterswijkse roodbakkende aardewerk is de licht rode tot oranje kleur op de 

breuk, het veelvuldig gebruik van de kleur geel, groen en bleekrood in het loodglazuur en ingekraste 

lijnen (figuur 34 en figuur 43). Overige aangetroffen vormen bestaan vooral uit papkommen (r-kop). 

Het in Winterswijk aangetroffen steengoed betreft zonder uitzondering geglazuurd steengoed dat vooral 

is gebruikt voor de opslag van waren, zoals flessen, kannen, kommen en potten (figuur 35). Het aan-

wezige, dun aangebrachte glazuur met vlekken en strepen maakt duidelijk dat deze afkomstig zij n uit 

de pottenbakkerijen rondom Stadtlohn en Vreden, niet ver over de grens bij Winterswijk.
36

 De economie 

van de streek was voorafgaand aan de opkomst van de textielindustrie, evenals in het nabijgelegen 

Twente, grotendeels agrarisch gericht. Daarnaast was er ook sprake van keramiekproductie, waarvan 

de omvang niet onderschat moet worden. Deze Münsterlandse steengoedbakkers begonnen hun pr o-

ductie in de zeventiende eeuw en maakten tot in de late negentiende eeuw een beperkte hoeveelheid 

vormen, die niet uitblonken door hun vormgeving maar wel degelijk, goedkoop en zeer praktisch bl e-

ken. Ook de aanwezige versiering met donkerblauwe, bijna zwarte kobaltverf is kenmerkend voor deze 

productiecentra. Meer dan de helft van de verzamelde steengoedscherven is overigens afkomstig van 

(grote) voorraadpotten en kommen. Overigens is het aandeel zestiende- en vroeg zeventiende-eeuws 

materiaal binnen de dorpskern van Winterswijk opvallend laag evenals de bakselgroepen faience en 

Europees porselein.
37 

                                                           

36 Elling 1994. 
37

 De reden dat deze periode onder de vondsten van de Wheme slecht is vertegenwoordigd is, omdat materiaal uit de bovenste 
lagen slechts sporadisch is verzameld.  
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Figuur 35. Steengoed uit Stadtlohn-Vreden gevonden in de Meddosestraat (tekeningen en foto: RAAP). 

3.5 Andere opvallende vondsten uit het oude centrum van Winters-
wijk 

Een deugdenschaal uit de late middeleeuwen 

Een bijzondere vondst met een minder duidelijke context
38

 betreft een schaal of schotel van koperlege-

ring (figuur 36). Deze, in de volksmond beter bekend als hanzeschotel, is met zeer grote waarschijnlijk-

heid afkomstig uit het centrum van Winterswijk en betreft een religieus voorwerp.  

Figuur 36. De “hanzeschotel” uit Winters-

wijk (museum Het Valkhof, Nijmegen; 

https://www.collectiegelderland.nl 

/organisaties/museumhetvalkhof/voorwerp

-1978.01.2). 

Aan de binnenzijde is de schotel, met 

een hoogte van 5,5 cm en een diame-

ter van 27,1 cm, voorzien van een 

gegraveerde versiering, onderver-

deeld in een centraal, door concentri-

sche cirkels gevormd medaillon, met 

rondom vier halfmedaillons, gevormd 

door concentrische halfcirkels. Binnen 

de medaillons zijn vijf vrijwel identieke 

allegorische figuren aangebracht in de 

vorm van zittende vrouwen. De deug-

denspiegels in de zijwaarts geheven 

handen karakteriseren de figuren als 

personificaties van deugden. De 

hoofddeksels met platte rand zijn afgeleid van de landbouwershoed op andere schalen. Het betreft type 

IIA/IIB uit de periode 1175 – 1225.
39 

Vermoedelijk kwamen de schotels vooral in intellectuele milieus 

voor, zoals in geestelijke centra. Ze heten ook een ‘spiegel tot lering’ te zijn vanwege de christelijke, 

mythologische en allegorische voorstellingen en teksten die erop zijn aangebracht. Naar aanleiding van 

                                                           

38 De schaal bevindt zich in museum Het Valkhof te Nijmegen (inv.nr 1978.01.2) en is in 1977 (teg elijkertijd met het onderzoek in 
de bouwput van de Whemeflat! ) gevonden in een bos (! ) in Winterswijk, grens Duitsland. Gezien de perfecte staat is de schotel 
waarschijnlijk afkomstig uit een natte context uit het centrum van Winterswijk, of meer waarschij nlijk de gracht (oudste dendro-
chronologische datering 1185)  of het aangrenzende beekdal.  
39 https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/museumhetvalkhof/voorwerp -1978.01.2. 

https://www.collectiegelderland.nl/
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de vondst van twee schotels in Deventer is de verspreiding in Nederland, kennis omtrent en betekenis 

van de schotels duidelijk en contextueel omschreven.
40 

 

Winterswijk ligt centraal tussen de meeste vindplaatsen in het Gelderse en Overijsselse rivierengebied 

en het Duitse achterland waar de meeste schotels waarschijnlijk gefabriceerd zijn. Het meest waa r-

schijnlijk is dat de schotels religieuze voorwerpen betreffen, als bijvoorbeeld was- of doopbekken of 

hostieschaal. De voorstellingen kunnen eventueel gerelateerd worden aan thema’s uit leerboeken uit 

de kloosterscholen van de twaalfde eeuw ( libri manuales). Ze zijn christelijke oorsprong en/of bestaan 

uit onderwerpen ontleend aan antieke filosofische, mythologische en moraliserende geschriften.
41

 Een 

opvallende overeenkomst tussen de 24 bekende schalen uit Nederland is, dat sprake lijkt van bewuste 

deposities in natte contexten. Voor de Winterswijkse schaal geldt zeer waarschijnlijk een vergelijkbare 

context en onderstreept duidelijk de status van Winterswijk als middeleeuws geestelijk centrum. 

Een vijzel van Drachenfels-trachiet 

In 1969 is door bouwvakkers bij de bouw een elektriciteitshuisje op het terrein van de voormalige 

school C op een diepte van circa 1,5 m – mv in ‘slechte’ natte grond een complete middeleeuwse vijzel 

gevonden (figuur 37 en figuur 41, nr. 44). Het elektriciteitshuisje bestaat nog en bevindt zich tegen-

woordig op het parkeerterrein bij de overgang van de Wheme naar de Ratumsestraat.  Helaas is over de 

exacte vondstcontext niets bekend. Het is echter gezien zijn vindplaats denkbaar dat de vijzel zich in 

de vulling van de middeleeuwse gracht rond het oude Winterswijkse centrum bevond , die in gebied van 

de vindplaats mogelijk afboog in de richting van de Ratumsestraat. Daarnaast kan niet uitgesloten wor-

den dat de vijzel in de in de in de twintigste eeuw gedempte bedding van de Whemerbeek lag. 

De 15 cm hoge vijzel heeft een min of meer rechthoekige basis van 17 x 17 x 2,5 cm waarboven zich 

een afgerond rechthoekige bak met een omvang van 25 x 25 cm bij 13 cm, een diepte van circa 8 cm 

en een winddikte van 4,2 cm bevindt. Aan de bovenzijde van bevinden zich twee tegenover elkaar ge-

legen geornamenteerde schenktuiten, aan beide andere zijden twee massieve handvaten. Vermoedelijk 

om de vijzel tijdens het gebruik op zijn plaats te kunnen houden. Vijzels werden vermoedelijk  vooral 

gebruikt in de keuken om kruiden, noten  e.d. fijn te maken. Het gaat, gezien hun zeldzaamheid om vrij 

luxe voorwerpen die waarschijnlijk buiten het bereik van het doorsnee middeleeuwse huishouden lagen.  

Opvallend is vooral het gesteente waarvan de vijzel is vervaardigd. Het gaat om materiaal van een 

vulkanische oorsprong dat als trachiet van de Drachenfels is geïdentificeerd.
42

 De Drachenfels is een 

uitgedoofde vulkaan aan de oevers van de Rijn tussen Königswinter en Bad Honnef waar al in de R o-

meinse tijd trachiet als bouwmateriaal werd gewonnen in groeves. Aangenomen wordt dat de groeves 

in de vroege middeleeuwen niet of nauwelijks in exploitatie waren en dat de late middeleeuwen de 

grootschalige winning van trachiet als bouwmateriaal is hervat. Vondsten van Drachenfels-trachiet ou-

der dan 1000 jaar zijn daarom in Nederland zeer zeldzaam.
43

 

Uit het vroegmiddeleeuwse Dorestad zijn zo’n driehonderd honderd fragmenten van vijzels bekend. 

Slechts een fractie daarvan is vervaardigd van trachiet van de Drachenfels. Gezien hun vroeg-

middeleeuwse context vermoed Kars dat het merendeel van de vijzels van hergebruikt Romeins mater i-

aal werd vervaardigd, waaronder Drachenfels-trachiet.
44

 Gezien de grote hoeveelheid fragmenten van 

vijzels in Dorestad zijn ze daar mogelijk zelfs vervaardigd.
45

 Buiten Dorestad zijn vijzels uit een vroeg-

                                                           

40 Vermeulen et al. 2012, 122-131. 
41 Le Blanc 1979, 13-14. 
42

 Determinatie G. Boreel, RAAP Oost-Nederland. 
43

 Kars 1982, 75. 
44

 Kars 1982, 75. 
45

 Kars 1981, 432.  
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middeleeuwse context extreem zeldzaam. Kars kent slecht twee andere voorbeelden, uit Deventer.
46

 

Voor het exemplaar uit Winterswijk is gezien de zeldzaamheid van oudere exemplaren een vol - of laat-

middeleeuwse datering het meest waarschijnlijk, zonder een vroegmiddeleeuwse datering geheel uit te 

sluiten. 

 

Figuur 37. Laatmiddeleeuwse vijzel van Drachenfels-trachiet (schaal 1:4; foto: RAAP). 

Afval van ambachtslieden, devotionalia en andere objecten in de Ratumsestraat 

In 1994 is onderzoek verricht door leden van de archeologische werkgroep van de Vereniging het Mu-

seum in een tuin/braakliggend perceel aan de Ratumsestraat 8-10 niet ver ten oosten van de Jacobs-

kerk. Er zijn sleuven en profielkuilen gegraven en een groot aantal vondsten gedaan. In 1832 werd dit 

huis, of de opvolger daarvan, bewoond door de tinnegieter Harmsen (secties Winterswijk K412-14). De 

historische gegevens met betrekking tot de onderzochte kavel gaan terug tot omstreeks 1650, toen hier 

het huis van Bernt Onnekinck stond. 
47

 De vondsten duiden, vooral veel aardewerk uit de middeleeu-

wen en de vroege nieuwe tijd, bot, steen en metaal, duiden op een veel vroegere historie van deze 

plaats. 

De vindplaats ligt op de overgang naar het dal van de Whemerbeek vlak bij de Scholtenbrug. Helaas is 

over de exacte context van de vondsten weinig bekend, anders dan dat ze z ijn verzameld uit sterk hu-

meuze grond die wordt aangeduid als beekdalvulling. Door de drassige grond zijn artefacten van org a-

                                                           

46
 Kars 1981, 432-434 en verder Kars & Broekman 1981; Kars & Wevers 1982, 170-172. 

47
 Te Voortwis 2012. 
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nisch materiaal, bot, hout, maar ook leer uitstekend geconserveerd gebleven. Hieruit blijkt de grote 

archeologische waarde van het gebied waar de oude dorpskern en het beekdal elkaar raken.  

Opvallend is ook de vondst van een reeks liggende stammetjes, mogelijk betreft het een deel van een 

knuppelweg of pad richting het beekdal. Daarnaast kan gedacht worden aan een deel van een achtere rf 

dat, gezien zijn ligging aan de rand van dal van de Whemerbeek, door het aanbrengen van een ligge n-

de stammetjes beter begaanbaar was. 

Figuur 38. Laatmiddeleeuws pijpaarden reliëf met 

een religieuze voorstelling (schaal 1:1; foto: RAAP). 

De voorstelling vertoont grote overeenkomsten met 

delen van reliëfs met afbeeldingen van St. Anna te 

Drieën vervaardigd in klooster Weddern bij Dülmen 

naar ontwerpen van de uit Vreden afkomstige Judo-

cus Vredis (Sodmann 2001). 

Opmerkelijke vondsten zijn een fragment van 

een laatmiddeleeuws/vroeg-nieuwetijds religi-

eus pijpaarden reliëf met een heiligenafbeel-

ding (figuur 38), afval van de productie van 

benen pater noster-kralen (figuur 39), en afval 

van een spelden (koperdraad en naal-

den/spelden) en een  laatmiddeleeuwse gesp, 

mogelijk een boeksluiting, bijhorende riemton-

gen/sluitingen en een deel van een leren riem 

(figuur 40).  

Het gaat om voorwerpen die men in een norma-

le plattelandssamenleving niet direct zou ver-

wachten. Ze maken duidelijk dat er in Winters-

wijk een markt was voor allerhande devotiona-

lia. Mogelijk behoorde een deel van deze voor-

werpen toe aan geestelijken die aan de kerk 

verbonden waren of waren ze eigendom van de 

kerk zelf. 

Productieafval van platte pater noster-kralen 

(beenspanen met geboorde gaten), die ver-

werkt werden in laatmiddeleeuwse tot vroeg-nieuwetijdse gebedssnoeren of rozenkransen en produc-

tieafval van een speldenmaker, duiden op de aanwezigheid van ambachtslieden die voor de lokale 

markt produceerden.
48

 Het is mogelijk dat een fragment van een benen kam ook tot de vervaardigde 

producten behoorde (figuur 46). Een deel van het verzamelde bot kan eventueel ook tot het afval van 

de hier gevestigde beenbewerker horen. Andere producten zoals de fraaie pijpaarden plaquette en de 

bijzondere gesp zullen van elders zijn aangevoerd.  

 

 

 

 

                                                           

48
 Spitzers 2012. 
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Figuur 39. Doorboorde beenspanen: afval van de productie van pater noster-kralen voor gebedssnoeren uit de late 

middeleeuwen of vroege nieuwe tijd (schaal 1:1, foto: RAAP). 

 

Figuur 40. Versierde koperen gesp (riemsluiting van een boek?) met drie sluitingen gevonden in de Ratumsestraat. 

