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Samenvatting

BAAC heeft, in samenwerking met het explosieven-opsporingsbedrijf ECG, 
tussen 29 oktober 2017 en 26 januari 2018 in opdracht van de gemeente Venlo 
een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Kazernekwartier-
Fort van Venlo. Tijdens het onderzoek zijn 12 opgravingsputten met een totale 
oppervlakte van 8.915 m2 onderzocht, waarvan 8.569 m2 in het eerste vlak en 
346 m2 in het tweede vlak.

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de voorgenomen realisa-
tie van het Fort van Venlo. Het Fort van Venlo betreft een initiatief, waarin 
het fort en de kazerne worden gecombineerd met een “Leisure Dome” en 
“Authentic Food & Handmade Market”. Het complex zou met behulp van een 
kabelbaan met de Venlose binnenstad worden verbonden. Door de diverse 
bouwactiviteiten zouden de mogelijk aanwezige archeologische resten verloren 
gaan. Er is daarom door de gemeente besloten om in het kader van het 
bouwrijp maken van het plangebied een opgraving uit te laten voeren om alle 
historische en archeologische resten nauwkeurig te documenteren en zodoende 
ook bouwstenen aan te reiken voor de nieuwe inrichting. 

Tijdens het onderhavige onderzoek is fase 1 onderzocht. Dit betreft globaal 
het gebied ten zuiden van de voormalige appèlplaats en het deel ten westen 
daarvan, voor zover gelegen binnen de muren van het voormalige fort Sint-
Michiel. Dit deel van het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,4 ha. 
Fase 1 bevat drie sub-zones (1A, 1B en 1C). 
Zone 1A betreft het te onderzoeken gebied ten zuiden en westen van de 
gebouwen B en C. Het totale oppervlak van dit gebied bedraagt ca. 6400 m2. 
Gezien de historische kaarten en foto’s kunnen hier resten worden aangetroffen 
van de binnenbebouwing (barakken) van het fort, evenals de verdwenen 
bebouwing van de Frederik Hendrikkazerne (keukengebouw, schuilkelders). 
Zone 1B omvat de tennisbaan, terreindelen rond de gebouwen E en F en de 
weg voor de gebouwen B en C. De totale oppervlakte hiervan bedraagt circa 
6000 m2. Ter hoogte van de tennisbaan bevindt zich vermoedelijk de centrale 
waterput van het fort.
Zone 1C betreft de locatie van het gesloopte gebouw D en beslaat 1810 m2. 
Onder gebouw D liggen vermoedelijk de resten van een poterne (doorgang 
door de wal van het fort), de fortmuur is, gezien de vorige onderzoeken, in 
ieder geval nog aanwezig.

De onderzoeksvragen in het Programma van Eisen (PvE) waren toegespitst op de 
al eerder aangetroffen vindplaatsen op het kazerneterrein. Hierbij was vooral 
veel aandacht voor de Romeinse tijd en het fort Sint-Michiel. Van de periode 
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vóór het fort zijn nauwelijks sporen aangetroffen, op drie mogelijke haardkuilen 
en vijf greppels uit de middeleeuwen of vroege nieuwe tijd na. Van de periode 
waarin het fort in gebruik was, waren wel veel sporen aanwezig. Het gaat om 
delen van de buitenmuur, poterne, drie barakken, de centrale waterput en 
mortierbomkraters. De drie aangetroffen barakken (barak A, B en C) lagen aan 
de rand van het binnenterrein (terreplein) dicht tegen de wal. De gebouwen 
kwamen qua afmetingen en inrichting nagenoeg met elkaar overeen en zijn 
omstreeks 1641 door Spaanse troepen aangelegd. In de eeuwen die hierop 
volgden werden de bouwwerken meerdere malen hergebruikt, beschadigd bij 
belegeringen en verbeterd/aangepast. De eerste grote verbouwingsfase vindt 
plaats omstreeks het begin van de 18e eeuw, nadat de Staatse troepen het 
fort in 1702 in handen krijgen. Barak A wordt gesloopt, barak B wordt op de 
noordoostelijke hoek na gesloopt en barak C blijft gehandhaafd maar zonder 
binnenmuren. Wanneer het fort aan het eind van de 18e eeuw in Franse handen 
komt, wordt alle oorspronkelijke bebouwing op het terreplein afgebroken, 
inclusief de centraal op het fort gelegen waterput. 

Uit de periode na het verdwijnen van het fort, ten tijde van de kazerne 
(1910-2003), zijn ook opvallende sporen en vondsten aanwezig. Het gaat 
hierbij om resten van de oorspronkelijke kazernekeuken, straatwerk, een 
dubbele vuilnisbak en een schuilkelder. Deze sporen waren al bekend van 
historische kaarten en luchtfoto’s, maar het archeologische onderzoek heeft 
toch enkele interessante zaken aan het licht gebracht. Zo was onder andere 
de vloer van de stookruimte onder de kookketels nog aanwezig. Op het 
baksteen waren de berekeningen en vetkrijtlijnen van de te metselen opgaande 
muurdelen nog zichtbaar. Verder kwamen ook een vloer van een kelder in het 
zogenaamde ‘lokaal van uitgifte’ en delen van de ketelruimte aan het licht. 
Van de 12 schuilkelders die door de Duitse bezetter op het kazerneterrein 
zijn aangelegd, is wederom één kelderfundering aangetroffen. Deze kelder 
is omstreeks 1941 gebouwd en is net na de oorlog al gesloopt. Tal van 
bouwhistorische details konden worden opgetekend, zodat een vergelijking 
met andere schuilkelders mogelijk was. De kelder bestond uit een betonvloer of 
grondplaat met een dikte van circa 10 tot 25 cm. Hierop was een lage betonnen, 
opgaande muur aangebracht. Op deze fundering werden bakstenen gewelven 
gemetseld. 

Andere verrassende resultaten werden behaald met het onderzoek naar 
het krijgsgevangenkamp of Duitse mijnruimerskamp dat op de kazerne was 
gelegen van het midden van 1945 tot het najaar van 1946. Na de oorlog bleven 
duizenden Duitse militairen in Nederland achter om (verplicht) mijnen te 
ruimen. De militairen verbleven onder bewaking in speciale kampen, waarvan 
er één op het kazerneterrein kwam te liggen. Onder de recente verharding 
en puinlagen zijn tijdens het veldwerk verspreid over het terrein achter 
legeringsgebouwen B en C verschillende sporen waargenomen en vondsten 
gedaan die in verband kunnen worden gebracht met het kamp. Het betreft 
drie kleine afvalkuilen met onder andere keuken- en munitieafval, twee grote 
vierkante afvalkuilen vol met kachelslak en afval uit het kamp, de ziekenboeg 
en werkplaats, een kuil met Duitse anodebatterijen, een fundering van een 
noodgebouw, de deels gesloopte schuilkelder met afvalstort en een diepe 
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sleuf die versterkt is geweest met ijzeren golfplaten en hout. Paalkuilen van de 
omheining of wachtposten werden opvallend genoeg niet aangetroffen.
 
Samenvattend heeft het onderzoek voornamelijk nieuwe inzichten opgeleverd 
over de gebruiksperiode van het fort en het krijgsgevangenkamp voor Duitse 
mijnruimers uit 1945-1946. Daarnaast werden de bevindingen met betrekking 
tot de fortmuur, schuilkelders en de kazerne uit de vooronderzoeken bevestigd 
en aangevuld. Hoewel niet geheel kan worden uitgesloten dat de sporen 
van één of enkele Romeinse of middeleeuwse fenomenen door de latere 
bebouwing en gebruik in het geheel zijn uitgewist, lijkt het vrijwel ontbreken 
van vondstmateriaal uit die periode op het zuidelijk deel van het kazerneterrein 
toch aan te tonen dat van een Romeinse of middeleeuwse nederzetting van 
enige omvang hier geen sprake kan zijn geweest. 
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 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

BAAC heeft in opdracht van de gemeente Venlo in samenwerking met het 
explosieven-opsporingsbedrijf ECG tussen 29 oktober 2017 en 26 januari 2018 
een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Kazernekwartier-
Fort van Venlo. Tijdens het onderzoek zijn 12 opgravingsputten met een totale 
oppervlakte van 8.915 m2 onderzocht, waarvan 8.569 m2 in het eerste vlak en 
346 m2 in het tweede vlak.
De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de voorgenomen reali-
satie van het Fort van Venlo. Het Fort van Venlo betreft een initiatief, waarin 
het fort en de kazerne worden gecombineerd met een “Leisure Dome” en 
“Authentic Food & Handmade Market”. Het complex zou met behulp van een 
kabelbaan met de Venlose binnenstad worden verbonden.1 Door de diverse 
bouwactiviteiten zouden de mogelijk aanwezige archeologische resten verloren 
gaan. Er is daarom door de gemeente besloten om in het kader van het 
bouwrijp maken van het plangebied een opgraving uit te laten voeren om alle 
historische en archeologische resten nauwkeurig te documenteren en zodoende 
ook bouwstenen aan te reiken voor de nieuwe inrichting.

Voorafgaand aan de in dit rapport beschreven opgraving zijn er met betrekking 
tot het Kazernekwartier, waar het Fort van Venlo deel van uit maakt, al eerder 
diverse vooronderzoeken en opgravingen uitgevoerd (zie verder paragraaf 
2.2). Het eerste historische onderzoek werd al in 2004 uitgevoerd2, het eerste 
archeologische onderzoek vond plaats in 2008.3 Daarnaast zijn er nog onder-
zoeken geweest naar de aanwezigheid van explosieven en eventuele milieu-
verontreinigingen. 

Het uitgevoerde onderzoek is een aanvulling op de diverse onderzoeken die in 
de laatste jaren zijn uitgevoerd, waaronder de opgravingscampagnes van BAAC 
uit 2012 en 2016.4

1 www.venlo.nl
2 Huijs 2004.
3 Hendrikxs & Dijkstra (red.) 

2009.
4 Zie voor een overzicht o.a. 

Van der Weerden 2015.
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Afb. 1.2  De ligging van het 

onderzoeksgebied/plangebied 

op de topografische kaart van 

Nederland.
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1.2 Ligging en aard van het terrein 

Het plangebied ligt in Blerick (gemeente Venlo), op de westelijke oever van 
de Maas, direct tegenover de stad Venlo.5 Het plangebied van het Fort van 
Venlo heeft een totale oppervlakte van circa 16 ha. Het gecombineerd OCE en 
archeologisch onderzoek is in twee fases uitgevoerd, ieder verder onderverdeeld 
in zones, met ieder een eigen specifieke aanpak.

Tijdens het onderhavige onderzoek is fase 1 onderzocht. Dit betreft globaal 
het gebied ten zuiden van de voormalige appèlplaats en het deel ten westen 
daarvan, voor zover gelegen binnen de muren van het voormalige fort Sint-
Michiel. Dit deel van het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,4 ha. 
Fase 1 bevat drie sub-zones (1A, 1B en 1C). Zone 1A betreft het te onderzoeken 
gebied ten zuiden en westen van de gebouwen B en C. Het totale oppervlak 
bedraagt ca. 6400 m2. Gezien de historische kaarten en foto’s kunnen hier resten 
worden aangetroffen van de binnenbebouwing (barakken) van het fort, evenals 
de verdwenen bebouwing van de kazerne (keukengebouw, schuilkelders).

Zone 1B omvat de tennisbaan, terreindelen rond de gebouwen E en F en de 
weg voor de gebouwen B en C. De totale oppervlakte hiervan bedraagt circa 
6000 m2. Ter hoogte van de tennisbaan bevindt zich vermoedelijk de centrale 
waterput van het fort.
Zone 1C betreft de locatie van het gesloopte gebouw D en beslaat 1810 m2. 
Onder gebouw D liggen vermoedelijk de resten van een poterne (doorgang 
door de wal van het fort), de fortmuur is in ieder geval nog aanwezig.

Het onderzoeksgebied is grotendeels verhard (bij de gebouwen E en F, ten 
oosten van gebouw D, het tennisveld en de weg voor gebouwen B en C), deels 
plantsoen (ten zuiden van gebouw E) en braakliggend.

5 Overgenomen uit Hessing et 
al. 2017.
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Afb. 1.3  De fases binnen het 

onderzoeksgebied.
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1.3 Administratieve gegevens

Locatiegegevens
Provincie: Limburg

Gemeente: Venlo

Plaats: Blerick

Toponiem: Kazernekwartier/Fort van Venlo

RD-coördinaten: X1: 208537, Y1: 376345
X2: 208818, Y2: 376175
X3: 208707, Y3: 376032
X4: 208487, Y4: 376242

Kaartblad: 52G

Oppervlakte plangebied: 16 ha

Oppervlakte onderzoeksgebied: 1,4 ha

Projectgegevens
BAAC-project: A-17.0170

Type onderzoek: opgraving

Onderzoeksmeldingsnummer: 4565106100

Opdrachtgever: Gemeente Venlo

Directievoerder: Gemeente Venlo
Contactpersoon: B. Wijnen

Projectleider BAAC: J.F. van der Weerden

Bevoegde overheid: Gemeente Venlo
Contactpersoon: J. Schotten
077-3596363

Datum opdracht: 28-7-2017

Datum veldwerk: 29-10-2017 t/m 26-01-2018

Datum conceptrapport: 17-6-2019

Datum goedkeuring conceptrapport: 29-11-2019

Datum definitief rapport: 12-12-2019

Beheer en plaats van vondsten en documentatie: Momenteel op het BAAC-kantoor te 
’s-Hertogenbosch; deze worden te zijner tijd 
overgedragen aan het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten Limburg.

Vindplaatsgegevens
Complextype huidig onderzoek: Fort, kazerne

Datering: Nieuwe tijd
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1.4 Leeswijzer

Deze rapportage omvat de uitwerking van het archeologisch onderzoek in het 
plangebied Kazernekwartier – Fort van Venlo te Blerick (Venlo). Alvorens over 
te gaan tot de bespreking van de onderzoeksresultaten, zullen in hoofdstuk 2 
de landschappelijke, archeologische en historische achtergronden in en rondom 
het plangebied worden beschreven. Deze worden gevolgd door paragrafen 
met daarin de onderzoeksvragen en de werkwijze in het veld en de uitwerking. 
In hoofdstuk 3 komt de bodemopbouw kort aan bod, in hoofdstuk 4 worden 
de sporen en structuren beschreven en in hoofdstuk 5 de vondsten. Het geheel 
zal in hoofdstuk 6 worden afgesloten met een synthese waarin de resultaten in 
relatie tot elkaar en de voorafgaande onderzoeken wordt besproken. 

Achter in het rapport zijn de literatuurlijst en de bijlagen terug te vinden, 
zoals de spoor- en vondstenlijsten, evenals de beantwoording van de onder-
zoeksvragen uit het PvE.6

6 Hessing et al. 2017.
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 2 Onderzoekskader

Aanleiding voor het archeologische onderzoek zijn de voorgenomen bouw-
activiteiten ten behoeve van de inrichting van het Fort van Venlo. De graafwerk-
zaamheden zullen de nog aanwezige archeologische waarden aantasten. 
Daarnaast bestaan er plannen om delen van het archeologisch erfgoed, met 
name de buitenmuur en de gracht van het fort, in te passen in de nieuwe 
inrichting. Daartoe dienen deze delen vooraf tot in detail te worden vastgelegd. 
Het doel van de navolgende paragrafen is om de opgravingsresultaten in 
context te plaatsen. Hierbij wordt gekeken naar de ligging van het plangebied 
in het landschap en ten opzichte van bekende archeologische resten in de 
directe omgeving. Ook wordt gekeken wat op basis van oud kaartmateriaal 
en andere historische gegevens bekend is over gebruik en inrichting binnen 
het plangebied. Deze gegevens zijn overgenomen uit het archeologisch voor-
onderzoek7 en waar nodig aangevuld met nieuwe gegevens.

Het doel van de opgraving is tweeledig. Ten eerste het documenteren van de 
nog aanwezige, al dan niet te behouden, archeologische resten van de diverse 
vindplaatsen binnen het plangebied. Ten tweede is het van belang goed inzicht 
te krijgen in de opbouw en datering van de muren en bebouwing, waaronder 
barakken en poterne van het fort Sint-Michiel. 

De onderzoeksvragen die met het archeologisch onderzoek dienen te worden 
beantwoord en de nationale en regionale onderzoeksthema’s zijn overgenomen 
in paragraaf 2.4. Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving en verantwoording 
van de gehanteerde werkwijze en de keuzes die tijdens het veldwerk en de 
uitwerking zijn gemaakt.

2.1 Landschappelijke achtergrond

Het landschap was in het verleden in veel grotere mate van invloed op het be-
woningspatroon van de mens dan tegenwoordig.8 Het vormde een belangrijke 
factor in de keuze voor de nederzettingslocatie. De ligging van voor dit 
onderzoek relevante archeologische vindplaatsen is dan ook in hoge mate 
gecorreleerd aan het landschap. Het is daarom belangrijk in kaart te brengen 
hoe het landschap zich heeft ontwikkeld en welke locaties binnen dit landschap 
geschikte vestigingsplaatsen waren. Daarnaast is het van belang te kijken naar 
het strategisch potentieel van het landschap.

7 Van der Weerden 2015; Van 
der Weerden 2018.

8 Deze paragraaf is grotendeels 
overgenomen uit Van der 
Weerden 2015.
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Het plangebied ligt aan de westoever van de Maas op ruim 18 m +NAP en 
bevindt zich op een laaggelegen dalvlakteterras op circa 200 m afstand van de 
huidige Maas. Het terras stamt waarschijnlijk uit het Jonge Dryas (circa 11.000 
jaar geleden). Onderzoek in de buurt van het plangebied geeft aan dat er in de 
diepere ondergrond vermoedelijk sprake is van leemarme zanden, afgezet door 
de Maas, variërend van matig fijn naar matig grof. In de bovenliggende, meer 
lemige sedimenten heeft bodemvorming plaatsgevonden. Het betreft hier de 
zogenaamde verbruining, een proces waarbij het vrijkomen en vervolgens weer 
afzetten van ijzeroxide leidt tot een homogene bruine kleur van de bodem. In 
deze Bw-horizont zijn door die verbruining eventuele archeologische sporen 
niet of slechts moeilijk te herkennen. In het bodemprofiel zijn kleiige lagen te 
verwachten, afgezet ten tijde van overstromingen. Dergelijke afzettingen zijn 
onder andere aangetoond in het plangebied Raaijweide.

Op de geomorfologische kaart is het terrein vanwege de ligging in de 
bebouwde kom niet gekarteerd. Direct ten oosten van het onderzoeksgebied, 
aan de overzijde van de Venrayseweg, komen de vormeenheden 4E9 (dalvlakte-
terras) en 3E9 (relatief hooggelegen dalvlakteterras) voor. Het ligt voor de hand 
dat het onderzoeksgebied ook op een dalterrasvlakte gelegen is. Het is niet 
uit te sluiten dat er resten van geulen (vormeenheid 2R10, geul van vlechtend 
afwateringsstelsel) in de ondergrond aanwezig zijn, gezien de aanwezigheid 
hiervan ten westen en noorden van het onderzoeksgebied.

Voor de bodemkaart is het onderzoeksgebied eveneens niet gekarteerd. Direct 
ten noorden en oosten van het gebied komen vier verschillende bodemtypes 
voor. Tussen het onderzoeksgebied en de Maas komen kalkloze ooivaaggronden 
(kaarteenheid Rd10C, lichte zavel) voor. Vaaggronden zijn zandgronden waarin 
de A-horizont slechts zwak ontwikkeld is. Ze hebben dus een relatief weinig 
donker gekleurde bovengrond met een betrekkelijk laag humusgehalte. Ten 
noorden van het onderzoeksgebied is sprake van kaarteenheid bEZ23, een 
hoge bruine enkeerdgrond met lemig fijn zand. Deze enkeerdgrond heeft 
zich ontwikkeld in de lichte zavel en zand van de Maasterrassen. De 25 tot 30 
cm dikke bouwvoor bestaat uit matig humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand. 
Daaronder ligt een lichter gekleurde, zeer humusarme of uiterst humusarme, 
zwak tot sterk lemige, zeer fijnzandige laag. Meestal wordt het materiaal op 
50 tot 70 cm diepte weer wat donkerder van kleur. Deze 10 tot 20 cm dikke 
laag wordt gezien als de oorspronkelijke bovengrond. Ten noordwesten van 
het onderzoeksgebied bevinden zich oude rivierkleigronden, respectievelijk 
kaarteenheid KRd1g (ooivaaggronden met lichte zavel en grof zand/grind 
tussen 40 en 120 cm beneden maaiveld) en kaarteenheid pKRn2g (leek-/
woudeerdgronden met zware zavel en grof zand/grind tussen 40 en 120 cm 
beneden maaiveld). De ooivaaggronden bestaan uit rivierklei met een zwak 
ontwikkelde, humushoudende bovengrond, vaak minstens tot 60 cm beneden 
het maaiveld homogeen en bruin van kleur. De leek-/woudeerdgronden zijn 
kleigronden met een duidelijk donkere bovengrond en roest en grijze vlekken 
binnen 50 cm beneden het maaiveld. De donkere bovengrond lijkt ontstaan 
door het opbrengen van stadsafval of compost.
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Voor de leek-/woudeerdgronden geldt dat deze grondwatertrap III hebben. 
Hierbij is de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) minder dan 40 cm 
beneden maaiveld, de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) tussen 80 en 
120 cm beneden maaiveld. Voor de andere gronden geldt grondwatertrap VII, 
met een GHG beneden de 80 cm beneden maaiveld en een GLG beneden de 120 
cm beneden maaiveld.

2.2 Archeologische achtergrond

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is het plangebied niet 
gekarteerd.9 De Cultuur Historische Waardenkaart Limburg geeft geen verdere 
informatie. Op de Archeologische Basiskaart Gemeente Venlo heeft het gebied 
binnen de (van oude kaarten bekende) contouren van fort Sint-Michiel een zeer 
hoge verwachting.10

In de Beleidsnota Cultuurhistorie van de gemeente Venlo staat aangegeven 
dat het zwaartepunt van het archeologische onderzoek binnen de grenzen van 
de bebouwde kom ligt op de Romeinse vicus, de middeleeuwse ontwikkeling 
en de vestingwerken.11 Voor Blerick vormen de Romeinse tijd en de vroege 
middeleeuwen ook een thema. Tevens is de herbestemming van het plangebied 
Kazerneterrein een speerpunt in de bijdrage aan integratie en hergebruik van 
cultuurhistorisch erfgoed, door herbestemming van historische gebouwen en 
complexen en door de integratie van cultuurhistorische aspecten in nieuwe 
ontwikkelingen.

In de omgeving van het Kazerneterrein zijn meerdere archeologische onder-
zoeken uitgevoerd. De belangrijkste onderzoeken en waarnemingen worden 
hier behandeld. Ten oosten van het plangebied loopt de Venrayseweg. Hier 
heeft in 2003 een begeleiding plaats gevonden, waarbij materiaal uit de 
18e eeuw werd gevondenen (afb. 2.1, nr. 1). In 2005 is in het plangebied 
Raaijweide een verkennend booronderzoek uitgevoerd door BAAC, gevolgd 
door een proefsleuvenonderzoek van Becker & Van de Graaf en een opgraving 
van Archeodienst (nr. 2). Tijdens deze onderzoeken zijn enkele sporen uit de 
ijzertijd, waaronder een crematiegraf, opgegraven. Op dezelfde locatie is 
een mogelijk Romeins, uit grind opgebouwd, weglichaam aangetroffen. De 
vermoedelijke weg was oost-west georiënteerd en te volgen over een lengte van 
30 m. In het zelfde plangebied zijn resten gevonden van het van oude kaarten 
bekende veerhuis De Staay en de vermoedelijke versterking uit 1461, welke 
wordt beschreven in de Historische stedenatlas van Nederland. Ook zijn het 
lunet van fort Leopold, een gracht uit 1701 die fort Sint-Michiel verbond met 
de Maas en een vermoedelijk hoornwerk uit de vroege 17e eeuw aangetroffen. 
Daarnaast zijn resten van een batterij veldbrandovens gevonden.

Ten zuidwesten van het plangebied zijn, langs de Antoniuslaan, een aantal 
waarnemingen gedaan en meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. 
Prehistorische nederzettingssporen zijn aangetroffen op twee locaties langs 
de Antoniuslaan (nrs. 3 en 4).  De sporen kunnen niet nauwkeurig gedateerd 
worden, maar stammen mogelijk uit de ijzertijd. 

9 Grotendeels overgenomen 
uit Van der Weerden 2015 en 
Van der Weerden 2018, waar 
nodig aangevuld.

10 RAAP 2015.
11 Denessen & Dolmans 2007.
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Aan de Antoniuslaan zijn vondsten aangetroffen uit de  overgangsperiode 
tussen de laat-Romeinse tijd en de Merovingische tijd. De eerste vondst werd 
gedaan in 1991 bij rioleringswerkzaamheden in het noordelijke gedeelte van 
de Antoniuslaan, nabij de zogenaamde stadsbrug tussen Venlo en Blerick. De 
vondst omvat een compleet schaaltje van gedraaid aardewerk met daarin een 
groot gedeelte van een versierde handgevormde pot, beide met een datering in 
de 5e eeuw. Omdat het gaat om vrijwel complete voorwerpen die intentioneel 
in de grond lijken te zijn geplaatst, worden de vondsten geïnterpreteerd als 
grafvondsten (nr. 5). 

Enkele jaren later is 125 m ten zuidwesten daarvan bij rioleringswerkzaamheden 
in de Antoniuslaan een crematiegraf gevonden uit de 4e of de 5e eeuw. Volgens 
de vinder waren er naast de crematieresten ook inhumaties aanwezig (nr. 6).  
Bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Rutgerusgang (langs de 
Antoniuslaan) is nog een 4e- of 5e-eeuws crematiegraf blootgelegd (nr. 7). Het 
grafveld lijkt zich in een circa 200 m lange zone tussen de stadsbrug in het 
noorden en de Rutgerusgang in het zuiden te bevinden. 
In de buurt van de Antoniuslaan zijn tevens vondsten en sporen uit de vroege 
middeleeuwen aangetroffen. In 1994 is, op circa 125 m ten zuidwesten van 
het grafveld, bij een opgraving een hutkom uit de 6e of 7e eeuw gevonden 
(nr. 3). Tevens is, bij de stadsbrug, een 7e-eeuwse ijzeren speerpunt met twee 
bronzen sierknoppen op de schacht aangetroffen. Deze zouden mogelijk uit een 
(inhumatie)graf afkomstig kunnen zijn.  

Bij archeologisch onderzoek in 1991 zijn delen van twee 11e-eeuwse platte-
gronden aangetroffen, die elkaar overlappen (nr. 8). Het gaat hierbij vermoe-
delijk om twee bewoningsfasen van hetzelfde erf. 
Aan de overkant van de Maas heeft tussen 2002 en 2005 een grote opgraving 
plaatsgevonden in het plangebied Maasboulevard. Er is een randzone van 
een Romeinse vicus opgegraven, die heeft bestaan tot en met de 2e eeuw en 
waarvan aan de hand van de opgraving de inrichting is gereconstrueerd. Er 
zijn geen sporen aangetroffen uit de periode van de 3e eeuw tot de 12e eeuw. 
De daar aangetroffen sporen uit de middeleeuwen bestaan uit delen van de 
stadsmuur en van de stadwijken die langs de Maas zijn aangelegd. Tevens zijn 
delen van vestingwerken uit de 16e tot 19e eeuw aangetroffen. 

In het kader van het voornemen van de gemeente Venlo om het kazerneterrein 
te ontwikkelen, zijn er in het verleden diverse historische en archeologische 
onderzoeken binnen het plangebied uitgevoerd. De belangrijkste archeolo-
gische onderzoeken worden hierna beschreven. 
In 2008 is op het exercitieterrein van de Frederik Hendrikkazerne een geofysisch 
onderzoek uitgevoerd, waarbij door middel van een grondradar op niet-
destructieve wijze structuren en funderingen in kaart zijn gebracht. Op deze 
manier zijn delen van het fort Sint-Michiel gelokaliseerd.12  

In augustus 2008 heeft het ADC een bureauonderzoek, een karterend boor-
onderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.13 De proefsleuven zijn 
op het exercitieterrein van de kazerne aangelegd, op locaties waar tijdens 
het geofysisch onderzoek verstoringen zijn aangetroffen. Er werden volgens 

12 Hobson 2008.
13 Hendrikx & Dijkstra (red.) 

2009.
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de rapportage sporen en muurresten aangetroffen die in verband kunnen 
worden gebracht met het fort Sint-Michiel en een voorloper hiervan. Op een 
dieper niveau is Romeins en vroeg middeleeuws aardewerk aangetroffen. 
Door verbruining van de grond konden de sporen uit deze perioden niet of 
nauwelijks herkend worden.
Eind 2008 heeft het ADC nog een bureau- en booronderzoek uitgevoerd op 
de rest van het kazerneterrein.14 Hieruit bleek dat er aan de noordzijde van 
het terrein nog een gedeeltelijk intacte bodem aanwezig was. Binnen het 
kazerneterrein zelf is de bodem op de meeste plaatsen vergraven, vermoedelijk 
tijdens de aanleg van het fort Sint-Michiel. Op basis hiervan gold nadien het 
advies om bij bodemingrepen dieper dan 30 cm het terrein te laten onderzoeken 
door middel van proefsleuven. 

In 2010 heeft Archeodienst een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een 
aantal locaties van het kazerneterrein.15 Er zijn zes proefsleuven aangelegd. De 
locatie van de verschillende sleuven is zo gekozen dat er bepaalde, specifieke, 
onderzoeksvragen beantwoord zouden kunnen worden. Enkele sleuven zijn 
aangelegd om  de exacte locatie van het muurwerk van het fort Sint-Michiel, 
bijbehorende stenen constructies, het binnenterrein en de grachten en wallen te 
bepalen. Tevens is er een aantal sleuven aangelegd om de aanwezigheid en het 
verloop van een mogelijke Romeinse weg op het terrein te bepalen.
In 2011-2012 volgde op dit proefsleuvenonderzoek nog een onderzoek van 
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Archeodienst, waarbij verspreid over het terrein ruim 20 proefsleuven zijn 
aangelegd.16 Op een deel van het terrein is het verwijderen van de bovengrond 
tijdens een OCE-onderzoek begeleid. Op basis van de verschillende onderzoeken 
tot 2011 is door Archeodienst in overleg met de gemeente een indeling gemaakt 
in 10 verschillende vindplaatsen.17

Vindplaats 1 betreft een 30 tot 40 m brede zone aan weerszijden van de (ver-
meende) Romeinse weg (vindplaats 4) met verspreide sporen uit de vroege of 
begin midden-Romeinse tijd en vondstmateriaal uit de periode late bronstijd tot 
en met de Romeinse tijd.

Aan de oostzijde van het huidige plangebied zijn sporen uit de midden-
Romeinse tijd aangetroffen (vindplaats 3). In de sporen is bijna alleen import 
aardewerk aangetroffen, voornamelijk uit de 2e eeuw. De structuren waartoe de 
sporen behoren zijn mogelijk georiënteerd op de Romeinse hoofdweg langs de 
Maas van Tongeren naar Nijmegen, die hier nog niet is aangetroffen.

Centraal in het plangebied, buiten het huidige onderzoeksgebied zijn twee 
parallelle (Romeinse?) greppels aangetroffen (vindplaats 4). De greppels worden 
geïnterpreteerd als afwateringsgreppels van een weg. Omdat er aardewerk  uit 
de late-bronstijd tot en met de Romeinse tijd in de greppels is aangetroffen, 
wordt er vanuit gegaan dat de weg mogelijk al in de ijzertijd in gebruik was. De 
weg sloot vermoedelijk aan op de weg die in Raaijweide is herkend. Tijdens de 
opgravingscampagne van 2012/2013 zijn in deze zone de sporen aangetroffen 
van twee boerderijen en een waterput uit de Romeinse tijd. De weg is niet 
aangetroffen.

Verspreid over het plangebied zijn haardkuilen aangetroffen (vindplaats 6). De 
kuilen bevinden zich in clusters, onder de voormalige wallen van het fort. Een 
14C-datering heeft één van deze kuilen gedateerd rond 1640. Op basis van deze 
datering worden de kuilen geïnterpreteerd als haardkuilen van de soldaten die 
het fort hebben gebouwd tussen 1641 en 1643.
De buitenmuur van het fort is tijdens het onderzoek op een aantal plaatsen 
aangetroffen (vindplaats 7).Buiten het huidige onderzoeksgebied zijn een punt 
(bastion) van het fort, delen van de verbindingen tussen de bastions (courtines) 
en een tunneldoorgang (poterne) door een courtine opgegraven.18 Tot vind-
plaats 7 behoren ook delen van de binnenbebouwing van het fort, namelijk een 
kruithuis en barakken. In de zone tussen het fort en de Maas zijn delen van de 
verdedigingsstructuren, zoals vestinggrachten en wallen, aangetroffen. Tijdens 
het onderhavige onderzoek is een groot deel van de zuidwestelijke delen van de 
grachten en buitenmuren van het fort blootgelegd.

Uit de nieuwe tijd is verder een gemetselde overkluizing (vindplaats 8) aange-
troffen in het noordwesten van het plangebied. Over het hele terrein zijn over-
blijfselen van de Tweede Wereldoorlog aangetroffen (vindplaats 9), bestaande 
uit resten van gebruik van het kazerneterrein voor militaire doeleinden, maar 
ook overblijfselen van loopgraven, bominslagen en resten van explosieven als 
gevolg van bombardementen.

16 Van de Graaf 2014.
17 Lanzing 2012, afb. 7.
18 Voor een uitleg van de ves-

tingtermen zie de bijlage 6.
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Vindplaats 10 tenslotte omvat de resten van de voormalige kazerne en de nog 
bestaande bebouwing.

In 2012 heeft het ADC ten behoeve van een fietspad en leidingtracé een dwars 
door het fort lopende noordwest-zuidoost strook opgegraven, direct ten 
noorden van de gebouwen B, C en D (afb. 2.1, nr. 9).19 Een belangrijke structuur 
die hierbij aan het licht kwam was het voormalige kruitmagazijn.

In 2012/2013 is het zuidoostelijke deel van het kazerneterrein (het zogenaamde 
MFC-gebied) door BAAC opgegraven (afb. 2.1, nr. 10). Hierbij zijn resten uit 
diverse perioden aan het licht gekomen.20 De sporen van activiteiten uit de 
Romeinse tijd (vindplaats 3) concentreerden zich in het oostelijk deel van het 
plangebied. Hier zijn delen van twee plattegronden van huizen, een waterput 
en enkele losse paalsporen en kuilen aangetroffen. Het aardewerk gaf aan dat 
de resten dateren in de periode vanaf de tweede helft van de 2e eeuw tot en 
met het eind van de 3e eeuw na Chr. Het is nog de vraag of beide gebouwen 
tegelijkertijd in gebruik zijn geweest. Gelet op de resultaten van het vlak-
dekkend onderzoek van 2012/2013 is de zoektocht naar Romeins Blariacum 
nog niet voorbij. Het huidige rapport levert daaraan in zoverre een bijdrage, 
dat geconcludeerd moet worden dat een ligging van Blariacum op de thans 
onderzochte locatie ook niet waarschijnlijk geacht moet worden.

Uit de periode van na de middeleeuwen zijn twee grote structuren bestudeerd, 
een hoornwerk en fort Sint-Michiel. De precieze ouderdom van het hoornwerk is 
vooralsnog onbekend. In 2012/2013 is een deel van de gracht van het hoornwerk 
aangesneden. Het is nog onduidelijk waar de twee grachtarmen liggen die, 
zoals afgebeeld op historisch kaartmateriaal, op de Maas hebben aansloten. De 
datering van de ontmanteling van het hoornwerk is al wel duidelijk (rond 1643), 
maar de aanlegdatum nog niet.
Naar het fort Sint-Michiel was vóór de campagne van 2012/2013 al redelijk wat 
onderzoek gedaan. Dit resulteerde onder andere in de aanname dat het fort 
direct bij de aanleg van muren zou zijn voorzien, iets wat op een schilderij van 
de belegering in 1646 zichtbaar lijkt te zijn.

Het onderzoek van BAAC bracht aan het licht dat de muur van het fort in de 
grachtbedding was ingegraven en dus niet direct bij de aanleg van het fort 
was opgebouwd. Een voorlopige conclusie zou kunnen zijn dat we op het 
kazerneterrein te maken hebben met een Spaans fort, gebouwd in de periode
1641-1643. Dit fort kenmerkt zich door een stelsel van grachten en aarden 
wallen, zonder bekleding. Pas in de loop van de 18e eeuw, mogelijk de 
periode 1730-1740, kunnen er muren zijn aangebracht rond het fort. Van deze 
vroege fase van muren is tot nu toe geen (archeologisch te controleren) spoor 
teruggevonden.
Aan het begin van de 19e eeuw is het fort in opdracht van de Fransen op 
zeer grote schaal verbouwd, waarbij de muren (opnieuw) zijn opgetrokken. 
De datering van het thans aanwezige muurwerk komt voornamelijk uit de 
gegevens die het balkenrooster onder de muur heeft opgeleverd. Zo is een
kapdatum van het hout tussen oktober 1806 en april 1807 een aanwijzing, in 
combinatie met het feit dat alle balken stevig met elkaar in verbinding staan 

19 Loopik (red.) 2014.
20 Van der Weerden 2015.
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en als zodanig niet gemakkelijk onafhankelijk te vervangen zijn. Daarnaast is 
de onderlinge afstand tussen de balken, zowel aan de oost- als de zuidzijde van 
het bastion, telkens vrijwel één meter, een maat die pas in de Franse tijd werd 
ingevoerd.
Van de vanaf 1910 gebouwde Frederik Hendrikkazerne zijn veel originele 
gebouwen nog op het kazerneterrein aanwezig. Wat betreft deze bebouwing is 
er voldoende informatie in de historische bronnen aanwezig. Dit geldt ook voor 
het gebruik en de personele bezetting ervan, met uitzondering van de Tweede 
Wereldoorlog en de periode vlak daarna.

Bijzonder waren in 2012/2013 de aangetroffen resten van de huizen aan de 
voormalige Brugstraat. Deze bebouwing is in oktober 1944 opgeofferd aan 
het vrije schootsveld van de Duitsers. De gevonden voorwerpen, zoals de 
gedeeltelijke inventaris van cafés en een garage, roepen tal van herinneringen 
op en helpen de periode van de Tweede Wereldoorlog een gezicht te geven. Een 
groot deel van de huizen aan de Brugstraat is archeologisch en deels ook (bouw)
historisch onderzocht. In verband met de geplande aanleg van een fietspad was 
een volledig onderzoek niet mogelijk.

Na de oorlog verrees er tegenover de kazerne een tijdelijke accommodatie ten 
behoeve van de werkverschaffing. In de loop van de jaren ’50 werden hierin 
mensen gehuisvest die uit Indonesië verdreven waren. Van de destijds aanwe-
zige barakken zijn sporen teruggevonden, naast een hoeveelheid karakteristiek 
vondstmateriaal van de bewoners. 

In 2016 is er opnieuw een grote opgravingscampagne uitgevoerd door BAAC.21 
Tijdens dit onderzoek werden delen van de zuidelijke gracht, de ravelijngracht 
en de muren van het fort blootgelegd. Hierbij moet opgemerkt worden dat er 

Afb. 2.3  Deel van de ravelijn-
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troffen in 2016.

21 Van der Weerden 2018.
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geen nieuwe of afwijkende feiten aan het licht zijn gekomen. De resultaten 
van de vooronderzoeken konden grotendeels bevestigd worden. Wel zijn alle 
muurdelen en grachten nauwkeurig gedocumenteerd en vastgelegd, zodat 
hiermee tijdens de nieuwbouw en consolidatie/restauratie rekening gehouden 
kan worden.

Uit de periode na het verdwijnen van het fort, ten tijde van de kazerne (1910-
2003), waren wel opvallende sporen en vondsten aanwezig. Het gaat hierbij om 
resten van de voormalige stormbaan en twee schuilkelders. Van de stormbaan 
resteerden voornamelijk paalgaten, waarin soms het hout van de palen bewaard 
was gebleven. De stormbaan besloeg volgens het beschikbare kaartmateriaal 
een smalle strook evenwijdig aan de spoorbaan. De aanwezige resten wezen 
er echter op dat de stormbaan in het verleden breder van opzet is geweest en 
meerdere malen is aangepast. Mogelijk hangen deze aanpassen samen met de 
Duitse bezetting van het terrein tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Op het kazerneterrein zijn tijdens de oorlogsjaren in totaal twaalf schuilkelders 
gebouwd. Tegenwoordig is geen van deze kelders nog intact aanwezig. Bij 
eerder archeologisch onderzoek zijn deze schuilkelders wel aangetroffen, 
maar niet of slechts summier opgetekend. Het onderzoek naar de twee 
schuilkelders achter gebouw B heeft goede resultaten opgeleverd. Vooral 
de meest westelijke schuilkelder bleek nog voor een groot deel aanwezig. 
Hierdoor kon onderzoek worden gedaan naar de opbouw, indeling en fasering. 
Op luchtfoto’s uit eind 1944 is te zien dat de kelders door vliegtuigbommen 
zijn getroffen. De sporen van deze inslagen zijn tijdens het veldwerk in grote 
getalen aangetroffen. Resten van eventuele slachtoffers zijn bij het huidige 
onderzoek niet aangetroffen. Er werd wel een fragment van een Duits militair 
identificatieplaatje verzameld (Erkennungsmarke). 

2.3 Historische achtergrond 

2.3.1 Algemeen

Voor een uitgebreide historische achtergrond wordt verwezen naar Van der 
Weerden 2015. Hieronder volgt een samenvatting, waarbij vooral aandacht 
wordt besteedt aan fort Sint-Michiel, de kazerne en het naoorlogse krijgs-
gevangenkamp waar in 1945 en 1946 Duitse mijnruimers verbleven. 

De naam Blerick lijkt afgeleid te zijn van Blariacum, de Romeinse nederzetting 
die voorkomt op de Romeinse Peutinger kaart. De precieze locatie van Romeins 
Blerick is aan de hand van deze kaart niet duidelijk. Deze Romeinse nederzetting 
is op basis van het tot nu toe rond Blerick uitgevoerde archeologisch onderzoek 
nog niet goed ruimtelijk te begrenzen. Vermoed wordt dat Blariacum zelf ten 
westen of ten zuidwesten van het kazerneterrein en Blerick zelf heeft gelegen. 
Wel zijn resten gevonden die waarschijnlijk toebehoren aan een Merovingisch 
grafveld en een nederzetting. Deze vondsten gedaan in de nabijheid van de 
huidige Antoniuslaan dateerden van de 5e tot 8e eeuw. Mogelijk dat er vanaf de 
5e eeuw sprake is van continuïteit van bewoning in Blerick.
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De eerste geschreven bron, na de Peutinger kaart, waarin Blerick voorkomt, 
dateert uit het eind van de 8e eeuw. Blerick wordt daar aangeduid met de 
naam Blaricge. De eerstvolgende bronnen dateren uit de 13e  eeuw en kennen 
verschillende schrijfwijzen: Blereke (1213), Blerick (1219) en (Blericke) (1231,
1238 en 1285). In al deze oorkonden is er sprake van schenking van goederen uit 
Blerick.
Naast een kerkgebouw, de Sint-Lambertuskerk, zullen in het middeleeuwse 
Blerick voornamelijk boerderijen, schuren en dergelijke hebben gestaan. 
Mogelijk was er in die tijd al sprake van een doorwaadbare plaats in de Maas 
ter hoogte van de Helling wat er toe geleid zal hebben dat op de kruising van 
de huidige Antoniuslaan/Pontanusstraat met de huidige Helling/Kloosterstraat 
een concentratie van bebouwing zal zijn ontstaan. Op de kaart van Jacob van 
Deventer (circa 1570) is de bebouwing langs de Maas geconcentreerd ten zuiden 
van de kerk.

De nabijheid van de stad Venlo zal zowel voor- als nadelen voor de bevolking 
van Blerick hebben gehad. Enerzijds zullen ze er een afzetgebied hebben 
gevonden voor hun agrarische producten. Anderzijds was de strategisch gunstig 
gelegen stad Venlo vaak onderwerp van twist. In een aantal gevallen sloeg zelfs 
het noodlot toe. Bij de belegeringen in 1543, 1586 en 1792 gingen (grote) delen 
van Blerick in vlammen op.
De belegeraars van Venlo sloegen vaak hun kampementen op aan de linker 
Maasoever niet ver van Blerick. Van daaruit konden zij de stad vrijelijk bestoken, 
terwijl het gevaar van een uitval van de belegerden vrij klein was: de rivier de 

Afb. 2.4  Het hoornwerk aan 
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22 Hermans & Moorman 2005, 
46.
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Maas vormde immers een groot obstakel. Gaandeweg zagen de Spanjaarden het
belang van een goede verdediging op linker Maasoever in. In 1641 begonnen zij 
daar met de bouw van het fort Sint-Michiel. Voor de bouw van dit fort werd het 
hoornwerk dat zich daar al bevond, afgebroken. De ontstaansgeschiedenis van 
dit hoornwerk is lastig te ontrafelen, aangezien er vrijwel geen bronnen over 
bestaan. Aan de hand van verschillende kaarten kan wat meer informatie over 
het hoornwerk achterhaald worden. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 
1560 is in het plangebied niet meer dan een weg getekend. Het is aan te nemen 
dat het voor Van Deventer relevant zou zijn om een eventueel aanwezige schans 
of hoornwerk in kaart te brengen. Op een kaart uit de periode 1632-1640 die 
gebruikt is voor militaire doeleinden door prins Willem II van Oranje, staat 
het hoornwerk in het onderzoeksgebied getekend. Aangezien het hoornwerk 
op de tweede kaart wel en op de eerste kaart niet staat aangegeven, is de 
schans waarschijnlijk tussen 1560 en 1630 aangelegd. Een exactere datering is 
vooralsnog niet te geven. 

2.3.2 Fort Sint-Michiel

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog stond Venlo vanaf het jaar 1586 onder Spaans 
bestuur. In 1632 wisten de Staatsen, onder leiding van Frederik Hendrik, Venlo te 
veroveren. Ze hielden de stad vijf jaar in bezit, waarna de Spanjaarden wederom 
heer en meester werden. Om te voorkomen dat de Staatsen Venlo weer zouden 
innemen, werd begonnen aan de uitbouw van de bestaande vestingwerken en 
de aanleg van een groot fort aan de overzijde van de Maas. De werkzaamheden 
aan het fort begonnen volgens de overlevering op 29 september 1641, de 
naamdag van de aartsengel Michaël. Het fort ontleent zijn naam dan ook aan 
deze dag. Het bouwwerk kwam in 1643 gereed, waarna het vermoedelijke 
16e-eeuwse aangelegde hoornwerk werd ontmanteld. Waarom de Spanjaarden 
juist op de westelijke oever van de Maas een fort aanlegden is niet geheel 
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duidelijk. Sommige schrijvers beweren dat de achterliggende bedoeling was 
om de stad na een opstand in bedwang te kunnen houden, terwijl anderen 
van mening zijn dat deze locatiekeuze voor de bescherming en de verdediging 
van de stad beter geëigend was. Een derde verklaring luidt dat het fort moest 
verhinderen dat de Staatsen vrijelijk van en naar Maastricht konden varen, een 
stad die destijds in Staatse handen was. 

Na de ingebruikname is het fort in de ruim 200 jaar dat het als zodanig gefun-
geerd heeft diverse malen in andere handen overgegaan. Daarbij is het vesting-
werk regelmatig aan de eisen van de nieuwe eigenaren aangepast. Onder 
Spaans bestuur lijkt het fort nagenoeg ongewijzigd te zijn gebleven. Het fort 
werd gebouwd in de vorm van een gelijkmatige vijfhoek, voorzien van vijf 
bastions. Voor de courtines (hoofdwal tussen twee bastions) bevonden zich 
onderwallen en een droge gracht. Onder de courtines bevonden zich poternes 
(gewelfde doorgangen). Het naar alle zijden verdedigbare fort bestond in feite 
slechts uit aarden terrassen. Op het binnenterrein bevonden zich barakken die 
plaats boden aan circa 300 officieren en soldaten. De enige poort en brug 
bevonden zich aan de Maaszijde. In 1646 kwam voor de Spanjaarden de vuur-
doop. Een leger onder Frederik Hendrik sloeg op 10 oktober een kampement op 
tussen Genooi en Velden. Het lukte echter niet om Venlo met een verrassings-
aanval in te nemen. 

In 1702 werd het fort opnieuw op de proef gesteld. Het waren opnieuw Staatse 
troepen die het fort zouden belegeren. Dit maal zouden de troepen hier wel 
in slagen. Eén van de verbeteringen die na 1702 werden uitgevoerd was de 
constructie van twee aarden wallen die het fort met de Maas verbonden. Deze 
zijn afgebeeld op een kaart van Carel Allard uit 1714. Ook binnen het fort 
werden er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waaronder bij de barakken. 
De meest ingrijpende veranderingen kwamen na de Franse verovering in 
1793. Zo zou tussen de Maas en het fort een versterkt bruggenhoofd en een 
bomvrije traverse met hospitaal en levensmiddelenmagazijn aangelegd worden. 
Uiteindelijk werden alleen herstelwerkzaamheden aan het fort zelf gerealiseerd. 
De bastions werden verbeterd en de grachten en muren hersteld. Deze waren 
deels beschadigd en vervallen. De oostzijde van het fort kreeg een keel (open 
gedeelte) naar de Maas, waarvoor de daar aanwezige verdedigingswerken 
werden geslecht. Zodoende kon het fort, indien het werd ingenomen, altijd 
vanuit de stad worden ingezien en bestookt. In de ruimte tussen de beide 
wallen naar de Maas werd een lunet aangelegd. Verder kwamen er twee 
kruitmagazijnen en twee wachthuisjes. 