In de gesp is nog leer van de riem bewaard gebleven (foto: RAAP, schaal 1:1).  
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3.6 Tot slot 

De oude dorpskern van Winterswijk ligt op het punt waar de plateaus van het Groote Veld en het 

Vosseveld elkaar het dichtst naderen en waar het dal van de Whemerbeek smal is en relatief eenvou-

dig gepasseerd worden. Aan weerszijden van het dal lagen brede dekzandruggen die ruimte boden aan 

uitgestrekte akkercomplexen. Het onderzoek van de bouwput van de Whemeflat en zijn directe omge-

ving in 1977/1978 heeft een groot aantal archeologische vondsten opgeleverd die naar hun aard en 

datering een indruk verschaffen van de vroegste bewoning ter hoogte van de oude dorpskern in de 

prehistorie en de Romeinse tijd, het ontstaan van de nederzetting Winterswijk in de vroege en volle 

middeleeuwen en de ontwikkeling van het dorp in de late middeleeuwen en nieuwe tijd.  

Over de vroegste geschiedenis van de nederzetting Winterswijk is vrijwel niets bekend. Uit het grote 

aandeel Karolingische importaardewerk onder de vondsten in en rond de bouwput van de Whemeflat 

lijkt het belang van deze nederzetting vooral in de late achtste of vroege negende eeuw toe te nemen. 

Uit latere bronnen blijkt dat de Winterswijkse Jacobskerk een bisschoppelijke eigenkerk was en dat de 

bisschop van Münster het collatierecht bezat. Een duidelijke relatie tussen Winterswijk en de Münsterse 

bisschoppen blijkt ook uit een lijst van inkomsten van het Münsterse St. Mauritiusstift uit de twaalfde 

eeuw. In deze lijst is sprake van een door het stift in eigendom bezeten domaniale hof Winterswijk ( cu-

ria Winethereswic) met tien daaronder horende boerderijen. Het belang van Winterswijk als kerkelijk en 

wereldlijk centrum komt duidelijk naar voren met de aanleg van een of meerdere grachtensystemen in 

de volle middeleeuwen (zie hieronder). Uit het aardewerkspectrum komt dat belang niet duidelijk naar 

voren, maar met de deugdenschaal uit de late twaalfde of vroege dertiende eeuw, diverse devotionalia 

en de natuurstenen vijzel des te meer. 

Zoals uit historische bronnen blijkt en door archeologisch onderzoek inmiddels is bevestigd, werd de 

oude dorpskern omgeven door een brede gracht. De palenrijen en watergang die in de zuidoosthoek 

van de bouwput van de Whemeflat liggen in het verlengde van een gracht in 2010 tijdens een opgr a-

ving ten oosten van de Wooldstraat is onderzocht.
49

 De bodem van de daar twintig meter brede gracht 

lag op een diepte van circa 3,5 m onder het maaiveld. Aan de binnenzijde van en in de gracht zijn d i-

verse eiken (beschoeiings)palen aangetroffen. Drie daarvan zijn door dendrochronologisch gedateerd 

tussen het najaar van 1185 en het voorjaar van 1186.
50

 Ter hoogte van de Wooldstraat/Wheme liep de 

gracht op de overgang van een dekzandrug, waarop onder andere de St. Jacobuskerk is gebouwd, 

naar het dal van de Whemerbeek. Op basis van de gegevens uit het onderzoek in 1977 kan de gracht-

loop aan de oostzijde verder gepreciseerd worden. Ter hoogte van de zuidoosthoek van de Whemeflat 

maakte de gracht een bocht naar het oosten in de richting van de Ratumsestraat, zoals reeds langer 

werd vermoed. Waterputten binnen de bouwputten van de Whemeflat en Van Amstel/Citybar leverde 

een aantal grotere vondstcomplexen op gesloten vondscomplexen op uit de tijdspanne van de tiende 

tot een met de achttiende eeuw. De middeleeuwse waterputten liggen buiten of aan de rand van het 

tracé van de gracht: waterput 2  uit de volle middeleeuwen (figuur 15, nr. 2) ligt aan de rand van de 

contour van het reconstrueerde grachtverloop, evenals waterput 1 uit de eerste helft van de vijftiende 

eeuw (figuur 15, nr. 1). Dit betekent dat de twaalfde-eeuwse gracht uit toentertijd op deze plaats geen 

grote diepte (meer) had of zelfs al deels was gedempt. Waterput 2 is mogelijk deels vergraven bij de 

aanleg van de gracht. De bakstenen waterputten uit nieuwe tijd liggen veel meer centraal in het hart 

van het grachttracé (figuur 15, nrs. 5, 6 en 7), kennelijk was de gracht op deze plaats dan al (deels) 

buiten gebruik, gedempt en als kavel uitgegeven.  

  

                                                           

49
 Schabbink 2011. 

50
 Schabbink 2011. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

De collectie Goorhuis is gearchiveerd, gecatalogiseerd en in nieuwe vondstdozen verpakt. Vanwege de 

grote hoeveelheid vondsten, het gaat om circa 19.000 artefacten die in 91 vondstdozen zijn opgebor-

gen, was het onmogelijk om alle vondsten individueel te beoordelen, laat staan archeologisch correct te 

dateren en te beschrijven. Er is wat dat betreft nog veel werk te doen. Doordat het materiaal en de 

bijbehorende documentatie nu in een database zijn geordend, is het nu voor de beheerders van de 

collectie en toekomstige onderzoekers mogelijk om eenvoudig en snel een globaal overzicht te verkri j-

gen van de vindplaatsen, de aard en omvang van het vondstmateriaal , van de bijbehorende documen-

tatie en (niet onbelangrijk) van de doos waarin gezochte vondsten zijn  opgeborgen. 

De 44 vindplaatsen die in de onderstaande vindplaatsencatalogus (hoofdstuk 5) zijn opgenomen, zijn 

over het algemeen niet nieuw. Het merendeel van de vindplaatslocaties zijn in de loop van de jaren in 

gesprekken met Jan Goorhuis geïnventariseerd en opgenomen in de catalogussen bij verschillende 

onderzoeksrapporten.
51

 Op deze wijze zijn ze op gemeentelijke verwachtingskaarten beland en al in het 

ruimtelijke beleid geïmplementeerd. Wel is gebleken dat een groot aantal van de vindplaatsen nog niet 

was opgenomen in de landelijke, archeologische database ARCHIS. Om dit gemis goed te maken, zijn 

de gegevens van 28 vindplaatsen alsnog ingevoerd.  

Hoewel slechts globaal inzicht verkregen kon worden in de specifieke archeologische inhoud van de 

collectie is het al wel mogelijk om de archeologische waarde van de vondsten en de bijbehorende do-

cumentatie wat nader te specificeren. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat het materiaal in 

de loop van de jaren onder sterk wisselende omstandigheden is verzameld in bouwputten, rioolsleuven 

en andere bodemontsluitingen. Hierbij was het niet altijd mogelijk om exact ingemeten overzichten van 

grondsporen en vondstlocaties te vervaardigen. Wel is van vrijwel alle de vondsten de vindplaats, de 

aard van de vindplaats en de vondstomstandigheden gedocumenteerd, al dan niet geïllustreerd met 

schetsen van de vondstsituatie en bodemopbouw. Voor de vondstcomplexen uit het middeleeuwse 

dorpscentrum betekent dit bijvoorbeeld dat het mogelijk is om vondsten en vondstcomplexen  te koppe-

len aan bepaalde panden en hun bewoners. De vondsten kunnen ons op die wijze een beeld verscha f-

fen van hun welstand en (ambachtelijke en andere) activiteiten.  Daarnaast kunnen de vondsten via 

toekomstig onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van de materiële cultuur in de 

Oostelijke Achterhoek van de prehistorie tot het heden.  

Belangrijke vondstcomplexen zijn wat dit betreft sowieso de laatmiddeleeuwse ovenstorten van blauw-

grijs en grijsbakkend aardewerk uit het Woold (vindplaatsnummers 10 en 11) en de nieuwetijdse oven-

storten uit de dorpskern (vindplaatsnummer 2). Vondstcomplexen die beslist een thematische tentoon-

stelling in het lokale museum en een rijk geïllustreerde en doorwrochte archeologische publicatie ver-

dienen, zodat een groter publiek kennis kan maken met de buiten Winterswijk nog vrijwel onbekende 

producten van de lokale pottenbakkers. Daarnaast zouden kleinere of delen van vondstcomplexen door 

archeologiestudenten bewerkt kunnen worden in het kader van hun studie.  

Los van hun wetenschappelijke, archeologische waarde zijn onder de vondsten uit de collectie Goor-

huis vele stukken die geschikt zijn om vanwege hun schoonheid, informatiewaarde en of educatieve 

waarde in het lokale museum tentoon te stellen. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat de con-

serveringstoestand van diverse stukken als zorgwekkend omschreven kan worden. Het gaat in eerste 

instantie om kwetsbare voorwerpen van metaal en organisch materiaal die voor een duurzaam behoud 

                                                           

51
 Scholte Lubberink 1998; Scholte Lubberink & Fonds 2004; Boshoven in concept.  
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zorg van een professionele conservator behoeven. Daarnaast is het zeer aan te bevelen om bepaalde 

stukken (tevens) te laten restaureren om hun museale waarde te vergroten, waarbij (in eerste instantie) 

rekening gehouden kan worden met de inrichting of het inrichtingsplan van de/een  expositie in het loka-

le museum. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het (nog niet gerestaureerde) materiaal uit water-

put 1 van de Wheme/Markt (vindplaatsnummer 26) en urnen uit de Winterswijkse urnenvelden. 
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5 Catalogus van archeologische vindplaatsen 

5.1 Toelichting 

In de vindplaatsencatalogus zijn de resultaten van de archeologische inventarisatie opgenomen. De 

vindplaatsen zijn met catalogusnummer op de verwachtingskaart opgenomen. De catalogus bevat de 

volgende rubrieken: 

Code(s) Goorhuis: betreft de code of codes waaronder vondsten en documentatie van een vindplaats 

zijn gedocumenteerd in de collectie Goorhuis 

Doosnummer(s): betreft het nummer of de nummers van de vondstdozen waarin vondsten van de b e-

treffende vindplaats zijn verpakt 

ROB-code(s) nieuw: code(s) waaronder de vindplaats is geregistreerd in ARCHS III  

ROB-code(s) oud: code (s) waaronder de vindplaats was geregistreerd in het centraal archeologisch 

archief (CAA) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (kaart bladnummer met 

lettercode: N = noord of Z = zuid en volgnummer) en/of in ARCHIS en ARCHIS II  

Coördinaten, precisie en kaartblad: betreft de coördinaten van ongeveer het centrum van de vindplaats. 

Met precisie wordt de nauwkeurigheid van deze coördinaten uitgedrukt. Het getal geeft het aantal cij-

fers achter de komma aan en daarmee de nauwkeurigheid. Bij een precisie van 0 is deze tot op één 

km, bij een 1 tot op 100 m, bij een 2 tot op 10-99 m en bij een precisie van 3 tot op 1 tot 9 m nauwkeu-

rig. Het kaartblad is het blad van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000) waarop het 

terrein ligt. 

Gemeente, plaats en toponiem: betreft de gemeente en de plaats of buurtschap waarin het terrein ligt. 

Een toponiem is vermeld indien bekend of relevant.  

Aard: betreft de (vermoedelijke) aard (indien bekend) van de vindplaats. Als er vondsten uit verschi l-

lend perioden zijn gedaan is de aard per periode gesplitst 

Datering: datering van de desbetreffende vindplaats (indien bekend). Indien vondsten uit verschillende 

perioden zijn gedaan, is de datering per periode gesplitst.  

Algemene beschrijving: geeft een beschrijving van de vindplaats en eventueel van de vondstom standig-

heden. 

Opmerkingen: betreft algemene opmerkingen indien relevant, bijvoorbeeld de herkomst van de vi nd-

plaats of vondstmelding indien deze afkomstig is van lokale informanten. 

Literatuur: betreft literatuur waarin de desbetreffende vindplaats wordt vermeld of besproken.  

  



40 jaar amateurarcheologie in Winterswijk. Archivering en catalogisering collectie Goorhuis   

 

RAAP-rapport 3817 / versie 06-05-2019  [45] 

 

 

Figuur 41. Locaties en nummers van de in de vindplaatsencatalogus opgenomen vindplaatsen. Inzet: vindplaatsen 

in het centrum van Winterswijk. 
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5.2 Vindplaatsencatalogus 

Vindplaatsnummer 1 

Code(s) Goorhuis: WiW 1979 –II, WiW 1980-II, -VII, VIII en IX, WiW-1981-I, VIII en –XI, WiW-1982-IV, 

WiW-1982 en WiW-1983-I 

Doosnummer(s): 1, 24 t/m 30 en 32 

ROB-code(s) oud: CAA-codes 41EN-16, 19 en -21; ARCHIS-waarnemingsnummers 6986, 6987, 7105, 

7106, 7049, 7050 en 30639 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificaties 2725572100, 2725580100, 2726406100, 2726414100, 

2726058100, 3077452100 en 2871801100 

Coördinaten: 246,600/444,550; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Hoge Wieber 

Aard 1: losse vondsten (?); Aard 2: nederzetting; Aard 3: losse vondsten 

Datering 1: neolithicum; Datering 2: midden-  en late bronstijd en (vroege) ijzertijd;; Datering 3: middel-

eeuwen/nieuwe tijd 

 

Figuur 42. Profiel over een depressie op de Hoge Wieber (vindplaatsnummer 1: foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 

Algemene beschrijving: vondsten van een vuurstenen artefacten uit het neolithicum en de bronstijd, 

waaronder een scherf Swifterbant-aardewerk, een vuurstenen pijlpunt en een dolkje, en vondsten van 

aardewerkfragmenten behorende bij nederzettingsporen/resten uit de midden en late Bronstijd en 

(vroege) ijzertijd en losse vondsten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd tijdens graafwerkzaamheden 

voor nieuwbouw van 1979 tot en met 1983. Een deel van de vondsten is afkomstig uit een proefsleuf en 

andere proefkuilen gegraven door leden van de archeologische werkgroep Winterswijk  
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Opmerkingen: de vindplaats is (grotendeels) verdwenen door woningbouw; Let op Goorhuis-code 1982-

IV is ook uitgegeven aan vondsten op de Zonnebrink (vindplaatsnummer 12)  

Literatuur: Hulst, 1982, 1983, 1984 en 1985; Schut, 1984 en 1987; Scholte Lubberink, 1998: cat.nrs. 