Nieuwe, grootschalige werkzaamheden vonden was weer plaats tussen 1806 
en 1810. Hoewel niet geheel duidelijk wordt in hoeverre bepaalde muren en 
grachten al aanwezig waren, valt op dat de oostzijde inderdaad afwijkt van de 
rest van het fort. Keuller doet in 1843 verslag van de werkzaamheden: “…het 
revêteren der bolwerken en wallen van het fort Sint-Michiel, mitsgaders het 
optrekken eener gecreneleerde muur aan de voorzijde van hetzelfde, begonnen 
in 1806 en voltooid in 1808”.23 Het woord revêteren heeft betrekking op het 
bekleden van aarden wallen met muren, gecreneleerd betekent van schietgaten 
voorzien.

23 Keuller 1843, 207.
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Onder Nederlands bestuur werden in de periode 1814-1830 eveneens ambi-
tieuze plannen gemaakt. In de praktijk werd alleen het hoognodige onderhoud 
uitgevoerd. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het uitbreken van de 
zogenaamde Belgische Opstand in de Zuidelijke Nederlanden. Onder druk van 
de bevolking opende de stad op 11 november 1830 haar poorten voor een 
Belgische troepenmacht onder leiding van generaal Daine. Onder Belgisch 
bewind werd tussen het fort en de Maas een aarden bastion aangelegd (fort 
Leopold). Op het moment dat de Belgen de stad in 1839 (Vrede van Londen) 
teruggaven aan Nederland vervulde het fort eigenlijk al geen actieve rol meer 
in de landsverdediging. Vanwege de mogelijke Pruisische dreiging bleven 
de vestingwerken nog enkele decennia gehandhaafd. Toen het Pruisische 
gevaar geweken was, werd de status van vestingstad opgeheven (29 mei 
1867). Hiermee was het Rijk verlost van de kostbare vestingwerken en kon de 
stad Venlo eindelijk uitbreiden. In 1872 ontwierp de daarvoor aangestelde 
architect F.W. van Gendt een eerste plan voor de afbraak en herinrichting van 
de vestingwerken, in 1880 volgde het definitieve plan. De plannen lijken vooral 
betrekking te hebben op het gebied ten oosten van de Maas. Voor het gebied 
aan de Blerickse zijde van de Maas is het ontstaan van een nieuwe weg tussen 
de weg naar Maastricht en de weg naar Horst van belang. Deze weg staat 
op de plankaart van 1880 aangeduid als “Nieuwe Kiezelweg”, maar zal later 
de namen Horsterweg en Garnizoenweg gaan dragen. Al in 1872 werd het 
terrein van het fort verkocht aan de Blerickse aannemer Linskens. Via diverse 
eigenaren, waaronder de Blerickse notaris mr. J. Clercx, kwam het terrein in 1894 
bezit van het echtpaar Zegers-De Rijk. Dit bouwde op het terrein een villa in 
eclecticistische stijl met bijbehorende garage. In 1909 verkocht het echtpaar hun 
grond voor de bouw van de nieuwe kazerne.

Afb. 2.6  De Staatse beleger-
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2.3.3 Kazerne

De Blerickse kazerne werd onder verantwoordelijkheid van majoor Makkink 
ontworpen volgens het paviljoenstelsel. Het belangrijkste kenmerk hiervan 
was dat de verschillende functies in afzonderlijke gebouwen waren onder 
gebracht. Zo waren er bijvoorbeeld vier legeringsgebouwen, een kantine, een 
wachtgebouw, een scherm- en gymnastiekgebouw en twee exercitieloodsen. 
De gebouwen stonden aan drie zijden van de centrale appelplaats, dat tevens 
het exercitieterrein was. De bouw van het complex duurde van 1910 tot 1913. 
In november 1913 konden het tweede en derde bataljon van het 2e Regiment 
Infanterie hun intrek in de kazerne nemen. Pas in 1934 kreeg de kazerne de 
naam Frederik Hendrikkazerne, vernoemd naar Frederik Hendrik van Oranje, 
bijgenaamd de Stedendwinger. Zoals eerder vermeld veroverde deze in 1632 
de stad Venlo. Villa Zegers fungeerde in de kazernetijd als woning voor de 
Hoofdopzichter Fortificatiën en als kantoor voor de genie. In 1948 wordt de villa 
wegens opgelopen oorlogsschade gesloopt.

De kazerne is meerdere malen verbouwd en aangepast. De eerste veranderingen 
vonden zelfs al kort na de opening plaatst. In 1918 verrijzen er ten zuiden van 
loods S (exercitieloods) twee nieuwe logiesgebouwen. Elk gebouw bestond 
uit twee vertrekken voor manschappen, een vertrek voor onderofficieren en 
een waslokaal. In totaal konden 288 militairen worden gehuisvest (144 per 
gebouw). Later werden deze loodsen gebruikt voor de opslag van meubelen 
en geniemateriaal en als timmermanswerkplaats. Beide zijn kort na de 
oorlog gesloopt. Gebouw R (tussen loods S en gebouw A gelegen) en was 
oorspronkelijk een stal. Hierin werden acht officierspaarden, de stalwacht, 
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paardentuig en hooi opgeborgen. In 1952 wordt het gebouw fors uitgebreid 
in zuidelijke richting. Het doet daarna dienst als bergplaats voor banden en 
gasmaskers. In het uiterste zuiden van het terrein, ter hoogte van loods S en 
gebouw R verrijst in 1966 een geniebureau met werkplaatsen (gebouwen 
AS en AS1). Op de locatie van het geniegebouw waren in 1948 al een vijftal 
nissenhutten verrezen, welke als magazijn voor de genie dienden. Deze 
zijn te zien op een luchtfoto uit de jaren ’50, waarbij ook duidelijk is dat 
de logiesgebouwen dan al verdwenen zijn. Langs de zuidwestzijde van het 
terrein, evenwijdig aan de spoorlijn, verrijst een nieuwe stormbaan. De uiterste 
zuidgrens ligt ter hoogte van loods S. 
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2.3.4 Duitse mijnruimerskamp (1945-1946)

- Inleiding
Na de Duitse capitulatie bevonden zich binnen de zogenaamde ‘Festung 
Holland’ nog circa 120.000 tot 150.0000 Duitse troepen.24 Deze manschappen 
moesten worden ontwapend, geregistreerd en geïnterneerd. De Duitse 
Oberbefehlshaber der Niederlande en Wehrmachtsbefehlshaber in den Nieder-
landen waren grotendeels zelf verantwoordelijk voor het ontwapenen en het 
verzorgen van deze troepen. Een groot deel wordt in zogenaamde concentratie-
gebieden vastgezet om na ontwapening en registratie rond 21 mei 1945 naar 
interneringskampen in Ostfriesland te marcheren. Niet alle troepen keren 
echter huiswaarts. Na de capitulatie wordt er een geallieerd bevel uitgegeven 
waarin wordt opgenomen dat er uit het bestand van de bij het 25e Duitse leger 
ondergebrachte genie-eenheden een Pionier-Brigade zou worden gevormd 
die wordt belast met het ruimen van de mijnen en munitie.25 De mannen in 
deze nieuwe Brigade behoorden tot de duizenden Duitse militairen die in 
Noorwegen, Denemarken, België en Frankrijk, na de capitulatie werden ingezet 
voor ruimingswerkzaamheden. Vrijwillig was het dienen in de Pionier-Brigade in 
deze periode niet. De mannen werden verplicht tot het dienen in deze brigade 
en zaten tussen 1945 tot 1947 verspreid over Nederland achter prikkeldraad vast 
in speciale mijnruimerskampen.26 

Nu, bijna 75 jaar na dato, lijkt het onwaarschijnlijk dat we in Europa na een 
conflict gevangenen zouden vasthouden en inzetten om levensgevaarlijke 
handelingen uit te voeren. Na de val van het Derde Rijk heerst er echter een 
ander sentiment. Onder andere in Nederland willen de Britten en Canadezen dat 
de achtergebleven Duitse militairen een actieve rol spelen in de wederopbouw 
van het land. Ze hebben immers zelf voor een enorme ravage gezorgd en er 
zijn te weinig vrijwilligers en militairen om het enorme karwei te klaren. Het 
was simpelweg de meest effectieve manier om het land snel weer op de been te 
krijgen.

Afb. 2.9  Het afmarcheren van 

Duitse militairen na de demo-

bilisatie in 1945 (Collectie 

N. Warmerdam).

24 BArch, BW/57/296, Bund 
Deutscher Fallschirmjäger 
e.V., tekst Otto Schwentker.
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Het inzetten van deze mannen bracht echter problemen met zich mee. Volgens 
het Krijgsgevangenenverdrag, dat onderdeel was van het Verdrag van Genève, 
was het verboden krijgsgevangenen te verplichten tot het uitvoeren van onge-
zonde of gevaarlijke werkzaamheden.27 Het spreekt voor zich dat het ruimen 
van mijnen en munitie tot de hier bedoelde verboden werkzaamheden 
behoorde. Er wordt echter een manier gevonden om onder het getekende 
verdrag uit te komen. De militairen wordt in de eerste plaats de krijgsgevan-
genenstatus onthouden en geclassificeerd als Disarmed Enemy Forces (DEF), of 
Surrendered Enemy Personnel (SEP).28 Met deze status kunnen de troepen wel 
als zeer goedkope arbeidskrachten worden gebruikt en gelden de regels uit 
het verdrag niet. Deze status werd de gevangenen lang onthouden. Ook als ze 
op 1 oktober 1945 worden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Pas 
op 23 juli 1946 zouden ze officieel als krijgsgevangenen worden beschouwd en 
aangemerkt.29 De werkzaamheden waren toen al voor een groot deel afgerond. 
Om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen, werd er in de Vierde 
Geneefse Conventie van 1949 expliciet een losse zin in opgenomen in het 
´Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen´. Vanaf 1949 wordt 
gesteld dat het ruimen van mijnen en gelijkende objecten als gevaarlijk werk 
wordt gezien en dit niet door krijgsgevangenen mag worden uitgevoerd.30 

- Brigade Draeger
De brigade die in Nederland verantwoordelijk is voor de ruiming van de 
mijnenvelden is de op 20 mei 1945 opgerichte Pionier Brigade Draeger, 
vernoemd naar de commandant Rudolf Draeger. Draeger was de voormalige 
Pionierführer van het in Nederland gelegerde LXXXVIII. Armeekorps (88e 
legerkorps). Van de circa 7000 manschappen die in Nederland achterbleven, 
vielen er bij de oprichting 3244 manschappen en onderofficieren en 105 

Afb. 2.10  De commandant 

van de Pionier Brigade, Ober-

stleutnant R. Draeger wijst 

aan waar in Hoek van Holland 

de verschillende mijnenvelden 

liggen (NL-HaNA_2.24.01.13).

27 Verdrag betreffende 
de behandeling van 
krijgsgevangenen (Geneve 
1929), H3 – artikel 31 en 32. 

28 Meijers 2013, 63.
29 Van Woensel 2004, 73.
30 Verdrag van Genève 

1949, artikel 52 (https://
wetten.overheid.nl/
BWBV0005584/1955-02-03).



37                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

officieren onder het bevel van ‘Draeger’.31 Het aantal zou in het najaar van 1945 
toenemen tot 115 officieren en 3573 manschappen. De brigade bestond uit een 
eigen staf, een Sanitätszug/Brigade-Lazarett voor de ziekenverpleging, twee 
regimenten (Pionier regiment I en Pionier Regiment II) en acht bataljons die 
onder deze regimenten vielen.32 Hiervan waren er zeven actieve veldeenheden 
en was er één als depoteenheid aangesteld. Pionier Regiment I bestond uit:

•	 Bataljonsstaf 1 (staf van het regiment);
•	 Fallschirm-Pionier-Bataillon 6
•	 Heeres-Pionier-Bataillon 758 (met deel 2./Fallschirm-Pionier-Bataillon 2)
•	 Pionier-Bataillon 526
•	 Pionier-Bataillon 346. 

Onder Pionier Regiment II  dienden drie actieve veldbataljons en een 
depoteenheid:

•	 Bataljonsstaf 2
•	 Fallschirm-Pionier-Bataillon I/20 
•	 Pionier-Bataillon 361 
•	 Pionier-Bataillon 331
•	 Pionier-Bataillon Groh (Pionierzug Hoek van Holland die als 

depoteenheid diende). 

Voor de verpleging wordt Sanitätszug 2/331 aangewezen. Deze hadden 
de beschikking over een eigen Brigade-Lazarett. Voor de bevelstructuur, 
legeringsplaatsen en troepensterktes zoals deze omstreeks 10.10.1945 bestond, 
wordt verwezen naar afbeelding 2.11.33 

Met het explosievenvrij opleveren van grote delen van Nederland waren 
minder manschappen noodzakelijk voor het resterende ruimingswerk dat zich 
voornamelijk op het zuiden van Nederland zou richten. In december 1945 
en januari 1946 wordt de brigade daarom hervormd. Een aantal van circa 
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1300 manschappen zou voldoende worden geacht voor de laatste fase van 
de ruiming. Uit Brigade Draeger werden twee nieuwe bataljons gevormd en 
twee Sprengzüge (bom- en munitieruimingsploegen) opgericht. Hauptmann 
Kaschta kreeg de leiding over deze nieuwe Sprengzüge en bataljons. De nieuw 
opgerichte onderdelen vielen vanaf dat moment onder Pionier Regiment I, dat 
ook wel Pionier Regiment Kaschta werd genoemd. Het regiment maakte zich op 
21 januari 1946 los uit Draeger. Op dat moment voerde Kaschta het bevel over 
34 officieren, 230 onderofficieren en 792 manschappen. De overige militairen 
werden uit hun taak ontheven, waarna Brigade Draeger eind januari in de oude 
vorm niet meer bestond.34 In het begin van 1946 vallen de volgende onderdelen 
onder het nieuwe regiment:

•	 Regimentsstaf
•	 Sprengzug
•	 Sprengkommando Möller (later Sprengkommando Löwinger of 

Feuerwerkerkommando)
•	 Kabelkommando
•	 twee bataljons (Pionier-Bataillon 361 en Pionier-Bataillon 758) met elk 

een eigen staf en vier compagnieën.35 

De laatste hervorming vindt in de zomer van 1946 plaats. Na een jaar waarin 
intensief mijnen zijn geruimd, is het grootste deel van Nederland mijnenvrij. 
Dit betekende dat er aanzienlijk minder krijgsgevangenen noodzakelijk waren 
voor de resterende werkzaamheden. Uit het regiment wordt het Detachement 
Duitse Krijgsgevangenen geformeerd. Hieronder vallen zowel mijnenruimers 
uit de twee oude bataljons als enkele explosievenruimers uit de Sprengzüge. In 
totaal gaat het om circa 300 manschappen, 180 vrijwilligers die langer bij het 
regiment blijven en 120 gevangenen die gedwongen worden aangesteld. Of de 
180 manschappen daadwerkelijk vrijwillig bleven valt nog te bezien. Vele waren 
afkomstig uit het oosten van Duitsland dat toen in de Russische bezettingszone 
viel. Deze mannen konden hierdoor niet zomaar naar huis toe, waardoor en er 
vele onzekerheden bestonden.36 Inspektor Karl-Heinz Marotzki heeft de leiding 
over het detachement dat op dat moment uit één staf en twee compagnieën (I. 
Kompanie en II. Kompanie) bestaat.37 

De circa 300 mannen die in Nederland de resterende werkzaamheden uitvoer-
den, bleven nog bijna een jaar werkzaam. In de loop van 1947 worden steeds 
meer manschappen uit het detachement ontbonden en op 2 oktober 1947 
wordt de laatste groep Duitse militairen naar Hoek van Holland gebracht om 
van daaruit per trein naar het Münsterlager te worden getransporteerd. Hier 
worden de mannen opgevangen om te worden overgedragen aan de Britse 
militaire autoriteiten.38 

- Ruiming in Zuid-Nederland
Na de ruiming in West-Nederland verschuift de focus naar het zuiden van het 
land. Het kamp op het kazerneterrein in Blerick is op dat moment één van de 
in Zuid-Nederland gelegen kampen.39 Tot eind 1946 zijn de militairen in Blerick 
actief. Het ruimen in Limburg en Brabant leverde voor de manschappen wel 
een compleet andere situatie op dan aan de Hollandse kust. De mijnenruimers 
krijgen te maken met veelal niet gekarteerde Duitse mijnenvelden (waardoor 

34 Van Woensel 2004, 67-69.
35 Meijers 2013, 144; Van 

Woensel 2004, 68-69; SSA, 
Ministerie van Defensie te 
Rijswijk – Archiefstukken van 
de MMOD, Toepassing 27.

36 Jung 1966, 203-204; Van 
Woensel 2004, 69.

37 NL-HaNA, Collectie BRIOP / 
archieven van OD en de BS, 
2.13.208, inv.nr.7112, MMOD, 
ruimingsrapport over de 
periode van 28 September 
t/m 12 oktober 1947; SSA, 
Ministerie van Defensie te 
Rijswijk – Archiefstukken van 
de MMOD, Toepassing 27, 
inv.nr. A.A. 1, namentliche 
Aufstellung der Angehörigen 
der Pion. Einheiten in Utrecht 
und das neuen Detachement 
Duitse Mijnenruimers, 28 
september 1946.

38 NL-HaNA, Collectie BRIOP / 
archieven van OD en de BS, 
2.13.208, inv.nr.7112, MMOD, 
ruimingsrapport over de 
periode van 28 September t/m 
12 oktober 1947.

39 BArch, BW/57/296, Bund 
Deutscher Fallschirmjäger 
e.V., tekst Otto Schwentker.
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het type en aantal mijnen grotendeels onzeker is), geallieerde mijnenvelden, 
verspreid in het terrein liggende munitieartikelen die na de gevechten in deze 
gebieden zijn achtergebleven en veel versperringen van zowel geallieerde als 
Duitse hand. Al deze zaken dienden tijdens de werkzaamheden te worden 
ontmanteld zodat de gebieden konden worden vrijgegeven. Hier bovenop 
dienden incidentele meldingen van burgers gecontroleerd te worden, 
afwijkingen bij gekarteerde mijnenvelden te worden nagelopen en moesten 
stukken landbouwgrond worden voorbewerkt om achtergebleven mijnen alsnog 
op te sporen.40

- De Duitse mijnruimers op de kazerne
Eind augustus 1945 komen de eerste Duitse mijnruimers op de kazerne aan. 
Het kamp is in de weken hiervoor al ingericht zodat de troepen direct kunnen 
worden opgevangen en er zonder grote vertraging met het ruimen van mijnen 
kan worden begonnen. Op de kazerne lag vanaf dat moment de staf van 
Pionier Regiment I en Pionier Bataillon 758 (met de staf).41 Daarnaast wordt er 
een ziekenboeg ingericht voor de verpleging van gewonden.42 Op 10 oktober 
verblijven er in het kamp 479 Duitse gevangenen. Na de hervorming tot Pionier 
Regiment I veranderd de bezetting. Het aantal manschappen daalde in aantal 
en ook de samenstelling van de troepen wijzigt. Vanaf begin 1946 worden de 
staf van Pionier Bataillon 758, de derde compagnie van Pionier Bataillon 758 
en Sprengkommando Möller in het kamp op de kazerne ondergebracht. Het 
totaal aantal mijnruimers wordt dan teruggebracht tot slechts 173 militairen.43 
Het aantal manschappen wordt in de loop van het jaar verder teruggevoerd.44 
Begin september zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond en wordt het 
kamp op het kazerneterrein verlaten om plaats te maken voor Nederlandse 
militairen. De nog resterende gevangenen vinden een nieuw onderkomen 
in het voormalige kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst in Roggel. In de 
tweede week van augustus wordt dit kamp in orde gemaakt en worden er geen 
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42 Thamm 2009, 61.
43 Meijers 2013, 144.
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ruimingswerkzaamheden uitgevoerd. Ook in de eerste week van september ligt 
het werk tijdelijk stil om dat de kazerne ‘schoon’ moet worden opgeleverd. Dit 
hield in dat de prikkeldraadomheining en enkele noodgebouwen met behulp 
van de krijgsgevangenen werden verwijderd en de gebouwen leeg werden 
opgeleverd.45

- Bewakingseenheden
De bewaking van de Duitse mijnruimers wisselde in de eerste maanden na de 
oorlog flink. Het is een komen en gaan van bewakingseenheden en bevel-
voerders. De brigade zou onder andere onder bewaking en technisch toezicht 
staan van Canadese, Britse, Joodse (Jewish Brigade Group) en Nederlandse 
eenheden. Pas onder Nederlands toezicht zou de brigade voor een langere tijd 
de zelfde bewakingseenheden behouden.

De brigade stond in eerste instantie onder Canadees toezicht.46  Hier waren het 
eenheden van het First Canadian Corps die verantwoordelijk waren voor de 
bewaking en inrichting van de mijnruimerskampen in het westen van het land. 
De directe technische ondersteuning en toezicht werden verleend door de Royal 
Engineers van de 49th (West Riding) Division en de Royal Canadian Engineers 
van de 1st Canadian Division.47 In juni neemt het Chief Engineer Netherlands 
District het bevel over. Het technische toezicht in het veld wordt dan door het 
Britse 66th field  Company van de Royal Engineers verzorgd, waartoe ook de 
503rd Field company en 6 Netherlands Engineer company (Nederlandse genie 
eenheid) behoren.48 Al op 5 juli gaat het bevel over naar het hoofdkwartier 
van de Britse 6th Army Troops Engineers. De eenheden die voor het directe 
technische toezicht zorgen blijven gelijk. De Britse eenheden worden nog 
in hetzelfde jaar, op 17 augustus, afgewisseld door de Jewish Independent 
Brigade Group. Dit was een in 1944 opgerichte gevechtseenheid die uitsluitend 
uit Joodse militairen bestond, hun eigen staf en officieren hadden en ook hun 
eigen vlag voerden.49 Deze Jewish Brigade had hiervoor actie gezien in Italië 
en lag tot in de zomer in de omgeving van het noorden van dit land.50 De 
verschillende eenheden die onder deze Group ressorteerden waren belast met 
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50 Beckman 1998.
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de bewaking en administratie over Brigade Draeger. Om de losse eenheden van 
de brigade centraal te coördineren, is de Palestine Group of the Netherlands 
opgericht.51 De 604th Field Battery van het 200th Field Regiment van de Royal 
Artillery (bestaande uit Joodse militairen) zou de Duitse manschappen op 
de Frederik Hendrikkazerne bewaken tot aan de Nederlandse overname in 
september 1945.52 

In de zomer van 1945 beginnen de voorbereidingen om de Duitse gevangenen 
aan de Nederlandse militaire autoriteiten over te dragen. Dit gebeurt onder 
andere door het opleiden van Nederlandse eenheden. De overname van de 
Duitse gevangenen ging niet over één nacht ijs. Het Supreme Headquarters 
Allied Expeditionary Force Mission (SHAEF) laat op 20 juni aan de Nederlandse 
Chief of Staff van de Netherlands Military Administration weten dat ze voor 
24 juni 1945 graag willen weten hoeveel gevangenen er daadwerkelijk nodig 
zijn voor de wederopbouw en welke eisen zij stellen aan de eventuele over-
dracht. De condities zijn als volgt: de Nederlandse krijgsmacht zou volledig ver-
antwoordelijk worden voor het betalen en dagelijkse onderhoudt van de man-
schappen, de Duitse mijnruimers dienden officieel de krijgsgevangenenstatus 
te verkrijgen, zoals gesteld in het Verdrag van Genève, Amerikaanse en Britse 
autoriteiten blijven het recht houden manschappen terug te vorderen wanneer 
dit in de toekomst nodig blijkt en als laatst dienen mogelijk oorlogscriminelen 
die zich onder de gevangenen bevinden op verzoek te worden teruggestuurd.53 
De brief sluit af met de vraag wanneer de Nederlandse staat daadwerkelijk 
in staat zou zijn om de troepen over te nemen. Deze overname kwam er in 
het najaar, in oktober, officieel. De geallieerde eenheden zouden enkel in de 
overgangsfase nog ondersteuning bieden. In november worden de laatste 
troepen teruggetrokken, waarna de volledige verantwoordelijkheid bij de 
Nederlandse staat en krijgsmacht kwam te liggen. Om het bevel centraal 
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te kunnen regelen werd de staf van het 13e Regiment Infanterie (13 R.I.) 
ontheven uit haar oorspronkelijke taken en als afzonderlijke dienst ingedeeld 
bij de staf van de Mijnopruimingsdienst (M.O.D.). Deze zou tijdelijk de naam 
‘Staf Duitsche Krijgsgevangenen in Nederland’ krijgen.54 Op 9 mei wordt 
de bewakingsstructuur gevormd en wordt ook het 13e R.I. uit hun functie 
ontheven.55

Al in september, nog voor de officiële overname, worden de bewakers van 
the Jewish Brigade langzaam afgelost door Nederlandse bewakingseenheden. 
In Blerick zijn het de 4e en de 5e compagnie van het tweede bataljon van het 
8e Regiment Infanterie die de taken van de 604th Field Battery (Palestine) 
overnemen.56 De 4e compagnie houdt het technische toezicht op het ruimen 
terwijl de 5e compagnie als bewakingseenheid wordt aangesteld.57 De troepen 
die onder dit bataljon van het 8e Regiment Infanterie dienden waren gevormd 
uit het Dutch National Battalion. 58 Dit was een bataljon dat uit voormalige 
verzetsstrijders en onderduikers uit de Achterhoek bestond.59 Nadat de 
manschappen hun opleiding tot het ruimen van mijnen hadden afgerond, 
werden ze vrijwel direct ingezet bij de technische en dagelijkse bewaking van 
Duitse mijnruimers.60 

In mei 1946 wordt de Nederlandse bewaking en technische beveiliging her-
vormd. Het eerste bataljon van het 2e Regiment Infanterie en het tweede 
bataljon van het 8e Regiment Infanterie worden opgeheven. Uit deze bataljons 
wordt het Bataljon Technische Bewakingstroepen (B.T.B.) gevormd dat de 
oude taken van eerder genoemde eenheden zou overnemen.61 Dit nieuwe 
bataljon bestond naast de staf uit 6 compagnieën. In Blerick was een deel van 
de 4e compagnie van de B.T.B. verantwoordelijk voor het technische toezicht 
en de bewaking van de ruimers en het kamp. Tot aan het vertrek van de 
krijgsgevangenen van de kazerne zou de compagnie de bewaking en toezicht 
over de Duitse mijnruimers houden. 

- De dagelijkse praktijk
De eenheden die voor het ruimen verantwoordelijk waren, behielden hun 
eigen materiaal (vaak gering in aantal) en ook de bevelstructuur en krijgstucht 
was in Duitse handen. Dit betekende voor de kampen dan ook dat er weinig 
bemoeienis kwam van de Nederlandse bewaking en ze relatief autonoom 
opereerden. De Nederlandse troepen waren voornamelijk aanwezig voor het 
technisch toezicht, transport en de bewaking. Het waren de Duitse officieren die 
de ruimgroepen en werkzaamheden indeelden.

Ook in het veld behouden de Duitse ruimploegen veel vrijheid. Een zoekgroep 
bestaat uit twee tot drie man die elk als parallel werkende groep een tussen-
ruimte hadden van 50 m in verband met de veiligheid bij eventuele ongelukken. 
Voor het technisch toezicht in het veld was een Nederlandse militair aangesteld 
die in het ruimen van mijnen was getraind. Deze militair houdt op korte afstand 
toezicht op het ruimen en kijkt of de Duitser het ruimen ook daadwerkelijk 
goed doet. Daarnaast waren er militairen die voor de algemene bewaking 
waren aangesteld. Deze wacht staat op een veilige afstand en houdt toezicht 
op de werkzaamheden en de manschappen zelf. Ook houdt deze de burgers 
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op afstand en beschermt hij de Duitse militairen tegen eventueel geweld van 
derden. Verder zijn er bij elke ruimploeg één tot twee Duitse hospitaalsoldaten 
aanwezig voor het verlenen van eerste hulp en is er per compagnie één 
startklare ambulance beschikbaar om de gewonden snel naar een ziekenhuis te 
kunnen verplaatsten.62

In oktober 1945 krijgen de Duitse krijgsgevangenen ook andere taken toebe-
deeld naast het ruimen van mijnen en explosieven. De Britse bewakingseen-
heden erkenden de hoge werkdruk en de stress die de werkzaamheden met zich 
meebrengen al eerder. Om de risico’s en het aantal slachtoffers te verminderen 
wordt er op 15 oktober 1945 dan ook bepaald dat de mijnruimers per week 
twee dagen andere werkzaamheden en taken moeten uitvoeren. Van Hasselt, 
de commandant van de M.O.D. schrijft hierover dat de commandanten van 
Nederlandse bewakings- en ondersteuningseenheden met deze regeling door 
moeten gaan, maar dit niet meer dan twee dagen moeten worden om het 
ruimen niet te vertragen. Onder de ‘overige’ werkzaamheden vielen onder 
andere het dichtgooien van loopgraven en schuttersputten, het verwijderen 
van versperringen, waaronder prikkeldraad- en wegversperringen, het plaatsen 
van waarschuwingsborden, het laden en ontladen (laten springen) van genie- 
opslagplaatsen en het opruimen van puin.63 
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2.4 Onderzoeksvragen 

Het onderzoek past in het archeologiebeleid van de gemeente Venlo. Zowel 
Romeins Blariacum als Venlo Vestingstad zijn speerpunten in de Erfgoednota 
van de gemeente.64 
De onderzoeksvragen zijn toegespitst op de tijdens het vooronderzoek 
onderscheiden vindplaatsen (zie afb. 2.2). Logischerwijs zijn de vragen die 
betrekking hebben op vindplaats 7, het fort Sint-Michiel, het meest uitgebreid. 
Het betreft een uitgebreide en actuele lijst vragen, die mede voortvloeien 
uit de aanbevelingen opgesteld door de auteurs van de eerder uitgevoerde 
opgravingen door respectievelijk Archeodienst, ADC en BAAC en de historische 
inventarisaties. Daaraan is tot slot nog een serie specifieke vragen toegevoegd 
voor het uit te voeren bouwhistorisch onderzoek. Deze zijn geordend naar de te 
verwachten aan te treffen verschillende bouwkundige elementen.
In principe gelden de onderzoeksvragen voor het totale plangebied 
Kazerneterrein, inclusief de historische documentatie. Het kan dus betekenen 
dat sommige van deze vragen daardoor voor een bepaalde fase of zone niet, of 
minder aan de orde zijn. In het Programma van Eisen (PvE) zijn de onderstaande 
onderzoeksvragen opgenomen:65

n  Algemeen:
1. Wat zijn de begin- en einddatering van de onderscheiden vindplaatsen?
2. Wat zijn de ligging, omvang en het karakter van de verschillende 

vindplaatsen?
3. Heeft erosie van de aangetroffen archeologische resten (onderverdeeld naar 

vindplaats) plaatsgevonden? Zo ja, hoe en wanneer?
4. Welke vondstcategorieën zijn per vindplaats aangetroffen en wat is hun 

datering?
5. Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw binnen 

het onderzoeksgebied en komt die overeen met de resultaten uit de eerdere 
inventariserende onderzoeken?

6. Welke mogelijkheden zijn er per vindplaats voor het specifiek dateren van 
sporen en structuren met behulp van natuurwetenschappelijke technieken als 
dendrochronologie, OSL en C-14?

7. Welke mogelijkheden zijn er voor ecologisch en botanisch onderzoek en 
welke bijdrage kan dit onderzoek leveren aan de reconstructie van het 
landschap en de voedseleconomie van ieder onderscheiden vindplaats en 
archeologische periode?

n  Vindplaats 1:
8. Wat is de aard van vindplaats 1, is er sprake van een nederzetting?
9. Kunnen de sporen van vindplaats 1 nader gedateerd worden?
10. Beperken de sporen van vindplaats 1 zich tot een strook van 30-40 m aan 

weerszijden van een (Romeinse) weg of bevinden ze zich ook elders in het 
plangebied?

11. Bestaat er verband tussen vindplaats 1 en de weg van vindplaats 4 of heeft 
vindplaats 1 niets met de weg te maken?

64 Denessen & Dolmans 2007.
65 Hessing et al. 2016.
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n  Vindplaats 3:
12. Kunnen de sporen van vindplaats 3 nader gedateerd worden?
13. Kan er een fasering aangetoond worden en zo ja, hoe ziet die eruit?
14. Kan er continuïteit vanuit de ijzertijd worden aangetoond?
15. Kan er continuïteit naar de vroege middeleeuwen worden aangetoond?
16. Hangt de vindplaats samen met de (Romeinse) weg (vindplaats 4)?
17. Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats met Blariacum geïdentificeerd kan 

worden? Zo ja, welke en hoeveel waarde kan aan deze aanwijzingen worden 
toegeschreven?

18. Zijn er aanwijzingen voor de ligging van de noord-zuid verlopende 
Romeinse hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen of een andere noord-zuid 
verlopende weg?

n  Vindplaats 4:
19. Welke Romeinse sporen en structuren zijn aangetroffen?
20. Waar kan een Romeinse weg binnen het plangebied aangetoond worden? 

Zo ja, wat zijn het exacte verloop en de verschijningsvorm van die weg 
(verhard, onverhard, breedte, greppels)?

21. Zijn er concrete aanwijzingen dat een van de wegen het verlengde van de in 
Raaijweide aangetroffen grindweg vormt?

22. Zijn er langs de wegen begeleidende structuren (bijv. graven of 
bewoningssporen) of ander (los) vondstmateriaal aanwezig? Zo ja, wat is hun 
datering?

23. Wat is het verband tussen vindplaats 4 en vindplaatsen 1 en 3?
24. Kan de gebruiksperiode van de wegen en andere sporen exacter begrensd 

worden dan tot nu toe het geval was?
25. Kunnen de nederzettingssporen begrensd worden in tijd en plaats.
26. Welke bijdrage kunnen de Romeinse sporen en vondsten leveren aan de 

geschiedenis van Venlo.
27. Wat kunnen de Romeinse vondsten zeggen over de grootte, verspreiding, 

tijdsspanne en aard van de Romeinse bewoning?
28. Wat kan gezegd worden over de Romeinse bewoning in de 3de en 4de 

eeuw?.
29. Welke aanwijzingen zijn er voor bewoning continuïteit tot in de 

Merovingische (en Karolingische) tijd.

n  Vindplaats 6:
30. Kan aan de hand van de haardkuilen en eventuele andere sporen 

geconcludeerd worden waar de kampementen van de fortbouwers lagen, 
m.a.w. geef een zo exact mogelijke datering en positie binnen de verticale en 
horizontale stratigrafie van vindplaats 7 .

31. Welke argumenten kunnen worden gegeven dat deze sporen inderdaad zijn 
te associëren met de aanlegfase van het fort ?

32. Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden in 
welke volgorde het fort is aangelegd? Is er sprake van een in eerste aanleg 
aarden wal die later (na 1650) geheel of gedeeltelijk is versteend of was het 
fort in eerste aanleg al voorzien van delen die in steen waren uitgevoerd?
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33. Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden hoeveel 
manschappen ingezet zijn voor de bouw van het fort?

34. Kan aan de hand van de sporen en vondsten iets gezegd worden over de 
achtergrond en herkomst van de bouwploeg?

35. Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden waar 
leidinggevende personen gehuisvest waren?

n  Vindplaats 7:
36. Wat is het exacte verloop van de bakstenen vestingmuur en bijbehorende 

gracht?
37. Welke zijn de aanwijzingen voor een aarden(wal)fase voorafgaand aan de bouw 

van het muurwerk?
38. Wanneer heeft het fort zijn eerste bakstenen muren gekregen. Zijn hiervan 

binnen het onderzoeksgebied nog resten bewaard en waar bevinden deze zich?
39. Zijn er een of meerdere faseringen af te lezen aan het muurwerk en zo ja, 

hoeveel bouwfasen zijn te herkennen en hoe zijn deze te dateren?
40. Zijn de verschillende bouwfasen te koppelen aan historisch bekende 

gebeurtenissen, of archiefstukken?
41. Vertoont het muurwerk tekenen van oorlogshandelingen en zo ja, wanneer 

kunnen deze gedateerd worden?
42. Hoe zijn verschillen in de conserveringstoestand van het muurwerk te verklaren? 

In het noorden van het fort is bijvoorbeeld de buitenschil vaak afgebrokkeld, 
terwijl deze in het zuiden nog ongeschonden bewaard is.

43. Welke nieuwe informatie valt uit het aangetroffen muurwerk te halen over de 
bouwwijze?

44. Welke delen van de muren (en de rest van het fort ) zijn ingrijpend verbouwd 
en waarom?

45. Welke aanwijzingen zijn er voor de vorm en lay-out van de eerste bouwfase van 
het fort, waar wijken deze af van de napoleontische bouwfase, die het meest 
bepalend is geweest voor de huidige overlevering?

46. Waar kunnen de houten funderingen via dendrochronologisch onderzoek een 
bijdrage leveren aan een preciezere datering van de verschillende bouwfasen? 
Hierbij moet vooral gelet worden op een eventueel afwijkende datering 
van balken aan de binnenzijde en buitenzijde van de vestingmuur, en indien 
mogelijk van balken uit de kern van de fundering?

47. Valt op basis van houtdeterminatie en dendrochronologie, van het gebruikte 
constructiehout in de funderingen en het gebruikte baksteen of natuursteen van 
muur en eventuele gebouwen iets te zeggen over de herkomst en toelevering 
van bouwmateriaal tijdens de belangrijkste bouwfasen?

48. Op enig moment is de hoek van de flanken veranderd van loodrecht naar 
schuin. Zijn hier overblijfselen van? Wanneer is dit gebeurd?

49. Wanneer zijn de aarden wallen bekleed met een vestingmuur en welke andere 
veranderingen zijn er aan het fort aangebracht en wanneer?

50. Op welke plaatsen is er sprake geweest van toepassing van hardstenen 
elementen of toevoegingen?

51. Welke overeenkomsten en afwijkingen vertonen de nieuw opgegraven 
muurdelen met de delen die al eerder opgegraven zijn?

52. Zijn er wetmatigheden in de bouwfasen van het fort te ontdekken?
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53. Zijn er nog concrete overblijfselen of andere aanwijzingen voor het slopen 
en weer oprichten van het oostelijke front aan de Maaszijde?

54. Welke mogelijkheden biedt het onderzoek van de grachtvullingen om de 
plattegrond van het fort in de verschillende bouwfasen vast te stellen?

55. Is er sprake geweest van een binnenmuur of beschoeiing aan de binnenkant 
van de wal en zo ja, uit welke bouwfasen stamt die?

56. Zijn er aanwijzingen voor de wijze van landmeten bij de aanleg van het fort 
en de verschillende bouwfasen?

57. Is er een verklaring voor de afwijkende steunberen in het noorden van 
werkput 42 bij de punt van bastion 5?

58. Zijn er overblijfselen van bruggen over de buitengracht(en) bewaard, zo ja 
hoe waren deze geconstrueerd en wat is de datering?

59. Bevatte elke courtine een poterne en zo ja hoe waren deze geconstrueerd en 
wat is de datering?

60. Zijn de poternes bouwkundig vergelijkbaar of vertonen ze afwijkingen ten 
opzichte van elkaar?

61. Zijn er overblijfselen van de escarp en contrescarp en zo ja, hoe zien die eruit 
en wat zijn de dateringen?

62. In werkput 36 lijkt een stuk van de gracht langs de vestingmuur afgedamd te 
zijn geweest. Is dit op meer plaatsen het geval?

63. Wat waren de exacte afmetingen van de grachten in de loop van de tijd? 
Welke verschillende fasen kunnen worden vastgesteld met bijbehorende 
datering?

64. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen een bijdrage leveren aan 
de datering van de verschillende aanleg- en gebruiksfasen van de gracht?

65. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen of elders binnen het 
onderzoeksgebied informatie leveren over oorlogshandelingen of gebruik 
van het fort?

66. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen of elders binnen het 
onderzoeksgebied iets zeggen over de aard en nationaliteit van de bezetting 
van het fort?

67. Hoe zag de binnenbebouwing eruit? Tot welke type gebouwen kunnen de 
aangetroffen resten worden gerekend en komt dit overeen met historische 
kaarten?

68. Hoe zag het kruitmagazijn eruit? Komt dit overeen met reeds bekende 
gegevens van het fort of van vergelijkbare locaties elders?

69. Waar kan de kruittoren worden gelokaliseerd en hoe zag deze er uit.
70. Waar lag de kapel en hoe zag deze er uit.
71. Welke menselijke resten zijn in en rondom het fort gevonden en wat 

vertellen deze resten over de bemensing van het fort in de loop der eeuwen. 
Is iets te zeggen over lengte, gezondheid, herkomst, ziekte, oorzaak van 
overlijden ect van de menselijke resten.

72. Waar lagen de waterputten en waren deze gelijktijdig in dienst? Hoe zagen 
ze er uit?

73. Waren er een of meer waterpompen aanwezig in het fort?
74. Zijn er restanten van andere structuren (beschoeiingen, palen, bruggen, 

andere pompen, enz.) in de grachten aanwezig?
75. Is iets te zeggen over het uiterlijk van de tuinen in het fort en de beplanting? 

Zijn er planten te identificeren?
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76. Waarmee waren glacis, bedekte weg, taluds, grachten en andere werken 
van het fort mee bekleed (soorten planten en of andere bekleding). Welke 
veranderingen deden zich in de loop der eeuwen aan.

77. Zijn er op het binnenterrein en/of op andere plekken binnen en buiten het 
fort overblijfselen van oorlogshandelingen te vinden? (bijvoorbeeld van 
belegering, loopgraven, munitie, etc).

78. Zijn er knekelkuilen? Hoe zijn de knekelkuilen die gevonden zijn te 
verklaren? Gaat het om gevallen soldaten? Wat zijn de overlijdens oorzaken? 
Waarom zijn de skeletten herbegraven? Zijn er nog meer knekelkuilen of 
grafvelden aanwezig?

79. Wat zijn de herkomst, leeftijd en geslacht van de aangetroffen skeletten en 
welke anomalieën zijn op de botresten aanwezig (ziekten, slijtage, genezen 
verwondingen, niet geheelde (oorlog) verwondingen)?

80. Welke historische archieven en bronnen kunnen nog informatie leveren 
over fort St Michiel welke een bijdrage kunnen leveren aan de reconstructie 
van en de geschiedschrijving over Fort St. Michiel, haar voorgangers en de 
(militaire) geschiedenis van het onderzoeksgebied?

81. Met welke forten kan Fort St Michiel in de loop der eeuwen vergeleken 
worden?

82. Welke bijdrage kunnen de opgegraven delen van het fort en de vondsten uit 
de bestaanstijd van het fort leveren aan het Verhaal van Venlo?

83. Zijn er gesloten contexten van oorlogserfgoed, en zo ja waar bestaan deze 
uit.

n  Vindplaats 8:
84. Wat zijn de exacte ligging en opbouw van het bakstenen riool uit de 

19e eeuw? Kan het riool nauwkeuriger worden gedateerd op basis van 
constructie en/of aanwezig vondstmateriaal?

85. Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de gracht te 
voeden? Zo ja, wanneer was sprake van deze gewijzigde functie?

n  WOII
86. Welke sporen uit WOII worden aangetroffen? Kunnen betreffende sporen 

gelinkt worden aan historische gebeurtenissen en/of bombardementen (mei 
1940, najaar 1944 etc)?

87. Bij integrale bestudering van CE, ‘strategisch schroot’ en overige militaire 
objecten: kunnen vondsten gekoppeld worden aan Nederlandse, Duitse en/
of Geallieerde activiteiten. Wat kunnen de vondsten zeggen over de troepen 
die voor, tijdens en na WOII gelegerd waren in de kazerne of elders op het 
terrein?

88. Welke bijdrage kunnen de WOII vondsten leveren aan het Verhaal van 
Venlo?

89. Zijn er uitsluitend sporen en vondsten uit WOII met een militair karakter of 
zijn er ook civiele elementen. Zo ja waar bestaan deze uit?

90. Is bij beantwoording van voorgaande vraag sprake van collaboratie of verzet 
en waar blijkt dat uit?

91. Zijn er sporen of vondsten die duiden op het gebruik als gevangenis tijdens 
WOII of na december 1944?
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92. Zijn er gesloten contexten van oorlogserfgoed en zo ja waar bestaan deze 
uit?

93. Zijn er voorbereide stellingen of ad hoc aanpassingen, waar blijkt dat uit?

n  Bewoning begin 20ste eeuw
94. Welke sporen en funderingen zijn toe te schrijven aan de bouw van de 

kazerne?
95. Welke andere gebouwen hebben binnen onderzoeksgebied gestaan, wat 

was de functie en wanneer zijn deze afgebroken?

n  Molukkenkamp
96. Wat zijn de exacte ligging en lay-out van het Molukkenkamp? Kunnen de 

bewoners van het kamp op basis van het vondstmateriaal nader worden 
geïdentificeerd (herkomst, sociale groepen etc).

97. Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de 19e 
eeuwse gracht te voeden? Zo ja, wanneer was sprake van deze gewijzigde 
functie?

n  Koude Oorlog
98. Zijn er gesloten contexten van modern oorlogserfgoed uit de Koude 

Oorlogperiode? Zo ja waar bestaan deze uit?
99. Welke bijdrage kunnen de Koude Oorlogvondsten leveren aan het verhaal 

van Venlo?

Specifieke vragen bij het uit te voeren bouwhistorische onderzoek
De onderzoeksvragen zijn uit te splitsen per bouwkundig onderdeel:

n  Fortmuren:
91. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top.
92. Hoe is de muur gefundeerd? Is er in alle gevallen sprake van een 

balkenrooster en zo ja, hoe is de opbouw daarvan? Wat zijn de kenmerken 
van dit balkenrooster: opbouw en houtsoort. N.B: in de noordwestelijke 
hoek is hiervoor extra aandacht nodig doordat hier bij eerdere onderzoeken 
afwijkingen ten opzichte van de zuidzijde van het terrein zijn waargenomen.

93. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op 
welke plek?

94. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat 
betreft: baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, 
tienlagenmaten, metselverband (zowel buitenschil(len) als binnenwerk), 
mortelsamenstelling, voegafwerking?

95. Wat zijn de karakteristieken van de steunberen (vorm, onderlinge afstand, 
fundering)

96. Hoe is de voegafwerking van het buitenmuurwerk, van het binnenmuurwerk 
en van de steunberen? Wat zijn de verschillen tussen de oude (zie 
noordwestzijde) en de vernieuwde buitenschil?

97. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
98.    Is er verklaring voor het verschil tussen het onderste, zorgvuldig 
         gemetselde muurwerk en de voortzetting in zeer slordig metselwerk  
         daarop?
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99.    Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) en bouwrichting 
         te herkennen?
100. In welke bouwfase past de buitenschil (per muurdeel) met de verbrede 

funderingsvoet?
101. Welke sporen zijn er met betrekking tot de wijze van sloop van de 

fortmuren?
102. Zijn er aanwijzingen voor eerdere sloopwerkzaamheden vóór de opheffing 

in 1872? Hierbij dient aandacht te zijn voor mogelijke sloopresten in de 
grachtvulling.

103. Zijn er aanwijzingen voor schade aan het muurwerk door 
gevechtshandelingen?

n  Poterne(s):
104. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top en van 

binnen- naar buitenzijde?
105. Hoe is de muur gefundeerd?
106. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat 

betreft: baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, 
tienlagenmaten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), 
mortelsamenstelling, voegafwerking?

107. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
108. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) te herkennen?
109. Zijn er aanwijzingen over hoe de poternes gefunctioneerd hebben?
110. Hoe was de relatie met de fortmuren?
111. Bij welke bouwfase(n) horen de poternes?

n  Contrescarp:
112. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top?
113. Hoe is de muur gefundeerd?
114. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op 

welke plek?
115. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat 

betreft: baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, 
tienlagenmaten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), 
mortelsamenstelling, voegafwerking?

116. Wat zijn de karakteristieken van de steunberen (vorm, onderlinge afstand, 
fundering)

117. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
118. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) te herkennen?
119. Uit welke periode(n) dateert de contrescarp?
120. Welke sporen zijn er met betrekking tot de wijze van sloop van de muren?

n  Bebouwing fort (per gebouw):
121. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top?
122. Hoe zijn de muren gefundeerd?
123. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op 

welke plek?
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124. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat 
betreft: baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, 
tienlagenmaten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), 
mortelsamenstelling, voegafwerking?

125. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
126. Zijn er aanwijzingen voor de functie van de gebouwen?
127. Uit welke periode(n) dateren de gebouwen?

n Krijgsgevangenenkamp
128. Welke sporen zijn te relateren aan het Duitse krijgsgevangenkamp voor 

mijnruimers en wat is hun aard?
129. Hoe was het mijnruimerskamp ingericht, tot waar liepen de grenzen en 

welke gebouwen waren aanwezig of in gebruik?
130. Is er een fasering in het kamp aan te brengen, en zo ja, wat was het 

uiterlijk gedurende de verschillende fases?
131. Zijn er aan de hand van de vondsten bepaalde functiegebieden binnen het 

kamp aan te wijzen, en zo ja, welke functiegebieden zijn dit dan?
132. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor vervolgonderzoek naar 

vergelijkbare kampen in Nederland?

2.5 Werkwijze 

2.5.1  Veldwerk

Tijdens het veldwerk zijn verspreid over het plangebied 12 werkputten aange-
legd, werkput 101 tot en met 112 (afb. 2.16). Het archeologische onderzoek 
liep gelijk op met het OCE-onderzoek. Er werd gebruik gemaakt van dezelfde, 
beveiligde kraan, zodat het hele team bij alle werkzaamheden betrokken was. 
Er zijn op voorhand duidelijke afspraken gemaakt. Het laagsgewijs ontgraven 
was voor beide partijen van belang, waardoor het archeologische werk niet in 
het gedrang kwam. 

Met een beveiligde machine met gladde bak is laagsgewijs verdiept tot op het 
niveau van de natuurlijke ondergrond (de C-horizont). Het vlak is met de hand 
bijgeschaafd waar dit nodig was. Er is in het begin van het project door de 
directievoerder besloten niet dieper te ontgraven dan 16,90 m +NAP. Enkel in 
gevallen van diepere uitslagen bij het OCE-onderzoek (i.v.m. vrijgave terrein) of 
wanneer structuren als kelders en de fortmuur werden aangetroffen, werd hier 
na overleg met de directievoerder en het bevoegd gezag van afgeweken. Het 
relevante archeologische sporenniveau bevond zich in het plangebied binnen 
de maximale ontgravingsdiepte, met uitzondering van de oostkant van het 
tennisveld en het uiterste oosten van werkput 101.

De aangelegde vlakken zijn gefotografeerd en de sporen, NAP-hoogtes van het 
vlak en het maaiveld zijn digitaal ingemeten met een gps. De afstand tussen 
de hoogtemetingen bedraagt 5 m. De aanleg van profielen bleek niet mogelijk 
doordat de wanden van de put waren verstoord door eerdere ontgravingen. 
In het veld zijn daarom enkel foto’s gemaakt. De sporen zijn gecoupeerd, 
gefotografeerd en getekend op schaal 1:20. Het vlak werd door het OCE-bedrijf 
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Afb. 2.16  De aangelegde 

werkputten.



53                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

(hier ECG) vlakdekkend en laagsgewijs met een metaaldetector onderzocht. 
Relevante archeologische vondsten zijn hierbij verzameld en ingemeten. De 
stort is door BAAC met behulp van een metaaldetector onderzocht op de 
aanwezigheid van metaal. Vondsten zijn bij de aanleg van het vlak in vakken 
met een lengte van 5 m verzameld. Door de vorm van de putten kon de breedte 
van deze vakken verschillen. Indien mogelijk zijn de vondsten aan sporen en/of 
stratigrafische lagen toegewezen.

Bij aanvang van het onderzoek bleek dat de oorspronkelijke ontgravingsplannen 
niet volledig gevolgd konden worden. Zo was de sloop van gebouw D (voorma-
lige, naoorlogse keuken en kantine) nog in volle gang, mocht de heg rond het 
tennisveld op het binnenplein niet gerooid worden en waren onder de 
bestaande wegen kabels en leidingen nog in gebruik. Hierdoor zijn er delen 
van het onderzoeksterrein ongeschikt bevonden voor zowel archeologisch als 
OCE-onderzoek. Dit betreft ongeveer 25% van het totale onderzoeksgebied. 
Daarnaast werd verwacht dat een deel van het gebied door verschillende bouw 
en sloopwerkzaamheden sterk verstoord was. Dit bleek echter niet het geval. 
Enkel waar gebouw D (de keuken) heeft gestaan was de ondergrond deels sterk 
geroerd. Vooral ter plaatse van de voormalige kelder waren geen archeologische 
resten meer aanwezig. De werkputten zijn hier daarom telkens van buiten het 
gebouw naar de binnenzijde van het gebouw gegraven, zodat de grens van de 
(sloop)verstoring in het zicht kwam. De verdere resultaten van het onderzoek 
tonen aan dat de verstoring door bouw en sloop op veel plaatsen minder was 
dan verwacht en er onder gebouwen nog veel resten van funderingen aanwezig 
waren.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 29 oktober 2017 t/m 26 januari 2018. 
Het veldteam bestond uit J.F. van der Weerden (projectleider, senior KNA-
archeoloog) en N.W.T. Warmerdam (KNA-archeoloog). Daarnaast zijn vanuit 
BAAC J. de Winter (senior KNA-archeoloog), G. Oldemenger (bouwhistoricus) en 
F. van Puijenbroek tijdelijk ingezet. De firma ECG nam het explosievenonderzoek 
voor zijn rekening en leverde tevens de kraan. De eerste weken was S. Jonkers 
als senior OCE-deskundige aanwezig, de overige weken was dat J. Lucas. 
Als vaste assistent fungeerde J. Raafs. Op geregelde tijden heeft er overleg 
plaatsgevonden tussen de directievoerder van de gemeente, het OCE-bedrijf 
(ECG), het archeologische bedrijf (BAAC) en de het civieltechnische bedrijf 
(Vissers Ploegmakers). Deze overleggen gingen voornamelijk over de voortgang 
en eventuele wijzigingen in de planning en de werkwijze ten opzichte van 
het PvE. Tijdens het onderzoek is verder een bouwhistoricus (G. Oldenmenger, 
BAAC) ingezet. Daarnaast zijn er luchtfoto’s gemaakt met behulp van een drone 
(E. krijgsman, BAAC) en 3D-opnames van de muren van het fort (IGL bv).

Alle aanpassingen op het PvE zijn tijdens de diverse overleggen besproken en 
akkoord bevonden door de directievoerder en de gemeentelijk archeoloog. 
Het archeologisch onderzoek is daarnaast uitgevoerd volgens de vigerende 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)66, het PvE en het PvA.67 De 
opgravingsdocumentatie bevindt zich momenteel bij de BAAC-vestiging te 
’s-Hertogenbosch. Te zijner tijd zal dit worden overgedragen aan het Provinciaal 
Depot Bodemvondsten provincie Limburg.

66 SIKB 2016.
67 Hessing et al. 2017. 
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2.5.2  Uitwerking

Na afloop van het veldwerk is onder leiding van de verantwoordelijke senior 
KNA-archeoloog de uitwerking gestart. De veldtekeningen zijn hiertoe verwerkt 
tot kaarten en op basis hiervan zijn de sporen geanalyseerd. Daarnaast is 
historisch onderzoek uitgevoerd om de context van de gevonden sporen verder 
te verklaren. Alle gevonden structuren zijn uitgewerkt, losse sporen enkel als dit 
van belang is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

De vondsten zijn gewassen, gedroogd, gedetermineerd en gedateerd. Er zijn 
meer dan 3000 vondsten geborgen. Het merendeel hiervan, ruim 2500, komt 
uit goed dateerbare, gesloten contexten. Deze contexten zijn door diverse 
materiaalspecialisten bekeken. Veel van de overige vondsten bestaan uit metaal 
(circa 400), voornamelijk musketkogels, hulzen en muntjes. Deze losse metaal-
vondsten kunnen iets vertellen over het gebruik van het fort en de kazerne en 
zijn daarom ook bekeken en uitgewerkt. De metaalvondsten zijn bekeken door 
N. Warmerdam en J.F. van der Weerden, het glas is bekeken door M. Tolboom 
(glasspecialist bij BAAC), het dierlijke botmateriaal door J. Aal (archeozoöloog 
BAAC) en het aardewerk door A. van de Venne (aardewerkspecialist Kerament).
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 3 Bodemopbouw

Het onderzoeksgebied is gelegen op een rivierterras uit het Jonge Dryas (circa 
11.000 jaar geleden).68 De afzettingen van dit terras bestaan uit grind en grof 
zand. Daarbovenop is een circa 1 m dikke laag zand afgezet. Het gaat hierbij om 
door de wind afgezet zand, dat door het ontbreken van vegetatie gemakkelijk 
kon verstuiven. Hoewel het opeenvolgende gebruik van het onderzoeksgebied 
(akker, fort en kazerne) er voor gezorgd heeft dat de bovengrond deels 
verstoord is geraakt, is de bodemopbouw op sommige plaatsen deels intact 
gebleven. De diverse vooronderzoeken hebben al veel aandacht besteed aan 
de bodemopbouw. De bevindingen van het onderhavige onderzoek komen 
overeen met die van Archeodienst.69

Er is aan de oostzijde van het onderzoeksgebied sprake van een restant van een 
zogenaamde horstpodzol. Horstpodzolen kenmerken zich door een circa 20 cm 
dikke bovengrond, met daaronder een 30 tot 50 cm dik pakket zand waarin 
ijzer en lutum zijn ingespoeld (B-horizont). Deze horizont voelt iets harder aan 
en heeft een (rood)bruine kleur. Daaronder bevindt zich een geel/geelgrijze 
C-horizont, rijk aan ijzer- en lutumrijke banden, ook wel banden-B genoemd. De 
diepte tot waarop deze bruine banden of vlekken voorkomen is in het onder-
zoeksgebied variabel. Mogelijk heeft het terrein van nature een gevarieerder 
reliëf gekend en heeft er aftopping plaatsgevonden. 

Aan de westzijde komt een gemêleerde laag voor. Hoewel er tijdens het onder-
zoek van Archeodienst sprake was van een pakket stuifzand, is dit vanwege 
egalisatie van het terrein ten behoeve van de bouw van de kazerne niet meer 
waargenomen. De vlekken in de natuurlijke ondergrond zijn ontstaan door 
variaties in de bodemvochtigheid. Dit heeft te maken met fluctuaties in het peil 
van het Maaswater en duidt niet per se op overstromingen.
In de wat diepere ondergrond is bij het couperen van de gracht plaatselijk grind 
van het Jonge Dryas-terras aangetroffen.

68 Grotendeels overgenomen uit 
Van der Weerden 2015.

69 Van de Graaf 2014, 52.



Archeologisch onderzoek 56



57                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

 4 Sporen

In het plangebied zijn in totaal 12 werkputten aangelegd (101 t/m 112, zie 
afb. 2.16). Hierbij zijn 190 spoornummers uitgedeeld (zie tabel 4.1), waarvan er 
139 archeologisch relevant zijn. Vrijwel alle sporen stammen uit de nieuwe tijd. 
Van een enkel spoor is de datering niet vast te stellen. Uit deze onderzochte 
sporen konden uiteindelijk negen structuren worden herleid. Het gaat onder 
andere om drie barakken die tot het fort Sint-Michiel behoorden, de buitenmuur 
van het fort met poterne, de waterput van het fort, het keukengebouw van 
de kazerne, een bakstenen vuilnisbak, de fundering van een noodgebouw en 
een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog. De overige sporen hebben onder 
andere betrekking op bewoning en gebruik van het terrein in de vroege nieuwe 
tijd (greppels en haardkuilen), de verschillende gebruiks- en bewoningsfases van 
het fort Sint-Michiel (afvalkuilen, uitbraaksleuven, mortierinslagen en enkele 
puinkuilen) en het krijgsgevangenenkamp waar Duitse mijnruimers van 1945 
tot het najaar van 1946 verbleven. De overige sporen (51 totaal) zijn uitgedeeld 
aan administratieve vlakken, ophogings- en natuurlijke lagen en natuurlijke en 
recente verstoringen. De allesporenkaart is als bijlage toegevoegd (bijlage 3).

aard spoor aantal datering

paalspoor 14 nieuwe tijd

muur 40 nieuwe tijd

muurinsteek 3 nieuwe tijd

muuruitbraak 2 nieuwe tijd

puinfundering 6 nieuwe tijd

waterput 1 nieuwe tijd

poer 1 nieuwe tijd

recent 21 20e eeuw

kuil 46 nieuwe tijd

gracht 1 nieuwe tijd

natuurlijke laag 13 n.v.t.

vloer 6 nieuwe tijd

natuurlijk 5 n.v.t.

greppel 9 nieuwe tijd

insteek 2 nieuwe tijd

haard 1 nieuwe tijd

kelder 3 nieuwe tijd

asbak 1 nieuwe tijd

asbakvulling 2 nieuwe tijd

bouwvoor 8 20e eeuw

weg 1 nieuwe tijd

ophooglaag 4 nieuwe tijd

Tabel 4.1  Aard spoor, aantal 

en datering.
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4.1      Romeinse tijd, middeleeuwen en begin nieuwe tijd

Er zijn op het terrein maar een beperkt aantal sporen en vondsten aangetroffen 
die met zekerheid vóór de periode van de aanleg van het fort Sint-Michiel 
dateren. Het gaat om zeven greppels die in verband kunnen worden gebracht 
met de afwatering van het terrein. Ook het aantal vondsten uit de Romeinse 
tijd en middeleeuwen waren zeer beperkt. Het gaat om slechts negen scherven 
uit de Romeinse tijd en elf scherven uit de volle en/of late middeleeuwen. Het 
is onduidelijk of het terrein in de volle middeleeuwen werd bewoond. Op 
basis van het ontbreken van duidelijke nederzettingssporen en bijbehorende 
vondsten en vondstaantallen, lijkt dit niet het geval geweest te zijn. Er kan 
echter ook niet worden uitgesloten dat een deel van de sporen nog onder de 
huidige bebouwing ligt, in de loop der jaren sterk is verstoord of is afgetopt. 
Het terrein kan als bouw- of weiland in gebruik zijn geweest, maar het is tevens 
niet ondenkbaar dat de vondsten met grond van elders zijn aangevoerd. De 
vondsten zijn over het algemeen bij de aanleg van de werkputten in, of net 
onder de bouwvoor aangetroffen. 

Ook het aantal sporen dat voor de periode van het bouwrijp maken van het 
fort dateren, is beperkt. Zoals eerder genoemd, gaat het om zeven greppels 
die zeker voor 1641 dateren. De greppels in werkput 106 hebben tot hetzelfde 
greppelsysteem behoord. Het gaat hier om een oost-west georiënteerd systeem 
dat nagenoeg haaks op de Maas ligt. Spoor 106004 had een breedte van circa 50 
cm en was komvormig in de coupe. De greppel was opgevuld met bruin, matig 
grof zand met enkele dunne leembandjes. Spoor 106005 lag op een afstand 
van 8,86 m en had een breedte van 1,4 m en was eveneens komvormig in de 
coupe. De opvulling was afwijkend van die van S106004 en bestond uit twee 

Afb. 4.1  Het zuidelijke deel 

van het aangetroffen grep-

pelsysteem in werkput 106. 
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vullingen, waarvan vulling 1 uit donkergrijsbruin zand bestond en vulling 2 uit 
bruin zand met enkele dikke zand- en kleilagen. Deze lagen doen vermoeden 
dat het gebied vanuit de Maas overstroomde en hierbij klei is afgezet. De laatste 
greppel lag op een afstand van 15 m van S106005 en kende een gelijke opvulling 
als S106004. Mogelijk heeft er nog een vierde greppel tussen S106024 en  
S106005 gelegen. Deze is echter niet waargenomen door de aanwezigheid van 
een brede recente verstoring met eenzelfde oriëntatie als het greppelsysteem. 

In het verlengde van S106004 en S106005 zijn door Archeodienst tijdens een 
proefsleuvenonderzoek twee greppels gedocumenteerd (s84/340 en s92/401).70 
De structuur is toen bestempeld als onderdeel van een Romeinse weg. Deze 
conclusie is getrokken op basis van het aardewerk dat in de greppels is aange-
troffen en de ligging van delen van de (vermoede) Romeinse weg 100 m ten 
oosten van het kazerneterrein. Uit de greppels kwam onder andere handge-
vormd aardewerk uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd. Aanwijzingen voor 
een wegverharding zijn niet gevonden. Tijdens het huidige onderzoek zijn er 
geen verdere aanwijzingen gevonden dat het hier daadwerkelijk om een 
Romeins wegtracé gaat. Er zijn geen sporen of aanwijzingen voor een eventuele 
wegverharding waargenomen en ook vondstmateriaal uit deze periode is op 
het terrein zeer spaarzaam aanwezig. Het aantreffen van een derde greppel 
met een gelijke oriëntatie en opvulling, op een afstand van 15 m van de andere 
twee sporen, doet ook vermoeden dat het hier niet om een Romeinse weg gaat, 
maar om een greppelsysteem voor de afwatering naar de Maas. De muren en 
gracht van het fort doorsnijden de sporen, waarmee het zeker is dat het systeem 
van vóór de aanleg van het fort dateert. Door het ontbreken van vondstmateriaal 
kunnen er verder geen gedetailleerde uitspraken worden gedaan over de datering. 
De drie greppels worden oversneden door een noordoost-zuidwest georiën-

Afb. 4.2  De derde, meest 

noordelijke greppel van het 

greppelsysteem in werkput 

106, met linksboven spoor 

106005. 

70 Van de Graaf 2014.
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teerde greppel (S106003 en S104016). Het spoor had een breedte van 140 cm en 
was opgevuld met bruingrijs, sterk kleiig zand. De onderste vulling (vulling 2) 
bestond uit bruin, matig grof zand met enkele dunne kleilagen. De kleilagen 
en kleibijmenging doen vermoeden dat de greppel bij overstromingen van de 
Maas opgevuld is geraakt en voor de afwatering van het gebied heeft gediend. 
Vondstmateriaal ontbreekt. Het spoor wordt oversneden door de fundering van 
een van de 17e-eeuwse barakken en de muur van het fort. Door de oversnijding 
met het eerder besproken greppelsysteem lijkt te kunnen worden aangenomen 
dat de greppel uit de (late)middeleeuwen of vroege nieuwe tijd dateert (voor 
1641).

De laatste twee greppels bevinden zich noordelijker op het kazerneterrein 
achter en tussen legeringsgebouwen E en F. Spoor 109002 is noordwest-zuidoost 
georiënteerd, heeft een breedte van 134 cm en kan over de lengte van circa 3 m 
worden gevolgd. De greppel bestaat uit drie vullingen en heeft een diepte 
van 34 cm. Wederom is er geen vondstmateriaal in het spoor aangetroffen. 
De tweede greppel bevond zich in werkput 110. Het spoor is sterk verstoord 
bij de aanleg van de kazerne, maar kon toch over de lengte van circa 4,7 m 
worden gevolgd. De greppel had een diepte van 52 cm en was opgevuld met 
bruin, matig grof zand en was lichtgrijs gevlekt. In het zuidoosten wordt de 
greppel oversneden door een 17e-eeuwse barak van het fort Sint-Michiel. Omdat 
vondstmateriaal ontbreekt, kan enkel worden vastgesteld dat het spoor vóór 
1641 dateert en zeer waarschijnlijk uit de volle of late middeleeuwen stamt.
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4.2 Fort Sint-Michiel

In 1637 wordt Venlo door Spaanse troepen ingenomen. Op de westelijke oever 
wordt hierna een fort aangelegd, fort Sint-Michiel. De werkzaamheden zouden 
op 29 september 1641 zijn gestart, waarna deze in 1643 werden afgerond.71 
Op het binnenterrein (terreplein) van het fort zijn gedurende verschillende 
gebruiksfasen gebouwen aangelegd. In de eerste fase zijn er onder andere zes 
dubbele barakken en één magazijn aanwezig. Nadat het fort in de 18e eeuw, 
na een succesvolle belegering in 1702, weer in Staatse handen valt, wordt de 
bebouwing aangepast. Een deel van de barakken wordt verbeterd of gesloopt. 
In 1749 liggen er aan de randen van het terreplein tegen de wal, een woning 
van de hovenier van de commandant, een barak met koetshuis en paardenstal, 
de aan elkaar geschakelde woningen van de commandant en majoor, soldaten-
barak en gebouw met officiersverblijven en verblijf van de marketenter. Tijdens 
en na de Franse belegering in 1793 raakt het fort opnieuw zwaar beschadigd.72 
Het fort gaat na de verovering van de Fransen dan ook volledig op de schop en 
er worden plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting. Deze wordt slechts ten 
dele gerealiseerd. Zo wordt de geplande stenen kazerne/barak die in de lengte 
op het fort moest komen te liggen, nooit gebouwd.73 

Ondanks de vele latere ontwikkelingen en sloop op het fortterrein, zijn er rela-
tief veel sporen van de bebouwing en inrichting teruggevonden. Het gaat onder 
andere om de restanten van drie soldatenbarakken (17e/18e eeuw), woning van 
de hovenier (18e eeuw), de waterput/pomp, poterne en uitbraaksleuven en 
kuilen. 

4.2.1 Soldatenbarakken of blokbarakken (structuur 1 t/m 3)

Tijdens het onderzoek zijn de funderingen van drie barakken aangetroffen. 
Deze gebouwen lagen aan de rand van het terreplein, dicht tegen de wal. De 
gebouwen kwamen qua afmetingen en inrichting nagenoeg met elkaar overeen 
en zijn omstreeks 1641 door Spaanse troepen aangelegd na de verovering op 
de Staatse troepen.74 In de eeuwen die hierop volgden werden de structuren 
meerder malen hergebruikt, beschadigd bij belegeringen en verbeterd/
aangepast.75 De benaming van de barakken verschilt in de literatuur en op 
historische kaarten sterk. Er wordt zowel over barakken als blokbarakken 
gesproken. Vaak werden de specifieke functies aangeduid door deze hiervoor 
te schrijven, zoals ziekenbarak en keukenbarak. De constructie van de Staatse 
en Spaanse soldatenbarakken kwam in de 17e eeuw sterk met elkaar overeen. 
In Staatse rapporten en op kaarten wordt echter vaker gesproken over een 
blokbarak. Een blokbarak had dezelfde functie, maar dankt zijn naam aan de 
typische opbouw. Het gaat om langgerekte gebouwen met hierin een duidelijke 
verdeling van blokken (verblijven) met over het algemeen een gelijke en vaste 
grootte. Eén blok, of verblijf, was in feite een apart huis. Er konden verder 
zowel dubbele als enkele (blok)barakken worden aangelegd. In het geval van 
een dubbele variant werd in het midden een scheidingswand aangelegd en 
lagen aan weerszijde rug aan rug van deze muur verblijven. Elke ruimte had 
daarnaast een haard en een zolder of tweede etage die door middel van een 
trap kon worden bereikt.76 

71 Buisman 2000, 469-470, 474; 
Van der Weerden 2015, 41.

72 Moorman 2005, 17.
73 Wijn 1956; Van der Weerden 

2015; G.J.E. Marlet 1729 
in Hermans & Moorman 
2005, 19; P. de la Cruz 
1749 (NL-HaNA, Oorlog 
/ Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, 
inv.nr. V35); Hattinga 1751 
in Henderikx et al. 2000, 52; 
onbekende kaartmaker 18e 
eeuw in Hermans & Moorman 
2005, 25.

74 Buisman 2000, 469-470, 474; 
Van der Weerden 2015, 41

75 G.J.E. Marlet 1729 in Hermans 
& Moorman 2005, 19; P. 
de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, 
inv.nr. V35); Hattinga 1751 
in Henderikx et al. 2000, 52; 
onbekende kaartmaker 18e 
eeuw in Hermans & Moorman 
2005, 25.

76 P. de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V35); Alma 2005, 9-12.
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De funderingen zijn bij de aanleg van de kazerne en bij latere aanpassingen aan 
het terrein sterk aangetast. Geen van de drie brakken was volledig bewaard. 
Op historische kaarten worden de bouwwerken enkel met functie beschreven, 
waardoor er voor is gekozen om de barakken in de tekst aan te duiden als barak 
A, B en C (afb. 4.6). 

Afb. 4.5  Reconstructie van 

een blokbarak, zoals deze 

door de Spaanse troepen in 

de 17e eeuw op het fort werd 

aangelegd.
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troffen.
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n  Blokbarak A (Structuur 1)
Barak A ligt vandaag de dag voor circa 70 procent onder legeringsgebouw C. 
De funderingsresten die ten zuiden van het gebouw liggen, zijn wel gespaard 
gebleven. Uit de veldgegevens blijkt dat het gebouw oorspronkelijk een totale 
lengte van had van 30,6 m en een breedte van circa 11 m. Naast de buitenmuur 
is ook een deel van de fundering van de binnenmuren teruggevonden (S105007, 
105008 en 105011). De rechthoekige barak is in twee delen opgedeeld door 
middel van een lange scheidingsmuur (S105010 en 105005). Deze twee 
langgerekte vertrekken zijn daarna verder opgedeeld in kleinere blokken of 
verblijven. Aan de westzijde van de barak liggen twee vertrekken met een 
binnenmaat van 4,7x5,70 m, gevolgd door twee kamers met een afmeting van 
4,7x11,5 m, twee kamers van 4,7x5,5 m en twee kamers met een afmeting van 
4,7x5,6 m. Als er naar de maten van de verblijven wordt gekeken, dan mag 
worden aangenomen dat het om een dubbele barak gaat met tien losse kamers 
van circa 4,7x5.6 m (5 per kant). Het vertrek met een lengte van 11,50 m is zeer 
waarschijnlijk ook in twee delen opgedeeld. De dwars op de scheidingsmuur 
geplaatste muurdelen zijn hier echter dieper weggesloopt en zodoende niet 
meer aangetroffen. 

Op basis van het aangetroffen grondplan kan geconcludeerd worden dat 
de resten tot het zuidelijke deel van een voormalige dubbele soldatenbarak 
hebben behoord. De beide delen zijn gespiegeld van elkaar aangelegd en 
zijn dus gelijk in indeling geweest. De fundering (S105011, 105008 en 105007) 
bestaat uit gebroken veldbrandbaksteen en zeer fijn baksteenpuin. De laag met 
baksteenpuin is circa 20 tot 30 cm dik en wordt afgedekt door een laag mortel 
om de fundering uit te vlakken. Deze constructiewijze is gelijk voor zowel de 

Afb. 4.7  De aangetroffen 
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buiten- als de binnenmuren. Met de hand zal er een smalle sleuf zijn gegraven 
waarin het baksteenpuin is gestort. 

Het opgaande muurwerk (S105004, 105005, 105009 en 105011) bestaat uit rood 
tot roodpaarse veldbrandbaksteen met een afmeting van 21x10x5 cm dat in 
kalkmortel is gemetseld (afb. 4.9). In de oostelijke achterwand (S105004) en 
zuidelijke buitenwand (S105009) zitten ook rood-paarse bakstenen verwerkt 
met een afmeting van 22,5x12x5,5 cm. De puinfundering en de muren hebben 
een breedte van 50 cm en zijn tweesteens dik. De afmetingen van het baksteen 
komen overeen met de stenen die bij het opgaande muurwerk zijn gebruikt. In 
het muurwerk zit verder opvallend veel gebroken steen verwerkt. Of dit voor 
zowel de binnen- als buitenmuren en voor het hogere, in het zicht gelegen 
deel, van het opgaande muurwerk geldt, kon niet worden vastgesteld. Van 
spoor 105005 en 105010 zijn slechts twee lagen bewaard gebleven en van spoor 
105004 resteerde nog slechts één laag. 

Bij de aanleg van de werkput werd ter hoogte van de scheidingsmuur een inslag 
van een mortier waargenomen (S105006). Een deel van de fundering en het 
muurwerk zelf zijn hierdoor beschadigd geraakt (afb. 4.10). De mortierscherven 
lagen verspreid rondom de inslag. Door de kracht van de explosie bij de 
dragende muur zal de constructie zeer zwaar beschadigd zijn geraakt en zelfs 
deels zijn ingestort.
Binnen het gebouw zijn geen kelders of duidelijke haarden teruggevonden. 
In het uiterst linksboven gelegen vertrek is tegen de westelijke wand wel een 
zwaar verstoorde bakstenen rand of bak waargenomen (S105014) met een 
dikte van slechts 14 cm. De constructie bestaat uit rode veldbrandsteen met een 
afmeting van 21x10x5,5 cm dat in kalkmortel is gemetseld. De structuur wordt 
doorsneden door een recente leidingsleuf. Door deze verstoring kon de exacte 
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aard in het veld niet worden vastgesteld. Mogelijk betreft het hier een deel van 
de rand van een haard. 

- Historische datering en fasering
De bouw van het fort en de barakken waren onderdeel van de uitbouw van 
de vestingwerken in en rondom Venlo in 1637 na de Spaanse verovering van 
het gebied. De werkzaamheden zouden op 29 september 1641 zijn gestart, 
waarna deze in 1643 werden afgerond.77 Barak A is voor het eerst zichtbaar op 
historisch kaartmateriaal uit 1645, vlak na de voltooiing.78 Langs de rand van 
het terreplein liggen zes dubbele barakken en één magazijn die in afmetingen 
en vorm nagenoeg exact met elkaar overeenkomen. De barakken zijn van 
de kaart gemeten ruwweg 100 bij 35 Brabantse voet, wat overeenkomt met 
circa 28,50x10 m. De ligging en afmetingen (30,6x11 m) zoals deze tijdens het 
veldwerk zijn gedocumenteerd, zijn bijna gelijk aan situatie zoals deze in 1645 
is ingetekend. De aangetroffen fundering betreft dan ook het restant van de 
eerste bebouwingsfase van het fort, aangelegd door Spaanse troepen omstreeks 
1641-1643.

Aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw vinden er veranderingen 
plaats. Een deel van de oorspronkelijke bebouwing verdwijnt, of wordt 
aangepast. Zo is op kaartmateriaal uit 1723, 1729, 1749 en 1751 zichtbaar 
dat barak A volledig is gesloopt en hier geen bebouwing voor in de plaats is 
gekomen.79 Op de locatie van het bouwwerk lag in de periode het hof van de 
commandant dat zich nagenoeg over de hele zuidelijke helft van het terreplein 
uitstrekte.80 Een deel van de aanpassingen aan het uiterlijk en de buitenzijde 
van het fort waren tussen 1702 en 1714 al gerealiseerd als de kaart van Carel 
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Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V35).
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Afb. 4.12  De aangetroffen 

restanten van barak B, met 

in stippellijn de reconstructie 

van de barak.
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Allard uit 1714 wordt bekeken.81 Onder andere de constructie van twee aarden 
wallen die het fort met de Maas verbonden staan hier al op aangegeven. Er 
mag worden aangenomen dat ook de barakken en de rest van de bouwwerken 
onder handen zijn genomen. 

De exacte reden voor de sloop is nog onzeker. Het ligt het meest voor de hand 
dat een deel van de bebouwing tijdens de belegering van 1646 of 1702 vanwege 
beschadigingen zijn vernieuwd of verwijderd. Tijdens de opgraving zijn er 
aanwijzingen gevonden die dit onderbouwen. De grootste aanwijzing vormt 
een inslag van een mortierbom in de scheidingswand. In de puinfundering was 
een krater aanwezig met daaromheen diverse stukken van de geëxplodeerde 
mortierbom. Deze inslag in de draagmuur en de fundering moet tot zeer zware 
schade hebben geleid, waarbij een deel zal zijn ingestort. 

n  Blokbarak B en de woning van de hovenier (structuur 2)

- Algemeen
Barak B is nabij en deels onder de keuken (1913) van de kazerne aangetroffen. 
Bij de verschillende bouw-, uitbouw en sloopfases van de keuken is het westen 
van het bouwwerk nagenoeg geheel verstoord geraakt en verdwenen. Het 
oostelijke deel is echter nog relatief goed bewaard gebleven. De opzet van de 
barak komt grotendeels overeen met de eerder beschreven barak A. Ook hier 
betreft het een gebouw met een afmeting van circa 30,2x11 m (afb. 4.12 en 
4.13). 

Het opgaande muurwerk (S104024) bestaat uit rood tot roodpaarse veldbrand-
baksteen met een afmeting van 26x12,5x6 tot 26x13x6 cm dat in kalkmortel is 
gemetseld. Een deel van de bakstenen is mogelijk hergebruikt en gebroken. 
Anders dan bij barak A, zijn in de midden- en buitenmuur stukken mergel ver-
werkt. De blokken hebben een afmeting van 40x22x10 cm en zijn in kalkmortel 
gemetseld (afb. 4.14). Het lijkt er sterk op dat er voor de eerste twee steen-
lagen divers bouwmateriaal is gebruikt dat nog voor handen was en dat er 
verschillende reparaties zijn uitgevoerd. De stukken mergel liggen schijnbaar 
willekeurig tussen het bakstenen muurwerk. Er ligt wel een duidelijke concen-
tratie in het uiterste zuiden ter hoogte van de kelder. De fundering en muren 
hebben een breedte van 50 tot 54 cm en zijn tweesteens dik. De afmetingen van 
het baksteen komen overeen met de stenen die bij het opgaande muurwerk zijn 
gebruikt. Er is verder opvallend veel gebroken baksteen gebruikt. Of dit voor 
zowel de binnen- als buitenmuren en voor het hogere, in het zicht gelegen deel, 
van het opgaande muurwerk geldt, kon niet worden vastgesteld. Van spoor 
104024 zijn slechts twee tot drie lagen bewaard gebleven.

Een deel van het muurwerk is direct op het zand gefundeerd. Er is slechts op 
een paar locaties sprake van een fundering op gebroken baksteen en zeer fijn 
baksteenpuin (afb. 4.14). De dikte van deze laag varieert tussen de10 tot 30 cm. 
Mogelijk gaat het bij de kleine delen van de puinfunderingen om de locaties 
waar de binnenmuren aanwezig waren. De onderlinge afstanden bedragen 
circa 4,40 tot 4,60 m, wat overeenkomt met de kamerindeling binnen barak A. 

81 Carel Allard (1714) in 
Hermans & Moorman 2005, 
61.
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- Kelders

Afb. 4.13  Overzichtsfoto van 

de aangetroffen restanten 

van barak B.

Afb. 4.14   Blokken mer-

gel tussen het muurwerk 

(S104024) van barak B, met 

hieronder een klein deel van 

de puinfundering.
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Opvallend was de aanwezigheid van twee kelders. De eerste kelder werd in 
het zuiden van het westelijke deel van de barak aangetroffen (afb. 4.15) en 
de tweede op het noordelijke uiteinde van hetzelfde deel van de barak. De 
zuidelijk gelegen kelder bestaat uit een muur (S104025) die koud tegen de 
buiten- en binnenwand is geplaatst (S104024). De binnenkant is afgesmeerd 
met een harde kalkmortel. Het muurwerk bestaat uit veldbrandbaksteen met 
een formaat van 23x11,5x6 cm. De vloer (S104028) is los in het zand gelegd 
en bestaat uit rood, tot roodpaarse veldbrandbaksteen met een formaat van 
25,5x10,5x4 cm en 26,5x13x3 cm. In de oostelijke muur zit de ingang naar de 
kelder. Dit deel is niet afgesmeerd en loopt aan de bovenkant naar buiten toe 
af. Er heeft hier een houten, vaste trap gezeten die aan de muur verankerd is 
geweest. Het dak van de kelder was oorspronkelijk gewelfd. De aanzet van het 
gewelfde dak is ter hoogte van het trapgat nog zichtbaar. Bij de sloop is het 
gewelf ingedrukt, waarna het gat verder met materiaal en zand is opgevuld 
(S104029). In de muren zitten enkele balkgaten voor de bevestiging van een 
houten constructie (afb. 4.16). De gaten in de zuidelijke en noordelijke muur 
wijken qua hoogte en afstand van elkaar af en doen vermoeden dat aan elke 
muur een afzonderlijke houten constructie was bevestigd. Deze houten stellages 
waren zeer waarschijnlijk noodzakelijk om de hier opgeslagen producten van de 
vochtige vloer te houden. 

De tweede kelder werd aangetroffen in het noorden van het gebouw. Deze 
kelder wijkt op meerdere punten af van de eerder beschreven, zuidelijke kelder. 
De structuur lag exact in het midden van het achterste verblijf en had een afme-
ting van 3x3,6 m. De binnenkant is afgesmeerd met een harde kalkmortel en de 
muur (S104049) bestaat uit veldbrandbaksteen met een formaat van 23x11,5x6 
cm. De vloer is net als bij de zuidelijke kelder los in het zand gelegd en bestaat

Afb. 4.15  In het zuiden van 

barak B werd een kleine 

kelder aangetroffen uit de 

eerste fase van de aanleg.
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Afb. 4.16  Detail van de 

zuidelijke kelder (S104025) 

in barak B met de veldbrand-

bakstenen vloer (S104028) en 

zichtbare balkgaten.

Afb. 4.17  Overzichtsfoto van 

de sterk gesloopte, in het 

noorden van barak B gelegen, 

kelder.
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tevens uit rood, tot roodpaarse veldbrandbaksteen met een formaat van 
25,5x10,5x4 cm en 25x12x4,5 cm. In de zuidwestelijke hoek is een vierkante poer 
in de kelder geplaatst (S104046). Deze poer heeft een afmeting van 36x36 cm en 
bestaat uit rood tot roodpaarse baksteen met een formaat van 24x11,5x5 cm. 
De ingang tot de kelder bevond zich in het midden van de oostelijke muur 
(S104045). Er kon op basis van het veldonderzoek niet worden vastgesteld of 
het om een stenen of houten variant ging. Wel zijn er op het fort vergelijkbare 
kelders bekend uit historische bronnen. Deze structuren hebben in de meeste 
gevallen een vaste, houten trap en een gewelfd dak. Door de grondigere sloop 
van dit deel van het gebouw, was er slechts een beperkt deel van het opgaande 
muurwerk bewaard gebleven. Eventuele verdere kenmerken, zoals balkgaten of 
andere bevestigingen konden hierdoor niet worden waargenomen.

- De smidse of oven 
In het westelijke deel van de barak is de vloer van een oven of smidse aange-
troffen. De breedte van de stookplaats bedraagt circa 1,7 m. De exacte lengte 
is door de recente verstoring van de keuken niet meer te bepalen, maar ligt 
waarschijnlijk tussen de 1,4 en 2 m. Op de bodem lag een zeer dikke laag as met 
hierin nog vrij grove stukken houtskool. De vloer bestond uit plat neergelegde 
rode veldbrandbakstenen met een formaat van 26x11,5x5 m (afb. 4.18). Een 
deel van de bakstenen was gebroken en hergebruikt. Het is opvallend dat in 
het midden van de vloer (S104039-3) een grote natuursteen is geplaatst met 
hiernaast een ingeslagen stalen nagel. De exacte functie van deze steen is niet 
bekend. Het opgaande muurwerk was simpel van aard en bestond uit een 
enkelsteens muur van rood baksteen met een afmeting van 26x12x5, dat was 
gemetseld in kalkmortel (S104039-2). 

Afb. 4.18  Het aangetroffen 

deel van de vloer (S104029) 

van een oven of smidse in het 

westelijke deel van barak B.



Archeologisch onderzoek 74

Als de plattegronden van de barakken worden bekeken, dan valt op dat er 
weinig detail wordt aangegeven voor de algemene gebouwen, waaronder 
de manschappenbarakken. Op de kaart van 1645 wordt ook geen verder 
onderscheidt gemaakt in de functies en het gebruik.82 Het ligt echter voor de 
hand dat, buiten de nodige slaapvertrekken, er ook een voorziening voor de 
voedselbereiding en/of een smidse binnen het fort aanwezig was. Door de 
omvang, de losse ligging in de ruimte (los van de muren), de grove stukken 
houtskool waarmee is gestookt en het aangetroffen smeedwerk (vnr. 86), 
betreft het hier bijna zeker het resterende deel van de onderbouw van een 
smeedoven of oven. 

De periode waarin de stookplaats in gebruik was, kan slechts globaal worden 
bepaald op basis van historische bronnen en het aardewerk dat in de aslaag van 
de oven is gevonden. In de onderste opvulling zijn enkele scherven faience en 
steengoed aangetroffen (vnr. 86) die deze aslaag in 1650-1750 dateren. Gezien 
het feit dat de oven tijdens het gebruik meerdere malen zal zijn opgeschoond, is 
deze datering niet direct als begin- of einddatering te gebruiken. Het aange-
troffen aardewerk geeft hierdoor enkel een indicatie waarin de structuur 
globaal in gebruik was. Deze periode valt wel samen met de aanleg en eerste 
gebruiksfase van de barakken (1643) tot aan de latere sloop in de eerste helft 
van de 18e eeuw. De stookplaats bleef waarschijnlijk in gebruik tot de belege-
ringen in 1702. Na deze belegering is de bebouwing op het fort aangepast en/of 
deels gesloopt. Omstreeks 1749 is het deel van de barak met de oven of smidse 
al niet meer op kaart weergeven. In het noorden rest enkel de woning van de 
hovenier nog. 

- Fasering in de sloop van barak B
De barak was wederom in twee delen opgedeeld door een lange scheidings-
muur. Een verdere indeling kan vanwege het ontbreken van binnenmuren niet 
worden gereconstrueerd op basis van de veldgegevens. Wel is er een duidelijke 
fasering in het gebruik van de barak waargenomen (afb. 4.19). De sterke variatie 
in de opbouw van de fundering en het gebruikte baksteen doet vermoeden dat 
het gebouw is gerepareerd of gedurende verschillende perioden is aangepast. 
Laatstgenoemde ligt het meest voor de hand. De gebouwen zijn gedurende 
meerdere belegeringen sterk beschadigd geraakt. Een duidelijke aanwijzing 
hiervoor, vormt een mortierbomscherf die in de bodem van de zuidelijke kelder 
was vastgeslagen (S104028) (afb. 4.20). Daarnaast is het gebouw in de 18e eeuw 
wederom sterk aangepast en deels gesloopt voor de aanleg van een woning 
voor de hovenier van het fort.83 De aanleg van de woning van de hovenier kan 
ook de zichtbare fasering in de sloop van het gebouw verklaren. Het noordelijke 
deel is in een latere periode en op een andere wijze gesloopt dan het zuidelijke 
deel. Wat rest is een zeer ondiepe en bredere uitbraaksleuf die is opgevuld met 
grijsbruin zand, mortel en fijn baksteenpuin (S104040) en een omgezet deel 
van de bodem met hierin resten van mortel en een enkel stuk baksteenpuin 
(S104041 en 104042) (afb. 4.21). Ook de hier gelegen kelder is later dieper 
en grover uitgebroken. Dat de kelder en het hier bovenstaande deel van het 
gebouw nog langer in gebruik bleef, bleek ook aan een grote hoeveelheid aan 
scherven van wijnflessen die op de bodem van de kelder lagen (S104053). In 
totaal werden er 38 fragmenten van minimaal twaalf wijnflessen aangetroffen 

82 Janssens 1645 in Hermans 
1999, 45.

83 P. de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V35).
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Afb. 4.19  Fasering in de aan-

leg en gebruik van barak B.
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(vnr. 82). Het gaat om bolvormige en cilindrische modellen die te herkennen zijn 
aan de bodemfragmenten. De flessen dateren globaal uit de 18e tot begin 
19e eeuw, de periode waarin de hovenierswoning nog in gebruik bleef, tot aan 
de sloop in het begin van de 19e eeuw. 

Afb. 4.20  Mortierbomscherf 

in de vloer/westelijke kelder-

muur van de zuidelijke kelder 

(S104025 en 104028) van 

barak B.

Afb. 4.21  Coupe door de uit-

braak van barak B.
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De woning van de hovenier had een afmeting van 18,5x5,6 m en had dezelfde 
breedte als één helft van een dubbele barak. Qua ligging komt de woning ook 
overeen met de oorspronkelijke bebouwing uit 1643. Er is enkel net achter 
de ingang van de kelder een uitbouw geplaatst.84 Het lijkt er op basis van de 
veldgegevens op dat slechts een deel van het bouwwerk na de belegering van 
1702 is gesloopt en het noordoostelijke deel is behouden, aangepast of op de 
oude fundering is herbouwd om opnieuw als barak te dienen. Dit gegeven 
wordt deels gestaafd door de zichtbare latere sloop op deze locatie en de 
langere gebruiksduur van de kelder in dit deel van het gebouw. Omdat het 
opgaande muurwerk niet meer aanwezig is, is het echter niet mogelijk om 
uit te sluiten dat er toch een volledig nieuw gebouw is neergezet op de oude 
fundering. 

- Historische datering en fasering
Barak B is voor het eerst zichtbaar op historisch kaartmateriaal uit 1645, dat 
vlak na de voltooiing van het fort in 1643 is opgetekend.85 Langs de rand van 
het terreplein liggen zes dubbele barakken en één magazijn die in afmetingen 
en vorm nagenoeg exact met elkaar overeenkomen. De barakken hadden een 
afmeting van circa 100 bij 35 Brabantse voet, wat overeenkomt met 28,50x10 m.

De ligging en afmetingen (30,2x11 m) zoals deze tijdens het veldwerk zijn 
gedocumenteerd, zijn bijna gelijk aan situatie zoals deze in 1645 is ingetekend. 

De aangetroffen fundering betreft dan ook het restant van de eerste bebou-
wingsfase van het fort, aangelegd door Spaanse troepen omstreeks 1641-1643. 

Afb. 4.22  Situatietekening 

van Janssen uit 1645 met 

hierop barak B en A en de 

kaart uit de eerste helft van 

de 18e eeuw (de la Cruz 1749) 

waarop barak B ontbreekt en 

deels gesloopt lijkt te zijn. Op 

de locatie van de barak ligt 

nu het ‘hof van de hovenier’. 

In stippellijn is de reconstruc-

tie van de gebouwen weer-

geven, met als doorgetrokken 

lijnen de daadwerkelijk aan-

getroffen sporen. 

84 P. de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V35).

85 Janssens 1645 in Hermans 
1999, 45.
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Afb. 4.23  Overzichtsfoto van 

de aangetroffen restanten 

van barak C.

Afb. 4.24  De aangetroffen 

restanten van barak C, met 

in stippellijn de reconstructie 

van de barak.
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Aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw vinden er echter ver-
anderingen plaats binnen het fort. Een deel van de oorspronkelijke bebouwing 
verdwijnt, of wordt aangepast. Zo is op kaartmateriaal uit 1723, 1729, 1749 en 
1751 zichtbaar dat barak B voor bijna driekwart is gesloopt en hier het nieuwe 
hof van de commandant en de hovenierswoning is gelegen.86 Als de kaart beter 
wordt bestudeerd, dan valt op dat de woning van de hovenier dezelfde breedte 
heeft als één helft van de dubbele barak en deze qua ligging ook overeenkomt 
met de oorspronkelijke bebouwing uit 1643. Het is aannemelijk dat slechts een 
deel van het bouwwerk is gesloopt en het noordoostelijke deel is behouden en 
licht is aangepast. Dit gegeven wordt deels gestaafd door de zichtbare latere 
sloop en de langere gebruiksduur van de kelder in dit deel van het gebouw. 

n  Blokbarak C 
Barak C ligt voor twee derde onder legeringsgebouw E. De funderingsresten 
die ten zuidwesten en noordoosten van het gebouw liggen, zijn nog ondiep 
bewaard gebleven (afb. 4.23). De enige uitzondering hierop vormen de kelder 
en een aangebouwde asbak. Het gebouw heeft een lengte van 30,7 m en een 
breedte van circa 11,24 m en is zuidwest-noordoost georiënteerd. 

Naast de buitenmuur is ook een deel van de fundering van de binnenmuren 
teruggevonden (afb. 4.24). Hieruit blijkt dat de barak net als barak A en B in 
twee delen was opgedeeld door middel van een lange scheidingsmuur 
(S110009). In het noodoosten zijn restanten van de binnenmuren van de ver-
trekken aangetroffen (S110012 en 110004). Deze muren delen het noordooste-
lijke deel op in minimaal vier vertrekken met een binnenmaat van 5x5,50 m. Als 
de totale lengte van de barak door de afmetingen van de losse ruimtes wordt 
gedeeld, dan mag worden aangenomen dat het om een dubbele barak gaat 
met  tien losse kamers van circa 5x5.6 m (vijf per kant). Hiermee zou het gebouw 
in indeling en formaat nagenoeg gelijk zijn aan barak A (tien kamers met 
afmetingen van 4,7x5,4 m9,  (afb. 4.25).

De funderingen van de binnen- en buitenmuren bestaan uit gebroken baksteen 
en zeer fijn baksteenpuin, met uitzondering van de zuidelijke achterwand 
(S109003). Spoor 109003 is direct op het zand gemetseld (afb. 4.26). Aan de 
binnenzijde is een 50 cm brede insteek zichtbaar met hierin baksteenpuin en 
opgestapelde, gebroken rode Oud Hollandse dakpannen (S109004). De sleuf 
reikt tot de onderkant van de muur en is breder dan de insteek bij de rest van 
muren van de barak. Mogelijk is het metselwerk ooit gerepareerd en deels 
vervangen. Het muurwerk bestaat uit rood, tot roodpaarse veldbrandbaksteen 
met een formaat van 25x11x5 cm dat in een harde kalkmortel is gemetseld. De 
vijflagenmaat bedraagt 34 cm. Sporen van hergebruik zijn niet waargenomen. 
Wel is er gebruikgemaakt van gebroken baksteen. De laag met baksteenpuin 
dat onder de rest van het gebouw als fundering is gebruikt (S110002, 110004, 
110009, 110012, 110014, 110017 en 110021), is circa 10 tot 30 cm dik en wordt 
afgedekt door een laag mortel om de fundering uit te vlakken (afb. 4.27). Deze 
constructiewijze is gelijk voor zowel de buiten als de aangetroffen binnen-
muren. 

86 G.J.E. Marlet 1729 in Hermans 
& Moorman 2005, 19; P. 
de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, 
inv.nr. V35); Hattinga 1751 
in Henderikx 2000, 52; 
onbekende kaartmaker 18e 
eeuw in Hermans & Moorman 
2005, 25).
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Het opgaande muurwerk (S110004, 110009, 110012 en 110021) bestaat uit rood 
tot roodpaarse veldbrandbaksteen met een afmeting van 27x12-13x5-5,5 cm 
en een enkele baksteen met een formaat van 25x14x6 cm. Er is een vrij harde 
kalkmortel gebruikt dat bij de fundering grof is afgewerkt. De puinfundering 
heeft een breedte van 55 tot 60 cm. Het opgaande muurwerk is smaller en 
had een breedte van circa 40 cm. In het muurwerk zit verder opvallend veel 
gebroken baksteen verwerkt. Of dit voor zowel de binnen- als buitenmuren en 
voor het hogere, in het zicht gelegen deel, van het opgaande muurwerk geldt, 
kon niet worden vastgesteld. Van spoor 110004, 110009, 110012 en 110021 zijn 
slechts twee of drie lagen bewaard gebleven. De dwars geplaatste binnenmuren 
zijn op het niveau van de fundering verder koud tegen de scheidingsmuur 
(S110009) gemetseld.