19, 22 en 24; Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nrs. 5, 6, 7 en 8  

Vindplaatsnummer 2 

Code(s) Goorhuis: WiNWK1994-2 

Doosnummer(s): 2 t/m 20 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaak-identificatie 4674635100 

Coördinaten: 246.372/443.283; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Sleeswijk 

Aard 1: pottenbakkerij 

Datering 1: nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten uit de stort van de pottenbakkerij Harmsen-Ribbink die aan de zuid-

zijde van de Misterstraat in de Sleeswijk gevestigd was. Voor zover bekend produceerde deze potte n-

bakkerij van circa 1700 tot circa 1900. Ten zuiden van de aangegeven coördinaat zijn bij graafwerk-

zaamheden talloze kuilen met pottenbakkersafval waargenomen 

Opmerkingen: Zie ook andere vondsten die verband houden met activiteiten in het gebied tussen de 

Misterstraat en de Spoorstraat, met name Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nrs. 32 en 38  

Literatuur: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nr. 37 

 

Figuur 43. Gedateerd bord uit de stort van Pottenbakkerij Harmsen-Ribbink 

(vindplaatsnummer 2; schaal 1:4, foto: RAAP). 
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Vindplaatsnummer: 3 

Code(s) Goorhuis: WiW 1980-I  

Doosnummer(s): 78 

ROB-code(s) oud: CAA-codes 41EN-17 en 41EN-18; ARCHIS-waarnemingsnummers 7003 en 7004 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificaties 2725718100 en 2725726100 

Coördinaten: 246,740/443,750; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Singelweg/Oude Kerkhof 

Aard 1: nederzetting 

Datering 1: ijzertijd 

Algemene beschrijving: vondsten van aardewerk, fragmenten van maalstenen, natuursteen en bewerkt 

hout bij graafwerkzaamheden in het dal van de Whemerbeek in het centrum van Winterswijk. Het be-

treft afval van een nederzetting op de aangrenzende Scholten Es  

Opmerkingen: nummer 1981-II sluit  aan bij deze vindplaats 

Literatuur: Hulst, 1981; Scholte Lubberink, 1998: cat.nrs. 20 en 21; Scholte Lubberink & Fonds 2004: 

cat.nrs. 14 en 15. 

 

Figuur 44. Aanleg riooloverstort langs de Singelweg (vindplaatsnummer 3: foto: J. Goorhuis, Winterswijk).  
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Figuur 45. Houten palen blootgelegd bij rioolaanleg langs de Singelweg (vindplaatsnummer 3: foto: J. Goorhuis, 

Winterswijk). 

Vindplaatsnummer 4 

Code(s) Goorhuis: WiW 1981-II 

Doosnummer(s): 22 

ROB-code(s) oud: CAA-code(s) 41EN-25; ARCHIS-waarnemingsnummers 7112 

ARCHIS-code(s) nieuw: zaakidentificatie 2726447100 

Coördinaten: 246,660/443,750; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Willinkplantsoen 

Aard 1: losse vondsten; Aard 2: nederzetting; Aard 3: losse vondsten  

Datering 1: steentijd; Datering 2: ijzertijd; Datering  3: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten van vuurstenen artefacten, aardewerk en andere vondsten tijdens de 

aanleg van het noordtangent tussen de Singelweg en de Groenloseweg. Het merendeel van de vond-

sten stamt uit de ijzertijd en is afkomstig uit lagen op de overgang van de dekzandrug van De Pas naar 

het dal van de Whemerbeek 

Opmerkingen: nummers WiW 1980-I en –IV sluiten aan bij deze vindplaats 

Literatuur: Hulst, 1981 

Vindplaatsnummer 5 

Code(s) Goorhuis: WiW 1981-III 

Doosnummer(s): 23 

ROB-code(s) oud: - 
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ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674643100 

Coördinaten: 246,670/443,720; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Sellekamp 

Aard 1: losse vondsten; Aard 2: nederzetting; Aard 3:nederzetting 

Datering 1: steentijd; Datering 2: ijzertijd; Datering  3: late middeleeuwen/nieuwe tijd  

Algemene beschrijving: vondsten van vuurstenen artefacten, aardewerk en andere vondsten tijdens de 

aanleg van een riool, parkeerplaats en weg tussen Rondweg en de Meddosestraat . Het merendeel van 

de vondsten stamt uit de ijzertijd en is afkomstig uit lagen op de overgang van de dekzandrug naar het 

dal van de Whemerbeek. Op de dekzandrug zijn paalsporen waargenomen 

Opmerkingen: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nr.17; Scholte Lubberink 1999  

Literatuur: Hulst, 1981 

Vindplaatsnummer 6 

Code(s) Goorhuis: WiW 1980-III 

Doosnummer(s): 33 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674643100 

Coördinaten: 246,600/443,525; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: hoek Meddosestraat/Ratumsestraat  

Aard 1: nederzetting (dorpskern) 

Datering 1: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten (keramiek, glas, leer, steen, bot en vuursteen) in april 1980 uit de 

bouwput van een woonwinkelflat op de hoek van de Meddosestraat/Ratumsestraat op de locatie van 

het oude postkantoor. Dikke puinlagen waargenomen, veel verbrand materiaal, veel verstoord door 

voormalige kelders 

Opmerkingen:  50 m ten oosten van de bouwput, in de Ratumsestraat, is voor 1913 een ‘Saksische urn’ 

gevonden 

Literatuur: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nrs. 23 

Vindplaatsnummer 7 

Code(s) Goorhuis: WIW2001 

Doosnummer(s): 34, 35, 36, 37, 38 en 39 

ROB-code(s) oud: ARCHIS-waarnemingsnummer(s) 57200 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 3184218100 

Coördinaten: 246,553/443,586; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Gat van Van Eck (Meddosestraat) 

Aard 1: nederzetting; Aard 2: nederzetting (dorpskern) 
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Datering 1: Romeinse tijd; Datering 2: vroege middeleeuwen - nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten uit een bouwput aan de Meddosestraat, het zogenaamde Gat van 

Eck. Een deel van het vondstmateriaal bestaat uit de vondsten van een officiële archeologische opgra-

ving door het ADC (onder ROB-objectcode WIW2001). Tijdens deze opgraving zijn sporen van gebou-

wen en andere nederzettingssporen aangetroffen uit de periode Vroege Middeleeuwen D t/m heden. 

Bijzonder is de vondst van een kuil met (import-)aardewerk uit de midden-Romeinse tijd 

Opmerkingen: - 

Literatuur: Prangsma & Verhoeven, 2001; Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nrs. 20 

 

Figuur 46. Benen kam gevonden aan de  

Ratumsestraat (vindplaatsnummer 8; 

schaal 1:1; foto: RAAP). 

Vindplaatsnummer 8 

Code(s) Goorhuis: WIW1994-1 

Doosnummer(s): 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 en 48 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674668100 

Coördinaten: 246,680/443,490; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Ratumsestraat 8 -10 

Aard 1: nederzetting (dorpskern) 

Datering 1: vroege middeleeuwen - nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: onderzoek door leden van de archeologische werkgroep van de Verenig ing het 

Museum in een tuin/braakliggend perceel aan de Ratumsestraat. Er zijn sleuven en profielkuilen gegr a-

ven en een groot aantal vondsten gedaan. Er zijn geen vlakken of profielen getekend, maar alleen g e-

fotografeerd. De gegraven kuilen zijn op een schets vastgelegd. Hieruit blijkt dat ook gegraven is op de 

binnenplaats van Markt 46 ten zuiden van perceel Ratumsestraat 8-10. Opmerkelijke vondsten zijn 

naast een grote hoeveelheid keramiek en bot een fragment van een laatmiddeleeuwse/vroeg -

nieuwetijdse religieuze pijpaarden plaquette met een heiligenafbeelding, afval van de productie van 

benen pater noster-kralen, en afval van een spelden (koperdraad en naalden/spelden). De vindplaats 
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ligt op de overgang naar het dal van de Whemerbeek vlak bij de Scholtenbrug. Opvallend is de vondst 

van een reeks liggende stammetjes, mogelijk betreft het een deel van een knuppelweg of pad richting 

het beekdal 

Opmerkingen: bij de vondsten is buurpand Ratumsestraat 12 als vondstlocatie aangegeven 

Literatuur: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nrs. 25 

 

Figuur 47. Tonvormige pot uit de brons- of ijzertijd van de vindplaats  

Hoge Wieber-’t Voorink (foto: J. Goorhuis, Winterswijk).  

Vindplaatsnummer 9 

Code(s) Goorhuis: WiN1982-1 

Doosnummer(s): 31 

ROB-code(s) oud: CAA-code 41EN-6; ARCHIS-waarnemingsnummers 7189 en 7190 

ROB-code(s) nieuw: 2727038100 
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Coördinaten: 246,350/444,666; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Hoge Wieber-‘t Voorink 

Aard 1: losse vondsten; Aard 2: nederzetting  

Datering 1: laat paleolithicum; Datering  2: midden-ijzertijd 

Algemene beschrijving: vondst van een klingkrabber uit het laat-paleolithicum en van grondsporen en 

aardewerk behorende bij een nederzetting uit de midden-ijzertijd aangetroffen tijdens graafwerkzaam-

heden voor nieuwbouw (bouwputten en wegcunetten)  

Opmerkingen:  

Literatuur: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nrs. 2  

 

Vindplaatsnummer 10 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer(s): 49, 50, 51 en 52 

ROB-code(s) oud: CAA-code 41GN-7; ARCHIS-waarnemingsnummer 6892 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 2724908100 

Coördinaten: 246,030/437,060; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Woold; Toponiem: Het Haken 

Aard 1: pottenbakkerij  

Datering 1: late middeleeuwen B 

Algemene beschrijving: vondsten uit een storthoop van afkeurde producten van een pottenbakkerij  in 

1978 

Opmerkingen: - 

Literatuur: Modderman & Montforts 1991, 185; Scholte Lubberink 1998: cat.nr. 18; Verhoeven 1998, 

243 

Vindplaatsnummer 11 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer(s): 53 

ROB-code(s) oud: CAA-code 41EZ-12; ARCHIS-waarnemingsnummer 7169 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 3077566100 

Coördinaten: 246,830/439,600; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Woold; Toponiem: Bras 

Aard 1: pottenbakkerij  

Datering 1: late middeleeuwen B 

Algemene beschrijving: vondsten uit een storthoop van afkeurde producten van een pottenbakkerij  in 

1981 
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Opmerkingen: - 

Literatuur: Modderman & Montforts 1991, 185; Scholte Lubberink 1998: cat.nr. 31; Verhoeven 1998, 

243 

 

Figuur 48. Opgeschoond profiel bij rioolaanleg/beekverlegging aan de Zonnebrink in 1980 (vindplaatsnummer 12; 

foto: J. Goorhuis, Winterswijk).  

Vindplaatsnummer 12 

Code(s) Goorhuis: WiW 1980-VI, WiW 1982-I, IV en V 

Doosnummer(s): 54, 55 en 56 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674676100 

Coördinaten: 246,800/443,220; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Zonnebrink  

Aard 1: losse vondsten (?); Aard 2: nederzetting  

Datering 1: steentijd; Datering 2: late bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd 

Algemene beschrijving: vondsten bij de uitbreiding van de gereformeerde kerk aan de Zonnebrink in 

1980 en tijdens rioolaanleg en beekverlegging in 1982. De vondsten zijn afkomstig van de oostzijde 

van het dal van de Whemerbeek op de overgang naar de (voormalige) Beuzen Es. Het betreft onder 

andere vuurstenen artefacten, een fragment van een lappenschaal uit de late bronstijd of vroege ijze r-

tijd, een fragment van een glazen armband uit de late ijzertijd of vroeg Romeinse tijd, enkele geïmpo r-

teerde, gedraaide scherven uit de Romeinse tijd en tientallen scherven handgevormd aardewerk uit de 

ijzertijd of Romeinse tijd. De vondsten duiden op de aanwezigheid van nederzettingssporen uit deze 

perioden op de westzijde van de Beuzen Es 
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Opmerkingen: profiel was sterk verstoord door sloten door het oudtijdse gebruik als bleekveld . Let op 

Goorhuis-code 1982-IV is ook uitgegeven aan vondsten op de Hoge Wieber (vindplaatsnummer 1) 

Literatuur: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nrs. 40 

 

Figuur 49. Rioolaanleg en beekverlegging op het terrein van de voormalige textielfabriek De Batavier (foto: J. 

Goorhuis, Winterswijk). 

Vindplaatsnummer 13 

Code(s) Goorhuis: WiW 1981-VIII, WIW1982-V 

Doosnummer(s): 57 en 58 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674692100 

Coördinaten: 246,700/443,330; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: De Batavie r 

Aard 1: nederzetting; Aard 2: nederzetting (dorpskern)  

Datering 1: late bronstijd en ijzertijd; Datering 2: middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten tijdens de afbraak van textielfabriek De Batavier, bij de aanleg van 

riool en tijdens de aanleg van duikers in verband met de verlegging van de Whemerbeek van de Scho l-

tenbrug tot aan het terrein van de voormalige school C in oktober 1981 en van juli tot en met september 

1982. Hierbij zijn onder meer houten palen en twee, meer dan 10 m brede g rachtlopen aangetroffen. 

Een daarvan sluit mogelijk aan op de gracht in de bouwput van de Whemeflat (vindplaatsnummer 26), 

de ander loopt zuidelijker door het dal van de Whemerbeek. Een van deze watergangen ligt ter hoogte 

van de huidige straat De Batavier en staat haaks op de Ratumsestraat. Onder de vondsten veel mater i-

aal uit de middeleeuwen en nieuwe tijd, maar ook vermoedelijk ijzertijdmateriaal  
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Opmerkingen: - 

Literatuur: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nrs. 28 en 29  

Vindplaatsnummer 14 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer(s): 59 

ROB-code(s) oud: 41FZ-1; ARCHIS-waarnemingsnummer 25197 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 2837166100 

Coördinaten: 251,800/442,450; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Ratum; Toponiem: Willinks Weust 

Aard 1: losse vondsten 

Datering 1: prehistorie 

Algemene beschrijving: vondsten van overwegend natuurlijk vuursteen en enig prehistorisch aardewerk 

in een bebost perceel met maiskuilen 

Opmerkingen: - 

Literatuur: Borman 1978; Scholte Lubberink 1998: cat.nr. 39 

Vindplaatsnummer 15 

Code(s) Goorhuis: WiW 1981-VII 

Doosnummer(s): 60 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674724100 

Coördinaten: 248,750/441,280; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Kotten; Toponiem: Kottenseweg 

Aard 1: losse vondsten/onbekend; Aard 2: losse vondsten/onbekend  

Datering 1: ijzertijd; Datering 2: middeleeuwen 

Algemene beschrijving: vondsten tijdens de aanleg van een riool van Kotten naar meelhandel Sloetjes 

in de Brinkheurne in september 1981 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer 16 

Code(s) Goorhuis: WiW 1982-II 

Doosnummer(s): 60 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674740100 

Coördinaten: 251,400/439,750; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 
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Gemeente: Winterswijk; Plaats: Kotten; Toponiem: Veestation 

Aard 1: steentijd; Aard 2: ijzertijd; Aard 3: middeleeuwen 

Datering 1: losse vondsten (?); Datering 2: losse vondsten (?); Datering 3: losse vondsten (?)  