In het meest noordoostelijk gelegen vertrek is in de noordwestelijke hoek een 
kelder aangetroffen (afb. 4.28). De kelder had een binnenmaat van 2,90x2,6 
m met een ingang in de zuidwand. De structuur is van binnenuit gemetseld. 
Aan de buitenzijde van de muur zijn dikke mortelbaarden aanwezig. Er is 
gebruikgemaakt van veldbrandbaksteen met een formaat van 25x14x6 tot 
27x14x5,5 cm dat in kalkmortel is gemetseld. De binnenkant van de kelder is 
afgesmeerd met dezelfde kalkmortel. De keldervloer (S110024) is direct op het 
zand gelegd en later tevens met zand gevoegd. Ook voor de vloer is gebruik 
gemaakt van veldbrandsteen met een vergelijkbare afmeting als het opgaande 
muurwerk. De keldermuur (S110014) is koud tegen de binnen en buitenwand 
geplaatst. De kelder is op basis van het gebruikte baksteen en de constructie 

Afb. 4.25  Fasering in de aan-

leg en gebruik van barak C 

met reconstructie.
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tegelijkertijd met de rest van de barak aangelegd. Het dak van de kelder was 
oorspronkelijk gewelfd. Sporen van de aanzet zijn nog duidelijk zichtbaar. Bij de 
sloop is het gewelf ingedrukt, waarna het gat verder is opgevuld met zand en 
bouwpuin (S110013). 

- De asbak
In de noordoosthoek van de barak is aan de buitenkant een aanbouw aange-
troffen. Het gaat om een bakstenen bouwwerk (S110019) dat qua vorm bijna 
trapeziumvormig is (afb. 4.29). De binnenmaat is circa 100x77 cm en loopt 
richting het noordoosten langzaam breder uit tot 87 cm. Het muurwerk 
(S110019) bestaat uit rood tot roodpaarse veldbrandbaksteen met afmetingen 
van 27x13x5 cm en 24x12,5x6 cm dat in kalkmortel is gemetseld. Het muurwerk 
gaat, gemeten vanaf de bovenkant van de structuur, door tot een diepte van 
16,69 m +NAP (1,10 m vanaf bovenkant muur). Een vloer was niet aanwezig en 
lijkt ook nooit te zijn aangelegd. Aan de buitenzijde ontbrak een insteek en 
waren metselbaarden zichtbaar. Laatstgenoemde kan worden verklaard door 
de wijze waarop het geheel is aangelegd. Er is eerst een put gegraven, waarna 
deze van binnenuit is gemetseld. De aanbouw is in de puinfundering (S110017) 

Afb. 4.26  Links. Het op-

gaande muurwerk (S109003) 

van barak C, zonder aan-

wezige puinfundering.

Afb. 4.27  Rechts. De schei-

dingsmuur van de barak 

(S110009) met dwarsmuur 

(S110004), op een puinfunder-

ing.

Afb. 4.28  Overzichtsfoto van 

de in barak C aangetroffen 

kelder.
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van de barak verwerkt en is dus met de eerste fase van de bouw aangelegd. Dit 
wordt ondersteund door het gebruikte baksteen dat overeenkomt met de rest 
van het gebouw. 

Afb. 4.29  De asbak (S110019) 

met in de 19e eeuw toege-

voegde keienvloer (S110031-

1) en puinfundering van de 

barak (S110017).

Afb. 4.30  Coupe door de 

vulling van de asbak. Op de 

bodem zijn twee duidelijke 

lagen as en afval zichtbaar 

(S110031-3 en 4).
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Op de bodem van de put zijn twee lagen met kachelafval aangetroffen 
(S110031-3 en 110031-4, afb. 4.30). De lagen worden gekenmerkt door een hoge 
concentratie houtskool met slechts een lichte zandbijmenging. In deze twee 
lagen is ook zeer gefragmenteerd aardewerk, glas en bot waargenomen. Het 
materiaal uit de lagen dateert de opvulling tussen circa 1640-1675,87 waarmee 
het overeenkomt met de eerste, Spaanse, gebruiksfase van het fort. Het aan-
wezige houtskool en kachelafval wijst er verder op dat de hier gelegen bak 
de voormalige asbak moet zijn geweest. Dergelijke structuren lagen vaak aan 
de buitenzijde van de gebouwen en werden periodiek geleegd. Een ander 
voorbeeld van een aangebouwde asbak is terug te vinden bij de blokbarakken 
‘tussen het bastion Utrecht en de Bentheimerpoort’ in Coevorden. Deze barak-
ken zijn door Staatse troepen aangelegd in de eerste helft van de 17e eeuw.88 

Als er naar de verdere opvulling van de bak wordt gekeken, dan valt op dat 
deze gedurende het gebruik van functie is gewisseld. De twee aslagen zijn afge-
dekt met een pakket ‘schone’ grond (S110031-2) waarop op het niveau van het 
oude maaiveld een keienvloer is gelegd (S110031-1). In de noordoostelijke wand 
is op dezelfde hoogte als de vloer een deel van het baksteen verwijderd zodat 
er een smalle opening ontstond van circa 35 cm. Bij de herinrichting van het 
terrein, in de 18e eeuw, lijkt de asbak te zijn hergebruikt als hemelwaterafvoer. 
Het terrein van het fort was onverhard en kon bij hevige regenval drassig 
worden. Het regenwater dat van de goot naar beneden kwam, kon via de keien 
makkelijk de grond inzakken door het ontbreken van een bodem in de put.

- Haarden en kuilen binnen de barak
Tijdens het vrijleggen van de funderingen werden er vijf kuilen waargenomen. 
De eerste kuil (S110008) had een min of meer vierkante vorm en lag exact in 
de hoek van een van de vertrekken (hoek snijpunt van de muren S110009 en 
110012, afb. 4.31). De kuil was opgevuld met zand dat sterk (verbrande) leem- 
en houtskoolhoudend was en had een afmeting van circa 60x55 cm. In eerste 
instantie werd gedacht aan de locatie van een mogelijk haard. Elk verblijf had 
een eigen haard en deze werden, zoals ook op tekeningen van blokbarakken 
in Nieuweschans, Bourtange en Coevorden zichtbaar is, vaak in de hoeken 
van de verblijven aangelegd.89 De locaties van de haarden zijn op een kaart 
uit 1749 bij de zuidoostelijke gelegen barak op het fort nog zichtbaar en zijn 
hier niet in de hoeken, maar in het midden van de muur gelegen. De diepte 
en vorm zijn verder niet typerend voor een haard. De diepte van 36 cm en de 
beperkte grootte zou het verwarmen van de ruimte bemoeilijken en onpraktisch 
maken. Het betreft hier mogelijk een paalkuil of kuil die hier bij een van de 
verbouwingen is ingegraven. 

Net ten westen van spoor 110008 werd in de hoek van het vertrek nog een 
tegenhanger aangetroffen (S110007). Dit spoor wijkt qua opvulling af van de 
eerder beschreven kuil. Het spoor bestaat uit een ondiepe puinconcentratie 
met hieronder een bruine zandopvulling die zeer schuin afliep richting de naast 
gelegen muur (S110009). 

Ten westen van S110012 en ten oosten van S110004 werden in twee afzonder-
lijke verblijven twee kuilen aangetroffen die tegen de muur gelegen waren. 

87 Zie paragraaf 5.1 t/m 5.3.
88 Brand 1993, 4.
89 Brand 1993, 4.
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Spoor 110011 had een diepte van 24 cm. Vulling 1 bestond uit grijsbruin, matig 
grof zand met leemlagen en stukken houtskool en verbrand leem (afb. 4.32). Er 
kwam daarnaast ook aanzienlijk veel aardewerk uit deze vulling in vergelijking 
met de overige sporen in de werkput. Het aardewerk zou het spoor tussen 1650 
en 1680 dateren, waarmee het in verband staat met de eerste gebruiksfase in de 
17e eeuw. Vulling 2 was donkerbruin van kleur en bevatte slechts kleine spikkels 
houtskool en verbrand leem. De kuil is tijdens het gebruik minimaal één keer 
opnieuw uitgegraven. Spoor 110005 is qua ligging vergelijkbaar met de hiervoor 
beschreven kuil. De opvulling wijkt echter af. Het spoor is opgevuld met 
bouwpuin en mortel. Mogelijk gaat het hier om de locatie van de haarden (met 
stookvloer). De ligging van een haard tegen de zijwand van het vertrek is niet 
geheel onlogisch. Zoals eerder in deze paragraaf is genoemd, zijn de locaties van 
de haarden op een kaart uit 1749 bij de zuidoostelijke gelegen barak op het fort 
niet in de hoeken, maar in het midden van de muur gelegen.90 Sporen van een 
stenen ombouw, vloer of andere constructie werd niet meer aangetroffen. 
In het zelfde vertrek als spoor 110005 is nog een puinkuil gedocumenteerd 
(S110006). De kuil heeft een diepte van 28 cm en ligt nagenoeg in het midden 
van het meest zuidoostelijk gelegen verblijf. Het spoor is opgevuld met grove 
stukken gebroken baksteen en mortel. Het gaat hier om een kuil waar bij de 
sloop of een verbouwing bouwmateriaal is gedumpt dat niet hergebruikt kon 
worden. 

Afb. 4.31  De in de hoek van 

een van de vertrekken aan-

getroffen kuil (S110008), op-

gevuld met (verbrande) leem.

90 P. de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V35).
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- Historische datering
Barak C is net als de andere twee barakken voor het eerst zichtbaar op 
historisch kaartmateriaal uit 1645.91 Langs de rand van het terreplein liggen 
zes dubbele barakken en één magazijn die in afmetingen en vorm nagenoeg 
exact met elkaar overeenkomen. De barakken zijn van de kaart gemeten 
ruwweg 100 bij 35 Brabantse voet, wat overeenkomt met circa 28,50x10 m. 
De ligging en afmetingen (30,7x11,24 m) zoals deze tijdens het veldwerk zijn 
gedocumenteerd, zijn bijna gelijk aan situatie in 1645. De barak moet dan ook 
zijn aangelegd door Spaanse troepen tijdens de eerste bebouwingsfase van het 
fort (1641-1643). 

Aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw vinden er veranderingen 
plaats. Een deel van de oorspronkelijke bebouwing verdwijnt, of wordt aange-
past. Zo is op kaartmateriaal uit 1723, 1729, 1749 en 1751 zichtbaar dat barak 
A volledig is gesloopt en hier geen bebouwing voor in de plaats is gekomen.92 
Barak C is als een van de weinige bouwwerken wel intact gebleven. Het had 
ook nog dezelfde functie, een barak voor de huisvesting van soldaten. Er is uit 
deze periode ook een kaart die de bouwwerken niet als contour weergeeft, 
maar tevens een binnenverdeling laat zien. De meeste gebouwen, waaronder 
de woning van commandant, zijn per vertrek beschreven. Voor barak C geldt 
dit echter niet. De kaart toont een rechthoekige barak dat in twee delen wordt 
opgedeeld door een scheidingswand. Aan elke zijde hebben vier deurgaten 
gezeten op een vaste afstand van circa 5 m en op de kopse kanten waren twee 
ingangen gelegen. Verdere scheidingswanden die de barak in verblijven 
indeelde, zijn niet ingetekend. Ook de aangetroffen kelder en asbak staan niet 
op de kaart. In de eerste helft van de 18e eeuw lijkt het gebouw dan ook te zijn 
aangepast. De verbouwing valt samen met de verbouwing van het fort na de 
Nederlandse verovering. 

Afb. 4.32  De mogelijke lo-

catie van de haard (S110011) 

tegen het muurwerk 

(S110012) van het meest 

noordwestelijk aangetroffen 

vertrek.

91 Janssens 1645 in Hermans 
1999, 45.

92 G.J.E. Marlet 1729 in Hermans 
& Moorman 2005, 19; P. 
de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, 
inv.nr. V35); Hattinga 1751 
in Henderikx et al. 2000, 52; 
onbekende kaartmaker 18e 
eeuw in Hermans & Moorman 
2005, 25.
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Bij de ten zuidoosten van barak C gelegen, omgebouwde blokbarak, is de 
indeling van de verblijven zoals deze voor 1749 was, nog wel gehanteerd en 
opgetekend. Ook bij de overige bouwwerken is dit het geval. Het lijkt dus 
geen nalatigheid van de tekenaar te zijn geweest. Het is mogelijk dat de 
scheidingswanden van de verblijven in de eerste helft van de 18e eeuw zijn 
verwijderd. Omstreeks het midden van de 18e eeuw wordt de algemene bouw 
en ontwerp van barakken namelijk verbeterd en werd er onder andere voor de 
doorluchting vaker een centrale gang aangelegd zonder stenen tussenmuren. 
Met houten tussenschotten konden eventueel alsnog afscheidingen worden 
gecreëerd. Bij een van de barakken op het fort (ten noorden van barak B), die 
als stal en barak is ingedeeld, is dit ook gedaan.

Als bovengenoemde het geval was, dan waren er enkele verstevigingen van de 
constructie noodzakelijk. Op de tekening zijn vier paren van poeren zichtbaar. 
Het meest noordoostelijk gelegen paar poeren ligt op de locatie waar tijdens 
het veldwerk twee kuilen zijn aangetroffen. Anders dan de tekening doet 
vermoeden, betrof het hier dan ook mogelijke houten palen in plaats van stenen 
poeren. Door aan weerszijde van de in de lengte gelegen scheidingsmuur twee 
palen te plaatsen en hier een dwarsbalk op te leggen kon de structuur worden 
verstevigd voordat de muren werden gesloopt. De dwars op de scheidingsmuur 
gelegen wanden zijn zeer spaarzaam bewaard gebleven. Er konden daarom 
geen verdere aanwijzingen worden gevonden ter ondersteuning van deze 
theorie. 

De barak blijft in gebruik tot de Franse belegering in 1793. Tijdens en na 
deze belegering raakte het fort zwaar beschadigd.93 Ook de barakken zijn 
hierbij grotendeels verwoest. Het fort gaat na de verovering door de Fransen 

Afb. 4.33  Situatietekening 

van Janssen uit 1645 met 

hierop barak C (links) en 

uit de eerste helft van de 

18e eeuw (de la Cruz 1749) 

waarop barak C is aangepast 

gezien de ontbrekende ka-

merverdeling. In stippellijn is 

de reconstructie van de 17e-

eeuwse situatie weergeven. 

De aangetroffen sporen zijn 

als doorgetrokken lijnen over 

de kaarten geprojecteerd. 

93 Moorman 2005, 17.
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volledig op de schop. Op de kaart van Ginot uit 1810 is nagenoeg het volledige 
terreplein leeg.94 Enkel het gemetselde kruithuis en magazijn zijn nog aanwezig. 
De overige bouwwerken zijn gesloopt en moesten plaatsmaken voor nieuwe, 
moderne gebouwen. De werkzaamheden vonden plaats tussen 1806 en 1810. 
Daadwerkelijke stenen kazernes werden er echter niet meer gebouwd. Op het 
‘Vestingplan Venlo voor 1813’ staat wel het plan voor de verdere inrichting van 
de bebouwing ingetekend.95 In plaats van meerdere kleine barakken is hier nu 
slechts één kazerne ingetekend. Deze kazerne was langgerekt en lag noordwest-
zuidoost georiënteerd in het midden van het terreplein. Nadat het fort weer 
in Nederlandse handen was gekomen, werd er een nieuw plan gemaakt voor 
de bouw van kazernes. In 1848 verschijnt er een bouwtekening van houten 
kazernes voor 100 man met een stenen fundering.96 Tot daadwerkelijke aanleg 
kwam het echter wederom niet en in 1867 vervalt de defensieve functie van het 
fort definitief en start de ontmanteling. De sloop van barak C zal dan ook tussen 
circa 1794 en 1810 hebben plaatsgevonden. 

- Constructie en uiterlijk van de barakken
Het uiterlijk van de barakken was in 1643 gelijk. Op basis van de opgravings-
resultaten kan worden geconcludeerd dat de barakken een lengte hadden van 
circa 30,5 m met een breedte van 11 m. Het betreft dubbele blokbarakken met 
aan weerszijde gespiegeld van elkaar vijf afzonderlijke verblijven (blokken). Elke 
ruimte had een eigen ingang en vensters en bestond slechts uit één verdieping 
met een houten zolder. Er was daarnaast een eigen haard aanwezig die in het 
midden van de muur of in de hoek van de ruimte zat. Aan de buitenzijde van 
barak C was een asbak aanwezig. Deze werd bij geen van de andere barakken 
waargenomen. Mogelijk zijn deze later verwijderd of heeft alleen barak C deze 
toevoeging gekregen.

Afb. 4.34  Uitsnede uit het 

schilderij van Lambert de 

Hondt, met daarop het beleg 

van Venlo in 1646.97

94 Kapitein Ginot 1810 in 
Hermans & Moorman 2005, 
87.

95 Kapitein Max Beaulieu 1812 
in Hermans & Moorman 2005, 
88.

96 NL-HaNA, Oorlog / 
Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V53.

97 Detail schilderij Lambert de 
Hondt in Dolmans 2012.
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Het opgaande muurwerk was opgetrokken uit rode, tot roodpaarse veldbrand-
baksteen met een afmeting van 22,5x12x5,5 cm tot 26x12,5x6 cm dat was gemet-
seld in witte kalkmortel. De blokbarakken hadden een houten dakconstructie 
met hierop rode Oud Hollandse dakpannen. Deze dakpannen zijn nabij barak 
A en C in verschillende kuilen in en rondom de barakken aangetroffen. Door de 
breedte van het bouwwerk, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat dit dak uit één 
groot zadeldak bestond. Het ligt meer voor de hand dat de dubbele barak aan 
elke kant een eigen zadeldakconstructie had. Met een spanwijdte van vijf meter 
is deze constructie vele malen sterker. Deze constructie staat ook afgebeeld op 
een schilderij van het fort tijdens ‘het beleg van Venlo’ uit 1646. Ondanks het 
feit dat schilderijen met uiterste zorgvuldigheid gebruikt moeten worden voor 
de beschrijving van de gebouwen, lijkt de schilder de gebouwen op het fort wel 
goed gevat te hebben. 

Per barakken konden er daarnaast één of meerdere kelders zijn aangelegd. 
Enkel bij barak A zijn deze niet aangetroffen. Het is mogelijk dat deze wel 
aanwezig was, maar door eerdere sloopwerkzaamheden is verwijderd of bij de 
bouw van legeringsgebouw C. 

4.2.2 De centrale waterput

Central op het terreplein lag de waterput van het fort. Bij het ontgraven van 
het voormalige tennisveld op de binnenplaats van de kazerne, kwam de put 
voor het eerst na de sloop weer aan het licht. De bakstenen put lag exact in 
het midden van het terreplein en had een diameter van 80 cm binnenmaat 
(afb. 4.35). Er is gebruik gemaakt van een rode tot roodpaarse veldbrandsteen 
met een formaat van 24,5x13x5 cm dat in kalkmortel was gemetseld. Het 
muurwerk heeft metselbaarden aan de buitenzijde, wat er op duidt dat de put 
van binnenuit is gemetseld. De buitenzijde is verder zeer ruw afgewerkt. Delen 

Afb. 4.35  Overzicht van de 

centrale bakstenen waterput 

(of pomp) met insteek.
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van de bakstenen steken hier flink uit. De insteek van de put had een diameter 
van 2,5 m en tekende zich duidelijk af tegen de sterk verbruinde, natuurlijke 
ondergrond en was opgevuld met lichtbruin zand met bruingrijze vlekken 
en een enkel stukje baksteenpuin. Door de dikke puinopvulling was het niet 
mogelijk de diepte te bepalen door middel van een boring. In de insteek bevond 
zich één fragment van een steengoed pot op standvoet en één fragment van 
een beker op standvoet. Deze scherven zouden uit het laatste kwart van de 16e 
of het eerste kwart van de 17e eeuw dateren.98

De insteek en de put tonen slechts één aanlegfase. De put zal bij de bouw van 
het fort zijn aangelegd en tot aan het begin van de 19e eeuw in gebruik zijn 
gebleven.99 

- Historische datering
Als historisch kaartmateriaal wordt bekeken, dan blijkt dat de put niet op alle 
kaarten van het fort is ingetekend. Een eerste duidelijke vermelding van de 
constructie is te vinden op de kaart van de bebouwing op het fort uit 1749. In 
het midden van het fort staat op de locatie van de aangetroffen waterput een 
bakstenen structuur ingetekend dat wordt aangeduid als pomp.100 In de 
18e eeuw betrof het dan ook geen open put, maar een afgesloten bron met 
hierop een pomp. In het begin van de 19e eeuw (omstreeks 1810-1813) wordt de 
put zeer waarschijnlijk verwijderd bij het herinrichten van het terrein.101 Op de 
kaart van Ginot uit1810 staat de pomp of put namelijk niet meer weergeven en 
er waren plannen gevormd om een lange kazerne aan te leggen in het midden 
van het fort.102 

Afb. 4.36  De centrale put 

(of pomp) op een kaart van 

P. de la Cruz uit 1749, met 

uitsnede.

98 Zie ook paragraaf 5.1; 
Gawronski 2012, 181 (cat. 
376).

99 Het couperen van de put is 
in overleg met het bevoegde 
gezag niet uitgevoerd, daar 
de put in situ bewaard zal 
blijven. 

100 P. de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V35).

101 Kapitein Ginot 1810 in Her-
mans & Moorman 2005, 87.

102 Kapitein Max Beaulieu 1812 
in Hermans & Moorman 2005, 
88.
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4.2.3 Uitbraaksleuven en puinkuilen op het terreplein

Een groot deel van het terreplein lijkt op historische kaarten volledig open en 
onbebouwd te zijn geweest tot in de 18e eeuw. In de 18e eeuw zijn er tuinen, 
plantsoenen en wegen met bomenlanen aanwezig.103 Aangezien de historische 
kaarten in veel gevallen slechts een globaal beeld schetsen van het fort en de 
inrichting hiervan, zijn deze slechts indicatief en is het niet gezegd dat er zich 
geen andere structuren op het centrale binnenterrein hebben bevonden. Van 
de strakke tuinaanleg is tijdens het onderzoek niets aangetroffen of als zodanig 
herkend. Er werden op het binnenterrein wel enkele uitbraaksleuven en kuilen 
met bouwpuin aangesneden die zeer waarschijnlijk in verband kunnen worden 
gebracht met de sloop of renovatie van de op het fort gelegen bouwwerken. 

Bij de ontgraving van het tennisveld werden vijf kuilen aangetroffen. Spoor 
103008 betreft een diepe kuil met daarin gebroken baksteen en dakpannen. 
De formaten van het baksteen komen overeen met die van de waterput en 
de funderingen van de barakken en lijken dan ook afkomstig te zijn van de 
17e-eeuwse stenen bouwwerken op het terreplein. Het is opvallend dat er 
weinig mortel werd aangetroffen en nagenoeg geen hele stenen. Mogelijk gaat 
het om restmateriaal van de bouw, of van niet herbruikbaar bouwmateriaal 
dat achterbleef na de sloop. De overige vier kuilen zijn strakker en scherper 
begrenst en worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan mortelresten. 
Spoor 103007 is rechthoekig van vorm met en afmeting van 6,5x1,90 m. De 
kuil is opgevuld met mortelresten en slechts enkele kleine stukken baksteen 
en puin. De opvulling komt sterk overeen met S103006 en S103002. Beide zijn 
ondiep (6 tot 20 cm) en zijn opgevuld met geel grijs zand en mortelresten. 
Laatstgenoemde kuil wordt doorsneden door een recenter spoor dat is opgevuld 
met bouwpuin en matig fijn, grijs kleurig zand. 

Afb. 4.37  De kuil (S104031) 

met baksteenpuin, bestaande 

uit veldbrandbaksteen, nabij 

de barakken A en B.

103 G.J.E. Marlet 1729 in Hermans 
& Moorman 2005, 19; P. 
de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, 
inv.nr. V35); Hattinga 1751 
in Henderikx et al. 2000, 52; 
onbekende kaartmaker 18e 
eeuw in Hermans & Moorman 
2005, 25.
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Een laatste opvallende kuil die samen lijkt te hangen met de sloop van de bouw-
werken op het terreplein, is spoor 104031. Het gaat hier om een kuil met een 
breedte van circa 4,20x6,20 m. Het spoor is opgevuld met veldbrandbaksteen 
met een formaat van 24,5x13x5 en 27x12-13x5-5,5 cm waarop mortelresten 
zichtbaar zijn. Het gebruikte mortel, baksteensoort en baksteenformaat 
kwamen sterk overeen met het gebruikte baksteen in barak A en B. De kuil liep 
in het noorden verder door. Door de ligging van een recente kabelbundel en 
weg kon deze grens niet worden opgezocht. Gezien het feit dat barak A en het 
zuidelijke deel van barak B bij de belegering van 1702 sterk zijn beschadigd en 
in het begin van de 18e eeuw zijn gesloopt, gaat het waarschijnlijk om een kuil 
waar in deze periode het niet herbruikbare materiaal is gegooid. 

4.2.4 Muur en poterne

De aangetroffen resten van de muur grenzen aan de muurdelen die tijdens de 
onderzoeken van 2012/2013 en 2016 zijn vrijgelegd. Direct ten noorden en zui-
den zijn hierbij sleuven aangelegd tot op het niveau van de houten fundering. 
Deze houten fundering bestaat uit een rooster, een raamwerk van onderling 
gekoppelde langsbalken met dwarsliggers daarover. De balken zijn gemiddeld 
16x22 cm in doorsnede. Uit eerder archeologisch onderzoek bleek al dat de 
langsbalken onderling met zwaluwstaartverbindingen zijn samengebracht.104

Op dit houten rooster is een funderingsvoet gemetseld. Hierop staat het op-
gaande muurwerk. Het opgaande muurwerk verschilt niet met de rest van het 
muurwerk dat eerder werd gedocumenteerd, behalve daar waar de poterne 
aanwezig is. Het buitenvlak van deze muur ligt 1,05 m vanaf het vlak van de 
voet van de muur. De hoogte van het opgaande muurwerk bedraagt circa 3,5 m 

Afb. 4.38  Dronefoto van de 

muur met poterne na het vrij-

leggen.

104  Van de Graaf 2014, 85 e.v.
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boven de voet. Dat is oorspronkelijk meer geweest. Waar de bouwhistorische 
documentatie heeft plaatsgevonden, kon met een schietlood worden bepaald 
dat de muur licht hellend is gemetseld. 

De buiten en binnenzijde van de muur zijn in kruisverband gemetseld. Aan 
de binnenzijde van de muur zijn echter ook veel gebroken stukken baksteen 
verwerkt. In 2016 werd dit ook al aangetoond bij de bouwhistorische opmeting. 
Dit fenomeen wordt doorgaans aangeduid met de term kistwerk.105 Het is 
opvallend dat dit ter hoogte van de opgegraven poterne niet het geval is (afb. 
4.38). De kern is hier op vloerniveau in een net verband gemetseld. Ook de 
rest van het muurwerk dat haaks op de fortmuur staat is in verband gemetseld 
met de buitenkant van het fort (S107002) (afb. 4.39). Er is gebruikgemaakt 
van baksteen met een formaat van 25,5x11x6 cm met een 10-lagen maat van 
72 cm. Dit duidt er op dat er bij de bouw van de muur rekening is gehouden 
met de aanleg van de poterne en deze gelijktijdig met de rest van de muur is 
aangelegd. De kern van de muur vormt over de gehele breedte de vloer van het 
voorste deel van het bouwwerk. Met deze rede zal de kern hier dan ook wel met 
hele bakstenen en in verband zijn gemetseld. Of dit op een dieper niveau ook 
het geval is, valt te betwijfelen. De rest van de vloer bestaat uit kinderkoppen 
(S107003). De vloer loopt naar het midden toe verder licht af. Hier is tevens een 
doorlopende baan kinderkoppen aanwezig die richting de afwateringsgoot 
in de fortmuur loopt (afb. 4.38). De verlaging heeft met de afwatering van de 
poterne te maken.

Afb. 4.39  Het verlaagde deel 

van de poterne dat gelijk-

tijdig en in verband is gemet-

seld met de fortmuur.

105  Oldenmenger 2017.
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Het opgaande muurwerk (S107002) loopt ter hoogte van de poterne parallel 
aan de buitenschil van het fort op vloerniveau 115 cm naar binnen. De dikte van 
de muur is hier teruggebracht tot 65 cm. Er is gebruikgemaakt van baksteen 
met een afmeting van 25,5x11x6, 29x12x6 en 27x12x6 cm dat in een harde 
kalkmortel is gemetseld. In dit deel van het muurwerk is ook een dikke stalen 
duim zichtbaar (afb. 4.40). Deze duim wijst er op dat er oorspronkelijk een 
houten deur heeft gehangen. Het stuk muur waar de duim in is bevestigd, is 
verbreed en heeft een dikte van 86 cm. Net ten noorden van de verbreding is 
een bouwnaad aanwezig. Deze naad loopt niet volledig door tot de buitenkant 
van de muur. Het gat van de deur is circa 2,88 m breed. De daadwerkelijke 
opening zal hier kleiner zijn geweest. Het aangetroffen deel van de poterne, 
het voorste deel, was verder gewelfd. Het gewelf is gelijktijdig met de fortmuur 
gebouwd. Er is slechts één duidelijke reparatie zichtbaar op het zuidoostelijke 
uiteinde van het gewelf. Hier is ter hoogte van de trap een klein stuk van de 
buitenste afwerking opnieuw gemetseld en gevoegd (afb. 4.41). Dit deel staat 
tevens koud tegen de rest van het gewelf aan. Aan de basis is dit afwijkend. Hier 
is wel sprake van een verband (kruisverband) en voegwerk met daggestreep. 
Ook ontbreken pleisterresten hier volledig. De rest van het gewelf (S107002) is 
in kruisverband gemetseld en is rommelig gevoegd. De muur is hier gepleisterd, 
waardoor het voegwerk minder precies diende te gebeuren of deze hier is 
afgebrokkeld. 

Afb. 4.40  De duim in het 

muurwerk van de poterne. 
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Het voorste deel van de poterne lag minimaal 1,55 m dieper dan het volgende 
niveau. Het tweede niveau was open en kon door middel van een gemetselde 
trap worden bereikt (S107004). Van deze trap is slechts een zeer klein deel 
bewaard gebleven. De treden zijn opgebouwd uit één of twee strekkenlagen, 
met daarop als loopvlak een laag koppen waarbij de bakstenen in de lengte 
op hun zij liggen. Het baksteen was rood, tot roodpaars van kleur en had 
een afmeting van 25,5x11x6 cm. Het wijkt hiermee niet af van het gebruikte 
baksteen van de rest van de poterne dat gelijktijdig met de muur is opgetrokken 
(S107002). Oorspronkelijk was er een keermuur aanwezig achter de treden om 
de trap op zijn plaats te houden en de kracht te verdelen. Deze muur is niet 
aangetroffen. De ruimte onder de treden werd opgevuld met zand en puin. 
Het muurwerk dat bij dit open stuk van de poterne behoorde (S107007), was 
koud tegen de keermuur van het gewelf gemetseld. De voegen zijn afgestreken 
en er zijn geen pleisterresten aanwezig. De buitenzijde van deze muur is wel 
bepleisterd. Hiermee lijkt dit deel van de poterne later te zijn aangelegd. Op 
basis van het gebruikte baksteen en het ontwerp van de doorgang, zal dit snel 
na het eerste deel zijn gedaan. 

Van de rest van het muurwerk of de fundering van de poterne is enkel nog 
de noordoostelijke voet van de toegang aanwezig (S104048). De rest is bij de 
aanleg van de kazernekeuken en de latere nieuwbouw volledig gesloopt. De 
fundering van de voet bestaat hoofdzakelijk uit gebroken stukken baksteen 
die zeer slordig zijn gelegd en niet zijn gevoegd. Er komen bakstenen voor met 
een formaat van 27x12x7,  25x12x7,5 en 30x12x7 cm. De bakstenen vertonen 
verder mortelresten en zijn deels hergebruikt. In totaal waren er nog vier lagen 
aanwezig. Het betreft hier dan ook de vlijlaag van de toegang, waarop het 
opgaande muurwerk werd gemetseld.

Afb. 4.41  Reparatie op het 

zuidoostelijke uiteinde van 

het gewelf, waarbij buitenste 

afwerking, ter hoogte van de 

trap, opnieuw gemetseld en 

gevoegd is.



95                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

- Historische datering
Nadat het fort in Franse handen komt aan het einde van de 18e eeuw gaat het 
volledig op de schop. Het fort krijgt een nieuwe stenen muur met vier poternes. 
De eerst gebouwde poterne is de zuidelijke. Deze poterne is in 2010 door 
Archeodienst opgegraven.106 Op een kaart met de opgeleverde werkzaamheden 
in de periode 1806-1810 is dit de enige die al volledig afgebouwd is en is opge-
leverd. De overige poternes zijn in aanbouw en kennen een gelijk ontwerp. Het 
ontwerp voor de poternes was simpel maar doeltreffend. De structuur bestaat 
uit een verlaagd deel dat in de fortmuur is verwerkt. Dit deel is gelijktijdig met 
de buitenschil van het fort aangelegd. Oorspronkelijk was hierin een opening 
aanwezig die met een deur kon worden afgesloten. Op het dak ligt de onderwal 
die bereikt kan worden via een open deel van de doorgang dat achter het 
verlaagde en gewelfde deel van de poterne ligt. Een gemetselde trap voert 
hier omhoog, waarna er aan weerszijden (links en rechts) tevens gemetselde 
trappen omhoog lopen om de onderwal, of fausse-braye te bereiken. Achter 
deze opening bevindt zich een gewelfde doorgang door de hoofdwal met in het 
midden aan weerszijden twee ruimtes voor opslag van materiaal. 

Afb. 4.42  Noordoostelijke 

funderingsvoet van de 

waldoorgang.

106  Van de Graaf 2012. 
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Op de kaart van Kapitein Ginot uit 1810 is zichtbaar dat de overige poternes, 
waaronder de opgegraven in 1810 wel in aanbouw waren, maar hier enkel het 
voorste deel stond. Dit is logisch aangezien dit deel van de poterne onderdeel 
was van het muurwerk van de buitenschil van het fort en hierin geïntegreerd 
moest worden. Op de kaart van 1742 staat een doorgang door de wal 
ingetekend ter hoogte van de twee ravelijnen, waaronder ook ter hoogte van 
de opgegraven poterne. Hier zijn echter geen resten van aangetroffen. Het lijkt 
erop dat deze oude doorgangen zijn verwijderd bij de aanleg van de nieuwe, 
Franse poternes. 

Afb. 4.43  Voortgangsteken-

ing van Kapitein Ginot uit 

1810 met daarop de in aan-

bouw zijnde poternes.107

Afb. 4.44  Detail van de in 

aanbouw zijnde opgegraven 

poterne op de kaart van 

Ginot uit 1810.108

107 Kapitein Ginot 1810 in Her-
mans & Moorman 2005, 87.

108 Kapitein Ginot 1810 in Her-
mans & Moorman 2005, 87.
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4.2.5 Inslagkraters, mortierbommen en afvalkuilen

De op het fort aanwezige militairen moeten een aanzienlijke hoeveelheid 
afval hebben geproduceerd. Een deel van het afvalmateriaal is rondom de 
barakken in relatief kleine kuilen en afvalkuilen terechtgekomen. Bij een deel 
van de kuilen lijkt het echter niet om primaire afvalkuilen te gaan, maar om 
mogelijke dichtgegooide kraters van mortierbommen. In totaal gaat het om 
tien sporen die tot de gebruiksfases van het fort kunnen worden gerekend; zes 
rondom barak A en B en vier rondom barak C. Rondom de barakken A en B zijn 
daarnaast vijf concentraties van mortierscherven en één complete mortierbom 
aangetroffen, zonder duidelijke inslagkrater of kuil.

- (Afval)kuilen rondom barakken A en B

Mortierbomkraters 
De kuilen met spoornummers 104036, 104033, 104032, 104030 en 104035 komen
sterk met elkaar overeen. De sporen bevatten zeer veel afval, waaronder sterk 
gefragmenteerd botmateriaal, aardewerk en glas en zijn opgevuld met donker 
grijs, tot donkerbruin-grijs zand. In de opvulling zijn daarnaast duidelijk stukken 
houtskool zichtbaar. De kuilen hebben een grillige bodem en zijn slechts 8 tot 
41 cm diep. Het lijkt hier niet om typische afvalkuilen of paalkuilen te gaan, 
zoals elders op het terrein zijn aangetroffen (o.a. S104021 en S104034). Een 

Afb. 4.45  Ontwerp van de 

poterne.109

109 NA, Genie-archief, plans van 
vestingen, V33.



Archeologisch onderzoek 98

aanwijzing voor de aard en ontstaan van de kuilen kan mogelijk worden gevon-
den in een vondst uit S104035. In het midden van S104035 lag op de bodem, in 
het diepste deel, een mortierbomscherf (afb. 4.47). Op basis van de opvulling, de 
vorm van de kuilen, de aanwezige mortierbomscherf in S104035, de vele

Afb. 4.46  Spreidingskaart van 

mortierbominslag kraters en 

mortierbomscherven.

Afb. 4.47  Mortierbomscherf 

onderin een van de kraters 

(S104035).
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losse mortierbomscherven in de directe omgeving, de intacte mortierbom en de 
mortierbomschade aan de twee omringde barakken, wordt aangenomen dat 
deze ondiepe, grillige kuilen oude inslagkraters zijn waar later bij het herstel 
afval en bouwmateriaal is ingegooid. 

Het is niet vreemd dat er inslagkuilen en fragmenten van mortierbommen bin-
nen het fort zijn aangetroffen. Aan het einde van de 17e en in de 18e eeuw was 
het gebruik van een mortier bij belegeringen zeer populair. De rede hierachter 
was simpel. Anders dan bij het traditionele kanon was de mortier een korter, 
meer gedrongen stuk artillerie dat mortierbommen met een kromme baan kon 
verschieten. Het grootste voordeel: er kon hierdoor met een boog over de 
grachten, muren en wallen van het fort worden geschoten. De voorraden, 
gebouwen en soldaten in het fort lagen niet meer buiten bereik van het 
geschut. Een mortier verschoot een mortierbom. Dit was een zwaar, rond en 
hol gietijzeren projectiel dat met buskruit was gevuld. Het buskruit kon via een 
vulgat worden gevuld, waarna er een houten ontstekingsbuis in werd geplaatst. 
In deze buis werd een langzaam brandend kruit gedaan (sas) waardoor het 
moment van ontploffen getimed kon worden. Door de bommen boven de grond 
tot ontploffing te laten komen, kon er door scherfwerking enorme schade aan 
het fort, gebouwen en mensen worden aangericht.

Niet alleen de opvulling, ook de datering van de kuilen komt opvallend genoeg 
sterk met elkaar overeen. De complexen dateren op basis van het aardewerk 
allemaal tussen de periode 1650-1700, het merendeel tussen 1675 en 1700. 
Enkel S104032 is tussen circa 1700 en 1725 te dateren. Er is vooral aardewerk 
gebruikt dat lokaal en regionaal voor handen was. Luxe aardewerk ontbreekt 
geheel.110 De datering van het aardewerk en het moment van dichtgooien 

Afb. 4.48  Goed zichtbaar is 

de grillige onderkant van de 

mortierbomkraters (S104036).

110  Zie paragraaf  5.1.
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van de kuilen valt samen met de lange belegering van het fort in 1702 en de 
herstelperiode hierna.111 Uit kaarten van het beleg blijkt dat het zuidwestelijke 
deel van het fort het meest te verduren moet hebben gehad. In het zuidwesten 
en westen bevinden zich de Hollandse en Pruisische (of Brandenburgse) attaques 
die het zuidoostelijke deel onder vuur konden nemen.112 Een attaque is de 
benaming voor het geheel van aanvalswerken op een bepaalde hoofdaanvalsas 
ten tijde van een belegering.113 In het geval van de belegering van het fort 
bestonden deze uit aanvals- en toenaderingsloopgraven (sappé) en aardwerken, 
waaronder batterijen. Op een kaart uit 1714 staan verder, bij wat de Hollandse 
attaque zou moeten zijn, twee ingetekende ‘batteries’ met 18 ‘canons’ en 24 
‘mortiers’.114 Het gebied dat vanuit de Hollandse en Pruisische werken kon 
worden aangevallen en bestreken, valt nagenoeg samen met het deel van het 
fort waar onder andere barakken A en B gelegen waren en waar de kuilen zijn 
aangetroffen (afb. 4.48). Op 18 september werd het fort uiteindelijk veroverd 
en werd de schade hersteld en het fort aangepast en verbeterd. Een eerdere 
Staatse belegering in 1646 mislukte115. Omdat het fort hierna in Spaanse handen 
bleef en de soldaten de gebouwen op het fort in gebruik hadden, ligt het 
niet voor de hand dat de kraters en schade op het terreplein tientallen jaren 
open hebben gelegen en pas aan het eind van de 17e eeuw zijn dichtgegooid. 
Nadat de Staatse troepen het fort in handen krijgen, wordt heel barak A en 
het zuidelijke deel van barak B gesloopt. Naar alle waarschijnlijkheid vanwege 
de zware schade die was ontstaan tijdens de belegering. Op de locatie van de 
kuilen komt daarna de tuin, of het hof van de commandant te liggen.116  

Tussen het aardewerk uit spoor 104032 zat een bijzondere vondst die een 
datering aan het begin van de 18e eeuw verder onderbouwd. Het betrof een 
geboetseerd beeldje uit roodbakkend aardewerk met ingekraste details dat een 
mogelijke officier moest voorstellen. Het beeldje lijkt op basis van het baksel 
lokaal, mogelijk zelfs in Venlo, te zijn vervaardigd (zie paragraaf 5.1). Als er naar 
de kenmerken van het uniform en de uitrusting wordt gekeken, dan valt op 

Afb. 4.49  De Staatse belege-

ring van het fort in 1702, met 

de Pruisische en Hollandse 

Attaques met ‘batteries’ en 

‘mortiers’ (HStAM Karten 

WHK 11/44).

111 Wijn 1956; Van der Weerden 
2015.

112 Digitales archiv Marburg, 
HStAM Karten WHK 11/43, 
Plan der Belagerung von 
Venlo, 1702;  HStAM 
Karten WHK 11/44, Plan 
der Belagerung von Venlo, 
19. November 1702; HStAM 
Karten WHK 11/46.

113 http://www.coehoorn.nl/
terminologie-a/55-attaque

114 Hermans & Moorman 2005, 
61.

115 Van der Weerden 2015.
116 P. de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 

Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V35).
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dat het sterk gelijkend is met de Franse mode van Lodewijk XIV. Deze stijl was 
ruwweg tussen 1675 en 1715 in de mode. In eerste instantie werd gedacht aan 
een beeltenis van een Franse officier. Aan het begin van de 18e eeuw was deze 
mode echter over heel Europa in trek. Na een vergelijking van verschillende 
beeltenissen van zowel Hollandse als Franse officieren, blijkt dat hier inderdaad 
sterke gelijkenissen in de uniformering is te vinden.117 Door het ontbreken van 
verdere details, waaronder schoeisel, kenmerkende kentekens, hoed of wapens, 
kan de nationaliteit niet met zekerheid worden vastgesteld. In de periode 
waarin de kuilen zijn dichtgegooid volgde beide nationaliteiten elkaar op in 
het fort nadat dit door de Staatse troepen was veroverd. Tijdens de Spaanse 
Successieoorlog hadden de Fransen Venlo en het fort namelijk in handen en in 
1702 waren het de Staatse troepen die het fort opnieuw bemanden, herstelden 
en verbeterden. 

- Mortierscherven en complete mortierbom
Naast de mortierbomkraters werden er in het eerder beschreven deel ten noor-
den, oosten en zuiden van barakken A en B tevens verschillende gefragmen-
teerde mortierenbommen (vnr. 51, 40, 50, 34, 35 en 31) en een complete 
mortierbom (vnr. 52) aangetroffen. De scherven en complete mortierbom lagen 
binnen een straal van 20 m van elkaar (afb. 4.46). Drie inslagen zijn direct ten 
noorden van barak A en ten oosten van barak B gelegen. In twee gevallen gaat 
het om een concentratie aan scherven van een mortierbom en in één geval 
om een nog compleet, niet gedetoneerd projectiel. De complete mortierbom 
zat nog vol buskruit en ook de houten ontstekingsbuis was nog aanwezig (in 
zeer slechte staat). Na te zijn afgevuurd is het projectiel niet geëxplodeerd en 
door de enorme kracht en het gewicht enkel de grond ingeslagen. Vervolgens 
is deze niet geborgen en bij het herstel enkel afgedekt om onder de grond te 
verdwijnen. Een duidelijk inslaggat werd niet waargenomen. De mortier had 
een doorsnede van 28 cm en woog zonder zwartkruit circa 50 kg. 

Afb. 4.50  De complete mor-

tierbom (vnr. 52) in het veld.

117 Chartrand 1988; Sapherson 
1997; Knöttel band XIII , plaat 
02 (https://archive.org/details/
handbuchderunif00kngoog/
page/n42).
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De andere twee vondsten betreffen sterk gefragmenteerde mortierbommen 
waarvan een groot deel van de scherven binnen een straal van circa 60 cm terug-
gevonden konden worden. Ook ten zuiden en westen van barak A zijn concen-
traties van scherven teruggevonden. Wederom gaat het om concentraties die 
elk van één mortierbom afkomstig zijn. Na de inslag is een deel van de scher-
ven de bodem en wand ingeslagen. Normaliter verspreiden de scherven zich 
over een groter gebied doordat de mortierbommen boven de grond tot 
ontploffing dienden te komen. In de praktijk verscherfde de bommen echter 
slecht en gebeurde dit in veel gevallen niet. Dit is niet vreemd. De timing van 
de detonatie luistert erg nauw. Door de gebruikte methodiek waren er teveel 
toevalligheden die deze timing konden doen afwijken. Het was simpelweg geen 
exacte wetenschap. Een concentratie aan slecht gefragmenteerde delen van een 
mortierbom duidt op een slechtere detonatie of een te late detonatie, waarbij 
het projectiel de grond al had bereikt.

De opgevulde kraters dateren uit het begin van de 18e eeuw. De mortierbom 
en de concentraties mortierbomscherven dateren zeer waarschijnlijk uit 
dezelfde periode. De scherven en complete mortierbom tonen geen stempels 
of inscripties. De nationaliteit en exacte datering kunnen hierdoor niet 
vastgesteld worden. Dat het gebied in 1702 zwaar met mortieren is bestookt, 
is zeker en blijkt ook uit de dichtgegooide inslagkraters, de scherf in de kelder 
van barak B en de inslag in barak A. Dit deel van het fort lag tijdens het beleg 
ook in de frontlinie en kreeg zware artilleriebeschietingen te voorduren. 
Mede hierdoor wordt er verondersteld dat zowel de aangetroffen kraters en 
mortierbomscherven uit 1702 dateren.
Omdat er ook tijdens de Franse belegering van 1793 en veelvuldig beroep 
werd gedaan op de mortier, geldt voor de rest van het fort dan dat het bij de 
aangetroffen scherven dom een verzameling van mortierbomresten uit de 
belegeringen van 1646, 1702 en 1793 gaat. 

- Afvalkuilen
Afwijkend van de eerder beschreven kuilen nabij barak A en B, zijn spoor 104034 
en 104021. Spoor 104034 bestaat uit twee vullingen en had een diepte van circa 
66 cm. Vulling één bestaat uit matig fijn, donkerbruin zand met lichtbruingrijze 
vlekken en enkele, kleine stukken bouwpuin. Het betreft hier een later opnieuw 
uitgegraven deel van de kuil. De rest van het spoor is opgevuld met grijsbruin, 
matig fijn zand en is geelgrijs gevlekt. Aan de onderkant van de kuil zijn schop-
steken zichtbaar. In het spoor waren geen duidelijke as- of afvallagen aanwezig. 
Het spoor lag net ten oosten van het zuidelijke deel van de barak. Tot het 
eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw was dit deel van de barak nog 
aanwezig. In het begin van de 18e eeuw wordt dit deel van de barak verwijderd. 
Op dat moment ligt hier een deel van het hof van de commandant. Het spoor 
lijkt samen te hangen met dit hof en de periode van de herinrichting van dit 
deel van het fort. De aangetroffen stukken majolica en overig aardewerk 
dateren het spoor omstreeks 1700 tot 1725. Hiermee zou de gebruiksduur van 
het spoor samenvallen met de verbouwingen in de eerste helft van de 18e eeuw. 

Een tweede afwijkende kuil lag tussen barakken A en B. Spoor 104021 was 
rond van vorm en had een diameter van 2,3 m. De kuil bestaat uit drie vullingen 
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en had een diepte van circa 86 cm. De eerste vulling bestond uit een donker-
grijze tot zwarte, zandige afval- en aslaag met zeer veel vondstmateriaal.In 
de vulling zaten kleipijpen, roodbakkend aardewerk en steengoed. Vulling 2 
bestaat hoofdzakelijk uit grijsbruin zand met mortel en baksteenpuin. De rest 
van het spoor, vulling 3, bevatte nagenoeg geen bouwpuin en vondstmateriaal 
en was opgevuld met bruin, matig fijn zand met instortingslagen aan de zijkant 
van het spoor. Het materiaal uit de kuil dateert globaal uit de periode 1730-
1750, de periode waarin de Staatse troepen het fort weer in handen hebben 
en het gebied flink onder handen nemen. Zoals al eerder is vermeld, was het 
zuidelijke deel van barak B en geheel barak A in deze periode gesloopt. Tussen 
1702 en 1729 werd een hof aangelegd, het hof van de commandant. Op de 
kaart van de gebouwen op het terreplein uit 1749 zijn deze tuinen in detail 
ingetekend en lag deze zeker ter hoogte van de voormalige barakken.118 De 
kuil is niet volledig met afval opgevuld, dit betreft enkel de bovenste twee 
opvullingslagen. De kuil zal waarschijnlijk later als afvalkuil hebben gediend. De 
eerdere aard kan op basis van het veldonderzoekniet worden vastgesteld.

- Kuilen rondom barak C
Rondom barak C zijn nagenoeg geen sporen van vernieling door belegeringen 
aangetroffen, ook ontbraken de vele mortierscherven hier. Net als bij barak A en 
B zijn hier enkele kuilen aangetroffen in de directe nabijheid van de barak. Het 
gaat om spoor 110026 (1700-1725), 110027 (1725-1750) en 110018. De grootste 
kuil betreft spoor 110026. Het spoor lag 2,5 m ten noordwesten van barak C en 
had op de bodem duidelijk zichtbare schopsteken. De kuil was opgevuld met 
donkergrijs-bruin, matig siltig zand en had een diepte van circa 24 cm. In het 
spoor is verder aardewerk, bouwpuin en houtskool aangetroffen. Het aardewerk 
bestaat onder andere uit roodbakkend aardewerk, majolica en steengoed en 
dateert omstreeks 1700-1725. Deze datering valt samen met de periode waarin 
het fort door Staatse troepen onder handen wordt genomen. Onder andere 
barak C wordt in deze periode aangepast en verbouwd. 

Afb. 4.51  De ligging van de 

kuilen rondom barak C.

118 P. de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, inv.
nr. V35).
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Omringd door recente verstoringen, werd er op een gelijke afstand van de 
barak, drie meter ten zuidwesten van spoor 110026, een tweede afvalkuil 
aan-getroffen. Dit spoor had een diepte van 32 cm. De kuil was opgevuld met 
bruingrijs, matig siltig zand met hierin bouwpuin, aardewerk, botmateriaal en 
houtskool. Het bouwpuin bestond uit veldbrandbaksteen dat grote gelijkenis 
vertoonde met de gebruikte bakstenen in barak C en de overige 17e-eeuwse 
gebouwen op het fort. Uit de kuil komen onder andere delen van faience en 
majolica borden. Op basis van deze fragmenten van borden en het overige 
aardewerk kan het complex tussen 1725 en 1750 worden gedateerd. 

Spoor 110030 betrof een vierkante kuil met een diepte van slechts 6 cm, dat was 
opgevuld met donkergrijs zand met hierin grind en grove stukken veldbrand-
baksteen zoals deze voor de gebouwen op het fort bij de aanleg in 17e eeuw 
zijn gebruikt. Op basis van het vondstmateriaal was het niet mogelijk het 
spoor scherper te dateren dan tussen circa 1600 en 1700. De laatste kuil lag op 
slechts 45 cm ten oosten van de barak. De opvulling was sterk gelijk met die 
van de voorgaande besproken sporen. Het enige verschil was het ontbreken 
van een grote hoeveelheid aan vondstmateriaal. Aangezien de overige sporen 
vergelijkbaar van opvulling zijn en de overige sporen nabij de barak uit de 
eerste helft van de 18e eeuw dateren, wordt ook aangenomen dat deze kuil ook 
in deze periode moet zijn gegraven.

De kuilen rondom barak C dateren allemaal uit de eerste helft van de 18e eeuw.
Het betreft de periode waarin het fort na de belegering van 1702 in Staatse 
handen valt. Kort na de verovering wordt niet alleen de buitenkant van het 
fort verbeterd en hersteld, ook het terreplein en de bouwwerken die hier lagen 
worden aangepast, hersteld of gesloopt. De schopsteken wijzen er op dat het 
hier niet om mortierinslagen gaat, maar om met de hand gegraven kuilen. De 
datering van het vondstmateriaal duidt er op dat er slechtst kortstondig afval in 
de kuilen is gegooid, of dat deze zelfs in één keer zijn volgegooid en gedicht. 
Gelaagdheid ontbreekt en ook een bredere datering die zou samenhangen met 
langdurig storten van afval ontbreken. Het is verder opvallend dat de kuilen 
allemaal uit de eerste helft van de 18e eeuw dateren en kuilen uit de latere 18e 
eeuw ontbreken. Het feit dat de sporen kortstondig open hebben gelegen en 
beperkt in omvang en diepte zijn, kan het om kleine herstellingen of kleine 
afvalkuilen gaan die zijn gebruikt tijdens het herstel en verbeteren van het 
fort. Nadat de werkzaamheden waren voltooid, zal het niet meer wenselijk zijn 
geweest om direct voor of nabij de barakken kuilen te graven en deze vol met 
afval te gooien. In de hoven of tuinen die rondom de gebouwen lagen, zou dit 
wel mogelijk zijn geweest. Afval kon hier makkelijker worden omgespit of in 
plantsoenen worden ingegraven. Op een kaart uit 1749 is echter zichtbaar dat 
het hof zich enkel aan de zuidzijde van de barak bevond. 
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4.2 Frederik Hendrikkazerne (tot 1940)

In werkput 104 en 112 zijn sporen aangetroffen die aan gebouwen of structuren 
van de vooroorlogse kazerne zijn te relateren. Het gaat hoofdzakelijk om delen 
van het oude, gesloopte keukengebouw en oud straatwerk dat rondom de lege-
ringsgebouwen heeft gelegen. De vele kabelsleuven en riooltrace’s die onder-
deel waren van het kazernecomplex zullen hier niet nader worden beschreven. 
Voor de ligging en de loop van deze leidingen en sleuven wordt verwezen naar 
de allesporenkaart, bijlage 3. 

4.2.1 Het keukengebouw

Op de kazerne werd de voedselbereiding centraal geregeld. Hiervoor werd 
een keuken met twaalf grote kookketels en braadfornuizen gebouwd. Het 
gebouw was ingedeeld in verschillende ruimtes, zo was er een spoelkeuken, 
bijkeuken, brandstoffenbergplaats en lokaal van uitgifte (zie afb. 4.52). De 
belangrijkste ruimte was misschien wel het centraal in het gebouw gevestigde 
‘lokaal tot opstelling der kookketels en braadfornuizen’. In deze ruimte stonden 
de ketels waarin de maaltijden werden bereid. De kookketels werden centraal 
gestookt door drie grote stookketels. Deze stonden opgesteld in een verlaagde 
uitbouw waar tevens de brandstofbergplaats was ondergebracht. Onder de 
vloer liep vanaf de stookketels een stookgang naar het kooklokaal. Direct onder 
de kookketels was een lage ruimte aanwezig met ronde nissen die aan de 
bovenzijde in verbinding stonden met de ketels en fornuizen. 

De oude keuken raakte op het eind van de oorlog zeer zwaar beschadigd bij 
verschillende bombardementen. Herstel van het pand bleek geen optie te 
zijn, waarna begin jaren ’50 werd besloten om het gebouw te slopen en een 
modernere, nieuwe keuken met kantine te bouwen. Het nieuwe, onderkelderde 

Afb. 4.52  Uitsnede van het 

plan van het keukengebouw 

uit 1914 met hierop de indel-

ing en aanzichten van het ge-

bouw. (NA, inv 39, 11e blad).
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gebouw werd op exact dezelfde locatie herbouwd. Voorafgaand aan het 
onderzoek werd dan ook verwacht dat eventuele muur- en funderingsresten 
van het oorspronkelijke keukengebouw nagenoeg allemaal gesloopt zouden 
zijn. Tijdens de begeleiding van de sloop en de latere ontgraving ten behoeve 
van het opsporen van NGE’s bleek dat een deel van de oorspronkelijke keuken 
toch bewaard was gebleven. Het ging om de vloer van de stookruimte onder 
het lokaal tot opstelling van kookketels en braadfornuizen, de keldervloer van 
de kelder onder het lokaal van uitgifte en de fundering van de lager gelegen 
uitbouw met stookketels en brandstofopslag. Het is niet vreemd dat juist deze 
delen bewaard zijn gebleven. Vanwege de diepte van deze delen van het 
gebouw zullen deze voor de nieuwbouw immers niet in de weg hebben gelegen 
en konden zo sloopkosten worden bespaard. 

- Lokaal tot opstelling der kookketels en braadfornuizen
Tijdens de opgraving is een deel van de eerder beschreven, onder het lokaal 
met de kookketels en braadfornuizen gelegen, stookruimte voor de kookketels 
en braadfornuizen teruggevonden (S104047). De vloer had een afmeting van 
10,2x3,3 m. Het opgaande muurwerk was niet meer aanwezig. De vloer bestond 
uit drie lagen rood, machinaal vervaardigd baksteen met een afmeting tussen 
20,5x10x5 en 21x10,5x5,5 cm, dat in hard cementmortel was gemetseld. Het 
baksteen is primair gebruikt, maar is wel van een beduidende mindere kwaliteit 
dan de baksteen die voor het opgaande muurwerk van de kazernegebouwen 
is gebruikt. In enkele gevallen waren er duidelijk zichtbare afwijkingen 
(krommingen en beschadigingen). Bij de meest zuidoostelijk gelegen boog is 
nog een enkele rij machinaal vervaardigde baksteen zichtbaar (S104051). Hieruit 
kan worden afgeleid dat niet de hele vloer, maar enkel het opgaande muurwerk 
aan de binnen- en buitenzijde en deel buiten de stookgang was afgesmeerd met 
cement. De stookgang tussen de bogen had een breedte van 90 cm.

Afb. 4.53  Overzicht van de 

aangetroffen vloer van de 

stookruimte van het ‘Lokaal 

tot opstelling der kookketels 

en braadfornuizen’.
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Na het schoonmaken van de vloer werden er verschillende potlood-, vetkrijt-
lijnen en aantekeningen aangetroffen (afb. 4.54). Vooraf aan het metselwerk 
zijn de contouren van het opgaande muurwerk zeer secuur opgemeten en op de 
vloer opgetekend, een handig en noodzakelijk hulpmiddel voor de metselaars. 
Een afwijking in het metselwerk zou een probleem opleveren bij de plaatsing 
van de ketels en fornuizen en het latere stoken hiervan. 

n  Ketellokaal en brandstoffenbergplaats

Direct ten westen van de stookruimte onder het “lokaal tot opstelling der kook-
ketels en braadfornuizen” lag een verlaagde aanbouw met het ketellokaal 
en de brandstoffenbergplaats. Tijdens het veldwerk werd een deel van de 
fundering en constructie van deze kamers aangetroffen. De fundering was 
vertand aangelegd en bestond uit rood, machinaal vervaardigd baksteen met 
afmetingen van 22x10,5x5,5 cm dat in een harde cementmortel was gemetseld. 
Het muurwerk van de fundering was aan beide zijden ruw afgesmeerd met 
cement om het tegen indringen van water te beschermen. De vloer van de 
brandstoffenberg-plaats was niet meer aanwezig en al eerder gesloopt. 

Direct ten zuiden van de scheidingsmuur tussen het ketellokaal en de bergplaats 
is een mogelijk vloerniveau aangetroffen. Deze vloer bestaat uit machinaal 
vervaardigd baksteen dat met de strekken omhoog ligt. Alleen de voegen zijn 
hierna met mortel afgesmeerd. Aan de oostzijde zit is een opvallende verhoging 
gemetseld. Deze verhoging heeft waarschijnlijk te maken met de stookgang 
en -ruimte die hier achter lag en de trap naar het ‘lokaal tot opstelling der 
kookketels en braadfornuizen’ dat hier was gelegen. Het opgaande muurwerk 
dat nog aanwezig is, is strak afgesmeerd met cement. Op de tekening van de 
keuken zijn er op de locatie vaan de verhoging enkele lijnen ingetekend die 

Afb. 4.54  Blauwe vetkrijt-

strepen op de vloer van de 

ruimte onder het lokaal tot 

opstelling der kookketels en 

braadfornuizen.
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een mogelijke constructie doen vermoeden. Er is echter geen extra aanzicht of 
beschrijving gegeven waardoor de functie en constructie niet geheel zeker valt 
vast te stellen. 

n  Lokaal van uitgifte

Ten noorden van de stookruimte van de kookketelruimte werd een tweede 
vloer waargenomen op een diepte van circa 15,93 m +NAP. Doordat er in het 
noorden en oosten een weg- en kabeltracé lag, was het niet mogelijk om de 
gehele fundering en vloer vrij te leggen. De resten lopen in het oosten dan ook 
verder in de putwand. Op basis van het onderzochte kan de omvang van de 
kelder toch worden geschetst. Het lijkt zeker dat de kelder zich over de gehele 
breedte van het gebouw uitstrekte en een breedte had van circa 4,30 m en een 
binnenbreedte van 3,50 m. De kelder is hiermee kleiner dan het uitgiftelokaal 
zelf. Het opgaande muurwerk (S104051) is circa 33 cm dik en bestaat uit rood, 
machinaal vervaardigd baksteen met een afmeting van 22x10,5x5,5 cm dat in 
hard cementmortel is gemetseld. Om het muurwerk tegen vocht te beschermen, 
was het zowel aan de binnen- als buitenkant volledige en strak afgesmeerd met 
cement. 

De vloer bestond uit een dunne laag cement met een dikte van circa 10 cm. 
Deze vloer is zonder bekisting direct op de zandgrond gegoten. Het opgaande 
muurwerk heeft hier als bekisting gefungeerd. Opvallend was wel dat er losse 
stukken, zwaar verroest metaal in de zandlaag onder de vloer en de onderkant 
van de betonvloer aanwezig waren. Omdat het slechts om zeer dunne en kleine 
stukken draad gaat, is het waarschijnlijk geen wapeningsijzer, maar restafval 
van de bouw dat hier is weggewerkt. De constructie was verder simpel van 
aard. Alleen in het midden van de kelder was een rij poeren aanwezig die 
de constructie moest verstevigen. De poeren zijn bij de sloop afgebroken. De 

Afb. 4.55  De keldervloer met 

de duidelijke afdruk van de 

bakstenen poer.
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afdruk was echter nog duidelijk in het beton zichtbaar. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat het om bakstenen poeren ging met een afmeting van 35x35 cm.

Als historisch kaartmateriaal wordt bekeken, dan is zichtbaar dat ter hoogte 
van de aangetroffen vloer het lokaal van uitgifte gelegen was. Niet op alle 
bouwtekeningen is een kelder weergeven in deze ruimte. De kaarten die dit 
wel aangegeven, laten zien dat het trappengat aan de noordelijke wand van 
het gebouw gelegen was. Sporen van de bevestiging van de trap zijn niet 
aangetroffen. Het is aannemelijk dat er geen stenen, maar een houten trap 
aanwezig was die enkel in de muur verankerd en los op de vloer was geplaatst. 
Het uitgiftelokaal is de enige kamer die is onderkelderd. De exacte functie is 
niet aangegeven, maar er mag van uit worden gegaan dat hier een opslag was 
gevestigd. 

n  Puin in rioolsleuven en kuilen

De keuken raakt tijdens verschillende bombardementen in 1944 zwaar bescha-
digd, zo zwaar dat er na de oorlog wordt besloten om het gebouw te slopen 
en een nieuwe keuken te bouwen. De brokstukken die achterbleven na de 
bombardementen en de sloop zijn voor een groot deel afgevoerd. Een klein 
deel is echter in rioolsleuven en in afvalkuilen terechtgekomen. Het meest 
opvallende was een rioolsleuf die ten zuiden van de keuken lag. Deze was in de 
top nagenoeg volledig opgevuld met stukken dakpan, baksteen en kleine delen 
van ornamenten. Dit wijst er op dat deze sleuf kort na de oorlog is aangelegd en 
het kleine puinmateriaal als opvulling is gebruikt. 

Afb. 4.56  Een van de naoor-

logse sleuven die in de top 

volledig is opgevuld met 

bouwpuin van de keuken.
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4.2.2  Vuilnisbak

Min of meer op de hoeken van het kazerneterrein werden bij de aanleg van 
de kazerne enkele gemetselde vuilnisbakken gebouwd. Dit waren de centrale 
verzamellocaties voor het afval uit de verschillende gebouwen. Tijdens de 
opgraving werd 18 m ten zuidwesten van de keuken een fundering van één van 
deze vuilnisbakken aangetroffen. In dit geval betrof het een bouwwerk dat in 
twee compartimenten was ingedeeld. Enkel het oostelijke deel van de fundering 
was nog intact. Het westelijke deel was deels vergraven en verstoord bij de 
sloop van het oorspronkelijke keukengebouw en aanleg van het naoorlogse 
keukengebouw. De binnenmaat van de compartimenten was circa 2,40x1,34 m. 
De muren (S104014) bestaan uit machinaal vervaardigde rode baksteen dat in 
een in een harde cementmortel was gemetseld. De binnenmuur (S104014) die 
het bouwwerk in twee compartimenten verdeelde, is qua constructie gelijk 
aan de buitenmuur. De vloer (S104015) en het beperkte deel van het nog 
resterende opgaande muurwerk (S104014) waren afgesmeerd met een dikke 
laag cementmortel. Dit is waarschijnlijk gedaan om te zorgen dat de vloeistoffen 
uit de bak niet in het baksteen zouden trekken en het geheel makkelijk schoon 
was te maken. Het linker compartiment wijkt licht af van eerder beschreven deel 
van de vuilnisbak. De constructie van de muur is gelijk, enkel de vloer (S104015) 
is verhoogd met een extra laag baksteen en daarna pas met cement afgesmeerd. 
Er heeft mogelijk een dunne scheidingswand in het compartiment gezeten. 
Door de zware beschadiging van dit deel van de constructie kon dit niet worden 
bevestigd. 

Als historisch kaartmateriaal wordt bekeken, dan blijkt dat op de locatie van de 
aangetroffen fundering een dubbele vuilnisbak heeft gestaan. De binnenbakken 
hadden dezelfde maatvoering als die van een enkele vuilnisbak. Een enkele bak 
had volgens de bouwtekening uit 1928 een binnenmaat van 2.35x1,34 m en een 
buitenmaat van 3,01x2 m. Deze afmetingen komen nagenoeg exact overeen 
met de aangetroffen fundering. Wat niet is teruggevonden, maar volgens de 
bouwtekeningen wel ooit aanwezig was, was de bakstenen verharding die de 
vuilbak in zijn geheel omsloot. Het hoogste deel van de afvalbak bedroeg circa 
1 m (hier de scheidingsmuur) en de laagste zijde was circa 10 cm verlaagd zodat 
het houten deksel van de bak schuin afliep. 

In 2016 werd achter de Duitse schuilkelder tegenover de stal (nu gebouw R) al 
een zwaar beschadigde mest- en vuilnisbak opgegraven. Wat nog resteerde was 
een deel van de bakstenen vloer. Tijdens de oorlog is de mest- en vuilnisbak door 
een directe treffer van een Britse vliegtuigbom bijna compleet weggevaagd. 
Het ontwerp wijkt af van de normale vuilnisbakken. Het deel voor mest had 
een opening aan de voorkant waar de mest met een kruiwagen ingereden 
kon worden. Om stank tegen te gaan was er een houten deur voor de opening 
geplaatst. 



111                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

4.2.3 Straatwerk

In werkput 111, direct ten noordoosten van legeringsgebouw F, is straatwerk 
(S112002) aangetroffen. Het spoor lag direct onder een oud plantsoen en 
moderne bestrating. Het gevonden straatwerk bestaat uit roodpaars, machinaal 
vervaardigd baksteen met een formaat van 21,5x9,5x5,5cm. Er is gebruik 
gemaakt van tweederangs baksteen dat niet geschikt was voor zichtbaar muur-
werk in de gebouwen of het buitenste metselwerk. De vele gebroken stenen zijn 
het resultaat van het intensieve gebruik van de straat. Het baksel is te zacht om 
de krachten van voertuigen en jaren van intensief gebruik te kunnen dragen. 
Het spoor is sterk verstoord in de jaren na de bouw van de kazerne. Door het 
straatwerk lopen verschillende kabelsleuven en in het midden zijn twee vier-
kante verstoringen zichtbaar die zijn geïnterpreteerd als de oude poeren van 
een kleine constructie, zoals een mogelijke (fietsen)stalling die elders op het 
terrein ook voorkwamen. 

Afb. 4.57  Bouwtekening van 

een enkele vuilnisbak die als 

basis diende voor de aange-

troffen fundering van de dub-

bele vuilnisbak (NA, 4.OPG, 

inv 39, 11e blad).

Afb. 4.58  Het straatwerk ten 

noordoosten van legerings-

gebouw F.
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Als de plattegrond van de kazerne uit 1928 wordt bekeken, dan is zichtbaar dat 
op de locatie van het aangetroffen straatwerk een rechthoekige structuur is 
ingetekend. In de eerste jaren van het gebruik van de kazerne was dit nog een 
plantsoen. Dit zal later zijn dichtgezet met straatwerk. 

Afb. 4.59  De opgravings-

tekening van het grondplan 

van de Luftschutz-Deckungs-

graben zoals deze tijdens het 

veldwerk is aangetroffen.

Afb. 4.60  Overzichtsfoto 

van de fundering van de 

schuilkelder.
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4.3 Schuilkelder

In totaal werden er op de kazerne tijdens de oorlog 12 schuilkelders gebouwd 
door de Duitse bezetter. De functie was simpel. De structuren moesten de troe-
pen tijdens een geallieerde luchtaanval snel dekking bieden tegen rond-
vliegende scherven, puin en de drukgolven van de explosies van onder andere 
vliegtuigbommen. Op de Duitse overzichtskaart van de kazerne (1943) staan 
de bouwwerken omschreven als Deckungsgräben (op kaart als langwerpige 
gebouwen met kleine letter d). De spreiding over de kazerne is als volgt: twee 
achter legeringsgebouw B, twee achter legeringsgebouw C, twee achter 
legeringsgebouw E, twee achter legeringsgebouw F, één achter legerings-
gebouw A, twee achter de voormalige marechausseekazerne en één achter het 
oude keukengebouw. 

Twee van de 12 schuilkelders zijn in 2016 door BAAC onderzocht.119 Het betrof 
toen de twee kelders achter legeringsgebouw B. Tijdens het onderhavige 
onderzoek werd de meest noordwestelijk gelegen kelder achter paviljoen C 
vrij-gelegd en nader bekeken. Uit de resultaten blijkt dat de constructiewijze 
op basis van de meest recente opgraving kan worden bijgesteld en dat er ook 
enkele verschillen in de constructie zichtbaar zijn ten opzichte van de kelders 
achter gebouw B. 

- Constructie van de schuilkelder
De schuilkelder, of Deckungsgrab, had een langgerekt, rechthoekig grondplan 
met drie ingangen. Twee ingangen lagen op de uiteinden van de kelder in de 
noordwestelijke wand en de derde ingang lag in het midden van de zuidelijke 
achterwand. Aan de korte zijden zijn rechthoekige ‘uitbouwtjes’ aanwezig 
(afb. 4.59). Deze ‘uitbouwen’ zijn door een enkelsteens muurtje van machinaal 
vervaardigde, rode baksteen opgedeeld in twee kleine vierkante kamertjes die 
worden geïnterpreteerd als latrines. 

De basis van de kelders bestond uit een betonvloer of grondplaat met een dikte 
van circa 10 tot 25 cm. Hierop stond een lage betonnen, opgaande muur. Op 
deze fundering werden bakstenen gewelven gemetseld. Tijdens het vrijleggen 
is in geen enkel gebroken deel van de fundering of wand wapeningsijzer 
aangetroffen. Er kan daarom met zekerheid worden gezegd dat de basis van de 
kelder niet uit gewapend beton bestond. 

Buitenmaten in meters

LxB totaal + latrine
LxB excl 
latrine

Latrine LxB

22,90x4,46 20.75x4,46 2,70x1,50

Tabel 4.2  Buitenmaten van 

de schuilkelder.

119 Van der Weerden 2018.
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Binnenmaten 
in meters

LxB totaal + 
latrine

LxB excl. 
latrine

Latrine 
enkele 
latrine

Latrine 
LxB

Binnenmaat 
schuilgang

Binnenmaat 
compartiment

ingang

22.12x3,55 19.84x3.55
0.88x0.93 
tot 0,9x0,9 
(x2)

1,88x0.9 7.65x1.6 7.67x3.55 n.v.t.

De betonnen, opgaande muur had een hoogte van slechts 63 tot 65 cm en 
een gemiddelde breedte van circa 25 cm. De constructie is lokaal gegoten in 
een ter plaatse aangelegde houten bekisting. Er is zowel gebruikgemaakt van 
planken met een breedte van 10 á11 cm, als 14 á 15 cm. Sporen van de bekisting 
werden ook teruggevonden in de vorm van enkele spijkers die in de vloer waren 
geslagen.  Deze spijkers zaten ter hoogte van de oostelijke latrines/uitbouw en 
zijn een restant van de stutbalken om de bekisting na het gieten op zijn plaats 
te kunnen houden. Het gieten van de muur vond pas plaats nadat de grondplaat 
gereed was. De muur werd op 17 tot 20 cm naar binnen geplaatst ten opzichte 
van de rand van de grondplaat. De sporen van het latere gieten waren nog 
duidelijk zichtbaar. Op de vloer en de aan de buitenzijde uitstekende rand  van 
de fundering is in het beton de afdruk van een ingedrukte b ekistingsplank 
zichtbaar en zijn plaatsen waarneembaar waar beton onder de planken is 
doorgevloeid en zich op de vloer heeft opgehoopt. 

Het valt verder op dat er veel slordigheden en fouten zitten in de constructie 
van de betonnen muur. De muur is op veel punten niet van een gelijke dikte, is 
op enkele locaties scheef en heeft meerdere ‘bollingen’ (uitzetten/breken van de 
bekisting, met als gevolg dat het beton buiten toe bol uitloopt). Deze 

Tabel 4.2  Binnenmaten van 

de schuilkelder.

Afb. 4.61  Duidelijk is zicht-

baar dat het beton bol naar 

buiten loopt waar de bekis-

ting niet stevig genoeg was.
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kenmerken duiden er op dat de bekisting zeer slordig is aangelegd en dit
mogelijk achteloos en snel is gedaan. Gezien de fase in de oorlog waarin de 
kelders zijn gebouwd (eind 1940 of 1941), lijkt het geen spoedklus te zijn 
geweest, maar eerder onkunde of onoplettendheid van de bouwers. Wellicht 
was het voor de sterkte van de constructie ook van onderschikt belang en 
diende het beton enkel om het vocht buiten te houden. 

Alleen het ondergrondse deel van de kelders bestond uit beton. Bovenop deze 
basis kwamen bakstenen gewelven. Ook voor de verdere binnenmuren is ge-
bruikgemaakt van rood, machinaal vervaardigd baksteen. Er zijn twee soorten 
baksteen gebruikt, een zeer hard gebakken roodbruine baksteen met afmetin-
gen van 20.5x10x5 cm en een zachtere, roodoranje baksteensoort met een 
baksteenmaat van 21x10x5 cm. Beide soorten zijn machinaal vervaardigd. De 
eerste werd gebruikt voor de tussenwanden en gewelven en de laatstgenoemde 
is gebruikt voor de drempels bij de ingangen. Alle bakstenen delen van de 
bouwwerken zijn koud op de betonnen fundering gemetseld. De kelder is door 
de bakstenen gewelven en muren ingedeeld in twee compartimenten die elk 
weer uit twee gangen of kamers bestaan. Deze kamers kunnen bereikt worden 
door twee dwars geplaatste ingangen in de noordoostelijke lange wand en een 
in het midden van de zuidwestelijke wand van de kelder. Hiermee liggen twee 
ingangen op het noordoosten richting legeringsgebouw C en één ingang op het 
zuidwesten. De ingangen vormen lange gangen die volledig doorlopen richting 
de achterwand van de kelder. De ingangen tot de daadwerkelijke schuilgangen 
liggen hier haaks op en verspringen ten opzichte van elkaar. De deuropeningen 
liggen daarom in geen enkel geval recht tegenover elkaar. Deze maatregelen 
moesten de troepen het beste beschermen tegen eventuele rondvliegende 
scherven die de gangen in vlogen. 

Zowel de gangen, ingangen als de kamers hadden een gewelfd dak. Deze keuze 
is niet vanuit esthetisch oogpunt gemaakt, maar juist voor de sterkte van het 
bouwwerk. Bogen kunnen een grotere druk weerstaan en zo een betere 
bescherming bieden tegen luchtaanvallen en krachten van buitenaf. De aanzet 
voor de gewelven waren duidelijk zichtbaar bij de scheidingswanden die in het 
midden van de kelders waren aangelegd en de compartimenten opdeelden 
in losse ‘gangen’. De basis van deze scheidingswand loopt aan weerszijden 
namelijk langzaam verder uit naar binnen. Elk compartiment bestond dan ook 
uit twee losse gewelven die later met grond werden afgedekt.

Zoals al eerder is genoemd, had de schuilkelder drie ingangen. Er was geen 
trap aanwezig, maar wel een schuine helling die uitkomt op een grindbak. 
Deze grindbak zorgde er voor dat regenwater werd opgevangen en weg kon 
zakken zonder dat de kelder voor een deel onder water kwam te staan. De 
opvangput, die binnen de kelder ligt, bestaat uit twee bakstenen wanden. De 
bodem was niet verhard en ook de zijwanden waren open. De schuilgangen 
stonden in verbinding met deze putten door middel van een afvoer direct achter 
de bakstenen muur. De afvoer was niets meer dan een gat in de betonvloer 
aan de kant waar de put zat. De put was afgedekt door een houten plank of 
metalen rooster. Aan de buitenzijde van de kelder lag de rest van de ingang 
en de grindbak. De grindbak had een afmeting van 100x65 cm en een diepte 
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van 30 cm. Er was geen bakstenen of betonen wand aanwezig. Enkel op de 
bodem lagen aan de buitenzijde, met uitzondering van de zijkanten, een rij los 
gestapelde, machinaal vervaardigde bakstenen. De bodem was niet verhard. 
Hier lagen enkele stukken gebroken baksteen, met direct hieromheen en 
bovenop het grind. 

Alleen de zuidelijke ingang was goed bewaard. De noordelijke twee ingangs-
partijen waren niet meer aanwezig. Wel mag worden aangenomen dat deze 
zeer waarschijnlijk identiek aan elkaar waren qua constructie. Dit is ook geble-
ken uit de in 2016 opgegraven schuilkelders. De keuze voor een helling in plaats 
van een trap lijkt bewust gedaan te zijn om struikelgevaar bij het betreden van 
de kelders tegen te gaan. Wanneer tientallen soldaten de schuilkelders tijdens 
een aanval in een chaotische situatie willen betreden, kan een trap voor gevaar 
zorgen. Het is wel vreemd dat nagenoeg alle andere soortgelijke schuilkelders 
bij Nederlandse kazernes deze helling niet hebben. 

Doordat de volledige kelder rondom vrijgelegd kon worden en deze relatief 
intact was gebleven, is het op basis van de opgravingsresultaten mogelijk meer 
te zeggen over de wijze en de fasering van de aanleg van de constructie. Als 
eerste is zoals vanzelfsprekend een bouwput gegraven die groter was dan de 
daadwerkelijk aan te leggen funderingsplaat en kelder. Daaropvolgend is de 
bodem uitgevlakt en is de fundering uitgemeten. Vervolgens is er een houten 
bekisting aangelegd en is de vloer gestort. De muren zijn hierna pas gegoten. 
Terwijl het beton op sommige plaatsen nog niet helemaal was uitgehard, is er 
een bekisting van houten planken geplaatst tot een hoogte van circa 65 cm. De 
muur kwam niet op de rand van de bodemplaat, maar op een afstand van15 tot 
18 cm te liggen. Nadat de betonnen basis was gegoten, zijn de ingangspartijen 
aangelegd. De gaten voor de waterafvoerputten zijn er na het gieten van de 

Afb. 4.62  De zuidelijke, in het 

midden gelegen ingang van 

de schuilkelder met de twee 

afwateringsputten. De helling 

is bij de sloop al verwijderd.
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grondplaat ingehakt. Hierna is er aan de zuid- en noordwand een bakstenen 
muurtje geplaatst en zijn beide drempels afgewerkt. Vervolgens is voor de 
ingangen een grindbak gegraven en volgestort, waarna de helling is gecreëerd 
en deze is afgewerkt.
 
Na het uitharden van het beton is begonnen met het metselwerk. Het lijkt er 
nu op dat er eerst is begonnen met het metselen van de gewelven van de twee 
kamers en ingangen en hierna de binnenmuren zijn gemetseld. Het is ook 
mogelijk dat deze tegelijkertijd zijn opgetrokken. Nadat de baksteenconstructie 
gereed was, werd het geheel van een dikke aardlaag voorzien.

Er zijn weinig sporen van de inrichting van de kelder teruggevonden. De bak-
stenen muren en gewelven waren bijna volledig gesloopt, waardoor de meeste 
sporen hiervan niet meer aanwezig waren. Er mag worden aangenomen dat er 
zeer waarschijnlijk geen of anders losse banken of krukken in de ruimtes hebben 
gestaan, er verlichting aanwezig was in de vorm van lantarens en de latrines uit 
simpele emmers hebben bestaan. Ook is er gebruikgemaakt van houten deuren 
om de ingangen dicht te zetten. De vondst van een stuk deur toont dat deze van 
oorsprong blauw van kleur zijn geweest. De schuilkelders waren slechts bedoeld 
voor kortstondig gebruik tijdens acute dreiging. Een duurzame, permanente 
inrichting was daarom niet noodzakelijk. 

Elk van de drie hoofdingangen had een houten deur die de toegang afsloot en 
kon beschermen. Naast de drie hoofdingangen waren ook de kleinere ingangen 
naar de compartimenten, die in verbinding stonden met de centrale hallen, 
afgesloten met een lichte, houten deur. Niet alle ingangen waren afgesloten. 
Zo waren de afzonderlijke schuilgangen binnen de compartimenten open en 
werden ook bij de latrines geen sporen van hang- en sluitwerk waargenomen. 
Mogelijk waren de latrines open omdat deze slechts sporadisch en voor korte 
duur werden gebruikt en al genoeg bescherming genoten. 
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4.4 Duits mijnruimerskamp (1945-1946) en weder-
 opbouwperiode

Voordat de opgraving in 2017 van start ging, was al bekend dat er binnen de 
grenzen van de kazerne een Duits mijnruimerskamp aanwezig was. In 2012/2013 
werd door BAAC slechts een klein stuk van het oostelijke deel van het kamp 
aangesneden.120 Tijdens dit onderzoek werden voornamelijk losse vondsten en 
enkele afvalkuilen aangetroffen. In 2017/2018 werd het aangrenzende deel 
van het terrein binnen de voormalige omheining opgegraven. Vooraf werd op 
basis van het eerdere onderzoek verwacht dat er mogelijk funderingen van 
noodgebouwen, afvalkuilen en resten van prikkeldraadomheiningen aanwezig 
konden zijn. Doordat het gebied tijdens de bezetting van het kamp niet verhard 
was, bestond ook de mogelijkheid dat er in de bovengrond een vondststrooiing 
aanwezig was die het gebied, na analyse, mogelijk in functie-groepen kon 
verdelen. Het bleek echter dat een deel van het oude kampterrein sterk was 
aangepast bij verschillende renovaties van het oude kazernecomplex. Zo waren 
er aan de achterkant van de legeringsgebouwen aan weerszijde sanitaire 
voorzieningen aangebouwd en werd het terrein hier rondom deels afgegraven 
en verhard. Ondiepe sporen zijn hiermee vergraven en ook mate-riaal dat 
tijdens het gebruik als kamp aan de oppervlakte lag of ondiep was ingegraven, 
is hiermee verdwenen of in de recente puinlaag opgenomen. 
Onder deze recente verharding en puinlagen zijn tijdens het veldwerk verspreid 
over het terrein achter de legeringsgebouwen B en C wel verschillende sporen 
waargenomen en vondsten gedaan die in verband konden worden gebracht 
met het krijgsgevangenenkamp. Het ging om drie kleine afvalkuilen met onder 
andere keuken- en munitieafval, twee grote vierkante afvalkuilen vol met 
kachelslak en afval, een kuil met Duitse anodebatterijen, één fundering van een 
noodgebouw, de deels gesloopte schuilkelders met afvalstort en een diepe sleuf 
die versterkt is geweest met golfplaat en hout. Paalkuilen van de omheining of 
wachtposten werden opvallend genoeg niet aangetroffen.

4.4.1 De individuele sporen van het kamp

- De keuken en kuilen met keukenafval
Achter legeringsgebouw B zijn op de locatie waar de kampkeuken heeft gestaan 
drie kleine kuilen met kamp- en keukenafval teruggevonden. Het gaat om 
S102002, S102003 en S102004. Spoor 102002 werd in het oosten doorsneden 
door een recente verstoring. Het resterende deel van het spoor zat vol met 
sterk gefragmenteerde en vergane conservenblikken, opgerolde stukken 
stroomdraad, een deel van een stekker, een kraal van een steelhandgranaat en 
een Duitse Z.Z. 42 (Zügzunder, of trekontsteker) mijnontsteker (Vnr. 13).121 Spoor 
102003 had een vergelijkbare opvulling. Het betrof een rechthoekige afvalkuil 
met een afmeting van 1,80x0,50 m (S102003). Ook hier werden vele vergane 
conservenblikken teruggevonden. Op slechts twee kleine stukken blik stond 
nog tekst. Op één van de fragmenten was nog net de tekst ‘Key inside B unit, 
carrots, potato, water’ te ontcijferen. Deze tekst duidt er op dat het om een 
U.S. Army Field Ration tin can gaat met hierin Meat & Vegetable Stew (M3 unit). 
Dergelijke blikken behoorden toe aan zogeheten C-Rations. Deze rantsoenen 
waren standaard voor de Amerikaanse militair en bestonden uit ingeblikte en 

120 Van der Weerden 2015. 
121 De ontsteker is door de EOD 

afgevoerd. 



119                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

voorverpakte maaltijden met voedsel voor het ontbijt, middag- en avondmaal.122 
Naast de conserven lag een houten krat met daarin enkele drinkglazen. Het 
hout was in dermate slechte staat dat eventuele tekst verloren was gegaan. De 
afmeting, vorm en vondst van blikken uit C-Rations doet echter vermoeden dat 
het een houten transportkist betrof voor acht van deze maaltijden. In de kuil lag 
verder een rubberen oorschelp van een Doppelfernhörer ‘b’ en een deel van een 
Duitse regenmantel met hieraan vast nog één van de knopen (Vnr. 16). 

Afb. 4.63  Midden op het 

terrein bevonden zich drie 

ondiepe kuilen met keuke-

nafval, waaronder S102004 

een kuil met houten kist 

(links) en conservenblikken 

(rechts).

Afb. 4.64  Een nog leesbaar 

deel van een tin can met daa-

rin Meat & Vegetable Stew uit 

een Amerikaans C-Ration.

122 http://www.usarmymodels.
com/ARTICLES/Rations/
crations.html
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De laatste afvalkuil (S102003) had een afmeting van 0,90x0,55 m. De opvulling 
van de kuil wijkt deels af van de eerder beschreven sporen. In het spoor werden 
naast conservenblikken ook andere objecten aangetroffen zoals een inktpot, 
een bruine fles (medisch of persoonlijke hygiëne), een stuk hakbeslag en enkele 
munitieartikelen. De munitie bestond uit een Amerikaans geproduceerde .303 
patroon (WRA, 1944 gestempeld) waarbij het projectiel was verwijderd, een leeg 
Amerikaans .30 projectiel en vijf hulzen van .303 patronen.  

- Noodgebouw en de afvalkuilen
Tijdens het veldwerk werd ten westen van legeringsgebouw C een stenen 
fundering (S104023) aangetroffen. De fundering was vertand aangelegd en 
had een breedte van 35 cm. Er zijn in totaal drie vertandingen zichtbaar. Voor 
het metselwerk is gebruikgemaakt van rood, machinaal vervaardigd baksteen 
met een formaat van 22x10x5 cm dat in een zeer harde cementmortel is 
gemetseld. Het houten gebouw had oorspronkelijk een afmeting van 18x10 
meter en was verdeeld in verschillende kamers. In de zuidoostelijke hoek 
waren de tussenmuren van twee ruimtes nog intact. Deze kamers hadden een 
binnenbreedte van 1,80x2 m en 5x2 m. De verdere inrichting is onduidelijk door 
het ontbreken van muurwerk.

Op deze stenen fundering stond oorspronkelijk een houten gebouw met 
zadeldak.123 Het bouwwerk is kort na de oorlog gebouwd en ook binnen enkele 
jaren weer afgebroken. De structuur ontbreekt dan ook op luchtfoto’s en 
kaarten van vóór en na 1945.  Aanwijzingen voor het gebruik en de inrichting 
kunnen mogelijk worden gevonden in het vondstmateriaal uit twee afvalkuilen 
die achter het noodgebouw hebben gelegen. In de diepe kuilen (S104017 
en 104019) werd zowel veel medisch afval als stukken schoeisel en kledij 
teruggevonden tussen lagen kachelslik. Dit afval doet vermoeden dat het 

Afb. 4.65  Deel van het 

vondstmateriaal dat naast de 

conservenblikken uit S102002 

is aangetroffen. Het gaat 

onder andere om een Duitse 

mijnontsteker van het type 

Z.Z. 35 en diverse elektronica 

en elektriciteitsdraden.

123 Heemkundekring Blariacum, 
collectie Frits Peeters, 
database. Nr. 00000579.
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gebouw dienst deed als ziekenboeg en er hier tevens een werkruimte voor de 
kleer- en/of schoenmaker aanwezig was. De vondsten uit deze kuilen zullen in 
de volgende paragrafen nader worden besproken.

Afb. 4.66  De fundering van 

het noodgebouw (rechts), 

zoals deze tijdens het veld-

werk is aangetroffen. Links 

is de fundering van een 

schuilkelder zichtbaar.

Afb. 4.67  Op een luchtfoto, 

gemaakt rond 1947, is het 

noodgebouw nog zichtbaar. 

Hieruit blijkt dat het een klein 

gebouw was met een zadel-

dak (Heemkundekring Blaria-

cum, collectie Frits Peeters).
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- De afvalkuilen van het noodgebouw (S104017 en 104019)
De meeste vondsten die aan het kamp zijn te relateren, zijn afkomstig uit twee 
grote kuilen (S104017 en S104019). Deze lagen slechts 12 meter ten oosten van 
het noodgebouw (S104023) en hadden een onderlinge afstand van ongeveer 
3 meter. Spoor 104017 heeft een afmeting van 2x1,40 m. De naastgelegen kuil 
(S104019) is circa 1,80x1,80 m. De kuilen zijn gefaseerd opgevuld met afval, as en 
kachelslak en hebben gedurende een langere tijd opengelegen (afb. 4.68). De as 
is afkomstig van de kachels die het noodgebouw moesten verwarmen. Dagelijks 
werd de as en het afval uit het gebouw in de twee diepe putten gegooid. In veel 
gevallen was het materiaal nog niet volledig afgekoeld. Het vondstmateriaal 
dat in de putten lag was door hitte in enkele gevallen deels gesmolten of verkit 
geraakt met het kachelslak.  

Zoals in de vorige paragraaf is besproken, lagen de kuilen vol met afval 
uit de ziekenboeg en de werkplaats van de kleermaker (vnr. 33 en 32). Er 
kwamen daarnaast ook makkelijk te vervangen onderdelen van voertuig- en 
mijndetectoren uit beide sporen. De belangrijkste vondstgroepen die ontbreken 
zijn militaire insignes en persoonlijk verzorgingsproducten. Beide vondstgroepen 
zijn normaal gesproken binnen militaire complexen van Duitse aard, zoals 
verdedigingslinies, sterk vertegenwoordigd. Het ontbreken hiervan zegt iets 
over de status van de gevangenen en het leven in het kamp. De militaire 
onderscheidingen en insignes (met hierop het hakenkruis) zijn na de capitulatie 
waarschijnlijk al verwijderd bij de demobilisatie. As dit niet het geval was, dan 
werden deze tijdens de dienst bij de brigade verwijderd en weggegooid als 
onderdeel van de demobilisatie en het feit dat ze het Derde Rijk symboliseerden. 
Volgens het Verdrag van Genève mochten deze echter nog wel worden 
gedragen, maar onder andere de Joodse bewakers lieten dit niet toe.124 Ook 

Afb. 4.68  In de diepe kuilen 

nabij de Nederlandse nood-

keuken en legeringsgebouw 

C is goed zichtbaar hoe 

lagen kachelslak worden op-

gevolgd door afvallagen. Op 

de foto S104017.

124 Semi-Statisch Archief van het 
Ministerie van Defensie te 
Rijswijk – Archiefstukken van 
de MMOD, Toepassing 27, Inv.
nr. A.A. 2, stuk. Nr. 13/3716, 
Rechten en plichten t.o.v. 
Duitse krijgsgevangenen.
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op historische foto’s dragen de Duitse ruimers geen Duitse kentekens meer met 
hakenkruizen. Een enkeling draagt nog wel zijn epauletten.125 

- Kledingschaarste
De manschappen moeten tijdens de werkzaamheden een sterk tekort hebben 
gehad aan goede kleding en schoeisel. Doordat de manschappen bijna 
dagelijks buiten in het veld aan het werk waren sleten en beschadigden de 
uniformstukken in een razend tempo. Het is dan ook niet vreemd dat er in beide 
kuilen vele stukken verknipt leer, Duits militair hakbeslag, delen van schoenen, 
Duitse uniformknopen en stukken stof (vnr. 32 en 33) aanwezig waren. Na 
een betere analyse blijkt het echter niet zomaar om afval te gaan, maar om 
restmateriaal van een kleer- en schoenmaker. Het herstellen van de kleding was 
lang de enige optie voor de gevangenen. Het Nederlandse leger had net na de 
oorlog nagenoeg geen reserves die beschikbaar konden worden gesteld aan de 
krijgsgevangenen en ook geallieerde leveringen bleven lang uit.126 In het kamp 
was dan ook een werkplaats ingericht om de mannen uit hun kledingnood te 
helpen.

De meeste stukken uniform waren in zeer slechte staat en vielen tijdens het 
veldwerk uit elkaar of waren in de bodem al vergaan. Wat overbleef waren vele 
zinken, aluminium, bakelieten en glazen knopen en kledinghaken. Naast de 
standaard gestippelde uniformknopen, waren er ook verschillende typerende 
Kriegsmarine knopen in de kuilen aanwezig. Het gaat hier om knopen met een 
anker waar een touw doorheen liep. Deze werden uitsluitende door eenheden 
gedragen die aan de Duitse Kriegsmarine waren gerelateerd. Het herstellen 
van uniformen en kleding gebeurde uit noodzaak, maar kon ook vanwege 
praktische of esthetische gronden worden versteld. Zo blijkt dat een ontsnapte 
militair een verstelde Kriegsmarine-jas droeg die na een reparatie dusdanig was 

Afb. 4.69  De resten van een 

stoffen (brood)zak of tas en 

diverse andere kledingrestan-

ten tussen de afvallagen van 

S104017.

125 Beeldbank NIMH.
126 NIMH, Losse stukken, 057, inv.

nr. 398.
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Afb. 4.70  Verschillende soor-

ten en typen knopen die in 

de beide afvalkuilen werden 

aangetroffen (S104017 en 

104018).

Afb. 4.71  Het tot halsdoek 

verknipte stuk Amerikaanse 

parachutestof, dat tussen het 

kampafval in S104019 lag.
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omgebouwd dat deze op een normale burgerjas leek.127 De meeste mijnruimers 
droegen tijdens het grootste deel van hun tijd in Nederland nog steeds 
hun oude uniform dat ze na de capitulatie droegen of een uniformstuk dat 
afkomstig was uit de Duitse kledingreserve.128 De uitkomst was dat de militairen 
een allegaartje aan uniformen en uniformstukken droegen waarin weinig 
uniformiteit viel te ontdekken. Het vermaken en herstellen van kleding was één 
van de opties om te zorgen dat de stukken zo lang mogelijk mee konden blijven 
gaan.129 

Meer opvallend was de vondst van een rechthoekig (hals)doek dat was uitge-
sneden uit een Amerikaanse parachute met camouflagepatroon. Dit stuk stof 
lag tussen andere uniformonderdelen in S104019 (vnr. 32). Van wie dit doek 
afkomstig is, blijft onduidelijk. Het is zowel mogelijk dat deze door een geal-
lieerde militair of bewaker is gedragen of dat deze door een Duitse militair is 
meegenomen als een functioneel souvenir. Laatstgenoemde ligt echter meer 
voor de hand aangezien het stuk stof tussen het afval van de kleermaker lag. 

- Versleten schoeisel
In totaal werden er 22 gebruikte of versleten stukken Duits hakbeslag aange-
troffen in beide kuilen (S104017 en S104019, vnr. 32 en 33). Het gaat om twee 
types die in verschillende maten voorkomen. Het eerste type betreft een plat 
hoefijzermodel zonder gegolfde binnenkant, met nagels en nagelgaten in het 
ijzer zelf. Het tweede type is zeer kenmerkend door de hoefijzervorm met aan 
de binnenzijde ´golven´ of lobben waar de nagels voor het beslag in kunnen 
worden geslagen. Ook enkele neusversterkingen en delen van de zool met 
kenmerkende schoennagels werden aangetroffen. De zolen zullen het zwaarst 
geleden hebben tijdens de werkzaamheden en het hardst aan herstel toe zijn 
geweest (afb. 4.71). De gevonden stukken zool waren hoofdzakelijk afkomstig 
van versleten Duitse schoenen, op twee nieuwe rubberen stukken schoenzool 
na. Deze stukken zijn gemerkt met U.S. Army, de maat en de fabrikant, de 
firma Hood. Deze delen lijken afkomstig te zijn uit een voorraad die door de 
militairen van de Palestinian Group of the Netherlands in het kamp in Mook 
zijn achtergelaten bij de overdracht aan de Nederlandse bewakingseenheden. 
In totaal lieten ze ongeveer 1000 paar schoenen achter voor de Duitse 
gevangenen. De schaarste aan schoeisel was hiermee voor een deel van de 
Brigade opgelost.130 

De vondst van delen van deze schoenen duidt er op dat enkele exemplaren ook 
hun weg hebben gevonden naar de meer zuidelijker gelegen kampen. Minimaal 
twee paar kwamen terecht bij de kleermaker of schoenhersteller in het kamp 
in Blerick. De stukken zool zijn door de schoenmaker versneden om op maat te 
worden gemaakt (afb. 4.72). Het is ook mogelijk dat oude Duitse schoenen zijn 
hersteld met onderdelen van dit schoeisel. In de literatuur wordt verder melding 
gemaakt van circa 300 paar dat minder bruikbaar waren omdat ze niet goed 
waterdicht waren. Mogelijk werden deze schoenen in Blerick versteld om later 
opnieuw verspreid te worden.
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129 Nationaal Archief, Den Haag, 
Collectie van het Bureau 
Registratie en Informatie 
Ontslagen Personeel (BRIOP), 
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130 Thamm 2009, 23.
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n  Medische verzorging
De ziekenverzorging lag in Duitse handen en werd dan ook voor een deel in de 
kampen zelf geregeld. In het kamp in Blerick was een eigen ziekenboeg (Revier) 
aanwezig.131 De kamparts kon in deze ziekenboeg kleine behandelingen en 
operaties uitvoeren. Bij zwaardere verwondingen werden de gevangenen naar 
een ziekenhuis overgebracht. Het opgegraven noodgebouw achter gebouw C 
fungeerde als deze broodnodige ziekenboeg. 