Algemene beschrijving: vondsten tijdens het uitgraven van een bouwput voor een vee -overslagstation 

vlak voor de Duitse grens in april 1982. Vuurstenen artefacten en materiaal uit de ijzertijd en de mi d-

deleeuwen. 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer 17 

Code(s) Goorhuis: WiW 1982-I en III 

Doosnummer(s): 60 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674757100 

Coördinaten: 246,425/444,250; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Ravenhorsterweg/oude waterzuivering 

Aard 1: losse vondsten/onbekend;  Aard 2: losse vondsten/onbekend; 

Datering 1: mesolithicum/neolithicum; Datering 2: ijzertijd 

Algemene beschrijving: vondsten in het dal van de Whemerbeek tijdens de aanleg van een rioolover-

stort tussen de Ravenhorsterweg en de oude waterzuivering het dal van de Whemerbeek in  (richting de 

Hoge Wieber?). Vondsten uit lagen in het beekdal. Ook aangepunte houten paaltjes 

Opmerkingen: coördinaten in de documentatie foutief en komen niet overeen met de beschrijving van 

de vindplaats (246,380/444,140). Op grond van de beschrijving een nieuwe coördinaat bepaald globaal 

tussen de Ravenhorsterweg en de plaats van de oude waterzuivering.  

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer: 18 

Code(s) Goorhuis: WIW 1957-I/WRAV 1, 2 en 3 

Doosnummer: 61 

ROB-code(s) oud: CAA-code 41EN-13; ARCHIS-waarnemingsnummer 3479 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 3071093100 

Coördinaten: 246,080/444,540; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: De Pas/Pashegge  

Aard 1: nederzetting; Aard 2: losse vondsten 

Datering 1: Late Bronstijd en/of IJzertijd; Datering 2: middeleeuwen en nieuwe tijd  

Algemene beschrijving: tijdens graafwerkzaamheden (ontgronding) in verband met zandwinning en 

woningbouw bij De Pas op de Freriks Es zijn (in 1957) door de heer Kolstee (Winterswijk) aardewerk-

scherven verzameld 
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Opmerkingen: 

Literatuur: Scholte Lubberink 1998: cat.nr. 30; Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nr. 10 ; Schut 1979 

Vindplaatsnummer: 19 

Code(s) Goorhuis: WIW 1981 en 1981-I 

Doosnummer: 61 en 79 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674765100 

Coördinaten: 245,900/444,750; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: De Pas 

Aard 1:losse vondsten; Aard 2: nederzetting (?) 

Datering 1: steentijd; Datering 2: ijzertijd  

Algemene beschrijving: vondsten tijdens de aanleg van een diepriool tussen de Ravenhorsterweg en de 

Groenloseweg in 1981. Voornamelijk aardewerk uit vermoedelijk de ijzertijd in het dal van de Wheme r-

beek, in de nabijheid van een nederzettingsterrein uit deze periode (?)  

Opmerkingen: - 

Literatuur: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nr. 9 

Vindplaatsnummer: 20 

Code(s) Goorhuis: WHRAV 1 en 2 

Doosnummer: 61 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674781100 

Coördinaten: 246,000/445,110; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Ravenhorst  

Aard 1: losse vondsten/onbekend 

Datering 1: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten van middeleeuws (Pingsdorf) en nieuwetijds aardewerk (o.a. zalfpotje 

17
e
/18

e
 eeuw), en aangepunte houten palen, deels bij de bouw van een stal/loods (en in persvoerkui-

len?)  op het terrein van de havezate Ravenhorst. Andere vondsten van het terrein worden op locatie 

bewaard 

Opmerkingen: - 

Literatuur: Scholte Lubberink 1998: cat.nr. 5 

Vindplaatsnummer: 21 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer: 62 

ROB-code(s) oud: - 
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ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674798100 

Coördinaten: 245,330/446,940; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Meddo; Toponiem: Buurse 

Aard 1:havezate 

Datering 1: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten van overwegend natuurlijke vuurstenen, middeleeuws en nieuwetijds 

aardewerk en glas op het terrein van de havezate Buurse tijdens de bouw van een stal in 1979  

Opmerkingen: - 

Literatuur: Scholte Lubberink 1998: cat.nr. 7 

Vindplaatsnummer: 22 

Code(s) Goorhuis: AZ 

Doosnummer: 62 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674805100 

Coördinaten: 247,120/442,800; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Eelink Es 

Aard 1: nederzetting; Aard 2: nederzetting 

Datering 1: ijzertijd/Romeinse tijd; Datering 2: vroege middeleeuwen 

Algemene beschrijving: aardewerkvondsten op het terrein van het voormalige Algemeen Ziekenhuis 

aan de Eelinkstraat. Het terrein is gedeeltelijk opgegraven. Hierbij zijn onder meer vondsten gedaan uit 

de ijzertijd/Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen 

Opmerkingen: - 

Literatuur: Schabbink 2007 

Vindplaatsnummer: 23 

Code(s) Goorhuis: WIW 1977-I (MF1) 

Doosnummer: 62 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674813100 

Coördinaten: 245,800/444,530; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Frerikshof  

Aard 1: nederzetting 

Datering 1:late middeleeuwen 

Algemene beschrijving: tijdens de aanleg van een poel zijn twee houten waterputten ontdekt, waarvan 

er één is uitgegraven en geborgen . De put is gedroogd en opgeslagen in het museum te Winterswijk. 

De genoemde vondsten stammen uit de vulling van deze put. De andere put is ongemoeid gelaten. 
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Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

 

Figuur 50. Houten waterput gevonden ten noorden van het voor- 

malige museum Freriks (vindplaatsnummer 23; foto: J. Goorhuis,  

Winterswijk). 

Vindplaatsnummer: 24 

Code(s) Goorhuis: Blijdenstein 

Doosnummer: 62 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674846100 

Coördinaten: 246,442/443,810; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Tricotfabriek (Blijdenstein)  

Aard 1: losse vondsten/onbekend; Aard 2: losse vondsten/onbekend; Aard 3: losse vondsten/onbekend;  

Datering 1: mesolithicum; Datering 2: ijzertijd; Datering 3: late middeleeuwen  

Algemene beschrijving: vondsten op een braakliggend/bouw (?) terrein  

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 
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Vindplaatsnummer: 25 

Code(s) Goorhuis: WIW 1981-V 

Doosnummer: 62 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674862100 

Coördinaten: 244,200/447,350; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Meddo; Toponiem: Waayerdinksweg/Goorweg 

Aard 1:losse vondsten/onbekend; Aard 2: losse vondsten/onbekend; Aard 3: losse vondsten/onbekend; 

Datering 1: vroege bronstijd (?); Datering 2: ijzertijd; Datering 3: late middeleeuwen 

Algemene beschrijving: vondsten op een dekzandrug langs de Groenlose Slinge tijdens het graven van 

een gat en uit een persvoerkuil 

Opmerkingen: identiek aan CAA-nr. 41EN-26/ARCHIS-waarnemingsnummer 7168/ zaakidentificatie-

nummer 2726877100 ? Deze in ARCHIS aanwezige vindplaats is aangegeven op: 244,450/447,180. 

Vondsten uit de ijzertijd aan de rand van een es 

Literatuur: Scholte Lubberink 1998: cat.nr. 29 (?) 

Vindplaatsnummer: 26 

Code(s) Goorhuis: WM 

Doosnummers: 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 en 100  

ROB-code(s) oud: CAA-codes 41EZ-10; ARCHIS-waarnemingsnummers 3489 en 3490 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 2963494100 

Coördinaten: 246,640/443,392; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Wheme/Markt  

Aard 1: nederzetting; Aard 2: nederzetting; Aard 3: nederzetting; Aard 4: dorp; bewoning; Aard 5: dorp; 

watergang; Datering 1: mesolithicum en/of neolithicum; Datering 2: ijzertijd; datering 3: Romeinse tijd; 

datering 4: vroege Middeleeuwen C t/m nieuwe tijd; Datering 5: late Middeleeuwen en/of nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek in het gebied tussen de 

Markt en de Wooldstraat in het centrum van Winterswijk. Uit het onderzoek bleek dat hier de oorspro n-

kelijke grens van het beekdal van de Whemerbeek ligt en dat de beek in de Middeleeuwen vlak langs 

de Jacobskerk stroomde. Tijdens het onderzoek is in het beekdal gedumpt nederzettingsafval uit het 

mesolithicum en/of neolithicum, de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Van de bewoning in de 

oude dorpskern zijn onder andere funderingen van gebouwen, waterputten, afval en een deel van een 

watergang of gracht aangetroffen.  

Opmerkingen: 

Literatuur: Goorhuis-Wijmans, 1977; Goorhuis-Wijmans, 1980; Hulst, 1981; Scholte Lubberink, 1998: 

cat.nr. 15; Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nr. 33 
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Vindplaatsnummer 27 

Code(s) Goorhuis: WC1 

Doosnummer: 78 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4675112100 

Coördinaten: 244,997 / 442,776; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Corleseweg 

Aard 1: losse vondsten/onbekend 

Datering: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten van natuurlijk vuursteen en aardewerk gedaan in 1978 in een cunet 

voor een hoogspanningskabel tussen de Dennendijk en de Corleseweg op een diepte van circa 1,5 m  

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

 

Figuur 51. De bouwput van de bibliotheek aan de Spoorstraat in 1981 (vindplaatsnummer 28; foto: J. Goorhuis, 

Winterswijk). 

Vindplaatsnummer 28 

Code(s) Goorhuis: WiW 1981-VI 

Doosnummer: 78 

ROB-code(s) oud: - 



40 jaar amateurarcheologie in Winterswijk. Archivering en catalogisering collectie Goorhuis   

 

RAAP-rapport 3817 / versie 06-05-2019  [63] 

 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674870100 

Coördinaten: 246,550/443,200; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Spoorstraat  

Aard 1: nederzetting 

Datering 1: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten uit de bouwput van de nieuwe bibliotheek aan de Spoorstraat in 1981. 

In de bouwput is, naast paalsporen, een kunstmatige waterloop (gracht?) waargenomen 

Opmerkingen: - 

Literatuur: Scholte Lubberink & Fonds 2004: cat.nr. 39 

Vindplaatsnummer 29 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer: 78 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674895100 

Coördinaten: 244,549/442,265; Precisie: 1; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Misterweg 

Aard 1: losse vondst; 

Datering 1: midden- of laat-neolithicum 

Algemene beschrijving: vondst van een gebroken halffabricaat van een stenen bijl nabij de steenfabriek 

aan de Misterweg 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer 30 

Code(s) Goorhuis: WIW2005-I 

Doosnummer: 78 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674902100 

Coördinaten: 246,698/444,981; Precisie: 1; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Bonnink  

Aard 1:losse vondsten/onbekend; 

Datering 1: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten uit een ‘middeleeuwse laag’ met veel houtskool onder een plaggen-

dek in een rioolcunet achter de beeldentuin van De Stegge 

Opmerkingen: - 
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Literatuur: - 

Vindplaatsnummer 31 

Code(s) Goorhuis: WIW1981-IX 

Doosnummer: 78 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674919100 

Coördinaten: 247,020/443,900; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Sambergweg 

Aard 1:losse vondst; 

Datering 1: nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondst tijdens rioolaanleg aan de Sambergweg te Winterswijk in 1981 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer 32 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer: 78 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674927100 

Coördinaten: 250,620/442,550; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Vossenveld 

Aard 1:losse vondst/onbekend 

Datering 1: laat-neolithicum 

Algemene beschrijving: vondst van een vuurstenen artefact , een zogenaamd planoconvex mes, bij de 

steengroeve op het Vossenveld in 1987 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer 33 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer: 78 

ROB-code(s) oud: - 

 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674968100 

Coördinaten: 244,700/449,935; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 
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Gemeente: Winterswijk; Plaats: Meddo; Toponiem: Zwilbroekseweg 

Aard 1:losse vondst; 

Datering 1: steentijd 

Algemene beschrijving: vondsten van vuurstenen artefacten uit het mesolithicum en laat-

neolithicum/vroege bronstijd en aardewerk uit het laat-neolithicum/ vroege bronstijd 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer 34 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer: 78 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674976100 

Coördinaten: 246,509/443,521; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Burg. Bosmastraat  

Aard 1: nederzetting (dorp); 

Datering 1: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten, o.a. aardewerk, uit de bouwput van de Rabobank 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

 

Figuur 52. Urn uit de late bronstijd gevonden door dhr. 