De medische producten die zijn aangetroffen waren hoofdzakelijk afkomstig 
van Duitse fabrikanten, met een enkele ampul die van een Nederlands fabricaat 
was. Het gaat in totaal om tientallen gebroken en sterk gefragmenteerde 
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ampullen, enkele complete ampullen, pillenkokers, ontsmettingsmiddelen, fles-
sen, desinfectiemiddelen, stukken verband, tape en een ooglapje (afb. 4.73). 
Een deel van de ampullen is ongebruikt in de kuil terechtgekomen. Mogelijk 
gaat het hier om materiaal dat over de houdbaarheidsdatum was. Het mate-
riaal uit de kuilen wijst er verder op dat er zowel een grote voorraad aan 
materialen aanwezig was voor wondverpleging als voor de behandeling van 
infecties, virussen en bacteriën, waaronder difterie, koudvuur en vlekkentyfus. 
De leefomstandigheden en de werkzaamheden zullen tot een hoog aantal 
gewonden en zieken hebben geleid, waarbij een zo breed mogelijk medische 
voorraad van belang was. Dat de situatie in Blerick niet op zichzelf stond, blijkt 
wel uit het gegeven dat er maandelijks over alle kampen gezien tegen de 50 
militairen naar huis werden gestuurd op basis van medische redenen.132 

- Besmettelijke- en infectieziektes 
Op plaatsen waar veel mensen lange tijd op een klein oppervlak bij elkaar 
leven, onder niet optimale omstandigheden, is de kans op het uitbreken van 
besmettelijke ziektes groot. Duitse krijgsgevangenenkampen vormen hierop 
geen uitzondering. Voor een aantal krijgsgevangenenkampen in de voormalige 
Sovjet-Unie zijn na de val van het communisme en het openen van de archieven 
gegevens beschikbaar gekomen over ziektes en sterftecijfers. Hieruit komt naar 
voren dat bevriezing en ondervoeding de voornaamste doodsoorzaken waren, 
gevolgd door besmettelijke ziektes.133 Voor de Nederlandse mijnruimerskampen 
waren bevriezing en ondervoeding niet aan de orde, maar het voorkomen van 
besmettelijke ziektes wel.

In S104019  werd een aanzienlijke hoeveelheid aan serums en vaccins gevonden 
die (besmettelijke) ziektes en virussen moesten behandelen of voorkomen 
(preventief inenten). Ook in S107017 komen ampullen en flessen met serums en 
vaccins voor. Het gaat echter om beduidend mindere aantallen. Als het medische 
glaswerk en materiaal uit beide afvalkuilen wordt bekeken, dan komt de 
behandeling van drie (besmettelijke) ziekten hierin het duidelijkst naar voren: 
vlektyfus, difterie en tetanus.
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In totaal werden acht lege flessen aangetroffen waarin een vaccin tegen vlek-
tyfus heeft gezeten. Op het etiket is in het Duits leesbaar dat het om een 
‘Fleckfieber-Impfstoff (P)’ gaat dat is geproduceerd door de firma Behringwerke 
(afb. 4.74). Vlektyfus werd ook wel Kriegspest genoemd en was een veel voor-
komende besmettelijke ziekte in oorlogstijd. Deze vorm van tyfus kan op ver-
schillende manieren worden doorgegeven, waaronder door (kleer)luizen, teken 
en vlooien. De ziekte komt dan ook vaker voor op plekken waar de hygiëne en 
leefomstandigheden slecht zijn.134 Het vaccin zat in geelbruine, glazen flessen 
met een rubberen dop. Op de dop zit een cirkel voor het inbrengen van de 
vaccinatienaald. Bij alle acht de flessen is deze dop daadwerkelijk geperforeerd. 
De grote hoeveelheid aan flessen duidt er op dat de mijnruimers massaal tegen 
deze besmettelijke ziekte zijn ingeënt. Mogelijk na een uitbraak, maar waar-
schijnlijk betreft het een preventieve inenting. De ruimingsomstandigheden, 
vieze kleding en het te kort aan persoonlijke verzorgingsmiddelen kon er voor 
zorgen dat luizen voorkwamen en de ziekte zich snel kon verspreiden.

Er is in het kamp niet alleen tegen vlektyfus gevaccineerd. Ook ampullen met 
een Serum Antidiphthericum (Equinum), of anti-difterieserum, waren voor-
handen (afb. 4.75). Dit serum bevat difterieantitoxine dat de bacterie die difterie 
veroorzaakt kan bestrijden. Een difterieuitbraak kon grote gevolgen hebben, 
zeker wanneer veel mensen dicht op elkaar zaten in een beperkte ruimte, zoals 
een kamp. De ziekte verspreidt zich snel doordat het wordt veroorzaakt door 
een bacterie die van mens op mens overgedragen kan worden door middel van 
hoesten, niesen of direct contact (speeksel of wond).135 Het lijkt voor de hand te 
liggen dat de militairen preventief werden gevaccineerd om grote epidemieën 
te voorkomen. Er zijn zowel gebroken, gebruikte ampullen aangetroffen, als 
één volle ampul. De volle ampul met vaccin is geproduceerd door het Rijk-
sinstituut voor Volksgezondheid in Utrecht in november 1944. Door de uitbraak 
van difterie werden deze door het Rijk in grote aantallen geproduceerd. Een 
deel van de voorraad zal tevens zijn weg hebben gevonden in de voorraad van 
de Duitse arts van het kamp, mogelijk al tijdens de oorlog zelf. 
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De werkzaamheden van de mijnruimers zorgden verder voor zowel zware als 
lichte verwondingen. In de meeste gevallen waren deze kleine verwondingen 
niet gevaarlijk, maar door de leefomstandigheden en de materialen waarmee 
de ruimers werkten lag er toch een gevaar op de loer. Wanneer er vuil in de 
wonden kwam of achterbleef, bestond er een groot risico om tetanus op te 
lopen. Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie die via de wond binnen 
kan komen en heeft als gevolg dat er spierkrampen optreden. In uitzonderlijke 
gevallen is het zelfs dodelijk.136 Van de aangetroffen ampullen zijn er twee 
die een tetanus-serum bevatten. Het gaat om twee niet aangebroken Duitse 
ampullen die beide van een andere fabrikant en formaat zijn. Beide hebben 
wel een witte keuringsstempel van de Duitse Staat (Staatlich Geprüft im 
Staatsinstituut für experimentelle Therapie Frankfurt Am Main).  

Ernstige open wonden zorgden verder niet alleen voor een verhoogd risico op 
tetanus, ook gasgangreen, of koudvuur, was een reëel risico. Koudvuur wordt 
veroorzaakt door een bacteriële infectie van de wond na een slechte verzorging 
of het voorkomen van bacteriën uit binnengedrongen vuil. Bij een ontploffing 
van een mijn was laatstgenoemde vaak het geval.137 In Blerick moet dit ook het 
geval zijn geweest bij enkele van de mannen met diepe of zware verwondingen. 
In spoor 104017 werden namelijk drie gebruikte flesjes met een ‘Gasödem-
Serum’  van de firma Behringwerke aangetroffen. 

- Overige medische zaken
Andere opvallende medische producten waren een ooglapje, desinfectie-
middelen, een pipet en vele stukken verband en tape. Stuk voor stuk medisch 
materiaal dat kenmerkend is voor de verpleging in oorlogssituaties en ongeluk-
ken met mijnen. Het pipetje en het ooglapje waren aanwezig voor de verple-
ging van verwondingen en/of ontstekingen aan het oog. Het ooglapje is ver-
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vaardigd uit kunststof, heeft een zwart glanzende buitenkant en een groene 
binnenkant (afb. 4.76). Dergelijke ooglapjes zaten standaard in een Duitse 
verplegingskist. 

Zoals verwacht kon worden bij een ziekenboeg van een mijnruimerskamp, 
lag er tussen het afval veel sterk vergane stukken verbandtape en verband. 
Oorspronkelijk zal er een nog grotere hoeveelheid aan verband in de afvalkuil 
aanwezig zijn geweest. Door verbranding en de kwetsbare aard zijn deze echter 
vergaan.
Andere goed herkenbare producten waren een buisje met Superol-keeltabletten 
en een deel van een tube ‘Borsalbe’. De Superol-tabletten hielpen tegen keel-
pijn, verkoudheid en griep. De tabletten moesten in water worden opgelost 
waarna de patiënt moest gorgelen. Het middel was desinfecterend en anti-
septisch en kon zo koortsklachten verhelpen. Een ander antiseptisch middel 
dat bedoeld was voor kleine, oppervlakkige verwondingen, was Borsalbe. 
Een fragment van een grote tube lag in S104017. Op de tube is naast de tekst 
Borsalbe ook te lezen dat het afkomstig is uit Wehrkreissanitätspark Stettin. 
Door dit middel op de wonden te smeren konden deze gedesinfecteerd worden 
en werden besmettingen met bacteriën tegengaan. 

- Voertuigonderdelen
De gevangenen werden dagelijks met voertuigen van het kamp naar de ruim-
locaties gebracht. Het grootste deel van de voertuigen was afkomstig uit het 
wagenpark van het 25e Duitse leger.138 Er diende hierdoor niet meteen aan-
spraak te worden gemaakt op geallieerde of Nederlandse voorraden.139 Het 
gebruik van Duitse voertuigen bleek echter een groot nadeel te hebben. 
Naarmate de ruimingswerkzaamheden vorderden, werden de Duitse voorraden 
met reserveonderdelen steeds beperkter. Belangrijke reparaties konden hierdoor 
niet meer worden uitgevoerd, met als gevolg dat deze stil kwamen te staan.140 

Uit de vondst van vele kleine voertuigonderdelen blijkt dat de gevangenen 
zelf kleine reparaties en onderhoud uitvoerden aan de voertuigen. In spoor 
104017 en 104019 werden onder andere meerdere accu-onderdelen, delen 
van binnenbanden en losse motoronderdelen teruggevonden (afb. 4.77). Deze 
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weggegooide onderdelen vertoonden in de meeste gevallen veel slijtagesporen 
en mankementen. Ook waren het voornamelijk makkelijk vervangbare 
onderdelen. 

Een ander karakteristieke vondst was een bakelieten kap van een bobine en 
losse onderdelen van dit belangrijke auto-onderdeel. Het onderdeel is in het 
kamp volledig uitelkaar gehaald. De defecte onderdelen van de bobine zijn 
daarna weggegooid. Een ander zeer typerend auto-onderdeel betrof een 
glazen lens voor een koplamp van een Duits voertuig (afb. 4.78). Het gaat om 
een beschadigd en gebroken Scheinwerferglas van de firma Bosch (type E170). 
Dit type lampenglas werd op veel voertuigen uit de jaren ‘30 en ‘40 gebruikt. 
Aan de rand van de breuk zit een ster en is een flink stuk glas afgeslagen. Deze 
beschadiging doet vermoeden dat de lamp door een object is geraakt en daarna 
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is gebroken. De andere helft lag niet in de afvalkuil. Ook in 2016 zijn er tijdens 
het archeologische onderzoek voertuigonderdelen aangetroffen. Er werden 
toen een velg van een voertuig en een grote zinken kan voor smeerolie van het 
Duitse merk Caramba gevonden.141 

- Persoonlijke verzorging
Binnen het kamp zijn maar weinig vondsten aangetroffen die in verband kun-
nen worden gebracht met persoonlijke verzorging. Het materiaal dat wel werd 
aangetroffen behoord tot de primaire en noodzakelijke basisverzorging. In 
S104017 en S104019 waren veel blikjes ‘Prodent’ tandpastapoeder (Prodent de 
nieuwe Nederlandsche tandpasta No. D4), twee handvaten en een bovenblad 
van scheermessen, vijf onleesbare tubes met mogelijk scheerschuim of tand-
pasta, twee sterk gebruikte en gebroken stukken kam en een flesje met 
mogelijk haarwater aanwezig (vnr. 32 en 33). Uit S102002 komt daarnaast een 
deel van een lege tube tandpasta dat uit een Amerikaanse voorraad afkomstig 
was (vnr. 13). De tube is gedistribueerd door Plexo Preparations Inc. U.S.A. en 
toont de tekst ‘Cleaning and refreshing dentifrice for daily use (made in U.S.A.)’. 
Een andere Amerikaanse tube betrof een tube scheerschuim dat in een van 
de afvalkuilen achter het noodgebouw lag (S104019 vnr. 32). De tube is rood/
blauw van kleur en komt van een New Yorkse fabrikant. De fabrieksnaam is niet 
meer leesbaar. Wel is de tekst ‘A shaving cream of exceptional merit’ duidelijk 
waarneembaar.

Uit het vondstmateriaal blijkt dat enkel het materiaal dat daadwerkelijk niet 
meer bruikbaar was werd weggegooid en het voor handen zijnde materiaal 
tot het uiterste werd gebruikt en zeer waarschijnlijk schaars was (afb. 4.79). 
Waarom er wel veel blikjes ongebruikt tandpastapoeder in S104017 en 
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104019 aanwezig waren is nog onduidelijk. Minimaal zeven van de tien blikjes 
waren ongebruikt. Mogelijk was er iets mis met de levering of waren andere 
alternatieven voorhanden. 

- Overige vondsten uit de afvalkuilen
In het kamp werden naast de eerder besproken vondsten ook andere, kleinere 
objecten aangetroffen. Het gaat onder andere om drink- en eetgerei, delen van 
veldtelefoons en veldverbindingen, muntgeld en delen van elektra. In spoor 
104017 werd onder andere het deksel van een aluminium Kochgeschirr en een 
sterk beschadigde, laat-oorlogse stalen veldfles (Feldflasche 31) aangetroffen. 
Dit waren standaard uitrustingsstukken voor militairen binnen de Wehrmacht. 
Een afwijkende vondst was een witte, geëmailleerde mok die mogelijk van 
Britse oorsprong was of voor de civiele markt was bedoeld. Het oor van de mok 
ontbreekt. Waarschijnlijk is hij daarom weggegooid. 

In de kampen waren tevens telefoons en telefoonverbindingen aanwezig. 
Verreweg het meeste materiaal was afkomstig van Duitse fabrikanten. Een klein 
deel bestond uit materialen die tijdens de oorlog door de Duitse krijgsmacht 
waren buitgemaakt. Al het denkbare materiaal dat bruikbaar was kreeg tijdens 
de oorlog een nieuw leven. Sporen hiervan kwamen ook aan het licht bij het 
afwerken van spoor 104017, een van de afvalkuilen achter het noodgebouw. Het 
betrof onderdelen van een Belgische veldtelefoon uit de jaren ’30, waaronder 
de aluminium hoorn en de bakelieten afsluiter van de hoorn. Als het materiële 
bestand van Brigade Draeger wordt bekeken, dan valt op dat er tussen alle 
Duitse apparatuur van de brigade ook melding wordt gemaakt van één 
Belgische veldtelefoon.142 Deze zal via de staf zijn weg naar het kamp hebben 
gevonden. 
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4.4.2 Het werk mee naar het kamp

De ruimings- en bergingswerkzaamheden werden buiten het kamp uitgevoerd. 
In het kamp zijn desondanks toch onderdelen van mijnen en munitie terecht-
gekomen. Uit de verschillende afvalkuilen komen onder andere een Zugzünder 
35 en 42 (onder andere gebruikt voor antipersoneelsmijnen) (S104017 en 
S102002), eenTellerminezünder 35 (antitankmijnen) ( S104017), een volledig 
onschadelijk gemaakte en gedemonteerde antipersoneelsmijn (S-Mine 35)143 
en een los blok springstof (Sprengkörper 28) zoals in een Schützenmine 42 
werd gebruikt (S104017, afb. 4.81). Verder werden er zowel in 2012 als 2017 
onschadelijk gemaakte Britse munitieartikelen aangetroffen. Hieronder vielen 
een Britse 25 ponder-granaat zonder ontsteker die in 2012 werd gevonden en 
een gedetoneerde 3.7 inch-granaat die in dezelfde afvalkuil werd aangetroffen 
als het blokje springstof (S104017). In S104017 lagen naast munitieartikelen ook 
transportverpakkingen van granaten. Het gaat om een dop van een zinken fuze 
cap voor de bescherming van de ontsteker van een Britse 2 inch mortiergranaat, 
twee lege kisten voor Duitse 5cm Wurfgranate (mortiergranaten) en de metalen 
onderdelen van een transportkist van een 10,5 cm granaat voor de Leichte 
Feldhaubitze 18 (Afb. 4.82). Oorspronkelijk bestond kist uit vier houten 
hoekdelen die aan elkaar waren bevestigd door middel van stalen pennen 
en ijzeren of aluminium delen. De meeste munitieartikelen komen uit de 
zuidelijke afvalkuil achter het noodgebouw (104017). Hierin lagen zowel de 
mijnontstekers, het Sprengkörper 28, de gedetoneerde 3,7 inch-granaat en het 
genoemde verpakkingsmateriaal. 

De gevonden (onderdelen van) munitieartikelen zijn op zich zelf niet bijzonder. 
De aangetroffen types waren standaard voor veel voorkomende mijnen en ook 
de Britse granaten waren breed aan de fronten ingezet. De vondsten zijn wel 
kenmerkend voor het kamp en de handelingen die de mannen moesten ver-
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richten. Vanaf het begin van 1946 lag er binnen het kamp ook een Sprengzug, 
de zogenaamde Sprengzug Möller. Deze mannen werden ingezet voor het rui-
men van bommen en munitie en hadden een andere taak dan de mijnruimers. 
De verschillende losse munitieonderdelen die niet tot mijnen behoren, kunnen 
hiermee in verband staan. Verder moet worden opgemerkt dat de munitie-
artikelen en transportverpakkingen net als al het andere afval in de verschil-
lende afvalkuilen is gegooid, zelfs het blok springstof. Het gaat dan ook om het 
incidenteel weggooien van materiaal dat de militairen op zak hadden, in de 
voertuigen aanwezig was of dat in de buurt aanwezig was. Het materiaal werd 
normaliter centraal verzameld en op veilige locaties gesprongen, ver buiten het 
kamp. Voor het onschadelijk maken van de mijnen was het niet noodzakelijk 
deze volledig te demonteren. Waarschijnlijk zijn de mijnontstekers binnen 
of buiten het kamp uit verveling of ter lering gedemonteerd. Hoe het blok 
springstof in een afvalkuil in het kamp terecht is gekomen, is nog onduidelijk. 

4.4.3 Mijndetectoronderdelen

In het kamp waren voor de ruimingswerkzaamheden meerdere metaal-
detectoren aanwezig. Volgens het Duitse bestand hadden de troepen zeker de 
beschikking over 12 Britse en 12 Duitse mijndetectoren.144 Exacte types worden 
niet genoemd, maar het lijkt zeker dat er meerdere mijndetectoren van het type 
´Wien 41´ aanwezig waren. In 2012 werden er in het zuidoosten van het kamp in 
een kuil meerdere bakelieten beschermhulzen van deze detector aangetroffen. 
Hoewel de zoekspoelen niet uitwisselbaar waren, konden de bakelieten 
beschermkappen wel zonder problemen worden vervangen. In het kamp 
konden deze reparaties snel en zonder problemen worden uitgevoerd. Tijdens 
het laatste onderzoek werden er tevens onderdelen van accu’s van deze detector 
teruggevonden (S104017). Het betrof onder andere de kunststof bovenzijde 
en delen van de cellen van een Sammler 2,4 NC 18 (Nickelsammler). Dit was 

Afb. 4.83 Delen van een 

transportkist van een 10,5 cm 

granaat voor de o.a. de 

Leichte Feldhaubitze 18.

144 Semi-Statisch Archief van het 
Ministerie van Defensie te 
Rijswijk – Archiefstukken van 
de MMOD, Toepassing 27, 
inv.nr. A.A. 1, 676 H, ‘Brigade 
bevel no. 34 betreffende 
organisatie en mijn-ruiming 
door Duitse brigade 
’Draeger’, 1945.
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de standaardbatterij die werd gebruikt voor de stroomvoorziening in een 
Minensuchgerät Wien 41. De bovenzijde van het kunststof is sterk beschadigd 
door een scherp object. Het lijkt erop dat er is geprobeerd deze batterij te 
repareren of open te maken door de kunststof bescherming te verwijderen. 

Ook elders op het terrein zijn delen van detectoren gevonden. Zo lag tussen het 
keukenafval in S102004 een rubberen oorkap van een Duitse koptelefoon. Deze 
kap was onderdeel van een zogenaamde Doppelfernhörer ‘b’. Hoewel type ‘f’ 
voor veel detectoren, waaronder de Wien 41, de standaard was, kon ook dit 
type worden gebruikt. De aansluiting was namelijk hetzelfde (stekker met twee 
pinnen).145 Door het rubber zal deze mogelijk beter hebben gefunctioneerd 
en comfortabeler hebben gezeten. De koptelefoon kon door middel van de 
stekker met twee pinnen op de ‘tornister’ met de elektra worden aangesloten. 
In spoor 102002 lag tevens een deel van een dergelijke stekker. De reden van het 
weggooien van de stekker was de breuk van een van de stalen contactpinnen. 

4.4.4 Kuil met Duitse anodebatterijen (S104020)

Ter hoogte van een kruising met twee riolen werden net ten oosten van het 
houten noodgebouw (S104023) verschillende Duitse anodebatterijen gevonden. 
Het betrof 100 volts batterijen van het merk Daimon en Zeiler. Beide merken 
leverde grootschalig aan de Duitse Wehrmacht (afb. 4.83). De blokken konden 
voor tal van apparaten worden gebruikt, waaronder radio’s en aanverwanten. 
Een deel van de Duitse mijndetectoren maakte ook gebruik van dergelijke 
batterijen. Een voorbeeld is het zeer laat ontwikkelde Minensuchgerät 
Lowedel.146 

Afb. 4.84  De nog complete 

100 volts anodebatterij van 

het merk Daimon. 

145 Waffen Revue 89 1993.
146 Waffen Revue 90 1993, 100.



137                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

4.4.5 Sporen van verzet en ontsnapping 

In het kamp werden veelvuldig ontsnappingsplannen gesmeed en uitgevoerd. 
Dit gebeurde zowel in het veld als in het kamp zelf. Een van de meest tot de 
verbeelding sprekende ontsnappingsacties in Nederland vond plaats op het 
kazerneterrein. Vanuit de provisorische Duitse keuken hadden de militairen 
in de richting van de Maas een 30 m lange tunnel gegraven die onder de 
omheining liep en in het struikgewas uitkwam. De ingang bevond zich in een 
klein hok van de keuken waar onder andere lege kratten de ingang verborgen. 
De grond uit de tunnel kon ongemerkt worden afgevoerd door de emmers met 
zand van een dunne laag afval te voorzien en daarna te dumpen op de berg 
zand die was achter gebleven na de sloop van de dichtbijgelegen schuilkelder. 
De tunnel was volledig versterkt met hout en golfplaten en had zelfs verlichting. 
Ondanks de enorme inspanning lukt de grootschalige ontsnapping niet. De 
Nederlandse bewakers hoorden het geritsel in de struiken en ontdekken al snel 
de uitgang van de tunnel. Uiteindelijk worden 19 mannen opgepakt. Slechts 
twee Duitsers weten daadwerkelijk te ontsnappen.147 

Tijdens het veldwerk is het gebied ten noorden van de gesloopte schuilkelder, 
waar de tunnel en keuken gelegen moeten hebben, onderzocht. De betonnen 
fundering van de schuilkelder bleek nog intact en ook een deel van het afval 
dat hier werd gedumpt werd teruggevonden. De resten van de tijdelijke Duitse 
keuken waren niet meer aanwezig. Wat wel op de mogelijke locatie van deze 
keuken werd aangetroffen, was een opvallende, rechte structuur 

Afb. 4.85  Het Algemeen Han-

delsblad kopt op 8 mei 1946 

met: ‘Ondergrondsch werk 

van krijgsgevangenen’ en be-

schrijft daarna uitvoerig hoe 

de bijzondere ontsnapping in 

zijn werk ging.

147 Van Woensel 2004, 76-77.
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met een breedte van 60 cm die direct onder de bouwvoor zichtbaar was en 
een diepte had van circa 100 tot 140 cm. Bij de aanleg van het vlak bleek dat 
het spoor vol met stukken golfplaat lag en er in de lengterichting een dunne 
stroomdraad doorheen liep. De sleuf was west-oost georiënteerd en kon over 
een lengte van 7,5 meter worden gevolgd waarna hij ter hoogte van het 
legeringsgebouw abrupt stopte. De ligging, richting, diepte en teruggevonden 
constructiemateriaal doen vermoeden dat deze sleuf de daadwerkelijke 
ontsnappingstunnel is.

Afb. 4.86  Het restant van de 

mogelijke ontsnappingstun-

nel ten zuiden van gebouw B.
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Een andere opvallende vondst betrof een kuil met begraven kleinkaliber munitie 
(vnr. 28). Bij het aanleggen van het vlak ten westen van het noodgebouw 
(S104023) werd net onder de bouwvoor een kleine, ondiepe kuil aangetroffen 
met daarin drie flessen. In één van deze flessen zaten 47 niet verschoten Britse 
9 mm patronen en twee Britse .303 patronen, gewikkeld in Brits krantenpapier. 
Wie deze patronen hier heeft begraven is nog onzeker en zal waarschijnlijk ook 
onzeker blijven. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar. Mogelijk waren het 
de Nederlandse of Britse militairen die hier verbleven of waren het de Duitse 
mijnruimers. Getuige de andere binnen het kamp aangetroffen munitie-
artikelen, het feit dat ze tijdens hun werkzaamheden in aanraking kwamen 
met munitie, de bewaking niet altijd strikt was en er eerder uitbraakpogingen 
hebben plaatsgevonden, is het niet ondenkbaar dat het een ‘verzetsdaad’ is 
geweest waarbij munitie voor eventueel toekomstig gebruik werd begraven. 
Onderdelen van wapens werden niet binnen het kamp aangetroffen. 

4.5 Overige sporen

- Kuilen
In werkput 101 en 104 zijn in totaal vier kuilen aanwezig die uit de periode voor 
het fort dateren. In alle gevallen ontbreekt vondstmateriaal, maar op basis van 
de stratigrafie en vulling kunnen deze vier kuilen mogelijk in de middeleeuwen 
of vroege nieuwe tijd worden gedateerd. In alle gevallen lijkt het om mogelijke 
haardkuilen te gaan die in verband kunnen worden gebracht met de periode 
van de aanleg van het fort, of de periode kort hiervoor. De kuilen kennen een 
sterke gelijkenis met de als haardkuil beschreven kuilen uit het BAAC-onderzoek 
uit 2016 en onderzoek van Archeodienst uit 2011.148 Bij dit laatste onderzoek 
wijst een 14C-datering er op dat de kuilen gedateerd kunnen worden rond 1640. 
Op basis van deze datering werden de kuilen geïnterpreteerd als haardkuilen 
van de soldaten die het fort hebben gebouwd tussen 1641 en 1643. 

De drie aangetroffen kuilen liggen niet geclusterd, maar verspreidt over het 
terrein (S101004, 101005 en 104018). Ze zijn rond tot ovaal en zeer ondiep (10 
tot 16 cm) bewaard gebleven. Verder zijn de sporen in de C-horizont ingegraven 
tot op het sterk grindige zandpakket dat hier in de bodem aanwezig is. Eén 
kuil (S101005) had een duidelijke zwarte vulling dat door brand of vermenging 
met houtskool kan zijn ontstaan. Goed bewaard houtskool of resten hiervan 
werden echter niet aangetroffen. De overige twee sporen waren opgevuld met 
bruin, matig grof zand, dat sterk gelijk was met de verbruinde laag boven de 
C-horizont. 

- Restanten van rioolaanleg
In werkput 106 en 104 werden verder vele kleine, ondiepe ovale kuilen gedocu-
menteerd (S106018-106023 en S104005 en S104006). Het gaat hier om verdie-
pingen die zijn ontstaan bij de aanleg en het koppelen van rioleringsbuizen 
omstreeks het begin van de 20e eeuw. De kuilen liggen op een vaste afstand 
van 2,5 m van elkaar af en lopen om legeringsgebouw C heen. Het riool is ten 
westen van het gebouw al eerder verwijderd. Op deze locatie resteerde enkel de 
verstoring die dwars door de hier gelegen 17e-eeuwse barak snijdt. 

148 Van der Weerden 2018; Van 
de Graaf 2012
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- Palenrij
Het was opvallend dat er in werkput 101 ten noordwesten van legeringsgebouw 
B een palenrij werd aangetroffen met een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie. 
De palen werden pas onder de sterke verbruining zichtbaar en komen zeer 
waarschijnlijk al van een hoger niveau. De sporen waren opgevuld met matig 
grof, donkerbruin zand en hadden een maximale diepte van 24 cm. Het 
ontbreken van vondstmateriaal maakt het dateren van de sporen en het 
bepalen van de exacte aard van de mogelijke structuur lastig.  De sporen 
hangen niet samen met een bouwwerk dat op van het fort Sint-Michiel was 
gelegen. Net na de aanleg bevond zich hier een leeg gebied op het terreplein. 
De palen bevinden zich op het zelfde niveau als de mogelijke haardkuilen en 
liggen daarnaast nabij S101004 en S101005 die tevens als mogelijke haardkuil 
zijn aangeduid. De datering lijkt dan ook samen te hangen met de bouw 
van het fort of gebruik van het gebied in de late middeleeuwen of vroege 
nieuwe tijd. Mogelijk betreft het een gebouw dat bij de aanleg van het fort in 
gebruik was en hier kort daarna is verwijderd bij de verdere inrichting van het 
verdedigingswerk.



Archeologisch onderzoek 142



143                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

 5 Vondsten

Het vondstmateriaal dat tijdens de opgraving is aangetroffen is onderverdeeld 
in 86 individuele vondstnummers. Afgezien van vele metaalvondsten die bij de 
aanleg in de bouwvoor zijn aangetroffen, zijn de meeste vondsten uit sporen 
afkomstig. De objecten zullen hieronder per materiaalcategorie worden bespro-
ken. Voor materiaalcategorieën die in een beperkte hoeveelheid zijn aangetrof-
fen, of bij de aanleg van het archeologische sporenvlak in de bouwvoor zijn 
waargenomen geldt dat deze enkel in de determinatielijst zijn opgenomen 
en niet nader in de tekst zijn beschreven. Hieronder vallen onder andere drie 
artefacten uit de steentijd (vnr. 2, 14 en 85) en één jonger vuurstenen artefact 
dat vermoedelijk uit de nieuwe tijd dateert (vnr. 56). 

5.1 Aardewerk  A.C. van de Venne (Kerament)

5.1.1  Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek van het project Fort van Venlo zijn in 
totaal 1359 fragmenten aardewerk gevonden. Negen scherven dateren uit de 
Romeinse tijd. Deze worden hier verder niet besproken. Een klein deel van de 
scherven dateert uit de volle of late middeleeuwen. De ruime meerderheid 
van het aardewerk dateert uit de nieuwe tijd van na 1641, wanneer het fort is 
aangelegd. Het materiaal is hoofdzakelijk fragmentarisch. Een aantal structuren, 
waaronder een asbak en enkele kuilen bevat een wat grotere hoeveelheid 
aardewerk met archeologisch compleet materiaal en zijn als complex verderop 
in deze tekst beschreven. 

Als onderdeel van de uitwerking van het onderzoek is het aardewerk geana-
lyseerd met als voornaamste doel het dateren van de aangetroffen sporen 
en structuren. Daarnaast is de determinatie noodzakelijk voor de fasering 
en interpretatie van de aangetroffen sporen. Op basis van het totaal aan 
aardewerk kan een beeld worden gevormd van de soorten die voorkomen 
en kunnen uitspraken worden gedaan over de ouderdom van de vroegste 
activiteiten en continuïteit in gebruik van het terrein. Hiertoe is het aardewerk 
per vondstnummer gedetermineerd op het niveau van bakselsoort, vormgroep 
en waar mogelijk type. Vervolgens zijn de dateringen vastgesteld voor de 
afzonderlijk gedetermineerde items. De resultaten hiervan zijn opgenomen 
in de database. Alle contexten en structuren zijn (mede) op basis van deze 
aardewerkanalyse gedateerd. De scherven zijn per vondstnummer gekwanti-
ficeerd volgens het principe van het aantal fragmenten, Minimum Aantal 
Exemplaren (MAE) en door middel van een schatting van het aantal potequi-
valenten (op basis van het bewaard gebleven randpercentage: Estimated Vessel 
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Equivalent, ofwel EVE). Het MAE is een schatting van het aantal potindividuen. 
Deze methode van kwantificeren is vooral geschikt voor complexen met 
archeologisch complete aardewerkvondsten. Hierbij wordt een schatting 
gemaakt van het aantal individuele voorwerpen door naar bodems, randen en 
andere onderscheidende criteria te kijken. De reconstrueerbaarheid van het 
materiaal bepaalt de betrouwbaarheid van het MAE. Bij grote vondstcomplexen 
en bij veel gefragmenteerd materiaal wordt de methode onnauwkeurig. Om die 
reden wordt tegenwoordig vaak geteld volgens de methode van EVE. Hierbij 
is het uitgangspunt dat iedere scherf een meetbare fractie vertegenwoordigt 
van een compleet voorwerp. Door van randen of bodems het percentage te 
meten, wordt aangegeven hoeveel procent van het oorspronkelijke voorwerp 
bewaard is gebleven. Per bakselgroep of type wordt van elke scherf bepaald 
voor hoeveel procent ze van de oorspronkelijke hele pot deel uitmaakte. De 
gevonden percentages worden bij elkaar opgeteld en vergeleken met het 
totaal aan EVE’s van al het aardewerk, waardoor de verhoudingen duidelijk 
worden.149 Het voordeel van deze methode is dat grote vondstcomplexen 
gestandaardiseerd geïnventariseerd en onderling vergeleken kunnen worden. 
Het enige nadeel is dat bakselgroepen met een laag aantal scherven soms niet 
of ondervertegenwoordigd zijn. Bij vondstcomplexen waarbij de MAE bepaling 
een lage foutmarge heeft, zoals bij beerputten met veel compleet materiaal, 
blijken de resultaten van de MAE en EVE overeenkomstig. Bij dit onderzoek 
zijn alleen de randpercentages opgeteld. Daarbij heeft een complete rand de 
waarde 1. 

baksel DS-bakselcode N MAE MAErand EVE gewicht (g)

pingsdorf-type aardewerk pi 1 1 0 0,00 4

steengoed zonder oppervlaktebehandeling s1 2 2 0 0,00 10

steengoed met oppervlaktebehandeling s2 114 63 7 0,60 2483

kogelpotaardewerk kp 1 1 1 0,05 4

blauwgrijs aardewerk bg 6 5 1 0,10 62

roodbakkend aardewerk r 699 212 133 13,80 12423

witbakkend aardewerk w 35 17 13 2,70 252

witbakkend Maaslands aardewerk wm 10 5 2 0,35 206

witbakkend Hafner aardewerk ha 21 9 5 0,55 316

majolica m 25 18 2 0,10 217

faience f 28 17 6 0,40 375

Europees porselein ep 7 6 6 4,55 1065

industrieel wit aardewerk iw 13 5 3 2,45 182

pijpaarde py 388 96 68 27,20 1256

totaal  1350 457 247 52,85 18855

Om de aardewerkvondsten te kunnen vergelijken met vondsten die elders in 
ons land zijn opgegraven, is het noodzakelijk dat deze op een standaardwijze 
worden geclassificeerd. De vondsten zijn daarom volgens het ‘Deventer-systeem’ 
beschreven, dat in 1989 werd geïntroduceerd.150 Dit is een classificatiesysteem 
voor aardewerk en glas, waarbij de vondsten worden gedetermineerd op 

Tabel 5.1  Totaaloverzicht van 

het aardewerk uit de middel-

eeuwen en nieuwe tijd van 

het onderzoek Fort van 

Venlo.

149 Zie onder andere Orton, Tyers 
& Vince 1993, 166-181.

150 Clevis & Kottman 1989.
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materiaalsoort en indien mogelijk op vorm en type. Iedere type heeft in het 
systeem een eigen typenummer. Deze wijze van determinatie maakt het 
mogelijk complexen snel en eenvoudig te beschrijven en vooral met elkaar te 
vergelijken. Hierdoor komen regionale verschillen naar voren. In de database is 
waar dit kon toch zoveel mogelijk naar de voorkomende Deventer-systeem type-
codes verwezen. Daarnaast zijn tellijsten samengesteld van de geselecteerde 
vondstcomplexen (bijlage 5, A-2). Hieronder zal een beknopt overzicht worden 

gegeven van de verschillende aardewerksoorten van de opgraving (tabel 5.1). 

5.1.2 Aardewerk uit de middeleeuwen

Van een aantal bakselgroepen uit de volle en late middeleeuwen zijn slechts 
enkele scherven aanwezig. Deze dateren van voor het bouwrijp maken van 
het terrein voor de bouw van het fort in 1641. Het is onduidelijk of het onder-
zoeksterrein toen in gebruik was. Behalve enkele haaks op de Maas staande 
greppels ontbreken sporen. Mogelijk is het terrein in gebruik geweest als 
bouwland. Anderzijds kunnen de scherven op het terrein zijn beland door 
aangevoerde grond van elders. De meeste scherven bevinden zich dan ook 
tussen jonger materiaal in sporen uit de nieuwe tijd. 

De oudste scherven betreffen een wandfragment pingsdorfaardewerk en een 
randfragment kogelpotaardewerk met iets afgeplatte rand en grove zand-
magering. Beide dateren waarschijnlijk uit de 10e of 11e eeuw. Zes fragmenten 
blauwgrijs Elmpter aardewerk dateren grofweg tussen 1150 en 1350. Hieronder 
bevinden zich onder andere een poot van een grape en een rechte afgeronde 
rand van een kan. Twee steengoed scherven zonder oppervlaktebehandeling uit 
Siegburg hebben behoord tot een drinkkan en/of trechterbeker, die dateren

Afb. 5.1  Fragment van een 

steengoed kan uit Frechen 

met ovaal wapenmedaillon, 

circa 1550-1600.
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 van (het laatste kwart van) de 14e tot en met de eerste helft van de 16e eeuw. 
Ook onder het steengoed met oppervlaktebehandeling bevinden zich enkele 
scherven uit de late middeleeuwen of 16e eeuw, zoals vier fragmenten van 
kannen uit Langerwehe en één fragment van een kan uit Frechen met ovaal 
wapenmedaillon (afb. 5.1). Het wapenmedaillon beeld waarschijnlijk de vere-
nigde hertogdommen Gulik-Kleef-Berg (1543-1609) uit, al zijn exacte paralellen 
onbekend. Een standvoet van een beker uit Siegburg of Raeren (s2-bek-6?) met 
uitwendig zoutglazuur dateert waarschijnlijk rond 1600.151 Andere scherven die 
dateren van voor de bouw van het fort zijn enkele fragmenten van witbakkend 
Maaslands aardewerk, waaronder drie fragmenten van grapen met bruin 
loodglazuur met mangaanoxide uit Zuid-Limburg, vier fragmenten van een 
kom met ingesnoerde hals en uitgebogen afgeronde rand (wm-kom-6) en een 
fragment van een vergiet. Deze zijn allemaal te dateren uit de (tweede helft van 
de) 15e of eerste helft van de 16e eeuw. Tenslotte is een fragment te noemen van 
een polychroom beschilderd vroeg ornamentaal (blauw, paars, groen) majolica 
bord uit de tweede helft van de 16e eeuw.
 
5.1.3 Aardewerk uit de nieuwe tijd

- Steengoed (s2)
Het eerste echte steengoed dateert van omstreeks 1300. Hierbij is het baksel 
volledig gesinterd en is de magering niet meer te herkennen. Aanvankelijk werd 
dit zowel in Zuid-Limburg als het Rijnland vervaardigd, maar vanaf het midden 
van de 14e eeuw waren het voornamelijk Duitse productiecentra die steengoed 
produceerden en exporteerden, zoals Langerwehe en Siegburg. Andere bekende 
productiecentra uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn onder andere 
Aken, Keulen, Raeren, Frechen en Westerwald.152 Steengoed werd vanwege zijn 
waterdichte baksel vooral toegepast voor schenk- en drinkgerei en de opslag 
van vloeistoffen. De grote kannen hebben gediend als schenk- en voorraadkan, 
de kleinere typen hebben een drinkfunctie. Ongeglazuurd steengoed heeft in 
het Deventer-systeem de code s1. Steengoed met engobe en/ of zoutglazuur 
heeft de code s2.

De weinige scherven uit de late middeleeuwen en 16e eeuw zijn hierboven 
beschreven. Het grootste deel van het steengoed heeft oppervlaktebehandeling 
in de vorm van engobe en/of zoutglazuur (s2). Dit betreft hoofdzakelijk kannen. 

Afb. 5.2  Fragment van een 
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151 Gawronski 2012, 181 (cat. 
376).

152 Bartels 1999, 48-85.
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Ongeveer de helft hiervan is voorzien van ijzerengobe met zoutglazuur en 
is afkomstig uit Raeren (o.a. s2-kan-64) of in mindere mate Frechen. Vier 
fragmenten van kannen uit Raeren zijn versierd met verticale cannelures en 
radstempel. Onder de fragmenten van kannen uit Frechen is één fragment 
te noemen met een baardman-applique (afb. 5.2). De andere helft van het 
steengoed is alleen voorzien van zoutglazuur. Aan het einde van de 16e eeuw 
verhuisden pottenbakkers uit Raeren naar het Westerwald, waar overwegend 
producten met een grijs oppervlak met zoutglazuur werden geproduceerd. Ook 
de toepassing van kobaltblauwe accenten werd hier doorgezet. Aanvankelijk 
waren de producten, net zoals in Raeren, versierd met fraai gedecoreerde 
reliëfdecors, in combinatie met meestal een kobaltblauwe en soms paarse 
decoratie. Hiervan zijn diverse fragmenten gevonden op de opgraving. 
Hieronder bevinden zich onder andere enkele fragmenten van drie cilindrische 
bekers (s2-bek-19), versierd met appliques en kobalt, uit de tweede helft van de 
17e of eerste helft van de 18e eeuw. Ook de meeste fragmenten van kannen uit 
de 17e of het begin van de 18e eeuw zijn versierd met appliques of ingekraste 
ranken met bloemappliques of gestempelde motieven. Hieronder bevinden zich 
enkele fragmenten van rondbuikige drinkkannen met zeer hoge wijde hals met 
ribbel op hals (s2-kan-68, afb. 5.3). Een grote bolle kan is alleen op de schouder 
versierd met een band met stempels (s2-kan-33). Vanaf het einde van de 
17e eeuw wordt de decoratie minder uitbundig. Vanaf deze periode werd 
steengoed vooral toegepast voor grote kannen, flessen en potten en diende 

het met name voor opslag en als verpakkingsmateriaal. Zo zijn fragmenten 
teruggevonden van enkele bolle mineraalwaterflessen, of zogenaamde 
P-kruiken (s2-fle-5 of s2-fle-8 en s2-fle-11) uit de tweede helft van de 17e of 
eerste helft van de 18e eeuw. De vorm van deze flessen wordt gedurende de 18e 
eeuw steeds slanker en ontwikkelt zich aan het einde van de 18e eeuw tot een 
cilindrisch model. Eén fragment van een vrijwel cilindrisch model (s2-fle-9) is te 
dateren rond 1800.153 Een fragment van een grote kan of fles met geprofileerd 
oor is waarschijnlijk afkomstig uit de Elzas, waar vanaf 1717 vergelijkbaar 
materiaal als dat uit het Westerwald is gemaakt.154 Behalve fragmenten van 
flessen zijn twee fragmenten gevonden van een tonvormige pot met schuine 

Afb. 5.3  Fragment van een 

steengoed kan uit het Wester-

wald (s2-kan-68?) versierd met 

ingekraste ranken en bloem-

appliques, circa 1675-1725.

153 Bartels 1999, 72-73.
154 Van der Meulen & Tousain 

2017, 16-19.
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rillen uit het Westerwald uit de tweede helft van de 18e of 19e eeuw.155 Ook 
zijn fragmenten gevonden van twee grote voorraadpotten (s2-pot-6) uit 
Langerwehe en een pot uit Frechen, die alleen algemeen kunnen worden 
gedateerd uit de 17e tot en met 19e eeuw.

- Roodbakkend aardewerk (r)
Roodbakkend aardewerk vormt met 699 scherven veruit de grootste vondst-
groep. Het meeste hiervan is waarschijnlijk lokaal of regionaal vervaardigd 
(o.a. het Nederrijns gebied). Slechts 64 fragmenten zijn mogelijk afkomstig van 
voorwerpen die elders in Nederland vervaardigd zijn. Dit is niet vreemd gezien 
de ligging van Blerick/Venlo nabij het Nederrijns gebied en Gennep, waar veel 
pottenbakkers actief waren van de 17e tot en met de 20e eeuw. Dit is voor een 
groot deel duidelijk herkenbaar door de slibversiering (op borden, kommen 
en papkommen). Andere voorwerpen zonder versiering zijn gedeeltelijk 
herkenbaar door de vorm in de Nederrijnse traditie, onder andere met vlakke 
bodems. In Venlo waren eveneens pottenbakkers actief. Over deze producten 
is weinig bekend. Door publicatie van het aardewerk van de opgraving van de 
Maasboulevard is hier wel meer zicht op gekomen. Het lijkt erop dat vanaf het 
midden van de 16e eeuw een lokale pottenbakkersnijverheid is ontstaan, die 
aanvankelijk de vormgeving volgde van het Maasland, het Duitse Rijnland en 
West-Nederland. De Venlose exemplaren onderscheiden zich door het bleke 
roodbakkende baksel. Vanaf circa 1600 is een eigen vormgeving ontstaan, zoals 
de typerende kommen op standvlak (r-kom-76 en r-kom-77) en de borden op 
standring (r-bor-5) met eenvoudige slibversiering in de vorm van cirkels en 
golflijnen. Deze worden in de regio Venlo/Roermond teruggevonden. Vanaf 
het midden van de 17e eeuw volgt de vormgeving die van het Nederrijnse 
aardewerk. Vermoedelijk ontstond een deel van de producten in dorpen 
rondom Venlo.156

Van de vroege roodbakkende producten, die vermoedelijk in Venlo vervaardigd 
zijn en dateren tussen circa 1550 en 1650, zijn enkele fragmenten terugge-
vonden van minimaal acht kommen op standvlak met uitgebogen verdikte rand 
(r-kom-14, r-kom-76 en r-kom-77) en vijf borden (r-bor-5) met slibversiering in de 
vorm van concentrische cirkels of spiraal en golflijnen.157 Een fragment van een 
diepe bolle kom met manchetrand (r-kom-79) is waarschijnlijk zuidelijker in de 

Afb. 5.4  Fragment van een 

roodbakkend Nederrijns bord 

met geel/ groene slibversie-

ring, 1600-1700.

155 Van der Meulen & Tousain 
2017, 11.

156 Ostkamp et al. 2009, 494-498.
157 Ostkamp et al. 2009 (cat. 48, 

49, 54, 89, 90, 91, 136, 300, 
303, 432, 433).
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Maasstreek vervaardigd.158 Een fragment van een bord op standring is versierd 
met geel/groene florale slibversiering en dateert algemeen uit de 17e eeuw 
(afb. 5.4). De toenemende Nederrijnse traditie in de 17e eeuw is goed terug te 
zien in de aanwezige grapen met vlakke bodems op poten en bandoren. Ze 
hebben een naar buiten geknikte afgeronde rand of kraagrand (o.a. r-gra-27 
en r-gra-122), waarvan enkele met holle of massieve steel. Ook koppen op 
standvlak met knik naar wand en slibversiering met spiraal of concentrische 
cirkels met golflijn (r-kop-6) zijn typerend en talrijk (afb. 5.5). Andere 17e-eeuwse 
fragmenten behoren onder andere tot een bloempot, enkele potten en 

hengselpotten (r-pot-42) (afb. 5.6), een kan, een komfoor, een smeltkroes (afb. 
5.7), enkele vuurtesten, een vergiet (r-ver-11?) en een voetschaal. Een vorm die 
verschijnt in de tweede helft van de 17e eeuw is een klein bord op standvlak 
met verdikte rand (r-bor-10). Drie exemplaren van de opgraving zijn versierd 
met zogenaamde slibmarmering of doorlooptechniek. De grotere borden 
op standvlak zijn vanaf de tweede helft van de 17e eeuw vooral versierd met 
concentrische cirkels golflijnen, soms met groene accenten. In geringe mate 
komen ook borden voor met volledig inwendig slib en ringeloorversiering in 
rood en groen in combinatie met radstempelversiering. Ook van borden en 
kommen (r-kom-80) met sgrafitto versiering komen enkele exemplaren voor 
(afb. 5.8). Vergelijkbaar sgrafitto aardewerk dateert uit de tweede helft van 
de 17e en eerste helft van de 18e eeuw.159 Een vorm die verschijnt in het laatste 
kwart van de 17e eeuw is de cilindrische beker versierd met verticale slibbanden, 
zowel met rechte afgeronde rand als kraagrand (r-bek-14). Behalve voorwerpen 
met slibversiering zijn enkele fragmenten aanwezig van deksels en potten 
versierd met kamstreekversiering. Een deel van het roodbakkend Nederrijns 
aardewerk is alleen algemeen te dateren in de 17e of 18e eeuw, waaronder de 
eerdergenoemde koppen (r-kop-6), enkele deksels, diverse grapen en potten

Afb. 5.5  Kop op standvlak 

met knik naar wand en slib-

versiering met concentrische 

cirkels.