Stoffer op vindplaats 35 (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 

Vindplaatsnummer: 35 

Code(s) Goorhuis: WiW 1980-V en W650 

Doosnummer(s): 81 en 89 
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ROB-code(s) oud: CAA-nrs. 41EN-5 en -20; Archis-waarnemingsnr. 1252 en 7075 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 2726211100 

Coördinaten: 247,160/445,950; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Meerdink  

Aard 1: urnenveld; Aard 2: losse vondsten  

Datering 1: late bronstijd en vroege ijzertijd; Datering 2: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten van urnen met crematie in ontgrondingen. In 1980 aanvullende  vond-

sten (houtskool in een brandlaagje en enkele vuurstenen artefacten) door de archeologische werkgroep 

van de Vereniging het Museum tijdens de bouw van een schuur 

Opmerkingen: - 

Literatuur: Hijszeler 1966; Scholte Lubberink 1998: cat.nr.23 

Vindplaatsnummer: 36 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer(s): 79 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4674984100 

Coördinaten: 246,800/442,978; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Weurden 43 

Aard 1: nederzetting (dorp) 

Datering 1: late middeleeuwen / nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten uit een bouwput? Pijpenstelen, wijwaterbakje, pijpaarden reliëf met 

religieuze voorstelling etc. 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer: 37 

Code(s) Goorhuis: WIW2017-I 

Doosnummer(s): 79 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4675007100 

Coördinaten: 246,450/436,516; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Woold; Toponiem: Roerdink 

Aard 1: nederzetting 

Datering 1: late middeleeuwen/nieuwe tijd 

Algemene beschrijving: vondsten van aardewerkscherven (grijsbakkend) uit proefputjes binnen een stal 

of oude boerderij op erve Roerdink in Woold 
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Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

 

Figuur 53. Pijpaarden reliëf met een religieuze voorstelling uit de late middeleeuwen  

of vroege nieuwe tijd (vindplaatsnummer 36; schaal 1:1, foto : RAAP). 

Vindplaatsnummer: 38 

Code(s) Goorhuis: - 
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Doosnummer(s): 81 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: - 

Coördinaten: -; Precisie: -; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Woold; Toponiem: Woold 

Aard 1: pottenbakkerij 

Datering 1: late middeleeuwen 

Algemene beschrijving: scherven gevonden door dhr. De Bruin afkomstig uit Het Woold. Mogelijk van 

dezelfde locatie als vindplaatsnummer 11 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer: 39 

Code(s) Goorhuis: - 

Doosnummer(s): 82 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: - 

Coördinaten: -; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: -; Toponiem: - 

Aard 1: - 

Datering 1: - 

Algemene beschrijving: lesmateriaal (leskern brugklas A. Goorhuis-Wijmans), diverse scherven ver-

moedelijk uit de dorpskern 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer: 40 

Code(s) Goorhuis: W231/V231, W464, W465/V229, W466, W469, W470, W471, W472/V230, W476, 

W476A, W477A, W477B en W479 

Doosnummer(s): 83, 84, 85, 86, 87 en 88 

ROB-code(s) oud:  CAA-nrs. 41EN-1, 41EN-28, 41EN-33; ARCHIS-waarnemingsnummers: 1249, 7008, 

13594, 22334, 25397 en 800529 

ROB-code(s) nieuw: - 

Coördinaten: 248,129 / 443,860; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Hunenbulten / Bataafse molen 

Aard 1: urnenveld 

Datering 1: late bronstijd / vroege ijzertijd 
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Algemene beschrijving: terrein waarin sinds het begin van de vorige eeuw bij zandafgraving veel urnen 

met crematieresten zijn gevonden. Het betreft een urnenveld dat op een of meer oostwest -

georiënteerde dekzandruggen ligt, waarvan na zandafgraving nog maar een klein deel resteert 

Opmerkingen:  

Literatuur: Borman 1981; Hijszeler 1966; Hulst 1992; Kolstee 1973; Modderman & Montforts 1991, 151 

en afb. 9.2; Scholte Lubberink 1998: cat.nr. 1 

 

Figuur 54. Urn en bijpotje uit de late bronstijd of vroege ijzertijd van de Hunenbulten (vindplaatsnummer 40; foto: J. 

Goorhuis, Winterswijk). 

Vindplaatsnummer: 41 

Code(s) Goorhuis: W475, W649 en W989 

Doosnummer(s): 85, 86 en 88 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: - 

Coördinaten:  239,306 / 455,395; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Berkelland; Plaats: Hupsel; Toponiem: Hunenbult 

Aard 1:  urnenveld 

Datering 1: late bronstijd / vroege ijzertijd 

Algemene beschrijving: urnen met crematie uit het urnenveld bij Hupsel  

Opmerkingen:  
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Literatuur: Lugtigheid 2018 

Vindplaatsnummer 42 

Code(s) Goorhuis: W467, W468, W478, 14028 en onbekend 

Doosnummer(s): 83, 84, 85, 88 en 90 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: - 

Coördinaten: -; Precisie: -; Kaartblad: - 

Gemeente: Winterswijk/Berkelland; Plaats: -; Toponiem: - 

Aard 1: urnenveld 

Datering 1: late bronstijd / vroege ijzertijd  

Algemene beschrijving: urnen uit urnenvelden in de omgeving van Winterswijk waarvan de exacte he r-

komst niet meer te achterhalen is 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 

Vindplaatsnummer 43 

Code(s) Goorhuis: WiW 1980- IV  

Doosnummer(s): 78 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4675023100 

Coördinaten: 246,575/443,870; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 

Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Ravenhorsterweg 

Aard 1: losse vondsten (?); Aard 2: losse vondsten (?)  

Datering 1: ijzertijd; Datering 2: middeleeuwen/nieuwe tijd  

Algemene beschrijving: vondst van vuurstenen artefacten, aardewerkscherven, slakken en een ijzeren 

spijker tijdens nieuwbouw op de rand van het dal van de Whemerbeek ter hoogte van de smederij van 

Hogeweg. Verdere vondsten langs de Singelweg aan de oostzijde van het beekdal 

Opmerkingen: - 

Literatuur: Hulst 1981 

Vindplaatsnummer 44 

Code(s) Goorhuis: WM 

Doosnummers: 80 

ROB-code(s) oud: - 

ROB-code(s) nieuw: zaakidentificatie 4675048100 

Coördinaten: 246,725 / 443,435; Precisie: 2; Kaartblad: 41E 
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Gemeente: Winterswijk; Plaats: Winterswijk; Toponiem: Wheme 

Aard 1: losse vondst 

Datering 1: late middeleeuwen 

Algemene beschrijving: In 1969 is door bouwvakkers bij de bouw een elektriciteitshuisje op het terrein 

van de voormalige school C op een diepte van circa 1,5 m – mv in ‘slechte’ natte grond een complete 

middeleeuwse vijzel van trachiet van de Drachenfels gevonden. Het elektriciteitshuisje bestaat nog en 

bevindt zich tegenwoordig op het parkeerterrein bij de overgang van de Wheme naar de Ratumsestraat. 

Helaas is over de exacte vondstcontext niets bekend 

Opmerkingen: - 

Literatuur: - 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuren: 

Figuur 1. Winterswijkse amateurarcheologen in actie tijdens onderzoek op de Hoge Wieber 

(vindplaatsnummer 1) omstreeks 1980 (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 5 

Figuur 2. Op een vondstzak genoteerde vondstgegevens vindplaats 43, linksboven (vondstlocatie 1980-IV) en 

de in de documentatie opgenomen schets van de vondstlocatie. 7 

Figuur 3. Documentatieblad bij vindplaats 43 (vondstlocatie 1980-IV). 8 

Figuur 4. Gegevens van vindplaatsnummer 43 in de databasetabel Vindplaats. 8 

Figuur 5. Specifieke gegevens behorend bij vindplaats 42 (VID 42) en vondstidentificatienummer 478 (VID 

478). 9 

Figuur 6. Vondstkaartje bij vondstidentificatienummer 437.0 (VID 26). 9 

Figuur 7. Bouw van de Whemeflat op de grens van de Wheme en de Markt omstreeks 1978 gefotografeerd 

vanaf de toren van de  Jacobskerk. Het witte gebouw links is de inmiddels gesloop-te school C, op 

de voorgrond is de Citybar en het deels ontmantelde pand van drukkerij Van Amstel  te zien (bron: 

www.oud-winterswijk.nl). 11 

Figuur 8. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) op de overgang van de Markt naar de Wheme. 12 

Figuur 9. Het uitgraven van de bouwput van de Wheme ten zuiden van de Jacobskerk, links de zijgevel van de 

Citybar (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 13 

Figuur 10. De opbouw van het bodemprofiel met de verschillende lagen en de door middel van viltstift 

aangegeven nummering (foto: J. Goorhuis). Het betreffende profiel lag tussen figuur 15, nr. 2 en nr. 

15. 14 

Figuur 11. Bodemlagen in de westwand van de bouwput van de Whemeflat (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). De 

locatie van het profiel ligt ter hoogte van de hoek in de bouwput ten oosten van figuur 15, nr. 15. 15 

Figuur 12. Het onderzoeksgebied geprojecteerd op de kadastrale minuut van 1832. Het gebied tussen het 

noordelijke deel van de Wooldstraat en het kerkhof was indertijd nog dicht bebouwd. 16 

Figuur 13. Blik in de Wooldstraat in zuidelijke richting rond het begin van de twintigste eeuw. Links bevindt zich 

tegenwoordig de Whemeflat en de Markt. Het grote pand in het midden is het voormalige 

gemeentehuis. Voor de exacte locatie van het pand zie figuur 12 (bron: www.oudwinterswijk.nl). 17 

Figuur 14. Funderingen aangetroffen in de noordoosthoek van en onder het gesloopte pand van Drukkerij van 

Amstel aan de Wheme. Voor de exacte positie van de funderingen binnen het onderzochte gebied 

zie figuur 15, nr. 16 (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 18 

Figuur 15. In de tekst genoemde archeologische resten / vondsten uit het onderzoek in 1977/78 met nummers 

in en rond de bouwput van de Whemeflat. 19 

Figuur 16. Opgravingsvlak in het natuurlijke dekzand onder de voormalige drukkerij van Van Amstel. Het 

grondspoor met de jalon betreft de ronde insteek van een vierkante houten waterput uit de late 

middeleeuwen/nieuwe tijd (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 20 

Figuur 17. Het kopje van Van Amstel. Gebeeldhouwde zandstenen kop van een geestelijke die tot 1978 

ingemetseld was in een nis in de gevel van de drukkerij van Van Amstel. De kop zal oorspronkelijk 

afkomstig zijn uit de Jacobskerk en is tegenwoordig in het bezit van de vereniging Het Museum 

(foto: RAAP). Voor de geschiedenis van het kopje zie Verheij (1981, 89-90). 20 

Figuur 18. Resten van een fundering in de wand van de bouwput van de Whemeflat (foto: J. Goorhuis, 

Winterswijk). 21 

Figuur 19. Een fraaie collectie leren schoenen uit een waterput uit de tweede helft van de veertiende of de 

eerste helft van de vijftiende eeuw in de bouwput van de Whemeflat (schaal 1:2; foto: RAAP). 22 
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Figuur 20. Houten boomstamwaterput (zie figuur 15, nr. 1) uit de tiende of vroege elfde eeuw in de bouwput 

van de Whemeflat (foto J. Goorhuis, Winterswijk). 23 

Figuur 21. Palen van de laatmiddeleeuwse beschoeiing van de gracht in de zuidoosthoek van de bouwput van 

de Whemeflat (figuur 15, nr. 9; foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 24 

Figuur 22. Insnijding van het beekdal in de westwand van de bouwput van de Whemeflat ter hoogte van figuur 

15, nr. 15 (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 24 

Figuur 23. Standring van een eerste-eeuws Zuid-Gallisch terra sigillata bord (type Dragendorf 18R) 

geïmporteerd uit het Romeinse Rijk (schaal 1:1; foto: RAAP). 26 

Figuur 24. Scherven Hessens-Schortens-aardewerk uit de bouwput van de Whemeflat (schaal 1:2; foto: 

RAAP). 27 

Figuur 25. Bakselverdeling vroege middeleeuwen; Badorf-aardewerk (ba), Pingsdorf-aardewerk (pi), vme 

(diverse baksels) en Hessens-Schortens-aardewerk (hg). 27 

Figuur 26. Karolingisch aardewerk (Badorf- en Huneschans-aardewerk met verfstrepen) uit de bouwput van de 

Whemeflat (schaal 1:1; foto: RAAP). 28 

Figuur 27. Karolingisch aardewerk uit Winterswijk: rand Badorf-aardewerk (linksboven) , wand Huneschans-

aardewerk (linksonder), kogelpot met oor (rechts; tekeningen uit Hulst 1981; foto: RAAP; schaal 

1:3). 29 

Figuur 28. Loden wieltje uit de bouwput van de Whemeflat (schaal 1:1; foto: RAAP). 29 

Figuur 29. Pingsdorf-aardewerk uit de volle middeleeuwen uit de bouwput van de Whemeflat (schaal 1:1; foto: 

RAAP). 30 

Figuur 30. Bakselverdeling aardewerk uit volle en late middeleeuwen: Pingsdorf-aardewerk (pi),proto-

steengoed (s5), steengoed (s1), steengoed met glazuur (s2), kogelpot (kp), blauwgrijs (bg), 

grijsbakkend (g), roodbakkend (r), witbakkend Maaslands (wm), witbakkend (w), faience (f), 

industrieel aardewerk (iw, ir). 30 

Figuur 31. Keramiek uit waterput (figuur 15, nr. 1): steengoed uit de eerste helft vijftiende eeuw (4. s2-kan-

50/1, 1. s1tre-7, 2. s1-tre met medaillons) en lokaal vervaardigd grijsbakkend aardewerk (3, 5 t/m 

9), waaronder een grijsbakkende imitatie van een steengoed trechterbeker (7) en een tweelingflesje 

(8; schaal 1:2; foto: RAAP). De schoenen in figuur 19 stammen uit dezelfde put. 32 

Figuur 32. Kommen van lokaal vervaardigd (handgevormd) blauwgrijs aardewerk uit de late middeleeuwen 

aangetroffen tussen de palen van de beschoeiing van de gracht in de zuidoosthoek van de bouwput 

van de Whemeflat (figuur 15, nr. 9; schaal 1:4; foto: RAAP). 33 

Figuur 34. Winterswijkse keramiek uit de collectie Goorhuis (foto: RAAP). 35 

Figuur 35. Steengoed uit Stadtlohn-Vreden gevonden in de Meddosestraat (tekeningen en foto: RAAP). 36 

Figuur 36. De “hanzeschotel” uit Winterswijk (museum Het Valkhof, Nijmegen; 

https://www.collectiegelderland.nl /organisaties/museumhetvalkhof/voorwerp-1978.01.2). 36 

Figuur 37. Laatmiddeleeuwse vijzel van Drachenfels-trachiet (schaal 1:4; foto: RAAP). 38 

Figuur 38. Laatmiddeleeuws pijpaarden reliëf met een religieuze voorstelling (schaal 1:1; foto: RAAP). De 

voorstelling vertoont grote overeenkomsten met delen van reliëfs met afbeeldingen van St. Anna te 

Drieën vervaardigd in klooster Weddern bij Dülmen naar ontwerpen van de uit Vreden afkomstige 

Judocus Vredis (Sodmann 2001). 39 

Figuur 39. Doorboorde beenspanen: afval van de productie van pater noster-kralen voor gebedssnoeren uit de 

late middeleeuwen of vroege nieuwe tijd (schaal 1:1, foto: RAAP). 40 

Figuur 40. Versierde koperen gesp (riemsluiting van een boek?) met drie sluitingen gevonden in de 

Ratumsestraat. In de gesp is nog leer van de riem bewaard gebleven (foto: RAAP, schaal 1:1). 40 

Figuur 41. Locaties en nummers van de in de vindplaatsencatalogus opgenomen vindplaatsen. Inzet: 

vindplaatsen in het centrum van Winterswijk. 45 
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Figuur 42. Profiel over een depressie op de Hoge Wieber (vindplaatsnummer 1: foto: J. Goorhuis, 

Winterswijk). 46 

Figuur 43. Gedateerd bord uit de stort van Pottenbakkerij Harmsen-Ribbink (vindplaatsnummer 2; schaal 1:4, 

foto: RAAP). 47 

Figuur 44. Aanleg riooloverstort langs de Singelweg (vindplaatsnummer 3: foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 48 

Figuur 45. Houten palen blootgelegd bij rioolaanleg langs de Singelweg (vindplaatsnummer 3: foto: J. 

Goorhuis, Winterswijk). 49 

Figuur 46. Benen kam gevonden aan de  Ratumsestraat (vindplaatsnummer 8; schaal 1:1; foto: RAAP). 51 

Figuur 47. Tonvormige pot uit de brons- of ijzertijd van de vindplaats  Hoge Wieber-’t Voorink (foto: J. 

Goorhuis, Winterswijk). 52 

Figuur 48. Opgeschoond profiel bij rioolaanleg/beekverlegging aan de Zonnebrink in 1980 (vindplaatsnummer 

12; foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 54 

Figuur 49. Rioolaanleg en beekverlegging op het terrein van de voormalige textielfabriek De Batavier (foto: J. 

Goorhuis, Winterswijk). 55 

Figuur 50. Houten waterput gevonden ten noorden van het voor- malige museum Freriks (vindplaatsnummer 

23; foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 60 

Figuur 51. De bouwput van de bibliotheek aan de Spoorstraat in 1981 (vindplaatsnummer 28; foto: J. 

Goorhuis, Winterswijk). 62 

Figuur 52. Urn uit de late bronstijd gevonden door dhr. Stoffer op vindplaats 35 (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 65 

Figuur 53. Pijpaarden reliëf met een religieuze voorstelling uit de late middeleeuwen  of vroege nieuwe tijd 

(vindplaatsnummer 36; schaal 1:1, foto: RAAP). 67 

Figuur 54. Urn en bijpotje uit de late bronstijd of vroege ijzertijd van de Hunenbulten (vindplaatsnummer 40; 

foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 69 
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1. Doosinhoud 

Vid = vondstnummer 

Vpid = vindplaatsnummer 

jg_vondst = oorspronkelijke nummering collectie Goorhuis 

doos = doosnummer 

 

vid vpid jg_vondst doos 

1 1 WiW1979-II-Ia 1 

2 1 WiW1979-II-I 1 

3 1 WiW1979-II-II 1 

4 1 WiW1979-II-IIIa 1 

5 1 WiW1979-II-IV 1 

6 1 WiW1979-II-V 1 

7 1 WiW1979-II-VI 1 

8 1 WiW1980-VII 1 

9 1 WiW1980-VII-Ia 1 

10 1 WiW1980-VII-II 1 

11 1 WiW1980-VII-III 1 

12 1 WiW1980-VII-IV 1 

13 1 WiW1980-VII-V 1 

14 1 WiW1980-VII-V-I 1 

15 1 WiW1980-VII-V-Ia 1 

16 1 WiW1980-VII-V-Ib 1 

17 1 WiW1980-VII-V-Ic 1 

18 1 WiW1980-IX 1 

19 1 WiW1980-IX 1 

81 1 WIW1980-II-I 24 

82 1 WIW1980-II-I-1 24 

83 1 WIW1980-II-I-2 24 

84 1 WIW1980-II-I-3 24 

85 1 WIW1980-II-I-4 24 

86 1 WIW1980-II-III 24 

87 1 WIW1980-II-III 24 

vid vpid jg_vondst doos 

88 1 WIW1980-VIII 24 

89 1 WIW1980-VIII-I 24 

90 1 WIW1980-VIII-I-1 24 

91 1 WIW1980-VIII-I-2 24 

92 1 WIW1980-VIII-II 24 

93 1 WIW1980-VIII-III-1 24 

94 1 WiW1980-VIII-III-1 24 

95 1 WIW1980-VIII-III-2 24 

96 1 WIW1980-VIII-IV 24 

97 1 WIW1980-VIII-III 24 

98 1 WIW1980-VIII-V 25 

99 1 WIW1980-VIII-VII 25 

100 1 WIW1980-VIII-VI 25 

101 1 WIW1980-VIII-IX 25 

102 1 WIW1980-VIII-X 25 

103 1 WIW1980-VIII-XI 25 

104 1 WIW1981-XI-I 26 

105 1 WIW1981-XI-II 26 

106 1 WIW1981-XI-III 26 

107 1 WIW1981-XI-IV-1 26 

108 1 WIW1981-XI-V 26 

109 1 WIW1981-XI-VI 26 

110 1 WIW1981-XI-VII 26 

111 1 WIW1981-XI-VIII 26 

112 1 WIW1981-XI-IX 26 

113 1 WIW1981-XI-X 26 
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vid vpid jg_vondst doos 

114 1 WIW1981-XI-XI 26 

115 1 WIW1981-XI-XI 26 

116 1 WIW1981-XI-XII 26 

117 1 WIW1981-XI-XIII 26 

118 1 WIW1981-XI-XX 26 

119 1 WIW1983-I-XII-4 26 

120 1 WIW1979-II-IV 27 

121 1 WIW1980-VII-III 27 

122 1 WIW1981-XI-III 27 

123 1 WIW1981-XI-V 27 

124 1 WIW1982-IV 27 

125 1 WIW1982-IV-II-3b 27 

126 1 WIW1982-IV-III-1 27 

127 1 WIW1982-IV-III-2 27 

128 1 WIW1982-IV-III-3 27 

129 1 WIW1982-IV-III-5 27 

130 1 WIW1982-IV-III-1 27 

131 1 WIW1982-I-I-6 27 

132 1 WIW1983-I-II 27 

133 1 WIW1983-I-IV 27 

134 1 WIW1983-I-X 27 

135 1 WIW1983-I-I-1 27 

136 1 WIW1983-I-II 27 

137 1 WIW1983-I-I-1 28 

138 1 WIW1983-I-I-2 28 

139 1 WIW1983-I-I-3 28 

140 1 WIW1983-I-II 28 

141 1 WIW1983-I-III 28 

142 1 WIW1983-I-IV 28 

143 1 WIW1983-I-V 28 

144 1 WIW1983-I-VI-1 28 

145 1 WIW1983-I-VI-2 28 

146 1 WIW1983-I-VII 28 

vid vpid jg_vondst doos 

147 1 WIW1983-I-X 29 

148 1 WIW1983-I-XI 30 

149 1 WIW1983-I-XII-1 30 

150 1 WIW1983-I-XII-2 30 

151 1 WIW1983-I-XII-3 30 

152 1 WIW1983-I-XIII-1 30 

153 1 WIW1983-I-XIII-2 30 

154 1 WIW1983-I-XIII-3 30 

155 1 WIW1983-I-VIII 30 

156 1 WIW1983-I-XIII-4 30 

157 1 WIW1980-II 30 

158 1 WIW1983-I-XIV 30 

159 1 WIW1983-I-XVI 30 

160 1 WIW1983-I-XVII 30 

161 1 WIW1981-I-XII 30 

181 1 WIW1982 32 

182 1 - 32 

183 1 - 32 

184 1 - 32 

185 1 - 32 

186 1 WIW1983-I-XV 32 

187 1 WIW1983-I 32 

191 1 - 32 

20 2 WiNWK1994-2 2 

21 2 WiNWK1994-2 3 

22 2 WiNWK1994-2 4 

23 2 WiNWK1994-2 5 

24 2 WiNWK1994-2 6 

25 2 WiNWK1994-2 7 

26 2 WiNWK1994-2 8 

27 2 WiNWK1994-2 9 

28 2 WiNWK1994-2 10 

29 2 WiNWK1994-2 11 
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vid vpid jg_vondst doos 

30 2 WiNWK1994-2 12 

31 2 WiNWK1994-2 13 

32 2 WiNWK1994-2 14 

33 2 WiNWK1994-2 15 

34 2 WiNWK1994-2 16 

35 2 WiNWK1994-2 17 

36 2 WiNWK1994-2 18 

37 2 WiNWK1994-2 18 

38 2 WiNWK1994-2 19 

39 2 WiNWK1994-2 20 

40 3 WiW1980-I 21 

41 3 WiW1980-I-1a 21 

42 3 WIW1980-I-1b 21 

43 3 WIW1980-I-2a 21 

44 3 WIW1980-I-2b 21 

45 3 WIW1980-I-2c 21 

46 3 WIW1980-I-3a 21 

47 3 WIW1980-I-3b 21 

48 3 WIW1980-I-3c 21 

49 3 WIW1980-I-3g 21 

50 3 WIW1980-I-4a 21 

51 3 WIW1980-I-4b 22 

52 3 WIW1980-I-4d 22 

53 3 WIW1980-I-5a 22 

54 3 WIW1980-I-5b 22 

64 3 WIW1980-I-3e 22 

65 3 WIW1980-I-3f 22 

70 3 WIW1980-I-4c 22 

55 4 WIW1981-II-1c 22 

56 4 WIW1981-II-1a 22 

57 4 WIW1981-II-1b 22 

58 4 WIW1981-II-1d 22 

59 4 WIW1981-II-1e 22 

vid vpid jg_vondst doos 

60 4 WIW1981-II-1f 22 

61 4 WIW1981-II-1g 22 

62 4 WIW1981-II-2a 22 

63 4 WIW1981-II-2b 22 

66 5 WIW1981-III-II 23 

67 5 WIW1981-III-3b 23 

68 5 WIW1981-III-3a 23 

69 5 WIW1981-III-7 23 

71 5 WIW1981-III-3i 23 

72 5 WIW1981-III-3h 23 

73 5 WIW1981-III-4a 23 

74 5 WIW1981-III-5a 23 

75 5 WIW1981-III-5b 23 

76 5 WIW1981-III-3c 23 

77 5 WIW1981-III-3d 23 

78 5 WIW1981-III-3e 23 

79 5 WIW1981-III-3f 23 

80 5 WIW1981-III 23 

162 5 WiW1981 23 

188 6 WIW1980-III 33 

189 6 WIW1980-III-1 33 

192 7 WIW2001-I-1a 34 

193 7 WIW2001-I-1b 34 

194 7 WIW2001-I-1c 35 

195 7 WIW2001-I-1d 35 

196 7 WIW1981-I-1d 35 

197 7 WIW2001-I-1d 35 

198 7 WIW2001-I-1d 35 

199 7 WIW2001-I-1d 35 

200 7 WIW2001-I-1d 35 

201 7 WIW2001-I-1d 35 

202 7 WIW2001-I-1d 35 

203 7 WIW2001-I-1d 35 
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vid vpid jg_vondst doos 

204 7 WIW2001-I-1d 35 

205 7 WIW2001-I-1d 35 

206 7 WIW2001-I-1d 35 

207 7 WIW2001-I-1d 35 

208 7 WIW2001-I-1d 35 

209 7 WIW2001-I-1d 35 

210 7 WIW2001-I-1d 35 

211 7 WIW2001 36 

212 7 WIW2001 36 

213 7 WIW2001 36 

214 7 WIW2001 36 

215 7 WIW2001 36 

216 7 WIW2001 36 

217 7 WIW2001 36 

218 7 WIW2001 36 

219 7 WIW2001 36 

220 7 WIW2001 36 

221 7 WIW2001 36 

222 7 WIW2001 37 

223 7 WIW2001 37 

224 7 WIW2001 38 

225 7 WIW2001 38 

226 7 WIW2001 38 

227 7 WIW2001 38 

228 7 WIW2001 39 

229 8 WIW1994-1 40 

230 8 WIW1994-1 40 

231 8 WIW1994-1 40 

232 8 WIW1994-1 40 

233 8 WIW1994-1 41 

234 8 WIW1994-1 41 

235 8 WIW1994-1 41 

236 8 WIW1994-1 41 

vid vpid jg_vondst doos 

237 8 WIW1994-1 41 

238 8 WIW1994-1 41 

239 8 WIW1994-1 41 

240 8 WIW1994-1 41 

241 8 WIW1994-1 41 

242 8 WIW1994-1 41 

243 8 WIW1994-1 42 

244 8 WIW1994-1 42 

245 8 WIW1994-1 42 

246 8 WIW1994-1 42 

247 8 WIW1994-1 42 

248 8 WIW1994-1 42 

249 8 WIW1994-1 42 

250 8 WIW1994-1 43 

251 8 WIW1994-1 43 

252 8 WIW1994-1 44 

253 8 WIW1994-1 44 

254 8 WIW1994-1 44 

255 8 WIW1994-1 45 

256 8 WIW1994-1 45 

257 8 WIW1994-1 46 

258 8 WIW1994-1 46 

259 8 WIW1994-1 46 

260 8 WIW1994-1 46 

261 8 WIW1994-1 46 

262 8 WIW1994-1 46 

263 8 WIW1994-1 46 

264 8 WIW1994-1 46 

265 8 WIW1994-1 47 

266 8 WIW1994-1 47 

267 8 WIW1994-1 47 

268 8 - 47 

269 8 WIW1994-1 48 
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vid vpid jg_vondst doos 