158 Ostkamp et al. 2009 (cat. 220). 
159 Van Oosten & Ostkamp 2009, 

57, 115 (cat. 23). Ostkamp 
2009, 1059 (cat. 386). 
Tersteegen 2009, 14. Weynans 
2011, 32.



Archeologisch onderzoek 150

Afb. 5.6  Nagenoeg complete 

hengselpot van roodbakkend 

aardewerk.

Afb. 5.7  Deel van de 17e-

eeuwse smeltkroes (vnr. 56).

Afb. 5.8  Fragment van een 

roodbakkend Nederrijns bord 

met sgrafitto versiering, 1650-

1750.
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(o.a. r-pot-18) en een zalfpot. Van een tonvormige pot met uitstaande 
afgeplatte rand is het onduidelijk of het een voorraadpot of pispot betreft 
(r-pis-47 of r-pot-90?). Opmerkelijk is de vondst van een beeldje van een 
mannelijke figuur (afb 5.6). Deze wordt besproken bij kuil S104030 .

- Witbakkend aardewerk (w, wm en ha)
Het merendeel van het witbakkend aardewerk van de opgraving is afkomstig uit 
het niet-Nederlandse gedeelte van het stroomgebied van de Rijn, maar ook het 
Maasdal, dat is vervaardigd tussen 1425 en 1680, het zogenaamde Hafner aarde-
werk (ha).160 Vaak zijn deze producten voorzien van het kenmerkende bruin 
gespikkelde/ getraande gele of groene loodglazuur aan de binnenzijde. De 
buitenzijde van de voorwerpen is telkens ongeglazuurd. Zo komen fragmenten 
voor van borden met inwendig loodglazuur met (groen) koperoxide, soms 
met kamstreekversiering. Eén bord is alleen op de rand groen en op de spiegel 
geel. Behalve borden komen koppen voor met standvoet en knik naar wand 
(w-kop-22), een kom met afgeplatte rand en enkele grapen (w-gra-4, ha-gra-7 
en w-gra-20). Deze producten zijn onder andere bekend uit Duisburg en 
Frechen.161 Ook fragmenten van drie hoge tonvormige zalfpotjes met uitgebo-
gen afgeronde rand (w-zal-3) zijn waarschijnlijk afkomstig uit het Rijnland.162 
Van één fragment van een bord is het onduidelijk of deze afkomstig is uit het 
Rijnland of het Maasland. Het is toegeschreven aan het Maasland (wm). Slechts 
twee fragmenten witbakkend aardewerk zijn waarschijnlijk afkomstig uit West-
Nederland of Friesland. Tenslotte is een knikker te noemen van witbakkende klei 
van 1,5 cm doorsnede.

- Majolica (m)
Majolica komt in de middeleeuwen al voor rond het Middellandse Zeegebied. 
Kort na 1500 vestigden een aantal ambachtslieden van keramiek en glas zich 
in de Lage Landen, onder andere in Vlaanderen, en verschijnt het ook op de 
Nederlandse markt.163 Majolica kenmerkt zich door een dekkende laag wit 
tinglazuur waarop aan de zichtbare zijde monochrome of polychrome decoratie 
is aangebracht. De achterzijde is bedekt met transparant loodglazuur. Op

Afb. 5.9  Beeldje van een 

mannelijke figuur met kle-

ding volgens de Franse mode 

van Lodewijk XIV (juste-au-

corps) van roodbakkend 

aardewerk voorzien van 

loodglazuur (foto J. Schotten, 

gemeente Venlo).

160 Bartels 1999, 150-151.
161 Gaimster 1988.  
162 Bartels 1999, 762 (cat. 830). 

Ostkamp et al. 2009, 955 (cat. 
94). Gawronski 2012, 235 (cat. 
704).

163 Bartels 1999, 201.
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de borden zijn vaak afdrukken van proenen zichtbaar, die werden gebruikt 
om de borden in de oven te stapelen. In de 16e eeuw was majolica nog een 
luxeproduct. Aan het eind van de 16e eeuw raakt het breder verspreid en met 
de komst van de faience in het tweede kwart van de 17e eeuw verliest het zijn 
luxe uitstraling.164 Het wordt vanaf dan ook steeds grover uitgevoerd. Terwijl 
de productie van majolica in de loop van de 17e eeuw in de meeste (Hollandse) 
steden verdween, bleef de productie van majolica zich in Friesland ontwikkelen.
Zoals hierboven genoemd is op het onderzoeksterrein één 16e-eeuws fragment 
majolica gevonden. De overige fragmenten zijn nagenoeg allemaal afkomstig 
van eenvoudig blauw beschilderde borden uit de 17e of 18e eeuw (o.a. floraal 
en oosters). Slechts één fragment is paars beschilderd en één fragment is 
polychroom (blauw, geel) beschilderd. 

- Faience (f)
Majolica is aan de bovenzijde bedekt met wit tinglazuur en aan de onderzijde 
met het goedkopere loodglazuur. Faience is aan beide zijden voorzien van 
tinglazuur. Een ander verschil met majolica is het ontbreken van proen 
afdrukken, aangezien de voorwerpen in kokers werden gebakken. Hiertoe 
werden in de gaten van de kokers losse pennen gestoken. Een bord rustte zo op 
drie pennen die aan de onderzijde langs de rand van de borden drie littekens 
achterlieten. Faience is de technologische opvolger van majolica en komt voor 
vanaf het einde van de 16e eeuw. De eerste faience is geïmporteerd uit onder 
andere Italië. Vanaf het tweede kwart van de 17e eeuw wordt faience echter 
ook in de Lage Landen geproduceerd. Dan komt het een lange tijd naast 
majolica voor en maakt een explosieve groei door na 1650, wanneer faience de 
overhand krijgt.165 Het werd in verschillende plaatsen in West-Nederland, maar 
ook in Friesland en België geproduceerd. Later concentreerde de productie zich 
voornamelijk in Delft.166 Rond 1800 valt de productie van faience sterk terug 
door de opkomst van het industrieel wit aardewerk.

De faience van de opgraving is afkomstig uit Nederland, waarschijnlijk voor een 
groot deel Delft. Het bestaat met name uit fragmenten van borden op standvlak 
met knik naar vlag (f-bor-2), zowel onbeschilderd (wit) als blauw beschilderd. 
Dit type bord is massaal geproduceerd in de periode 1625-1675, maar komt 
na deze periode ook nog regelmatig voor tot en met het eerste kwart van de 
18e eeuw.167 Naast borden is sprake van twee kannen (f-kan-2?), twee kommen 
(f-kom-10?), twee plooischotels en een zoutvaatje (f-zou-1, afb. 5.10). Hiervan 
zijn een kan en een plooischotel blauw beschilderd.

Afb. 5.10  Faience zoutvaatje.

164 Jaspers 2010, 127-128.
165 Bartels 1999, 201-236.
166 Jaspers 2010, 128.
167 Bartels 1999, 219.
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- Europees porselein (ep)
Europees porselein was in de periode van 1725 tot 1850 zeer kostbaar door het 
ingewikkelde productieproces. In eerste instantie is het vooral vervaardigd in 
Duitsland, maar ook in andere plaatsen in Europa verschijnen porseleinfabrie-
ken. De eerste productie vond in 1710 plaats in Meißen.168 In Nederland werd 
in 1762 voor het eerst porselein geproduceerd in Weesp. Het vormenspectrum 
beperkt zich in eerste instantie voornamelijk tot koppen en schotels, een enkel 
bord, beeldjes en eierdoppen.169 Pas in de eerste helft van de 19e eeuw wordt 
het Europees porselein voor brede lagen van de bevolking betaalbaar.170 In het 
laatste kwart van de 19e eeuw is een toename in het aantal vormen te zien en 
wordt het algemeen.171 
Het meeste porselein van de opgraving dateert uit de 20e eeuw en betreft 
enkele elektra-onderdelen, zoals een fitting, isolatoren en een schakelaar (zie 
afb. 5.16) en een bord met polychroom drukdecor. Slechts één fragment is 
mogelijk ouder, namelijk een miniatuur dekseltje dat is gevonden bij de aanleg 
van het vlak. Mogelijk is dit van een van de kinderen van de familie Zegers-de 
Rijk geweest, die hier van circa 1895 tot 1910 een villa hebben bewoond nadat 
het fort werd gesloopt. 

- Industrieel wit aardewerk (iw)
Industrieel wit aardewerk is zoals de naam aangeeft op industriële wijze 
gemaakt en heeft een wit baksel met transparant loodglazuur. De klei is 
tijdens het vervaardigen in mallen geperst en/of gegoten. De productie van het 
zogenaamde creamware start in Engeland vanaf 1759 in de Wedgwood fabriek. 
Rond 1763 wordt het in Nederland geïntroduceerd.172 Tussen 1760 en 1820 
wordt het aardewerk steeds witter van kleur. Na 1800 is het merendeel gemaakt 
van het zeer witte baksel.173 Vanaf het begin van de 19e eeuw wordt ook in 
Frankrijk, Luxemburg en België industrieel aardewerk vervaardigd. In Nederland 
komt de productie van dit aardewerk tot grote bloei vanaf de oprichting van 
een fabriek in Maastricht door Petrus Regout in 1836.174 
Van het industrieel wit aardewerk van de opgraving heeft één fragment van 
een bord een crèmekleurig baksel en is vermoedelijk afkomstig uit Engeland. De 
andere fragmenten dateren waarschijnlijk uit de eerste helft van de 20e eeuw, 
waaronder twee isolatoren (zie afb. 5.16) en een steilwandige kop (iw-kop-14). 

- Pijpaarde (py)
Tijdens het onderzoek zijn 388 fragmenten gevonden van kleipijpen, waarvan 
280 steelfragmenten en 108 (fragmenten van) pijpenkoppen. Deze dateren van 
de beginfase van het fort in 1641 tot en met de eerste helft van de 18e eeuw. 
Jongere fragmenten ontbreken. Kleipijpen uit de 17e eeuw zijn slechts in 
geringe mate aanwezig. Dit betreft vier exemplaren met een gedrongen dubbel-
conisch model (1640-1660) waarvan één met een roos als zijmerk en twee klei-
pijpen met een langgerekt dubbelconisch model (1650-1675).175 Van drie exem-
plaren kan niet worden bepaald of het een massief gedrongen of langgerekt 
dubbelconisch model betreft. Bovengenoemde pijpen zijn door het ontbreken 
van merken niet naar productieplaats of maker te duiden. De roos als zijmerk 
diende niet als makersmerk, maar was eerder een kwaliteitsaanduiding voor de 
eenvoudige soort.176 

168 Krabath 2011, 3, 6.
169 Bartels 1999, 195-200.
170 Krabath 2011, 6.
171 Bartels 1999, 195-200.
172 Bartels 1999, 238.
173 Bartels 1999, 250.
174 Bartels 1999, 239-240.
175 Duco 1987, 33.
176 Duco 1987, 75-77.
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Vanaf het eind van de 17e eeuw wordt het trechtermodel ontwikkeld (1675-
1740). Bij de grove trechtervormige kleipijpen wordt rond 1700 de hiel verruild 
voor een spoor.177 Van de minimaal 68 trechtervormige kleipijpen van de 
opgraving hebben 28 exemplaren een hiel. Twee van deze pijpen hebben een 
roos als zijmerk. Van enkele exemplaren is het hielmerk onleesbaar. De leesbare 
voorkomende merken zijn allemaal afkomstig uit Gouda: dubbele arend 
(1658-1812), brandemmer gekroond (1674-1762), halve maan gekroond (1674-
1761), GWV (1702-1741), RB gekroond (1691-1732).178 Van de kleipijpen met 
spoor hebben vier exemplaren een roos als zijmerk. Maar liefst 13 exemplaren 
hebben een gekroonde schoen als merk op de steelzijde van de ketel en 
twee exemplaren een Franse lelie. Deze kleipijpen zijn gezien de vorm, een 
trechtervormig model met grote ketel, en fijne afwerking afkomstig uit het 
Westerwald.179 Ook bij eerder onderzoek in Venlo bleek de gekroonde schoen 
op kleipijpen uit het Westerwald een veelvoorkomend merk, geïnspireerd naar 
Gouds voorbeeld.180 Na 1730 wordt de Venlose markt overspoeld door deze 
producten uit het Westerwald. De pijpen zijn van hoge kwaliteit met zeer glad 
geglaasd oppervlak. 
Vijf trechtervormige pijpen met spoor hebben een reliëfversiering. Twee 
exemplaren hebben aan de ene zijde een speelman en aan de andere zijde 
dansende vrouwen (afb. 5.13). Drie exemplaren met parelnaad hebben aan de 
ene zijde een pijprokende Bacchus? en aan de andere zijde godin Ceres met 
riet en sikkel (afb. 5.14). Een identieke pijp is bekend uit Maastricht.181 Ook de 
kleipijpen met speelman zijn waarschijnlijk afkomstig uit Maastricht, waar de 
versierde grove pijp erg populair was.182 

Twee kleipijpen hebben een rondbodem. Dit laatste type ontstaat voor het 
midden van de 18e eeuw.183 Het eerste exemplaar is voorzien van lobben op de 
ketel. Deze versiering ontstaat rond 1730.184 Het tweede exemplaar heeft een 
hielmerk in de vorm van een melkmeid, dat door pijpenmakers in verschillende 
steden in Nederland is toegepast. In Gouda komt het voor tussen 1647 en 
1920.185 Het is opvallend dat pijpen met ovale ketel ontbreken, die doorgaans 
in de jaren 30 van de 18e eeuw de trechtervorm verdringen. Slechts één 
fragment van een kleipijp met lobben heeft mogelijk behoord tot een ovaal 
model, al betreft dit vermoedelijk eveneens een fragment van een kleipijp met 
rondbodem.

Van de steelfragmenten zijn enkele exemplaren versierd met een getordeerde 
steel met bandstempel, bandstempelversiering met onder andere ogen of 
lengtegroeven met arcering. De laatste waarschijnlijk uit het Westerwald. 
Daarnaast komen een aantal fragmenten voor met reliëfversiering op de steel 
(afb. 5.15) in de vorm van bloemenranken, ruiten met stippen of sterren en een 
versiering van afwisselend stippen en arcering over lengterichting. 

177 Duco 1987, 142. Duco 2003, 
201.

178 Duco 1993.
179 Nijhof 1981, 9-10.
180 Duco 2009, 503.
181 Engelen 2003, 44 (linksboven).
182 Duco 2009, 502. Engelen 
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2011, 115.

183 Duco 1987, 28.
184 Duco 1987, 100.
185 Duco 2003, 137 (merk 180). 
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5.1.4 Complexen

- Waterput S103003 (1641-?)
In de insteek van de waterput zijn slechts twee fragmenten steengoed gevonden 
van een pot op standvoet en een beker op standvoet. Het laatste fragment 
betreft vermoedelijk een beker van het type s2-bek-6, afkomstig uit Siegburg 
of Raeren. Een vergelijkbaar exemplaar uit Amsterdam dateert uit het laatste 
kwart van de 16e of het eerste kwart van de 17e eeuw.186 De vulling van de 
waterput is niet onderzocht. Waarschijnlijk is de waterput direct aangelegd 
bij de bouw van het fort in 1641. Het is onduidelijk hoe lang de waterput in 
gebruik is gebleven.

- Asbak S110019, 110020, 110031 (1641-1900)
In de asbak zijn drie lagen vullingslagen aangetroffen; van onder naar boven 
S110031, S110020 en S110019.

De onderste laag S11031 bevat de meeste scherven (70 fragmenten) met 
een datering tussen 1640 en 1660, behorende bij de beginfase van het fort 
(vanaf 1641). Hieronder bevinden zich fragmenten steengoed, roodbakkend 
aardewerk, witbakkend Hafner aardewerk en kleipijpen. De twee steengoed 
fragmenten behoren tot een kan uit Raeren zonder versiering en een kan uit 
het Westerwald, versierd met stempels en appliques met kobalt. Onder het 
roodbakkend aardewerk bevinden zich fragmenten van potten, een grape, 
een kan en een kop, merendeels afkomstig uit het Nederrijns gebied en alleen 
aan de binnenzijde voorzien van loodglazuur. De kan is versierd met een 
ingekraste golflijn op de schouder. De kop heeft een standvoet en is versierd 
met concentrische slibcirkels en een golflijn (r-kop-6). Van de minimaal vijf 
potten zijn drie exemplaren vermoedelijk van hetzelfde type, namelijk een hoge 
pot met afgeronde buikknik en manchetrand met dekselgeul op standvlak. Eén 
exemplaar is archeologisch compleet (r-pot-42). Vergelijkbare exemplaren uit 
Venlo dateren uit de 17e en eerste helft van de 18e eeuw.187 Twee fragmenten 
witbakkend aardewerk met inwendig loodglazuur hebben waarschijnlijk 
behoord tot een Hafner grape van het type ha-gra-7. Tenslotte bevinden zich 
onder de vier fragmenten van kleipijpen drie (vrij) dikke steelfragmenten en 
een ketel met massief gedrongen dubbelconisch model, dat over het algemeen 
dateert tussen circa 1640 en 1660.188 

De middelste laag S110020 bevat slechts vijf scherven. Hieronder bevinden zich 
twee fragmenten steengoed van een kan uit Raeren of het Westerwald, versierd 
met ronde appliques omringd door kobalt, uit de tweede helft van de 17e of het 
eerste kwart van de 18e eeuw. Hiernaast zijn twee fragmenten roodbakkend 
aardewerk en één fragment faience aanwezig.

De bovenste laag S110019 bevat gemengd aardewerk uit de 16e, 17e en 
18e eeuw en een fragment industrieel wit aardewerk uit de 19e eeuw. 
Vermoedelijk betreft het aangevoerde grond van elders, waarmee de asbak 
is dichtgestort. Hieronder bevinden zich onder andere; drie fragmenten 
roodbakkend Nederrijns aardewerk van een grape en een bord versierd met 
concentrische slibcirkels uit de 17e of 18e eeuw, twee fragmenten van een bord 
van witbakkend Hafner aardewerk (uit Frechen?) uit de 16e of 17e eeuw, twee 

186 Gawronski 2012, 181 (cat. 
376).

187 Ostkamp et al. 2009, 985 (cat. 
182), 1003 (cat. 229).

188 Duco 1987, 33.
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fragmenten van een witbakkende Maaslandse grape met loodglazuur met 
mangaanoxide uit de 16e eeuw, twee fragmenten van een witbakkende kop uit 
de 17e eeuw, een fragment van een blauw beschilderd majolica bord uit de 
17e eeuw, een fragment faience uit de 17e of 18e eeuw en drie steelfragmenten 
van kleipijpen uit de 17e en 18e of 19e eeuw.

- Haardplaats S104039 (1650-1750)
Bij de haardplaats zijn 11 fragmenten gevonden van een bolle steengoed 
mineraalwaterfles uit het Westerwald met in kobalt de letter P (s2-fle-5 of 
s2-fle-8?). Deze bolle P-kruiken dateren uit de tweede helft van de 17e of eerste 
helft van de 18e eeuw.189 Daarnaast zijn fragmenten gevonden van een faience 
zoutschaaltje met bol model en uitgebogen rand op holle standvoet met drie 
pootjes (f-zou-1).

- Kuil S104032 (1675-1700)
In de vulling van de kuil zijn 40 fragmenten aardewerk gevonden en één 
fragment van een roodbakkende gegolfde dakpan. Het aardewerk bestaat uit 
fragmenten steengoed (4), blauwgrijs aardewerk (1), roodbakkend aardewerk 
(27), witbakkend (Hafner) aardewerk (4), majolica (1) en kleipijp (3). Het 
fragment blauwgrijs aardewerk is opspit. De overige fragmenten zijn allemaal 
te dateren in het laatste kwart van de 17e eeuw. De steengoed fragmenten 
behoren tot (drink)kannen (o.a. s2-kan-68) uit het Westerwald, versierd met 
ronde appliques omringd door kobalt. Onder het roodbakkend aardewerk 
zijn fragmenten te noemen van minimaal drie borden (r-bor-5?) versierd met 
concentrische slibcirkels en een golflijn, minimaal twee koppen (r-kop-6) met 

dezelfde slibversiering, diverse fragmenten van potten of grapen met naar 
buiten geknikte afgeronde rand en een vuurtest. Onder het witbakkend 
aardewerk zijn fragmenten aanwezig van een bord met kamstreekversiering uit 
Frechen en een kop uit Frechen (w-kop-22), beide met inwendig loodglazuur 
met (groen) koperoxide. Een tonvormig zalfpotje met uitgebogen afgeronde 
rand (w-zal-3) is afkomstig uit het Rijnland of het Westerwald (afb. 5.11).190 Eén 
fragment behoort tot een blauw beschilderd majolica bord. Tenslotte zijn drie 
steelfragmenten gevonden van een kleipijp.

Afb. 5.11  Tonvormig zalf-

potje met uitgebogen 

afgeronde rand (w-zal-3) 

afkomstig uit het Rijnland of 

het Westerwald.

189 Bartels 1999, 72.
190 Bartels 1999, 762 (cat. 830). 

Ostkamp et al. 2009, 955 (cat. 
94). Gawronski 2012, 235 (cat. 
704).



157                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

- Kuil S104035 (1675-1700)
In de vulling van de kuil zijn 162 fragmenten aardewerk gevonden en één 
fragment van een grijsbakkende dakpan (sluitpan?). Dit laatste fragment is 
geïnterpreteerd als intrusie. Het aardewerk bestaat uit fragmenten steengoed 
(15), roodbakkend aardewerk (102), witbakkend (Hafner) aardewerk (18), 
majolica (3), faience (1) en kleipijp (23). Hoewel gezien de kleipijpen ook aarde-
werk aanwezig is uit het midden en derde kwart van de 17e eeuw, lijkt de kuil in 
het laatste kwart van de 17e eeuw te zijn gedicht. Zo bevindt zich onder het 
steengoed een mineraalwaterfles met gladde standvoet (s2-fle-11?), die voor-
komt vanaf het laatste kwart van de 17e eeuw.191 Daarnaast komen fragmenten 
voor van steengoed kannen uit Raeren, Frechen en uit het Westerwald. Enkele 
fragmenten van kannen uit Raeren of het Westerwald zijn versierd met 
ruitvormige of ovale appliques. De laatste in combinatie met kobalt (blauw) en 
mangaan (paars). Onder het roodbakkend aardewerk bevinden zich net als bij 
kuil S104032 fragmenten van borden en koppen (r-kop-6) met slibversiering uit 
het Nederrijns gebied. De slibversiering bestaat uit een spiraal, concentrische 
cirkels en golflijnen. Een diep bord of kom is versierd met een floraal motief. 
Fragmenten van drie Nederrijnse kommen met afgeplatte rand en horizontale 
worstoren (nokoren) behoren waarschijnlijk tot het type r-kom-80. Deze zijn op 
de rand versierd met een golflijn en inwendig met concentrische cirkels. Verder 
komen fragmenten voor van diverse potten en/of grapen met afgeplatte rand 
of kraagrand en vlakke bodem (op poten), een beker, een test en een vergiet. 
De meeste van deze fragmenten zijn alleen inwendig voorzien van loodglazuur. 
Eén fragment is voorzien van (bruin) loodglazuur met mangaanoxide. Onder 
het witbakkend aardewerk zijn fragmenten te noemen van een kop en grape 
uit Frechen. De kop (w-kop-22) is alleen inwendig voorzien van loodglazuur met 
koperoxide. De grape op standvlak met verticaal bandoor met vingerindrukken 
bovenaan het oor (w-gra-20), is volledig voorzien van loodglazuur, aan de 
buitenzijde met toegevoegd (groen) koperoxide. Vergelijkbare exemplaren uit 
Frechen dateren tussen circa 1575 en 1675.192 De fragmenten majolica behoren 
tot een blauw beschilderd bord en een polychroom (blauw, geel) beschilderd 
bord. Het fragmenten faience is blauw beschilderd met onder andere een 
dubbele lijn langs de rand. Waarschijnlijk betreft dit een wijdmondige kan. 
Onder de fragmenten van kleipijpen bevinden zich onder andere een massief 
gedrongen dubbelconisch model (1640-1660) en een langgerekt dubbelconisch 
model (1650-1675). Een steelfragment is versierd met bandstempel.

- Kuil S104036 (1675-1700)
In de vulling van de kuil zijn 78 fragmenten aardewerk gevonden en één frag-
ment van een paarsbruine baksteen. Het aardewerk bestaat uit fragmenten 
steengoed (14), roodbakkend aardewerk (43), witbakkend (Hafner) aardewerk 
(2), majolica (4), faience (3) en kleipijp (12). Hoewel net als bij kuil S104035 en 
S104036 ook aardewerk aanwezig is uit het midden en derde kwart van de 
17e eeuw, lijkt de kuil in het laatste kwart van de 17e eeuw te zijn gedicht. 
Naast enkele fragmenten van steengoed mineraalwaterflessen komen scherven 
voor van een cilindrische beker uit het Westerwald en twee kannen met ronde 
appliques en kobalt. Daarnaast zijn fragmenten aanwezig van kannen uit 
Raeren (s2-kan-64). Het roodbakkend aardewerk lijkt hoofdzakelijk afkomstig 
uit het Nederrijns gebied, waaronder fragmenten van borden en koppen 

191 Bartels 1999, 72.
192 Gaimster 1988, 62-64 (abb. 

5.5), taf. 10a.
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met slibversiering (concentrische cirkels, golflijnen). Verder zijn fragmenten 
aanwezig van een bloempot met kraagrand, een deksel en enkele grapen en/ of 
potten. Onder het witbakkend (Hafner) aardewerk bevindt zich een fragment 
van een bord met inwendig loodglazuur met koperoxide en een knikker van 
circa 1,5 cm doorsnede. De majolica fragmenten hebben behoord tot een 
blauw beschilderd bord met Wanli-rand. De fragmenten faience zijn eveneens 
blauw beschilderd met oosters motief en hebben behoord tot een bord en een 
plooischotel. Tenslotte zijn onder de fragmenten van kleipijpen een langgerekt 
dubbelconisch model (1650-1675) en een trechtermodel (1675-1740) aanwezig.

- Kuil S104030 (1700-1725)
In de vulling van de kuil zijn 332 fragmenten aardewerk gevonden en 12 frag-
menten bouwkeramiek.
Alle fragmenten bouwkeramiek behoren tot gegolfde dakpannen, waarvan 
enkele met loodglazuur met (bruin) mangaanoxide aan de bovenzijde. Het 
aardewerk bestaat uit fragmenten steengoed (16), roodbakkend aardewerk 
(237), witbakkend (Hafner) aardewerk (11), majolica (10), faience (9) en kleipijp 
(49). Gezien twee kleipijpen met trechtermodel met spoor dateert de vulling van 
de kuil na 1700. Daarentegen is veel aardewerk aanwezig uit het midden en de 
tweede helft van de 17e eeuw. 

Onder het steengoed bevinden zich fragmenten van een beker en diverse 
kannen uit Raeren, Frechen en het Westerwald. De beker is cilindrisch, heeft 
een bolling boven de bodem en is versierd met appliques (hartjes en floraal) 
met kobalt en mangaan (s2-bek-19?, afb. 5.12). Vergelijkbare exemplaren 
dateren uit de 17e en het eerste kwart van de 18e eeuw.193 Van de kannen uit 
het Westerwald zijn enkele exemplaren versierd met appliques en kobalt. Eén 
fragment van een rondbuikige drinkkan is versierd met ingekraste ranken met 
bloemappliques omringd door kobalt (s2-kan-68?). Dergelijke kannen dateren 
uit het laatste kwart van de 17e of het eerste kwart van de 18e eeuw.194 Een kan 
uit Frechen is versierd met een baardman-applique.

Het roodbakkend aardewerk bestaat onder andere uit fragmenten van een 
beker, borden (o.a. r-bor-5, r-bor-10), koppen (r-kop-6) en kommen (r-kom-80) 
met slibversiering uit het Nederrijns gebied. De beker met rechte rand is 
versierd met verticale slibbanden. Enkele borden op standring (r-bor-5) zijn 

Afb. 5.12  Cilindrische steen-

goed beker met bolling 

boven de bodem en appliques 

(hartjes en floraal) met kobalt 

en mangaan.

193 Ostkamp 2009, 990 (cat. 198). 
Reineking von Bock 1986, 284.

194 Reineking von Bock 1986, 
340-342.
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versierd met een slibspiraal of concentrische cirkels met golflijn(en). Eén bord 
op standring heeft een florale versiering. Twee kleine borden op standvlak 
zijn voorzien van slibmarmering/ doorlooptechniek (r-bor-10). Daarnaast is 
een scherf aanwezig van een bord met sgrafitto versiering. Borden met een 
vergelijkbare versiering dateren uit de tweede helft van de 17e en 18e eeuw.195 
Van twee kommen met naar buiten geknikte vlag en horizontaal nokoor is het 
eerste versierd met onder andere een slibgolflijn. Het tweede is versierd met 
sgrafitto versiering (r-kom-80). Verder zijn twee deksels en een pot versierd 
met kamstreekversiering, in één geval in combinatie met nagelindrukken. 
Naast de Nederrijnse beker, borden, kommen en koppen, komen fragmenten 
voor van meerdere grapen en/ of potten met naar buiten geknikte afgeronde 
rand, naar buiten geknikte afgeplatte rand met dekselgeul of kraagrand. Twee 
grapen zijn voorzien van een massieve of holle steel. Daarnaast zijn enkele 
fragmenten aanwezig van deksels, een komfoor, een pispot, een vuurtest, een 
vergiet (r-ver-11?) en een voetschaal. Ook is een fragment gevonden van een 
smeltkroesje op standvlak. Vergelijkbare exemplaren zijn eerder aangetroffen in 
Venlo.196

Opmerkelijk is een beeldje van roodbakkend aardewerk voorzien van lood-
glazuur (afb. 5.9). Gezien het vrij lichte roodbakkende baksel is deze vermoede-
lijk vervaardigd in Venlo.197 Paralellen zijn onbekend. Het betreft een geboet-
seerde man met ingekraste details. De kleding is volgens de Franse mode van 
Lodewijk XIV met jas (juste-au-corps) met brede manchetten, lang krullend haar 
(pruik) en halsdoek (cravate). In zijn rechterhand hield het figuurtje een staf
(baton), waarvan nog een deel bewaard is gebleven. De mode is te dateren 
tussen circa 1675 en 1715.198 Het veldteam van het onderzoek dacht in eerste 
instantie aan een beeldje van een Franse officier. Dit is goed mogelijk. In 
de periode rond 1700 was deze mode echter gangbaar over heel Europa. In 
Gorinchem is een enigszins vergelijkbaar beeldje gevonden van pijpaarde dat 
is geïnterpreteerd als een figuurtje die koning-stadhouder Willem III voorstelt 
(1680-1702). Van hem zijn namelijk ook meerdere bustes van pijpaarde met 
zijn initialen W(illem) R(ex) gevonden.199 Het kan dat het hier roodbakkende 
beeldje een beeltenis van Willem III voorstelt. Bij een Franse officier ligt het 
echter meer voor de hand deze uit te beelden met hoofddeksel. Het beeldje was 
oorspronkelijk ook voorzien van een hoed, getuige de ongeglazuurde plek op 
het hoofd. Dit is een litteken van de zwakke plek waar de los gevormde en apart 
aangehechte hoed van het hoofd is afgebroken.

Onder het witbakkend Hafner aardewerk bevinden zich fragmenten van een 
bord op standvlak met inwendig loodglazuur met toevoeging van (groen) 
koperoxide op de vlag en een bord of voetschaal met dakvormige rand dat 
volledig is voorzien van inwendig loodglazuur met koperoxide. De fragmenten 
majolica zijn afkomstig van minimaal vijf blauw beschilderde borden en één 
paars beschilderd bord. Onder de faience bevinden zich fragmenten van drie 
borden, twee kommen en een plooischotel. Twee borden (f-bor-2?) en de 
plooischotel zijn blauw beschilderd. Eén bord en de kommen (o.a. f-kom-10?) 
zijn eenvoudig wit.

195 Van Oosten & Ostkamp 2009, 
57, 115 (cat. 23). Ostkamp 
et al. 2009, 1059 (cat. 386). 
Tersteegen 2009, 14. Weynans 
2011, 32.

196 Ostkamp 2015, 334-335 (cat. 
29, 30 en 31).

197 Ostkamp et al. 2009, 494-495.
198 Kelly & Schwabe 2002, 157-

170. https://nl.wikipedia.org/
wiki/Westerse_kostuum

 geschiedenis#Pruikentijd_
(1675-1789)

199 Ostkamp 2003, 61-62.
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Onder de fragmenten van kleipijpen zijn ketels van 10 trechtervormige klei-
pijpen aanwezig, waarvan acht met hiel en twee met spoor. Drie van deze pijpen 
zijn voorzien van een reliëf roos op de zijkant van de ketel. Dit betreft geen 
makersmerk, maar is eerder een soort kwaliteitsaanduiding. Alle met de roos 
gemerkte pijpen behoren tot de eenvoudige kwaliteit.200 Hielmerken ontbreken. 
Bij de grove trechtervormige kleipijpen wordt rond 1700 de hiel verruild voor 
een spoor.201

- Kuil S104021 (1730-1750)
In de vulling van de kuil zijn maar liefst 247 fragmenten gevonden van klei-
pijpen. Daarnaast is een kleine hoeveel aardewerk aanwezig, waaronder 
steengoed (1), fragment van een faience bord met blauwe beschildering (1), 
roodbakkend aardewerk (9) en witbakkend Maaslands aardewerk (2). Het 
steengoed betreft een fragment van een kan uit Raeren en is opspit. Onder 
het roodbakkend aardewerk bevinden zich onder andere fragmenten van een 
Nederrijns bord versierd met sgrafitto, een kop versierd met concentrische 
slibcirkels (r-kop-6) en een hengselpot.

Onder de kleipijpen bevinden zich hoofdzakelijk kleipijpen met een trechter-
model, dat voorkomt tussen circa 1675 en 1740.202 Twee kleipijpen hebben een 
rondbodem. Dit laatste type ontstaat voor het midden van de 18e eeuw.203 Het 
eerste exemplaar is voorzien van lobben op de ketel. Het tweede exemplaar 
heeft een hielmerk in de vorm van een melkmeid, dat door pijpenmakers in 
verschillende steden in Nederland is toegepast. In Gouda komt het voor tussen 
1647 en 1920.204 Het is opvallend dat in de vulling deze twee modellen aanwezig 
zijn, maar pijpen met ovale ketel ontbreken, die doorgaans in de jaren 30 van de 
18e eeuw de trechtervorm verdringen. Slechts één fragment van een kleipijp met 
lobben heeft mogelijk behoord tot een ovaal model. Gezien de aanwezigheid 
van de kleipijp met rondbodem en melkmeid als hielmerk, moet de vulling 
van de kuil toch dateren na circa 1740 en is gemengd met ouder materiaal 
uit het eerste en tweede kwart van de 18e eeuw. Van de 53 pijpenketels met 
trechtervormig model hebben 13 exemplaren een hiel en 34 exemplaren een 
spoor. Eén van deze laatste exemplaren is waarschijnlijk afkomstig uit het 
Westerwald en dateert van na 1730.205 Van de kleipijpen met hiel zijn enkele 
exemplaren onleesbaar. De voorkomende merken zijn allemaal afkomstig uit 
Gouda: dubbele arend (1658-1812), brandemmer gekroond (1674-1762), halve 
maan gekroond (1674-1761), GWV (1702-1741), RB gekroond (1691-1732), halve 
maan (rechts) gekroond uit Gouda (1674-1761). Eén kleipijp met reliëf bloem op 
de ketel is vermoedelijk afkomstig uit Maastricht. Van de kleipijpen met spoor 
hebben 13 exemplaren een gekroonde schoen als merk op de steelzijde van de 
ketel en twee exemplaren een Franse lelie. De kleipijpen zijn gezien de vorm, 
een trechtervormig model met grote ketel, en fijne afwerking afkomstig uit 
het Westerwald. Ook bij eerder onderzoek in Venlo bleek de gekroonde schoen 
op kleipijpen uit het Westerwald een veelvoorkomend merk, geïnspireerd naar 
Gouds voorbeeld.206 Na 1730 wordt de Venlose markt overspoeld door deze 
producten uit het Westerwald. De pijpen zijn van hoge kwaliteit met

200 Duco 1987, 75-77.
201 Duco 1987, 142. Duco 2003, 

201.
202 Duco 1987, 43-44.
203 Duco 1987, 28.
204 Duco 2003, 137 (merk 180). 

https://www.claypipes.nl/
merken/personen/melkmeid/

205 Duco 2009, 502.
206 Duco 2009, 503.
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 zeer glad geglaasd oppervlak. Drie trechtervormige kleipijpen met onbekende 
herkomst uit Nederland hebben een roos als zijmerk, ter aanduiding van de 
eenvoudige kwaliteit. Verder komen vijf reliëf pijpen voor met trechtervormig 
model met spoor. Twee exemplaren hebben aan de ene zijde een speelman 
en aan de andere zijde dansende vrouwen (afb. 5.13). Drie exemplaren met 
parelnaad hebben aan de ene zijde een pijprokende Bacchus? en aan de andere 
zijde godin Ceres met riet en sikkel (afb. 5.14). Een identieke pijp is bekend uit 
Maastricht.207 Ook de kleipijpen met speelman zijn waarschijnlijk afkomstig uit 
Maastricht, waar de versierde grove pijp erg populair was.208 Op 41 van de 141 
steelfragmenten is versiering zichtbaar. 5 fragmenten hebben een getordeerde 
steel met bandstempel, 27 fragmenten hebben een bandstempelversiering met 
onder andere ogen. Daarnaast komen 9 fragmenten voor met reliëfversiering op 
de steel (afb. 5.15) in de vorm van bloemenranken, ruiten met stippen of sterren 
en een versiering van afwisselend stippen en arcering over lengterichting. 
Deze laatste versiering heeft vermoedelijk behoord tot een kleipijp uit het 
Westerwald.

Afb. 5.13  Trechtervormige 

kleipijp met spoor en 

reliëfversiering van een 

speelman en dansende 

vrouwen, 1700-1740.

Afb. 5.14  Trechtervormige 

kleipijp met spoor en reliëf-

versiering van Bacchus en 

godin Ceres, 1700-1740.

207 Engelen 2003, 44 (linksboven).
208 Duco 2009, 502. Engelen 

2003. Van Oostveen & Stam 
2011, 115.
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- Kuil S104019 (1900-1950)
In de vulling van de kuil zijn enkele elektra-onderdelen gevonden van indus-
trieel wit aardewerk en Europees porselein uit de eerste helft van de 20e eeuw, 
waaronder een schakelaar, een fitting en drie isolatoren (afb. 5.16). Daarnaast 
zijn een fragment van een bord van Europees porselein met polychroom 
drukdecor in de vorm van een geometrisch/floraal randmotief gevonden en een 
steilwandige kop van industrieel wit aardewerk (iw-kop-14). 

Afb. 5.15 Steelfragmenten 

van kleipijpen met reliëfver-

siering.

Afb. 5.16  Diverse elektra-

onderdelen van Europees 

porselein en industrieel wit 

aardewerk uit de eerste helft 

van de 20e eeuw.
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5.1.5 Vergelijking

Het aardewerk uit de beerkelder en kuilen met een datering rond 1700 is 
onderling vergelijkbaar (afb. 5.17). Het blijkt vooral te gaan om lokaal/ regionaal 
roodbakkend (Nederrijns) aardewerk. In de kuilen zijn telkens fragmenten 
aanwezig van hetzelfde type borden (o.a. r-bor-5), kommen (r-kom-80) en 
koppen (r-kop-6) met slibversiering (soms met sgrafitto) als eetgerei en grapen 
en potten met vlakke bodems en bandoren als kookgerei en voor de opslag 
van voedsel. In iedere kuil is ook in geringe mate witbakkend Hafner aardwerk 
aanwezig, waaronder fragmenten van borden (met kamstreekversiering) 
en koppen (w-kop-22) en daarnaast majolica en faience eet- en tafelgerei. 
Het drinkgerei bestaat voornamelijk uit steengoed bekers en kannen uit 
Raeren, Frechen en het Westerwald, meestal rijkversierd met appliques, 
ingekaste motieven en/of stempels. Rijkversierd steengoed lijkt in Venlo 
ruimer voorhanden te zijn geweest dan in bijvoorbeeld het westen van het 
land.209 Behalve steengoed drinkgerei zijn in meerdere kuilen fragmenten van 
mineraalwaterflessen uit het Westerwald aanwezig. Er is geen sprake van luxe 
aardewerk, zoals Chinees porselein. Dit ontbreekt zelfs geheel. Het lijkt erop dat 
de militairen vooral gebruik maakten van eenvoudig vaatwerk uit de regio, dat 
werd aangeboden op de lokale markt. Het wijkt hiermee niet af van complexen 
uit de binnenstad van Venlo, zoals de complexen van de Maasboulevard.210 Het 
Nederrijnse roodbakkende aardewerk werd in alle lagen van de toenmalige 
samenleving gebruikt. Het valt op dat bij de complexen van het fort van Venlo 
wel duidelijk minder eet- en tafelgerei aanwezig van majolica en faience (en 
porselein), dan bij de meeste complexen van de Maasboulevard (afb. 5.18). De 
samenstelling van het aardewerk is vergelijkbaar met dat van waterput 71, 
beerput 84 en beerput 54, die hebben behoord tot gebruikers die zich financieel 
weinig konden veroorloven.211

Afb. 5.17 Verhouding 

tussen de verschillende 

bakselgroepen van de 

vondstcomplexen van Fort 

van Venlo met een dater-

ing rond 1700, naar aantal 

scherven.

209 Ostkamp et al. 2009, 594-595.
210 Ostkamp et al. 2009.
211 Ostkamp et al. 2009, 464, 470-

471, 473.
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5.1.6 Conclusie

Het is onduidelijk of het terrein voor de aanleg van het fort in 1641 al in gebruik 
was. Er zijn wel enkele scherven aardewerk gevonden van voor deze tijd, waar-
van de oudste fragmenten dateren uit Romeinse tijd, de volle en de late middel-
eeuwen. Sporen uit deze perioden ontbreken echter. Mogelijk zijn de scherven 
op het terrein terecht gekomen met aangevoerde grond van elders. Vanaf 
de bouw van het fort in 1641 is het terrein continu in gebruik gebleven. Het 
meeste aardewerk dateert uit de tweede helft van de 17e en eerste helft van 
de 18e eeuw, daarnaast is in geringe mate jonger aardewerk aanwezig. Een 
miniatuur dekseltje van Europees porselein heeft mogelijk behoord tot een van 
de kinderen van de familie Zegers-de Rijk, die hier van circa 1895 tot 1910 een 
villa hebben bewoond nadat het fort werd gesloopt. Een kuil met industrieel 
wit aardewerk en Europees porselein, onder andere elektra-onderdelen, dateert 
waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog.  

Het aardewerk uit de kuilen met een datering rond 1700 biedt een interessante 
kijken op het afval van de militairen van het kazerneterrein. Het blijkt vooral 
te gaan om lokaal/regionaal roodbakkend (Nederrijns) aardewerk. In iedere 
kuil is ook in geringe mate witbakkend Hafner aardwerk, majolica en faience 
aanwezig. Dit betreft vooral eet- en tafelgerei. Het drinkgerei bestaat voor-
namelijk uit steengoed bekers en kannen uit Raeren, Frechen en het 
Westerwald, meestal rijk versierd met appliques, ingekaste motieven en/of 
stempels. Behalve steengoed drinkgerei zijn in meerdere kuilen fragmenten 
van mineraalwaterflessen uit het Westerwald aanwezig. Er is geen sprake van 
echt luxe aardewerk, zoals Chinees porselein. Dit ontbreekt zelfs geheel. Het 
lijkt erop dat de soldaten vooral gebruik maakten van eenvoudig vaatwerk 
uit de regio, dat werd aangeboden op de lokale markt. Het wijkt hiermee niet 
af van complexen uit de binnenstad van Venlo, zoals de complexen van de 
Maasboulevard. Het Nederrijnse roodbakkende aardewerk werd in alle lagen 
van de toenmalige samenleving gebruikt. Wel valt op dat duidelijk minder eet- 
en tafelgerei aanwezig is van majolica en/of faience. Hiermee is de samenstelling 

Afb. 5.18  Verhouding tussen 

de verschillende baksel-

groepen van de vondstcom-

plexen van Venlo Maasboule-

vard met een datering rond 

1700, naar aantal scherven.



165                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

van het aardewerk vergelijkbaar met dat van de weinig welgestelde lieden van 
Venlo. Over het algemeen behoorden soldaten tot de lage klasse, die weinig 
verdiende. Dit weerspiegelt zich in het goedkope aardewerk. 

5.2  Glas  M.A. Tolboom

Tijdens het archeologisch onderzoek in Venlo zijn 209 fragmenten glas aange-
troffen verdeeld over 22 vondstnummers. Het glas is verzameld tijdens de aanleg 
van de vlakken en het couperen en afwerken van sporen. Het glas is afkomstig 
uit sporen die te relateren zijn aan de periode van het fort, de periode van de 
kazerne, de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode. De uitwerking van 
het glas is gericht op het dateren van de sporen en daarmee de vindplaatsen. De 
glasvondsten zijn gedetermineerd op vorm en waar mogelijk op type. Op basis 
hiervan en door aanwezige kenmerken is het glas de dateren. Bij de uitwerking 
van het oudere glas is gebruik gemaakt van de classificatie volgens het 
Deventer-systeem. De determinatie van de glasvondsten is terug te vinden in de 
determinatielijst (bijlage 5B). Het oudere glas, uit de 17e tot en met de 19e eeuw, 
is gefragmenteerd bewaard gebleven. Het bleek niet mogelijk deze glasvormen 
tot (archeologisch) complete exemplaren te reconstrueren. Er is daarom geen 
catalogus van het glas. Het jongere glas uit de 20e eeuw is niet gefragmenteerd 
maar grotendeels compleet gebleven.

Voordat de glasvondsten worden beschreven, zal eerst een kenschets van 
glas in het algemeen worden gegeven. Hierbij wordt kort ingegaan op de 
ontwikkeling van de meest voorkomende glastypen in de late middeleeuwen 
en de nieuwe tijd, de herkomst van glas en de algemene aannames met 
betrekking tot de sociale status van gebruikers van glas. Vervolgens wordt het 
determineerbare glas per context beschreven. Tot slot worden in de conclusie de 
onderzoeksvragen beantwoord. 

5.2.1  De glasvondsten uit de periode van het fort

Het fort heeft gefunctioneerd vanaf 1641 tot in de late 19e eeuw. In totaal zijn 
er 108 stuks glas aan deze gebruiksperiode toe te schrijven.  

vorm totaal fr MinAE

beker 12 4

beker of fles 1 1

beker of kelkglas 2 1

fles 50 13

fles of kan 2 2

kelkglas 7 3

kelkglas? 1

vensterglas 33

totaal 108 24

Tabel 5.2  Aantal fragmenten 

glas en minimum aantal 

exemplaren uit de periode 

van het fort.
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Tot 1400 werd weinig glaswerk gebruikt in Noordwest-Europa. Het gebruik 
beperkte zich tot vensterglas in bebouwing van religieuze aard en drinkgerei 
voor de adel en de geestelijkheid. Dit glas bestaat uit een mengsel van 
gesmolten zand, kalk en het as van verbrand hout. Het schaarse drinkgerei 
bestaat uit diverse soorten bekers, wijnglazen op een hoge stam, voetbekers en 
flesjes. Vanaf circa 1450 kwam glaswerk voor meer mensen beschikbaar en werd 
vooral geïmporteerd vanuit Duitse glashutten. Het glas uit deze glashutten, 
woudglas, heeft doorgaans een groene (of groenachtige kleur). In de loop van 
de 16e eeuw werden glazen gebruiksvoorwerpen geïmporteerd vanuit Venetië. 
Deze voorwerpen waren vervaardigd van kleurloos sodaglas, een mengsel 
van zand, kalk en soda, en vonden in de loop van de 16e eeuw gretig aftrek 
bij de steeds rijker wordende burgerij in Noordwest-Europa. In de Zuidelijke 
Nederlanden ging men in de loop van de 17e eeuw over tot het imiteren van 
deze luxe glasvormen. Hiervoor werden Italiaanse glasblazers naar Noordwest-
Europa gehaald. Het imitatieglas dat zij maakten, à la façon de Venise, is 
nauwelijks van het echte te onderscheiden en kan aanvankelijk ook beschouwd 
worden als een luxeproduct. Eenvoudige façon is van mindere kwaliteit en 
wordt vanaf de late 16e eeuw en in de gehele 17e eeuw in grotere hoeveelheden 
geproduceerd. Het algemene gebruiksglas bestaat in deze periode uit een-
voudige cilindrische bekers waarop verschillende soorten versiering is 
aangebracht. Daarnaast behoren ook de vele verschillende kelkglazen, 
roemers en flesjes tot het algemene gebruiksgoed. Bijzondere, niet-alledaagse 
voorwerpen zijn bijvoorbeeld borden en koppen, rijkversierde kelkglazen met 
ingewikkelde stammen (bijv. vleugelglazen), kannen en bokalen.212

Het 17e-eeuwse glas uit Venlo bestaat uit de fragmenten van cilindrische bekers 
en kelkglazen. Duidelijk herkenbare fragmenten van flessen zijn er niet. Het 
glas is gefragmenteerd bewaard gebleven, maar vanwege de karakteristieke 
versiering die zichtbaar is op de fragmenten, was het mogelijk een aantal typen 
vast te stellen. Bij de bekers gaat het om alledaagse voorwerpen. Het vleugelglas 
is een niet-alledaags gebruiksvoorwerp.

vorm type

beker knobbelbeker gl-bek-12/15

ribbelbeker gl-bek-31

netwerkbeker gl-bek-37/50/68

kelkglas vleugelglas gl-kel-34/95

Tegen het eind van de 17e eeuw komt een nieuwe, chemisch stabiele, glassamen-
stelling tot ontwikkeling, waardoor glazen gebruiksvoorwerpen goedkoper 
konden worden gemaakt en dus in de 18e eeuw ook beschikbaar kwamen voor 
grotere delen van de bevolking. Uit de 18e- en 19e-eeuwse gebruiksfase zijn 
alleen fragmenten van wijnflessen teruggevonden. In de 18e eeuw is er een 
grote variatie aan flesvormen in gebruik. In de eerste helft van de 18e eeuw 
hebben de flessen een meer bolvormig lichaam. Deze flessen zijn in meerdere

Tabel 5.3  Vastgestelde glas-

typen uit de 17e-eeuwse 

periode van het fort.