270 8 WIW1994-1 48 

271 8 WIW1994-1 48 

272 8 WIW1994-1 48 

163 9 WIW1982-I-I-1 31 

164 9 WIW1982-I-I-2 31 

165 9 WIW1982-I-I-3 31 

166 9 WIW1982-I-I-4 31 

167 9 WIW1982-I-I-5 31 

168 9 WIW1982-I-I-6 31 

169 9 WIW1982-I-I-6 31 

170 9 WIW1982-I-I-6 31 

171 9 WIW1982-I-I-6 31 

172 9 WIW1982-I-I-6 31 

173 9 WIW1982-I-I-6 31 

174 9 WIW1982-I-I-6 31 

175 9 WIW1982-I-I-6 31 

176 9 WIW1982-I-I-6 31 

177 9 WIW1982-I-I-6 31 

178 9 WIW1982-I-I-7 31 

179 9 WIW1982-I-I-8 31 

180 9 WIW1982-I-I-8 31 

273 10 Onbekend 49 

274 10 Onbekend 50 

275 10 Onbekend 51 

276 10 Onbekend 52 

277 11 Onbekend 53 

278 11 Onbekend 53 

279 12 WIW1982-IV 54 

280 12 WIW1982-IV 54 

281 12 WIW1982-IV 54 

282 12 WIW1982-IV 54 

283 12 WIW1982-IV 54 

284 12 WIW1982-IV-I-0 54 

vid vpid jg_vondst doos 

285 12 WIW1982-IV-I-0.1 54 

286 12 WIW1982-IV-I-0.2 54 

287 12 WIW1982-IV-I-0.2 54 

288 12 WIW1982-IV-I-1 54 

289 12 WIW1982-IV-I-2 54 

290 12 WIW1982-I-3 54 

291 12 WIW1982-IV-I-4 54 

292 12 WIW1982-IV-II-1 54 

293 12 WIW1982-IV-II-1c 54 

294 12 WIW1982-IV-II-1b 54 

295 12 WIW1982-IV-II-1d 54 

296 12 WIW1982-IV-II-1c 54 

297 12 WIW1982-IV-II-I-2 54 

298 12 WIW1982-IV-II-1e 54 

299 12 WIW1982-IV-II-2a 54 

300 12 WIW1982-IV-II-2b 54 

301 12 WIW1982-IV-II-3 55 

302 12 WIW1982-IV-II-3b 55 

303 12 WIW1982-IV-II-3c 55 

304 12 WIW1982-IV-II-3d 55 

305 12 WIW1982-IV-II-1f 55 

306 12 WIW1982-IV-II-5 55 

307 12 WIW1982-IV-III-1 55 

308 12 WIW1982-IV-III-1 55 

309 12 WIW1982-IV-III-2 55 

310 12 WIW1982-IV-III-3 55 

311 12 WIW1982-IV-III-4 55 

312 12 WIW1982-IV-III-5 55 

313 12 WIW1982-IV-III-5 55 

314 12 WIW1982-IV-III-5 55 

315 12 WIW1982-IV-III-6 56 

316 12 WIW1982-IV-III-6 56 

317 12 WIW1982-IV-III-7 56 
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vid vpid jg_vondst doos 

318 12 WIW1982-IV-III-7 56 

319 12 WIW1982-IV-IV-1 56 

320 12 WIW1982-IV-IV-2 56 

321 12 WIW1982-IV-IV-3 56 

322 12 WIW1982-V-6 56 

323 12 WIW1980-VI 56 

324 13 WIW1982-V 57 

325 13 WIW1982-V 57 

326 13 WIW1982-V 57 

327 13 WIW1982-V 57 

328 13 WIW1982-V-1 57 

329 13 WIW1982-V-2 58 

330 13 WIW1982-V-3 58 

331 13 WIW1982-V-4 58 

332 13 WIW1982-V-6 58 

333 13 WIW1982-V-7 58 

334 13 WIW1982-V-8 58 

335 13 WIW1982-V-9 58 

336 13 WIW1981-VIII 58 

337 13 WIW1981-VIII-1 58 

338 13 WIW1981-VIII-2 58 

339 13 WIW1981-VIII-III-1 58 

340 13 WIW1981-VIII-III-3 58 

341 13 WIW1981-VIII-III-4 58 

475 13 WIW1982-V-5 58 

342 14 - - - 59 

343 14 - - - 59 

344 14 - - - 59 

345 14 - - - 59 

346 14 - - - 59 

350 15 WIW1981-VII-1 60 

351 15 WIW1981-VII-2 60 

352 15 WIW1981-VII-3 60 

vid vpid jg_vondst doos 

353 15 WIW1981-VII-4 60 

347 16 WIW1982-II 60 

348 16 WIW1982-II-1 60 

349 16 WIW1982-II-2 60 

354 17 WIW1982-I-a 60 

355 17 WIW1982-III 60 

356 17 WIW1982-III-1b 60 

357 17 WIW1982-III-1c 60 

358 18 WRAV-3 61 

359 18 WIW1957-I-1a 61 

360 18 WIW1957-I-1b 61 

361 19 WIW1981 61 

362 19 WIW1981-I-2a 61 

363 19 WIW1981-I-2b 61 

364 19 WIW1981-I-II 61 

491 19 WIW1981-I-I 79 

492 19 WIW1981-I-2a 79 

493 19 WIW1981-I-3 79 

494 19 WIW1981-I-4 79 

495 19 WIW1981-I-5 79 

496 19 WIW1981-I-5a 79 

497 19 WIW1981-I-6a 79 

498 19 WIW1981-I-6b 79 

365 20 WHRAV-1 61 

366 21 Onbekend 62 

367 22 AZ 62 

368 23 WIW1977-I 62 

369 24 Blijdenstein 62 

370 25 WIW1981-V 62 

371 26 WM1 63 

372 26 WM3 63 

373 26 WM4 63 

374 26 WM5 63 
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375 26 WM6 63 

376 26 WM7 63 

377 26 WM8 63 

378 26 WM9 63 

379 26 WM10 63 

380 26 WM11 63 

381 26 WM12 63 

382 26 WM13 63 

383 26 WM14 63 

384 26 WM15 63 

385 26 WM16 63 

386 26 WM17 63 

387 26 WM18 63 

388 26 WM19 63 

389 26 WM20 63 

390 26 WM21 63 

391 26 WM22 63 

392 26 WM23 63 

393 26 WM24 64 

394 26 WM25 64 

395 26 WM26 64 

396 26 WM27 64 

397 26 WM28 64 

398 26 WM29 64 

399 26 WM30 64 

400 26 WM31 64 

401 26 WM33 64 

402 26 WM34 64 

403 26 WM35 64 

404 26 WM36 64 

405 26 WM37 64 

406 26 WM38 65 

407 26 WM40 65 

vid vpid jg_vondst doos 

408 26 WM42 65 

409 26 WM42 65 

410 26 WM42 65 

411 26 WM43 65 

412 26 WM44 65 

413 26 WM45 65 

414 26 WM46 65 

415 26 WM47 65 

416 26 WM49 65 

417 26 WM49 65 

418 26 WM49 65 

419 26 WM50 65 

420 26 WM53 65 

421 26 WM55 65 

422 26 WM55 65 

423 26 WM57 66 

424 26 WM58 67 

425 26 WM59 67 

426 26 WM65 67 

427 26 WM64 68 

428 26 WM64 68 

429 26 WM64 68 

430 26 WM64 68 

431 26 WM64 68 

432 26 WM64 68 

433 26 WM64 69 

434 26 WM66 69 

435 26 WM64 70 

436 26 WM69 70 

437 26 WM69 70 

438 26 WM69 70 

439 26 WM56 71 

440 26 WM60 72 
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vid vpid jg_vondst doos 

441 26 WM60 73 

442 26 WM39 74 

443 26 WM-Onbekend 75 

444 26 WM-Onbekend 75 

445 26 WM-Onbekend 75 

446 26 WM-Onbekend 75 

447 26 WM-Onbekend 75 

448 26 WM-Onbekend 75 

449 26 WM-Onbekend 75 

450 26 WM-Onbekend 75 

451 26 WM-Onbekend 75 

452 26 WM-Onbekend 75 

453 26 WM-Onbekend 75 

454 26 WM-Onbekend 75 

455 26 WM-Onbekend 76 

456 26 WM-Onbekend 76 

457 26 WM-Onbekend 76 

458 26 WM-Onbekend 76 

459 26 WM-Onbekend 76 

460 26 WM-Onbekend 76 

461 26 WM-Onbekend 76 

462 26 WM-Onbekend 76 

463 26 WM-Onbekend 76 

464 26 WM-Onbekend 76 

465 26 WM-Onbekend 76 

466 26 WM-Onbekend 76 

467 26 WM-Onbekend 76 

468 26 WM-Onbekend 76 

469 26 WM-Onbekend 76 

470 26 WM-Onbekend 77 

471 26 WM-Onbekend 77 

472 26 WM-Onbekend 77 

473 26 WM-Onbekend 77 

vid vpid jg_vondst doos 

474 26 WM-Onbekend 77 

488 26 WM51/WM52 100 

476 27 WC1 78 

477 28 WIW1981-VI 78 

479 29 Onbekend 78 

480 30 WIW2005-I 78 

481 30 WIW2005-I 78 

482 30 WIW2005-I 78 

483 31 WIW1981-IX 78 

484 32 Onbekend 78 

485 33 Onbekend 78 

486 34 Onbekend 34 

499 35 WIW1980-V-1 81 

500 35 WIW1980-V-2 81 

516 35 W650 89 

517 35 W650 89 

518 35 W650 89 

487 36 Onbekend 79 

490 37 WIW2017-I 79 

501 38 onbekend 81 

502 39 WIW-onbekend 82 

503 40 W231/V231 83 

504 40 W464 84 

505 40 W465/V229 85 

506 40 W466 86 

507 40 W469 84 

508 40 W470 84 

509 40 W471 84 

510 40 W472/V230 84 

511 40 W476 87 

512 40 W476A 87 

513 40 W477A 84 

514 40 W477B 88 
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vid vpid jg_vondst doos 

515 40 W479 83 

519 41 W989 85 

520 41 W475 88 

521 41 W649 86 

522 42 W467 83 

523 42 W468 85 

524 42 W478 88 

525 42 14208 84 

526 42 Onbekend 90 

527 42 Onbekend 90 

478 43 WIW1980-IV 78 

489 44 WM0 80 
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2. Determinatielijst VPID 26 Wheme/Markt 

Aard VID Volgnum. Aantal MAE EVE Diameter (cm) Baksel DS Vorm. DS Typenr. DS Herkomst Begin  Eind  Opmerking 

KER 463 5 1 1     bg kom   Woold 1350 1450 
 

KER 463 4 2 2     g bek   Woold 1350 1450 imitatie trechterbekers 

KER 463 3 1 1     s2 kan   LW 1350 1450   

KER 463 1 1 1     s1 kan 1? SB 1375 1450 slanke kan, fraaie voet 

KER 463 2 3 3     s1 tre   SB 1400 1450 blos en/of zoutgl 

KER 442 7 1 1     s1 kan   SB 1300 1400 blos; fraai vormgegeven sr 

KER 442 5 1 1     bg kom   Woold 1375 1450 objectdatering 

KER 442 6 1 1     bg oli?   Woold 1375 1450 objectdatering 

KER 442 4 1 1     g bek nn Woold 1375 1450 objectdatering; imitatie s1/s2 bek? 

KER 442 2 1 1 1,00 6 s1 tre 7 SB 1400 1450 compleet 

KER 442 3 1 1     s1 tre   SB 1400 1450 tre met blos en ronde medaillons wapens (vgl steinzeug cat134 

KER 442 1 1 1 0,35 8 s2 kan 1 LW 1400 1425 compleet; vorm overgang kan-1 naar kan-50 

KER 457 1 1 1 0,25 12 kp kog 6   800 1000 li gr baksel met zw (graniet) insluitsels, afgebroken tuit onder rand, mooi rond gat 

KER 460 1 1 1     pi pot     900 1070 beschildering 3 of 11, per 3/4 

KER 374 1 2 1 0,35 30 f bor   Holland 1625 1700 zwarte aanslag; bloemen in geometrische ovale; bor-6 of 10 

KER 375 1 3 1 0,30 30 f bor 3 Holland 1675 1750   

KER 453 1 1 1 1,00 4 s2 zal   SV 1700 1800   

KER 420 3 3 3     pi       900 1205 1xbesch;1xba? 

KER 420 4 14 14     kp       1000 1200 vrij hard; zand gemagerd, weinig steen 

KER 420 5 1 1 0,10 15 kp kog 14   1175 1250 brgr zand en grind; vrij hard 

KER 420 6 1 1     bg kom   Woold 1200 1225 rud standring; indrukken onder! Complex datering?? 

KER 420 2 1 1     s5       1200 1300   

KER 407 1 1 1     s2 kan   FR 1600 1700   

KER 407 1 3 3     r     NR?WW 1700 1800 oa bor ringeloor 

KER 407 2 2 2     s2     SV 1700 1800   

KER 408 2 30 30     kp       700 1100 div baksels; gefrgmntrd mogelijk enkele HS 

KER 408 1 1 1     ba       750 1000 vrij ruw, overgang pi? 

KER 410 2 2 2     ba       750 900 1xklass ba; 1xhard hunnesch met radst (geen verf zichtbaar) 

KER 410 1 1 1 0,10 20 kp kog nn   800 950 overgang HS/KP, Hic, nr12 (p118) veel grof grind glimmers, matig hard 

KER 410 3 12 12     kp       800 900 overgang HS/KP 

KER 409 3 21 21     hg pot   HS 500 800 HS; halsloze schouder, lensbodem 

KER 409 1 1 1 0,20 8 ba pot     725 800 bolpot WIII in ba 

KER 409 2 3 1 0,10 8 ba pot     725 800 WII afgeschuinde rand binnenzijde, lange hals kleine pot 

KER 411 2 1 1     ba       750 900   

KER 411 1 1 1 0,15 9 kp kog nn   750 1000 kleine kp/hs als type HIA 

KER 411 3 7 7     kp bak     800 1000 HII, twee gebroken randen lijken bakpan; baksel tssen hs en kp 

KER 412 1 16 16 0,10 16 hg pot   HS 500 800 schets, aant; veel glimmers en veel klein grind 

KER 412 2 1 1     gw       675 775 grijs aw; gedr groeven? WV of VI-achtig 

KER 414 1 42 42     awh       500 800 aantek. Ijt-vme 

KER 415 1 16 8     awh       500 800 aantek. Ijt-vme 



40 jaar amateurarcheologie in Winterswijk. Archivering en catalogisering collectie Goorhuis   

 

RAAP-rapport 3817 / versie 06-05-2019  [2] 

 

Aard VID Volgnum. Aantal MAE EVE Diameter (cm) Baksel DS Vorm. DS Typenr. DS Herkomst Begin  Eind  Opmerking 

KER 416 1 15 3     awh       500 800 aant. Vijt; 1 xhs 

KER 406 2 4 4     hg pot     500 800 hessensschortens? 

KER 406 1 2 2     ba pot 5   750 1050   

KER 277/278 1 272 20     kp kog     1200 1350   

KER 273/276 1 975 80     bg kom     1350 1450 blauwgrijs 

KER 445 1 1 1     ts bor     0 50 Zuid-Gallisch; sr bord Dragendorf 18R; glanzend, vroeg en kwaliteitsaw 

KER 446 2 1 1 0,15 14 hg pot   HS 500 800 licht verdikte rand met kruisstempel 

KER 446 3 1 1     ba  pot 5   750 1050 wandscherf 

KER 464 4 1 1     pi pot     900 1200   

KER 466 1 14 14     pi       900 1205   

KER 452 1 8 6     pi pot 1   960 1070 rand 2.1 (per4) beschildering 4, 8b (per4), ook sr 

KER 464 6 1 1     bg     Paffrath 1000 1300   

KER 466 2 1 1     bg     Elmpt 1100 1200   

KER 470 1 1 1 0,15   bg kog 2 Elmpt 1125 1200   

KER 446 4 1 1 0,15 9 pi pot 2   1160 1205 rand 2.17, per 7 

KER 456 1 1 1 0,10   kp bak 1 Bras? 1175 1350 br gr breuk veel graniet en glimmers; ruw 

KER 458 2 1 1 0,15 12 kp kog 14 Bras? 1175 1250 br gr breuk veel graniet en glimmers; ruw 

KER 470 2 1 1 0,50 17 kp kog 14   1175 1250 roodbr; li gr breuk; zand en grind 

KER 464 7 10 5     kp kog     1175 1250 oa kog-14 

KER 456 2 2 2 0,10   kp kog 13   1200 1250 oxi en dbr gr met grind en glimmers 

KER 464 2 2 1 0,20 8 s5 kan 3   1225 1300   

KER 464 8 2 2     g     Holland? 1300 1500 lobvoet en hals met veel ribbels 

KER 458 1 1 1 0,10 25 bg kom nn Woold 1350 1450   

KER 471 1 1 1 1,00   bg kom nn Woold 1350 1450 beschoeiing gracht; ovalen kom met schenklip 

KER 471 2 1 1 0,50   bg kom nn Woold 1350 1450 beschoeiing gracht; idem kom als woold-haken maar met fraaie sr 

KER 444 3 1 1     bg kom   Woold 1350 1450   

KER 464 3 3 3     s1     SB 1350 1450   

KER 443 1 19 5 0,50   bg kom nn Woold 1375 1450 ook meer bruine baksels, schenklip 

KER 443 2 1 1 0,20 8 bg kan   Woold 1375 1450 rand 

KER 443 3 1 1     bg pot   Woold 1375 1450 rand ontbreekt 

KER 472 1 1 1 0,10 17 r stk 6   1375 1450 objectdatering ds 1500-1600; deze heeft klauwvoeten,zuignappen; inw lg; uitw spatlg 

KER 473 1 1 1 0,35   r gra     1375 1450 sprzm lg klauwvoet 

KER 444 4 1 1     s2 kan   Aken 1400 1500   

KER 464 12 2 2     r stk     1500 1650   

KER 464 13 60 25     r       1500 1650 pot en gra 

KER 446 1 2 1 0,20 22 g kom 2   1550 1650 kom-2 of 19, driehoekige rand 

KER 464 11 4 4 0,20   r gra   WBR 1550 1700 grape randen BOZ-type en kraagr groenig lg 

KER 464 1 2 1     s2 kan   FR 1550 1600 met tekstband en eikenblad 

KER 464 5 4 4     w       1600 1800 oa vlekkengoed 

KER 464 10 3 3     r bor     1650 1800 bor-4 en bor-12; onversierde borden 

KER 444 2 2 1 0,20 25 r bor 28 WW 1700 1800 gele strepen rood fond groene komma's 

KER 464 9 1 1 0,20 20 r pot 11cf OHT 1700 1750   

KER 379 1 9 5 0,10   hg pot     500 800 Hessens-Schortens 
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Aard VID Volgnum. Aantal MAE EVE Diameter (cm) Baksel DS Vorm. DS Typenr. DS Herkomst Begin  Eind  Opmerking 

KER 379 2 5 5 0,10   hg kom     500 800 Hessens-Schortens 

KER 380 2 2 2 0,10   kg pot     700 800 gesmoord aw W VI 

KER 380 3 6 6 0,10   kp kog     700 900 vroege kp, div randen 

KER 380 1 1 1 0,10 11 my pot   gracht 725 900 WIIIA 

KER 381 1 1 1     s5 kan     1200 1300 opvallende groene lg inwendig 

KER 383 3 1 1     rw       500 700 mero ruww, wolbwandtopf; of midden-Romeins ruwwandig en standamfoor 

KER 383 1 1 1     my       725 900   

KER 383 5 8 8     ba       750 900   

KER 383 2 7 7     pi     Pingsdorf 1000 1200 oa beschildering 

KER 383 4 1 1 0,05   pi pot     1160 1205 rand 2.16/17, per 7 

KER 384 1 2 1 0,15 14 hg pot     700 900 overgang HS naar KP?? 

KER 385 1 1 1 0,15 12 ba pot 1 ba/pi 750 900   

KER 385 2 2 1     ba     ba/pi 875 910 wandscherven; engobe verfspatten 

KER 386 1 4 3     bg     paffr 900 1200 metallic 

KER 387 1 24 20 0,15 14-20 kp kog 6   800 1000 div eenv randv donkere breuk, veel steen,zand,glimmers 

KER 388 1 24 20 0,05   kp kog 5   1100 1200 div matig hard li gr breuk weinig zand/grind mag 

KER 392 1 4 4     kp       800 1200 1xkaro;3xlater kp 

KER 392 2 1 1     bg     Woold? 1200 1300 bandoor 

kER 393 1 66 66     pijp       1610 1900   

KER 395 2 2 2 0,10   bg kom   Woold 1200 1300 1x typisch woolds, 1x g-kom 1300 ev 

KER 395 1 4 1 0,15 15 g kan 19cf   1300 1400 kan hoge schouder op gladde standring 

kER 397 1 47 47     bg       1350 1450   

KER 372 1 3 2     bg kan   lokaal/dld 1200 1300 kleine kan, hoge schouder, ribbels hals; sterk gelaagd; hard gebakken;  

kER 399 1 4 4     pi       1125 1250   

kER 399 3 1 1     kp       1200 1300   

kER 399 2 1 1     s5       1200 1300 engobe 

KER 401 1 41 29 0,20   kp kog 6   800 1000 donkere breuk, veel grind,glimmers 

KER 401 2 6 6 0,20   kp kog 1   1000 1200 gefaccett. Lichter gekl, minder zand,grind 

kER 402 3 1 1     awh       0 0 ijt 

kER 402 2 1 1     ts       0 200   

kER 402 1 2 2     bg     Woold 1350 1450   

KER 403 1 19 19     hg pot     500 800 Hessens-Schortens? Of preh? Of kp? Bovenste veenlaag 

KER 404 1 5 2 0,10   hg pot     500 800 Hessens-Schortens? Of preh? Of kp? 

KER 405 1 242 200     kp kog   Woold-Bras? 1000 1200 geen randen 

KER 406 3 11 11     awh       0 0 preh 

KER 373 1 1 1 0,15 13 kp kog 6   800 1000 Karolingisch  baksel met oor; lijkt sterk op nrdnl inh-romeins 

KER 419 1 1 1 1,00 3 s2 spi 1 RA 1350 1550 grijs zoutgl 

KER 420 1 1 1     wm kan/pot     900 1200 kleine lensbodem 4cm?! Geheel lg, zwart door beek; rattenstaart? Hoogversierd 

KER 422 6 1 1     pi       1175 1205 glad, draairr en verf 

KER 421 1 1 1     wm kan     1175 1250 miniatuur 

KER 422 1 41 41     s1 kan   SB 1300 1400   

KER 422 2 5 5     s1 kan 13/14 SB 1325 1375 typen als 

KER 421 2 4 4     s1 tre   SB 1350 1425 gevlamd 
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Aard VID Volgnum. Aantal MAE EVE Diameter (cm) Baksel DS Vorm. DS Typenr. DS Herkomst Begin  Eind  Opmerking 

KER 422 4 3 3 1,50   s2 kan 53 SB 1350 1425 zoutgl, zoutgl en engobe 

KER 421 3 1 1     s2 kan   LW 1350 1450   

KER 422 5 2 2     s2 kan   LW 1350 1450   

KER 422 3 7 7     s1 tre   SB 1375 1400 typen als 

KER 423 8 2 1     g kom     1600 1700   

KER 423 7 1 1     s2 kan   RA 1600 1700   

KER 423 19 2 2     f  bor     1700 1800 polychr en blauw 

KER 423 12 1 1 0,45 16 s2 kom 6 SV 1700 1800 blauwe ringeloor rand 

KER 423 1 20 1     s2 kan 57 SV 1700 1900 li br met 2 ingekrast 

KER 423 2 1 1     s2 pot 7cf SV 1700 1800   

KER 423 6 1 1     s2 kan   Fr 1700 1800   

KER 423 13 3 1     s2 pot   SV 1700 1800   

KER 423 10 1 1     w kom   Och 1700 1900   

KER 423 16 4 1     w lek/ver   Och 1700 1900 geel met bruine cirkels 

KER 423 9 1 1 0,20   iw bor   ENG? 1750 1850 ingekraste bloemen; blauw gearceerd 

KER 423 14 5 1 0,15   r bor 13 BOZ 1750 1850   

KER 423 3 5 1 0,50   s2 fle 9   1750 1850   

KER 423 11 1 1     s2 fle     1750 1850   

KER 423 20 1 1 0,15 15 ir kom     1800 1900 blauw ext, inw goudglaz 

KER 423 18 5 1     iw pis     1800 1900   

KER 423 4 1 1 0,50   s2 fle 4   1800 1900   

KER 423 15 10 1     s2 fle 4   1800 1900 IPM in cirkel 

KER 423 17 5 1     iw bor   Mstr 1850 1880 blindmerk 5 

KER 423 5 1 1     r pot           

KER 440 1 160 87     bg kom   Woold 1350 1450 aantek. 

KER 437 1 2 1 0,30 11 ba pot 2   750 900 profiel; Hulst 1981? 

KER 436 1 2 2 0,30 13 kp kog 6   800 1000 verdikt, afgerond en rechte rand; dbr veel glimmers, steen; uitw afgesmeerd 

KER 437 2 6 2     ba  pot     850 900 klinkend harde Huneschans (Pi fase 2: 875-910) 

KER 438 1 1 1 0,20 15 kp kog 6   1200 1300 hard oxi baksel,  bandoor, weinigzand en grind 

KER 376 1 13 1     bg kom   Woold 1200 1300 beroet; zw insluitsels 

KER 377 1 5 1 
 

  kp kog nn   800 1000 Karolingisch opvallend bruin inw, verdikte afgeronde rand; rud dekselgeul 

KER 378 1 2 2 0,10   g kom nn regionaal 1550 1650 type Groenlo; veel draairibbels; gesleten bodem met verdikking 

KER 439   372 20     awg       1525 1875   
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3. Codes en dateringen Deventersysteem (DS) 

Bakselcode Baksel voluit Datering baksels 

ba badorfaardewerk 800-925 

pi pingsdorf-type aardewerk 900-1200 

db dieburgaardewerk 1350-1450 

s5 steengoed 5 (bijna-steengoed) 1200-1300 

s4 steengoed 4 (proto-steengoed) 1275-1325 

s1 steengoed 1 (zonder glazuur/engobe) 1300-heden 

s2 steengoed 2 (met glazuur/engobe) 1300-1550 

s8 steengoed 8 (met secundair aangebracht loodglazuur) 1350-1450 

s6 steengoed 6 (Frans steengoed) 1350-1700 

s7 steengoed 7 (Aziatisch steengoed) 1550-1850 

kp kogelpotaardewerk 800-1350 

bg blauwgrijs aardewerk 900-1400 

g grijsbakkend aardewerk 1150-1550 

jy jydepotaardewerk 1600-1750 

r roodbakkend aardewerk 1150-heden 

rm Maaslands rood aardewerk 1250-1550 

dw Duitsland-west aardewerk 1600-1700 

wa Werra aardewerk 1575-1650 

ri roodbakkend aardewerk uit Italië 1550-1650 

ib rood- of witbakkend aardewerk uit het Iberisch Schiereiland 1500-1750 

w witbakkend aardewerk 1350-heden 

wm Maaslands wit aardewerk 900-1550 

ha hafneraardewerk 1300-1600 

we weseraardewerk 1575-1625 

wf witbakkend aardewerk uit Frankrijk 1150-1700 

am archaïsche majolica 1275-1500 

m majolica uit de Nederlanden 1475-heden 

f faience uit de Nederlanden 1625-heden 

bi biscuit voor majolica of faience 1500-heden 

mb majolicabiscuit 1475-heden 

fb faiencebiscuit 1625-heden 

ch chamotte (baksel voor pottenbakkersgerei) n.v.t. 

i tinglazuuraardewerk uit Italië 1400-1700 

sp tinglazuuraardewerk uit Spanje 1350-1650 

po tinglazuuraardewerk uit Portugal 1600-1675 

fr tinglazuuraardewerk uit Frankrijk 1575-1675 

d tinglazuuraardewerk uit Duitsland 1550-1800 

in tinglazuuraardewerk uit Turkije 1550-1650 

p Aziatisch porselein 1550-heden 

ep Europees porselein 1775-heden 

iw industrieel wit 1750-heden 

iz industrieel zwart 1725-heden 

ir industrieel rood 1675-heden 

ik industrieel kleur 1800-heden 

s3 steengoed 3 (industrieel) 1725-heden 

te terracotta (beeld) 1350-1750 

py pijpaarde 1350-1850 

indet. indetermineerbaar n.v.t. 
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