212 Groothedde & Henkes 2003, 23.
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typen te onderscheiden. Vanaf het tweede kwart van de 18e eeuw verschijnen 
ook de cilindrische wijnflessen, zij het zeer sporadisch. In de tweede helft van 
de 18e eeuw zijn ze meer algemeen en vervangen dan geleidelijk de tot dan 
toe gebruikelijke bolvormige modellen. Het lichaam van cilindrische flessen 
heeft in eerste instantie een brede diameter die in de 19e eeuw smaller wordt. 
In Venlo zijn zowel bolvormige als cilindrische modellen aangetroffen. Van één 
bolvormige wijnfles was het type (gl-fle-23, vnr. 8.1) vast te stellen. Het betreft 
een bolvormige wijnfles waarvan twee zijden zijn afgeplat (datering 1690-1760). 
De cilindrische wijnflessen hebben zowel een relatief brede als relatief smalle 
diameter.

Ook zijn 33 fragmenten vensterglas aangetroffen. Vensterglas werd in de late 
middeleeuwen in ruitvormige, langwerpige vier-, zes- of achtkantige vormen 
toegepast in glas-in-loodramen. Vensterglas kan op twee manieren worden 
gemaakt, namelijk met de cilindermethode en de uitslingermethode.213 Bij de 
cilindermethode is glas in een cilindervorm geblazen (afb. 5.19). Vervolgens 
knipt men de cilinder open en is het glas uitgerold op een vlakke plaat. De 
glasplaat is bij deze methode rechthoekig van vorm en gelijkmatig van dikte. 
Twee rechte, parallelle randen van de glasplaat hebben een rond afgewerkte 
rand. De maximale afmeting van de glasplaat is geschat tussen 25 en 50 cm. 
Grotere afmetingen zijn niet uitgesloten. 
Bij de uitslingermethode is een pontilijzer op de onderzijde van een glazen 
bol geplaatst; de bovenkant van de bol is open (afb. 5.20). Door het pontilijzer 
snel rond te draaien en de rand van de bolvorm met een houten instrument 
naar buiten te werken, verkrijgt men een rond, vlak stuk glas dat een diameter 
van 1 m kan bereiken. De glasplaat is bij deze methode niet gelijkmatig van 
dikte. In het midden van de glasplaat is de aanhechting van het pontilijzer, een 
‘koeienoog’, nog zichtbaar.

Afb. 5.19  De vervaarding van 

een glasplaat volgens de cilin-

dermethode. Overgenomen 

uit Kaufmann 2010, 102, 

Abb. 41.

213 Kaufmann 2010, 34-43.
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Afb. 5.20  De vervaardig-

ing van een glasplaat vol-

gens de uitslingermethode. 

Overgenomen uit Henkes 

1994, 350, afb. 217.

Afb. 5.21  De glasplaat 

wordt verder bewerkt tot 

kleinere stukken kalibers. 

Overgenomen uit Kaufmann 

2010, 135, Abb. 54.
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De verdere bewerking van een glasplaat is het hetzelfde, ongeacht de methode 
die is gebruikt voor het vervaardigen van de plaat (afb. 5.21). Met een heet 
snijijzer snijdt de glazenier de glasplaat in kleinere ruitjes, ook wel kalibers 
genoemd. Vervolgens knabbelde hij de randen van deze kalibers af met een 
gruizelijzer totdat het kaliber de juiste vorm heeft. De randen van de kalibers 
zijn dan niet recht, maar afgeknabbeld. Om de juiste maat van een ruitje te 
verkrijgen, maakte de glazenier kraslijnen in het glas, waarlangs het glas werd 
afgeknabbeld. Na de uitvinding van het diamantslijpen in de tweede helft van 
de 15e eeuw kunnen glasplaten ook met een diamantsnijder in de gewenste 
vorm worden bewerkt en gesneden. De randen van het vensterglas zijn dan 
recht afgesneden en hoeven dan in principe niet altijd meer met een gruizelijzer 
te worden afgeknabbeld. Vanaf de 17e eeuw komen rechthoekige ruitjes in 
gebruik, die in eerste instantie nog vrij klein zijn. In de loop van de tijd neemt 
het formaat toe. Deze ruitjes werden ook niet meer met loodstrips samengevat 
maar in houten sponningen. De loodstrips waren niet sterk genoeg om de 
grotere ruitjes stevig vast te houden.

Het vensterglas uit Venlo is lichtgroen van kleur en heeft een gevarieerde 
dikte van 1-3,5 mm. Er zijn geen meerzijdige ruitjes aangetroffen. Gezien de 
gebruiksperiode van het fort is het aannemelijk dat dit soort ruitjes niet werd 
gebruikt, maar wel de wat grotere rechthoekig ruiten. Uit een fragment waar 
twee zijden bijna een rechte hoek maken, is dit ook op te maken (afb. 5.22). Op 
enkele fragmenten zijn inkraslijnen zichtbaar waarlangs het glas is afgesneden 
of afgeknabbeld om het op maat te maken, of is de afdruk van de vatting in het 
venster te zien.

Afb. 5.22  Vensterglas uit 

Venlo. Bij beide fragmenten is 

een inkraslijn zichtbaar langs 

de rand. 

1, hoekfragment van een 

ruitje (vnr. 65.1); 

2, randfragment van een 

ruitje (vnr. 53.1). Foto: 

E. Krijgsman, BAAC.
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5.2.2 De glasvondsten uit de 20e eeuw

In de vroege 20e eeuw is het terrein in gebruik geweest als kazerne. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was er een schuilkelder op het terrein. Na de oorlog 
waren er krijgsgevangenen op het terrein aanwezig.

vorm aantal fr. MinAE

ampul 18 17

beker 13 4

deksel 1 1

fles 59 26

fles of pot 1 1

gloeilamp 1 1

pillenbuis 5 5

pipet 1 1

pot 1 1

roerstaaf 1 1

101 58

Onder invloed van de industriële revolutie is de productie van glazen gebruiks-
voorwerpen in de tweede helft van de 19e eeuw gemechaniseerd. De ontwikke-
ling en verschuiving van het handmatig vervaardigen van glazen voorwerpen 
(vorm- en vrijgeblazen) naar het machinaal vervaardigen komt in Nederland op 
gang rond 1870.214 Het glas werd geperst in gietijzeren vormen. De persnaden 
die hierbij ontstaan, zijn nog zichtbaar in het glas. De aan- of afwezigheid van 
persnaden op de wand van een glazen voorwerp is daarom een belangrijke 
indicatie voor de datering. Persnaden zijn op veel gebruiksvoorwerpen van 
Venlo zichtbaar. Deze persnaden gaan door tot over de rand of de mond van 
de voorwerpen, wat betekent dat deze voorwerpen volledig machinaal zijn 
vervaardigd. Dit was mogelijk vanaf circa 1910. Door de mechanisatie komen er 
niet alleen veel meer flessen, maar ook veel andere vormen van verpakking in 
glas voor meer soorten vloeistoffen, zoals mineraalwater, koolzuurhoudende 
drank of melk, en in de 20e eeuw ook voor limonade, sausen, smaakversterkers 
en diverse soorten producten voor persoonlijke hygiëne. Flessen voor wijn, likeur 
en bier bleven in groen, en in de 19e eeuw ook bruin, glas uitgevoerd. Etenswaar 
kon door ontwikkelingen in conserveringsmethoden in potten worden 
bewaard. Glas werd daarnaast ook toegepast in voorwerpen als olielampen en 
lampenkappen. Voor Venlo valt een grote groep ampullen en pillenbuisjes op 
die in twee naoorlogse kuilen zijn aangetroffen (S104017 en S104019).

Flessen, en later ook potten, werden vanaf de late 19e eeuw vaak in reliëf 
gemerkt met de inhoud van de fles en de fabrikant ervan, waardoor herkomst 
is te bepalen en in sommige gevallen datering is aan te scherpen aanscherpen. 
Zo zijn enkele flessen uit Venlo gemerkt met het opschrift ‘FOWLER’ en 
‘PRESTONPANS’ (vnr. 28). Prestonpans is een plaats in Schotland. In Prestonpans 
waren verschillende brouwerijen actief. De oudste brouwerij was die van de 
familie Fowler, die er bier brouwden vanaf het midden van de 18e eeuw tot in de 
jaren 60 van de 20e eeuw.215

Tabel 5.4  Aantal fragmenten 

glas en minimum aantal ex-

emplaren uit de 20e eeuw.

214 Soetens 2001, 371.
215 Wikipedia (engels): 

Prestonpans (geraadpleegd 12 
november 2018).
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5.2.3 Glas uit de vondstcomplexen

Bij de uitwerking van het aardewerk zijn enkele vondstcomplexen geselecteerd 
om uitgebreider te beschrijven. Ook het glas uit deze contexten, mits daarin 
aangetroffen, is nader beschreven, ook al gaat het om relatief weinig glas. De 
dateringen van de contexten zijn overgenomen uit het deelrapport over het 
aardewerk. Het gaat om de volgende contexten:

•	 Asbak S110019, 110020, 110031 (1641-1900)
•	 Haardplaats S104039 (1650-1750)
•	 Kuil S104032 (1675-1700)
•	 Kuil S104035 (1675-1700)
•	 Kuil S104036 (1675-1700)
•	 Kuil S104030 (1700-1725)
•	 Kuil S104021 (1730-1740)
•	 Kelder S104053 (1700/1800-1825)
•	 Kuil S104017 (1900-1950)
•	 Kuil S104019 (1900-1950)

Twee contexten, kuil S104017 en kelder S104053, zijn op basis van het glasonder-
zoek aan de geselecteerde contexten toegevoegd.

- Asbak S110019, 110020, 110031 (1641-1900)
Van de drie vullingslagen van deze asbak is alleen in de onderste laag, S110031, 
glas aangetroffen. Het gaat om veertien fragmenten glas, waarvan twee 
fragmenten vensterglas en twaalf fragmenten van gebruiksvoorwerpen die aan 
vier exemplaren zijn toe te schrijven, namelijk drie cilindrische bekers en een 
kelkglas. Het gaat om algemeen voorkomend gebruiksglas.

vorm type aantal fr. MAE datering

beker, knobbelbeker gl-bek-12/15 1 1 1600-1700

beker, ribbelbeker gl-bek-31 10 2 1600-1675

kelkglas gl-kel 1 1 1600-1700

vensterglas 2 1500-1800

totaal 14 4

Van de knobbelbeker is alleen een randfragment bewaard gebleven (vnr. 77), 
waarop de karakteristieke reliëfversiering van een druppelvormig knobbel-
patroon zichtbaar is. De twee ribbelbekers zijn voorzien van vier brede, 
horizontale ribben (vnr. 79.1). Van het kelkglas is alleen een dunwandig 
fragment van de kelk teruggevonden (vnr. 79.2). 

Het vensterglas is 1 mm dik (vnr. 79.3); de kleur is vanwege de mate van 
verwering niet herkenbaar. Bij een fragment is een recht afgesneden rand te 
zien. In het fragment is een, zo lijkt, concentrische bobbeling zichtbaar, waaruit 
mogelijk is op te maken dat het stuk vensterglas uit een glasplaat afkomstig 
is, die volgens de uitslingermethode is vervaardigd. Het vensterglas is niet 
nauwkeurig te dateren. 

Tabel 5.5  Aangetroffen glas-

werk in de asbak.
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Het gebruiksglas uit deze vullingslaag dateert globaal in de periode 1600-1675 
en is, net als het aardewerk uit deze vulling, te rekenen tot de beginfase van het 
fort (1641). De aardewerkvondsten dateren deze laag in de periode 1640-1660. 
De datering van de glasvondsten sluit hier goed op aan. Het is aannemelijk dat 
ook het vensterglas aan deze vroege fase van het fort is toe te schrijven.

- Haardplaats S104039 (1650-1750)
Bij de haardplaats zijn enkel vier fragmenten lichtgroen vensterglas van 2 mm 
dik aangetroffen (vnr. 84). Het vensterglas is niet nauwkeurig te dateren. 

- Kuil S104032 (1675-1700)
Uit de kuil zijn drie fragmenten lichtgroen vensterglas van 1,25 mm dik 
afkomstig (vnr. 53). Bij een fragment is een afgeknabbelde zijde te zien. Langs 
deze zijde is een inkraslijn zichtbaar waarlangs het kaliber is afgeknabbeld om 
het op maat te maken (afb. 5.22). Het vensterglas is niet nauwkeurig te dateren. 

- Kuil S104035 (1675-1700)
In de vulling van de kuil zijn vijf fragmenten glas aangetroffen, waarvan twee 
fragmenten vensterglas en drie fragmenten van twee gebruiksvoorwerpen, 
namelijk een kelkglas en een exemplaar waarvan de vorm niet te bepalen is.

vorm type aantal fr. MAE datering

kelkglas, vleugelglas gl-kel-34/95 2 1 1625-1675

kelkglas of beker gl-kel/bek 1 1 1600-1700

vensterglas 2 1500-1800

totaal 5 2

Van het kelkglas is de voet en de stam bewaard gebleven (vnr. 64.1). Het 
kelkglas staat op een voet waarvan de rand niet is omgeslagen. Van de stam is 
de aanzet naar een getordeerd draad in zes- of achtvorm van een vleugelglas 
zichtbaar. De draad is binnenin versierd met een opaakwitte slinger. Een klein 
glasfragment is voorzien van een rechte draad opaakwit glas dat in het glas is 
gesmolten (vnr. 64.2). Het fragment is te klein om aan een specifieke glasvorm 
toe te schrijven.

De datering van de glasvondsten sluit goed aan op de datering van de aarde-
werkvondsten. Het vleugelglas is geen algemeen voorkomend gebruiksglas. De 
aanwezigheid van dit vleugelglas in deze context zou daarom kunnen duiden op 
een bovengemiddelde welstand.

- Kuil S104036 (1675-1700)
In de kuil is geen gebruiksglas, maar wel vijftien fragmenten lichtgroen 
vensterglas aangetroffen. Een fragment is langs twee zijden recht afgesneden 
(afb. 5.16, vnr. 65.1, 2 mm dik). Deze zijden maken bijna een rechte hoek. Op 
dit fragment is ook een inkraslijn zichtbaar waarlangs het kaliber op maat is 
gesneden. Drie fragmenten hebben één recht afgesneden zijde (vnr. 65.2, 1-1,25 
mm dik). Bij alle vier de fragmenten is bij de afgesneden zijden de afdruk van de 
vatting in het venster zichtbaar.

Tabel 5.6  Glaswerk uit kuil 

S104035.



173                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

- Kelder S104053 (1700/1800-1825)
In de kelder zijn 38 fragmenten van minimaal twaalf wijnflessen aangetroffen. 
Het gaat om bolvormige en cilindrische modellen, die te herkennen zijn aan 
de bodemfragmenten. Het bleek niet mogelijk om typen vast te stellen. De 
bolvormige modellen zijn niet nauwkeuriger te dateren dan in de late 17e tot en 
met de 18e eeuw. De cilindrische modellen zijn zowel relatief breed als relatief 
smal. De brede varianten (drie exemplaren) dateren uit de tweede helft van 
de 18e eeuw, terwijl de smalle variant (een exemplaar) in de 19e eeuw dateert. 
Het is niet duidelijk of dit vondstcomplex als geheel in een keer in de kelder is 
gedeponeerd, bijvoorbeeld nadat de kelder buiten gebruik is geraakt, of dat 
dit het resultaat is van een langere afdankperiode vanaf de 18e eeuw. Als het 
complex in een keer is afgedankt, dan is dit ergens in de 19e eeuw gebeurd. 
De oudere, bolvormige wijnflessen zijn in dit geval relatief lang in gebruik 
gebleven. Omdat er maar één smalle, cilindrische wijnfles in het complex zit, 
is het zeer waarschijnlijk dat de flessen in de vroege 19e eeuw in de kelder zijn 
terechtgekomen. Als dit later in de 19e eeuw was gebeurd, is het aannemelijk 
dat er meer smalle, cilindrische wijnflessen in het complex aanwezig zouden zijn.

- Kuil S104030 (1700-1725)
In totaal zijn veertien fragmenten glas aangetroffen in deze kuil. Het gaat 
om vijf fragmenten vensterglas en negen fragmenten gebruiksglas. Het glas is 
gefragmenteerd en is afkomstig van een beker, een kelkglas, een fles en een 
beker of fles.

vorm type aantal fr. MAE datering

beker gl-bek-37/50/68 1 1 1600-1725

kelkglas gl-kel 6 1 1600-1750

beker of fles gl 1 1 1600-1700

fles gl-fle 1 1 1600-1760

vensterglas 5 1500-1800

totaal 14 4

Van de beker is alleen een bodemfragment bewaard gebleven waarop 
netwerkversiering aanwezig is (vnr. 47.2). Deze versiering wordt toegepast bij 
meerdere glastypen. Omdat dit exemplaar niet tot een meer complete vorm is te 
reconstrueren, is het niet mogelijk het type vast te stellen. Het kelkglas staat op 
een voet met een omgeslagen voetrand (vnr. 47.3). Andere losse fragmenten van 
een kelk en een stam horen wellicht bij dit exemplaar. Een bolvormig fragment 
van groen glas is van een fles. Het is onduidelijk of dit van een 17e- of 18e-eeuws 
exemplaar is. 

Van het lichtgroene vensterglas is bij een fragment een rand recht afgesneden 
(vnr. 56.6). Ook is de afdruk van de vatting in het venster zichtbaar. De dikte van 
het vensterglas varieert (1,25-2 mm).

- Kuil S104021 (1730-1740)
Uit deze kuil is enkel een fragment vensterglas van lichtgroen glas afkomstig 
(vnr. 43). Het fragment heeft een gevarieerde dikte (2,5-3,5 mm).

Tabel 5.7  Glaswerk uit kuil 

S104030.
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- Kuil S104017 (1900-1950)
In de vulling van de kuil zijn medicinale gebruiksvoorwerpen aangetroffen. 
Het gaat om dertien ampullen, vier pillenbuizen en twaalf kleine flessen. Het 
betreft onder andere een ampul met een entstof tegen difterie, geproduceerd 
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Utrecht. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was er grote vraag naar deze entstof. Het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid in Utrecht was daarom druk in de weer om aan deze vraag te 
voldoen (afb. 5.23). 
Naast deze voorwerpen zijn ook een deksel, een gloeilamp, een inktpot en drie 
flessen waarvan de inhoud niet bekend is. Van een fles is alleen bekend dat hij 
in Engeland is gemaakt; de bodem is gemerkt met ‘BOTTLE MADE IN ENGLAND’ 
(vnr. 33.2). Dit betreft een Engelse bierfles.

Het overige glaswerk is in paragraaf 4.4.1 verder beschreven bij de beschrijving 
van het kamp en het complex.

Afb. 5.23  Krantenartikel over 

ampullen met een entstof 

tegen difterie. Bron: Limburgs 

Dagblad 12 december 1942, 

geraadpleegd via Delpher.
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- Kuil S104019 (1900-1950)
Uit de kuil zijn enkele medicinale gebruiksvoorwerpen afkomstig. De meeste 
voorwerpen zijn compleet bewaard gebleven. Het betreft een klein cilindrisch 
medicijnflesje (inhoud 10 ml), een pipet (inclusief een kunststof zuigballon) 
en vijf ampullen. Het glaswerk is in paragraaf 4.4.1 verder beschreven bij de 
beschrijving van het complex.

5.2.4 Conclusie

Het glas is afkomstig uit sporen die te relateren zijn aan de periode van het fort, 
de periode van de kazerne, de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode. 
De helft van het glas is toe te schrijven aan de gebruiksperiode van het fort; de 
andere helft dateert uit de eerste helft van de 20e eeuw. 
Het glas van het fort bestaat uit 17e-eeuwse drinkgerei (bekers en kelkglazen) 
en uit 18e- vroeg-19e-eeuwse wijnflessen. Het betreft alledaags gebruiksgoed, 
behalve een vleugelglas. Dit vleugelglas is vanwege de complexe versiering 
van de stam een niet-alledaags gebruiksglas, waaruit een hogere sociale 
status van de gebruiker is te verwachten. In de context van het fort is het te 
veronderstellen dat dit vleugelglas door een persoon met een hoge militaire 
rang is gebruikt. Het valt op dat drinkgerei uit de 18e en 19e eeuw ontbreekt, 
terwijl er wel veel wijnflessen zijn aangetroffen. Wellicht werd het glasafval in 
deze periode op een andere manier of naar een andere plek afgevoerd.

5.3      Zoöarcheologisch onderzoek  H.J.M. Aal 

5.3.1 Inleiding

Gedurende het onderzoek zijn onder andere muurresten en kelders van diverse 
gebouwen aangetroffen (waaronder drie barakken en een kazerne), alsmede 
een aantal (afval)kuilen, greppels en een asbak. Het merendeel van de dierlijke 
resten is afkomstig uit de (afval)kuilen. Een klein aantal botfragmenten is 
aangetroffen in muurinsteken, kelders en de asbak, welke zijn te relateren 
aan de drie barakken. Aan de hand van het opgegraven aardewerk, glas en 
metaal zijn deze grondsporen gedateerd in de 17e/18e eeuw, een periode die 

Afb. 5.24  Een pipet, een 

medicijnfles, een ampul 

en een pillenbuis uit kuil 

S104019.
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correspondeert met de bouw van het fort Sint-Michiel en diens afwisselende 
Spaanse en Staatse bezetting. Eén kuil met botmateriaal dateert net na de 
Tweede Wereldoorlog (1945-1946) en twee ophooglagen met dierlijke resten 
zijn recent van aard. De skeletelementen (n=24) uit deze recente contexten 
worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten. 

De contexten met dierlijke resten zijn op basis van de andere aangetroffen 
vondstcategorieën (aardewerk, glas en metaal) goed te dateren tot ofwel de 
Spaanse ofwel de Staatse bezetting van het fort. Daardoor is gekozen om 
de onderzoeksvraag betreffende de voedseleconomie, zoals gesteld in het 
Programma van Eisen216, toe te spitsen op het beschrijven en vergelijken van 
het dieet en voedselgebruiken van de verschillende bewoners van het fort. De 
toegepaste werkwijze met betrekking tot het zoöarcheologisch onderzoek 
wordt hieronder besproken en de resultaten van het onderzoek worden in 
het daaropvolgende stuk behandeld. Tot slot zullen de bevindingen worden 
bediscussieerd aan de hand van de gestelde onderzoeksvraag.

5.3.2 Onderzoeksmethodiek

De gegevens van het dierlijk botmateriaal zijn gedocumenteerd in een data-
basebestand, waarin parameters zoals de dierklasse, diersoort, skeletelement, 
gewicht, fragmentgrootte, deel van het skeletelement en het geslacht per bot 
zijn opgeslagen. Indien verschillende skeletelementen tot hetzelfde individu 
behoren hebben ze een associatiecode gekregen. Wanneer een skeletelement 
van een zoogdier niet op soort gedetermineerd kan worden is het, indien 
mogelijk, ingedeeld in een grootteklasse. Deze klassen zijn groot zoogdier 
(o.a. rund en paard), middelgroot zoogdier (o.a. schaap, geit, varken en hond) 
en klein zoogdier (o.a. kat en konijn). Aangezien schaap en geit op morfologisch 
niveau nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden, met uitzondering van 
schedel- en hoornpitresten, is voor deze twee diersoorten een gecombineerde 
groep gecreëerd.

Naast de opgeslagen standaardgegevens in het databasebestand is er – wanneer 
een skeletelement de benodigde karakteristieken bezit – tevens informatie 
verzameld over de leeftijd van een individu op het moment van overlijden. Deze 
leeftijd is door middel van twee manieren te bepalen; het registreren van de 
doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en/of de vergroeiingsstadia 
van skeletelementen. 

De registratieprocedure voor het bepalen van een leeftijd op basis van gebits-
elementen is gebaseerd op de methodiek gepubliceerd door Grant.217 Op het 
moment dat een tand doorbreekt is deze nog volledig omsloten door een laag 
wit tandglazuur. Door het kauwen slijt deze laag tandglazuur en wordt het 
onderliggende, donkerdere tandbeen zichtbaar. Tijdens de levensduur van een 
individu blijft het gebit continu slijten door gebruik, waardoor het patroon 
van dit donkere tandbeen geleidelijk vervormt. Grant heeft, voor tanden 
uit de onderkaak, fasen in dit slijtageproces in kaart gebracht. Deze worden 
tandslijtagestadia (tooth wear stages of TWS) genoemd. Wanneer in een 
kaak voldoende ware kiezen aanwezig zijn, worden aan de tandslijtagestadia 
numerieke waarden gekoppeld om de mandible wear stage (MWS) te 

216 Hessing et al. 2017.
217 Grant 1982.
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kunnen berekenen. Deze MWS levert vervolgens een leeftijdsindicatie op. 
Hambleton218 heeft de gegevens van Grant gecombineerd met leeftijdsklassen 
opgesteld door Halstead en Payne219, waardoor het mogelijk is om de relatieve 
leeftijdssequentie van Grant te vervangen door leeftijdscategorieën. 

Een tweede standaard toegepaste methodiek voor leeftijdsbepaling is gebaseerd 
op het documenteren van de vergroeiingsstadia van skeletelementen. 
Habermehl220 heeft voor verscheidene gedomesticeerde en wilde zoogdier-
soorten onderzocht op welke leeftijden botonderdelen (zoals bijvoorbeeld de 
epifyse en diafyse) fuseren en welke morfologische kenmerken zichtbaar zijn 
gedurende de ontwikkeling van skeletelementen. 

Bijzondere kenmerken op het dierlijk botmateriaal, zoals aanwijzingen voor 
ziektebeelden, vraat, slacht en beenbewerking, zijn – mits aanwezig – 
genoteerd en beschreven in het databasebestand. De registratiemethode 
voor het beschrijven van specifieke slachtsporen is ontleend aan de werkwijze 
gepubliceerd door Lauwerier.221  

Een aantal typen skeletelementen lenen zich, mits ze voldoende compleet 
zijn, voor het nemen van gestandaardiseerde maten. De werkwijze voor het 
nemen van deze maten is vastgesteld door Von den Driesch.222 De grootste 
lengtemaat van complete pijpbeenderen kan bijvoorbeeld gebruikt worden om 
de schofthoogtes van gedomesticeerde zoogdieren te bepalen.

5.3.3 Algemene resultaten

Het vondstmateriaal van het Fort van Venlo bevat 656 fragmenten dierlijk bot 
dat, na het aan elkaar passen van de bij elkaar horende fragmenten, neerkomt 
op een totaal van 630 skeletelementen.223 Hiervan zij 24 skeletelementen 
afkomstig uit recente contexten en worden derhalve niet verder behandeld. Het 
botmateriaal dat te relateren is aan de Spaanse en Staatse bezettingen van het 
fort is goed geconserveerd224 en matig tot redelijk gefragmenteerd. 

Ongeveer 40% van de verzamelde skeletelementen dateert tot de Spaanse 
bezetting en ongeveer 60% tot de Staatse bezetting. Tabel 5.8 laat zien dat voor 
beide perioden het merendeel van de dierlijke resten afkomstig is uit (afval)
kuilen. Andere grondsporen waaruit botmateriaal is verzameld zijn de asbak, 
kelders en een muurinsteek. Het soortenspectrum (tabel 5.8) toont weinig 
verschillen tussen de twee groepen. Gedurende beide perioden is het vee (rund, 
schaap/geit en varken) de meest vertegenwoordigde categorie. Daarnaast zijn 
enkele skeletelementen van huisdieren (hond en kat), jachtwild (konijn en 
haas), vogels (o.a. kip en eend) en vissen (o.a. snoek) aangetroffen. Op basis van 
het soortenspectrum is het meest opvallende verschil tussen de twee groepen 
de afwezigheid van vogel- en visresten ten tijde van de Spaanse bezetting, 
in tegenstelling tot een (lichtelijk) meer prominente aanwezigheid van deze 
dierklassen gedurende de Staatse bezetting.

218 Hambleton 1999.
219 Halstead 1985; Payne 1973.
220 Habermehl 1975; Habermehl 

1985.
221 Lauwerier 1988.
222 Von den Driesch 1976.
223 Zie bijlagen 5C (1 t/m 

6) voor het complete 
determinatieoverzicht.

224 Conserveringsklasse 1 
conform Huisman et al. 2009.
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  Spaanse bezetting     Staatse bezetting  

Soort Totaal Kuil Asbak Asbakvulling Muurinsteek Totaal Kuil Kelder Asbakvulling

Rund 56 52 1 3 61 44 7 10

Schaap / geit 17 15 2 22 21 1

Varken 27 26 1 27 18 9

Hond 0 3 3

Kat 2 2 0

Konijn 1 1 1 1

Haas 0 1 1

Grote zoogdieren 63 55 6 1 1 103 88 3 12

Middelgrote zoogdieren 28 27 1 66 63 3

Kleine zoogdieren 0 1 1

Zoogdieren 49 49 49 45 2 2

Kip 2 2 8 8

Wilde / tamme eend 0 13 13

Vogels 1 1 2 2

Snoek 0 1 1

Vissen 0 2 2

Totaal 246 229 8 1 8 360 309 13 38

5.3.4 Dierlijke resten gerelateerd aan de Spaanse bezetting

Uit de grondsporen gerelateerd aan de Spaanse bezetting van het fort zijn in 
totaal 246 skeletelementen afkomstig (tabel 5.8). De meeste botten behoren 
toe aan rund (n=56), gevolgd door varken (n=26) en schaap/geit (n=17). Van kat, 
konijn en kip zijn slechts één of twee skeletelementen opgegraven. Visresten 
zijn binnen dit assemblage volledig afwezig. Bijna 60% van het totale aantal 
skeletelementen (n=141) is te gefragmenteerd om op soort te determineren. 

- Gedomesticeerde zoogdieren
Het overzicht van de aangetroffen skeletelementen (tabel 5.9) laat zien dat 
van rund, schaap/geit en varken zowel vleesarme (kop en onderpoten) als 
vleesrijke (romp en bovenpoten) lichaamsdelen zijn vertegenwoordigd binnen 
het assemblage.225 Dit suggereert dat het verzamelde botmateriaal bestaat 
uit een combinatie van slacht- en consumptieafval. In tabel 5.9 is te zien dat 
de skeletelementen van de niet op soort gedetermineerde zoogdieren (Grote 
zoogdieren, Middelgrote zoogdieren en Zoogdieren) vooral bestaan uit wervel-, 
rib- en pijpbeenfragmenten. Deze typen skeletelementen zijn lastig op soort te 
brengen en het is waarschijnlijk dat het merendeel van de grote zoogdierresten 
van rund afkomstig is. Hetzelfde kan worden gesteld voor de skeletelementen 
gecategoriseerd als middelgroot zoogdier, welke vermoedelijk hoofdzakelijk aan 
schaap/geit of varken toebehoren.

Tabel 5.8  Overzicht van 

grondsporen met dierlijke 

resten van de Spaanse en 

Staatse bezetting.

225 Uerpmann 1973.
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Skeletelement Totaal Rund Schaap / geit Varken Grote zoogdieren
Middelgrote 
zoogdieren

Zoogdieren

Schedel 3 1 1 1

Bovenkaak 2 1 1

Onderkaak 5 3 1 1

Gebitselement bovenkaak 5 3 1 1

Gebitselement onderkaak 8 6 1 1

Atlas 1 1

Halswervel 3 1 1 1

Borstwervel 5 3 1 1

Lendenwervel 6 1 3 2

Heiligbeen 3 3

Wervel 17 9 3 5

Rib 48 35 10 3

Ribkraakbeen 1 1

Schouderblad 3 2 1

Opperarmbeen 5 2 1 2

Spaakbeen 12 4 2 6

Ellepijp 3 2 1

Spaakbeen-ellepijp 2 2

Handwortelbeen 4 2 2

Middenhandsbeen 1 1

Derde middenhandsbeen 3 3

Vierde middenhandsbeen 1 1

Bekken 9 3 4 1 1

Dijbeen 3 2 1

Knieschijf 1 1

Scheenbeen 6 3 1 1 1

Sprongbeen 7 5 1 1

Hielbeen 2 2

Middenvoetsbeen 3 3

Derde middenvoetsbeen 1 1

Middenhandsbeen / middenvoetsbeen 2 2

Proximale falanx 10 3 2 5

Middelste falanx 4 1 3

Distale falanx 2 2

Pijpbeen 17 7 6 4

Niet te determineren 32 2 30

Totaal 240 56 17 27 63 28 49

Tabel 5.9  Skeletelementen-

overzicht van de dierlijke 

resten gedurende de Spaanse 

bezetting.
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Negentien skeletelementen van rund zijn geschikt voor het bepalen van de 
slachtleeftijd aan de hand van hun vergroeiingsstadia. Op basis hiervan kan 
worden gezegd dat enkele dieren werden geslacht op een leeftijd jonger dan 
2 jaar. De aanwezigheid van jonge runderen/kalveren wordt tevens aangetoond 
door de vondst van twee onvolgroeide sprongbeenderen uit een van de (afval)
kuilen (S104036). Het merendeel van de runderen werd echter ouder dan 
2 jaar; de leeftijdsindicaties wijzen uit dat het gros van de dieren op een leeftijd 
tussen de 2 en 4 jaar werd geslacht. De vier leeftijdsbepalingen op basis van 
de gebitsslijtage tonen een vergelijkbaar beeld. Eén onderkaak is afkomstig 
van een pasgeboren kalf en de andere drie skeletelementen zijn van oudere 
individuen. Op enkele skeletelementen van rund zijn bijzondere kenmerken 
zichtbaar. Een sprongbeen vertoond sporen van verhitting en op drie andere 
botten zijn haksporen zichtbaar. Andere bijzonderheden zijn op de resten van 
rund niet waargenomen.

De leeftijdsindicaties van schaap/geit zijn zeer beperkt en erg uiteenlopend. De 
vergroeiingsstadia van vijf skeletelementen laat één individu zien die rond een 
leeftijd van ongeveer 5 maanden werd geslacht. De overige vier dieren werden 
allemaal minimaal 1 jaar oud, met een uitschieter die een minimumleeftijd van 
3½ jaar impliceert. De twee leeftijdsbepalingen op basis van de gebitsslijtage 
behoren toe aan individuen die respectievelijk tussen 2-4 jaar en 4-6 jaar werden 
geslacht. Het enige bijzondere kenmerk op de botten van schaap/geit betreft 
een hakspoor op een bekkenfragment. Van een spaakbeen van schaap/geit is 
de schofthoogte gereconstrueerd aan de hand van de grootste lengtemaat. De 
schofthoogte van het individu is berekend op 55,5 centimeter.226

Dertien skeletelementen van varken zijn geschikt bevonden voor het geven van 
een leeftijdsindicatie. De vergroeiingsstadia van de skeletelementen tonen geen 
eenduidig bewijs voor de aanwezigheid van varkens ouder dan 2 jaar. Vermoe-
delijk werden alle individuen voor of rond deze leeftijd geslacht. 
Leeftijdsgegevens op basis van de gebitsslijtage zijn niet voorhanden. Op 
een middenhandsbeen van varken bevindt zich een hakspoor. Andere bijzon-
derheden zijn niet zichtbaar op de varkensbotten. 

Het vierde gedomesticeerde zoogdier aangetroffen in grondsporen daterend 
tot de Spaanse bezetting betreft kat. In een (afval)kuil (S104035) zijn een 
opper-armbeen- en een bekkenfragment van een kat opgegraven. Beide 
skeletelementen zijn volledig volgroeid en het is goed mogelijk dat ze aan 
hetzelfde individu toebehoren. Over het algemeen worden katten niet 
beschouwd als consumptie-dieren, maar ten tijde van een belegering en 
voedselschaarste is het niet ondenkbaar dat de dieren werden gevangen 
en gegeten. Het geringe aantal skeletelementen in de (afval)kuilen en de 
afwezigheid van slachtsporen op de botten doet echter vermoeden dat de 
kat(ten) fungeerden als gezelschapsdieren. 

226 Voor de schofthoogte-
berekeningen zijn de 
vermenigvuldigingsfactoren 
gebruikt zoals vastgesteld 
door Teichert (1975).
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- Jachtwild en vogels
Het aantal skeletelementen dat kan worden toegekend aan jachtwild 
en gevogelte is zeer beperkt (n=4). In een (afval)kuil (S110030) is een 
dijbeenfragment van konijn aangetroffen en in twee andere (afval)kuilen 
(S104032 en S104035) zijn twee vleugelbotten van kip opgegraven. Uit een 
muurinsteek (S109004) is een pijpbeen van een niet op soort te determineren 
vogel verzameld. De aandeel van jachtwild en vogels in het dieet van de Spaanse 
bewoners is door het kleine aantal resten moeilijk vast te stellen. Het is mogelijk 
dat de bezetters in de omgeving van het fort sporadisch op klein wild jaagden 
en dat kippen ter plaatse werden gehouden hun voor eieren en vlees. Het is 
tevens denkbaar dat deze producten werden verhandeld door omwonenden 
met de bezetters van het fort. 

5.3.5 Dierlijke resten gerelateerd aan de Staatse bezetting

In totaal zijn 360 skeletelementen te koppelen aan grondsporen ten tijde van de 
Staatse bezetting (tabel 5.8). Rund is opnieuw het meest voorkomende diersoort 
(n=61), gevolgd door varken (n=27) en schaap/geit (n=22). Verder zijn er enkele 
botten van hond, konijn, haas, vogels en vissen opgegraven. Iets meer dan 60% 
van het totale aantal skeletelementen (n=223) is te gefragmenteerd om op soort 
te determineren.

- Gedomesticeerde zoogdieren
Tabel 5.10 toont aan dat van rund, schaap/geit en varken zowel vleesarme (kop 
en onderpoten) als vleesrijke (romp en bovenpoten) lichaamsdelen aanwezig 
zijn.227 Dit impliceert dat het assemblage bestaat uit een combinatie van slacht- 
en consumptieafval. De skeletelementen van de niet op soort gedetermineerde 
zoogdieren (Grote zoogdieren, Middelgrote zoogdieren en Zoogdieren) bestaan 
voornamelijk uit fragmenten van wervels, ribben en pijpbeenderen (tabel 5.10). 
Evenals voor het vondstmateriaal gerelateerd aan de Spaanse bezetting, is het 
gros van deze grote zoogdierbotten vermoedelijk aan rund toe te kennen en 
het merendeel van deze middelgrote zoogdierresten aan schaap/geit of varken. 

De vergroeiingsstadia van 21 skeletelementen zijn geschikt voor het geven van 
een leeftijdsindicatie. De resultaten tonen een vergelijkbaar beeld als voor de 
Spaanse bezettingsfase; enkele dieren werden op jonge leeftijd geslacht, maar 
de slachtpiek lag op een leeftijd tussen de 2 en 4 jaar. Er is geen bewijs voor 
individuen die ouder dan 4 jaar werden. Leeftijdsgegevens op basis van de 
gebitsslijtage zijn voor geen van de gedomesticeerde zoogdieren beschikbaar. 
Op een aantal skeletelementen van rund zijn bijzondere kenmerken zichtbaar; 
twee botten vertonen sporen van verhitting en op enkele skeletelementen zijn 
slachtsporen zichtbaar. Op een bekkenfragment zijn sporen van knaagdiervraat 
te zien. Van een middenhandsbeen van rund is de grootste lengtemaat 
genomen om de schofthoogte te reconstrueren. Deze is berekend op 119,3 
centimeter.228

227 Uerpmann 1973.
228 Voor de schofthoogte-

berekeningen zijn de 
vermenigvuldigingsfactoren 
gebruikt zoals vastgesteld 
door Matolcsi (1970).
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Skeletelement Totaal Rund Schaap / geit Varken Grote zoogdieren
Middelgrote 
zoogdieren

Zoogdieren

Schedel 3 2 1

Onderkaak 3 3

Tongbeen 5 2 3

Gebitselement bovenkaak 1 1

Gebitselement 1 1

Atlas 1 1

Halswervel 16 2 1 11 2

Borstwervel 14 7 5 2

Lendenwervel 14 2 9 3

Heiligbeen 4 1 3

Wervel 13 8 1 4

Rib 106 5 45 55 1

Ribkraakbeen 7 1 6

Schouderblad 7 2 1 2 2

Opperarmbeen 11 3 3 1 4

Spaakbeen 9 2 3 4

Ellepijp 1 1

Handwortelbeen 1 1

Middenhandsbeen 4 2 2

Derde middenhandsbeen 1 1

Vierde middenhandsbeen 2 2

Bekken 5 4 1

Dijbeen 9 4 4 1

Knieschijf 1 1

Scheenbeen 14 9 2 1 2

Sprongbeen 2 2

Hielbeen 2 2

Middenvoetsbeen 4 4

Tweede middenvoetsbeen 2 2

Derde middenvoetsbeen 1 1

Vierde middenvoetsbeen 1 1

Vijfde middenvoetsbeen 2 2

Middenhandsbeen / middenvoetsbeen 3 3

Proximale falanx 9 4 2 3

Middelste falanx 5 3 2

Distale falanx 2 2

Pijpbeen 20 11 2 7

Sesambeentje 1 1

Niet te determineren 21 6 15

Totaal 328 61 22 27 103 66 49

Tabel 5.10  Skeletelementen-

overzicht van de dierlijke 

resten gedurende de Staatse 

bezetting.
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De vergroeiingsstadia van acht skeletelementen van schaap/geit tonen bewijs 
voor de slacht van zowel jonge als volwassen individuen. Een onvolgroeid 
spaakbeen van een lam laat zien dat dit dier voor een leeftijd van 4 maanden 
werd geslacht. Het merendeel van de dieren werd echter pas op volwassen 
leeftijd geslacht. Er is tevens bewijs dat enkele individuen minimaal 3-3½ jaar 
oud werden. Op de botten van schaap/geit zijn geen bijzondere kenmerken 
waargenomen. 

De vergroeiingsstadia van nagenoeg alle varkensbotten tonen aan dat de dieren 
voor een leeftijd van 2-2½ jaar werden geslacht. Slechts één van de veertien 
skeletelementen laat een (uitschietende) slachtleeftijd zien van rond de 3½ 
jaar. In een asbak (S110031) en een (afval)kuil (S110026) zijn de geassocieerde 
skeletelementen van twee varkensvoeten opgegraven. Op twee varkensbotten 
zijn bijzondere kenmerken herkend; een middenhands-/middenvoetsbeen 
vertoont sporen van verhitting en op een hielbeen is een snijspoor zichtbaar. 
Andere bijzonderheden zijn op de varkensbotten niet te zien.

In een (afval)kuil (S104021) zijn enkele hondenribben opgegraven. Aangezien 
op de skeletelementen geen slachtsporen zitten, geldt hiervoor dezelfde 
conclusie als voor de kat(ten) daterend tot de Spaanse bezetting. Vermoedelijk 
zijn deze dieren niet geconsumeerd, maar fungeerden ze als waak- en/of 
gezelschapsdieren. 

- Jachtwild, vogels en vissen
In vergelijking met de Spaanse bezetting zijn resten van klein wild, vogels 
en vissen ten tijde van de Staatse bezetting voorkomender, hoewel ze nog 
steeds slechts een klein deel uitmaken van het volledige assemblage (ongeveer 
8%). Van zowel konijn als haas zijn respectievelijk een schouderblad en een 
scheenbeen opgegraven. Op het scheenbeen van de haas zijn vraatsporen 
zichtbaar, mogelijk van een kat of een ander klein roofdier. Het assemblage 
vogelresten bestaat uit kip, wilde/tamme eend en enkele niet op soort te 
determineren vogelbotten. Alle 23 vogelbotten zijn afkomstig uit twee (afval)
kuilen (S104021 en S110026). Van zowel kip als eend zijn skeletelementen uit 
diverse lichaamsdelen aangetroffen in de kuilen, wat doet vermoeden dat de 
dieren lokaal werden geslacht. Op twee skeletelementen van eend zijn een 
snij- en hakspoor zichtbaar. Het handmatig verzamelen van vondstmateriaal uit 
de kuilen heeft drie visresten opgeleverd. Eén onderkaak van snoek en twee 
niet op soort te brengen botfragmenten. Hoewel het aandeel van klein wild, 
gevogelte en vis in het dieet van de Staatse bezetters nog steeds erg gering is, 
doet het bredere soortenspectrum vermoeden dat er gedurende deze periode 
een meer gevarieerde bestaanseconomie bestond. 

5.3.6 Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies

Een uiteenzetting van de resultaten van de Spaanse en Staatse bezetters 
levert weinig significante verschillen op met betrekking tot het dieet en de 
bestaanseconomie. Aan de hand van de hierboven beschreven resultaten is 
duidelijk dat de verhoudingen tussen de drie belangrijkste gedomesticeerde 
zoogdieren (rund, schaap/geit en varken) niet tot nauwelijks verschillen 
tussen de Spaanse en Staatse bezetting van het fort. De aanwezigheid van 
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jong vee gedurende beide bezettingsfasen impliceert dat de dieren lokaal of 
in de nabije omgeving werden gehouden. Daarnaast wijst de aanwezigheid 
van skeletelementen uit vleesarme en vleesrijke lichaamsdelen erop dat het 
slachten van de dieren en de voedselbereiding in het fort plaatsvond. Ten tijde 
van zowel de Spaanse als de Staatse bezetting hebben de bewoners – hetzij 
sporadisch – toegang gehad tot klein wild en gevogelte. Gedurende de Staatse 
bezetting is er een duidelijke toename in het aantal vogelresten zichtbaar en 
is er tevens bewijs voor visconsumptie. Het is echter niet te achterhalen of het 
klein wild, het gevogelte en de vis door eigen hand werd verkregen of met de 
nabije omwoners van het fort werd verhandeld. Het weinige verschil tussen het 
dieet van de Spaanse en Staatse bezetters impliceert dat de bewoners van het 
fort gebruik maakten van de lokale bestaanseconomie, welke gedurende de 
gebruiksfase van het fort niet significant veranderde. 

De hierboven beschreven bevindingen komen overeen met ander onderzoek van 
gelijktijdige militaire vindplaatsen. Een zoöarcheologische analyse uitgevoerd 
op een, eveneens klein, botassemblage uit de militaire contexten van het 
Bogasterrein te Coevorden toont ook dat de nadruk ligt op rund, schaap/geit 
en varken, met soms een aanvulling van (zee)vis.229 Het dieet van de doorsnee 
soldaat lijkt dus vrij standaard. Meer soortvariatie of luxere producten kunnen 
wel worden aangetroffen in archeologische contexten die te koppelen zijn 
aan personen met een hogere rang. Het vondstassemblage uit een beerput 
van de vesting Boutange biedt bijvoorbeeld een kleine inkijk in het leven van 
de commandeur. Naast het gebruikelijke vee zijn in dit assemblage ook resten 
van edelhert, haas, diverse vogel- en vissoorten en oesters aangetroffen.230 Dit 
contrasteert duidelijk met het eerder beschreven soldatendieet. Dierlijke resten 
uit militaire contexten zijn in Nederland slechts weinig onderzocht en voor een 
diepgaander onderzoek naar verschillen in de eetpatronen tussen militaire 
groepen en binnen een militaire rangorde zijn echter grotere vondstassemblages 
vereist.

5.4  Metaal  J.F. van der Weerden

In deze bijdrage betreffende metalen voorwerpen zullen een aantal relevante 
vondstgroepen worden besproken. Als eerste komt de door de tijd gebruikte 
militaire uitrusting aan de orde, daarna de aangetroffen munten. Andere 
categorieën komen, indien van belang, in het rapport bij de betreffende periode 
aan bod.
 
5.4.1 Militaire uitrusting

Er zijn diverse metalen voorwerpen aangetroffen die betrekking hebben op de 
aanwezigheid van militairen in het onderzoeksgebied. Het gaat hierbij onder 
andere om uitrustingsstukken, wapenonderdelen en toebehoren. Hieronder 
worden de verschillende vondstgroepen per periode behandeld, voor zoverre 
deze al niet elders in het rapport aan bod zijn gekomen.

229 Zeiler 2007, 5.
230 Lauwerier 1993, 591.
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- De periode tot 1870 (fort)

Wapens en toebehoren
Er is maar een beperkt aantal voorwerpen, afgezien van projectielen, gevonden 
dat te koppelen is aan het gebruik van wapens. De grootste vondstgroep die 
behoort tot de categorie militaire uitrusting tot 1870 (fortperiode) is die van de 
loden kogels. Tijdens de opgraving zijn er 126 ronde loden kogels aangetroffen. 
De diameters (kalibers) varieerden tussen 10,5 en 24 mm.

Het duiden van het verschil in kaliber is lastig. De ronde loden kogels zijn al 
sinds de 14e eeuw in gebruik in vuurwapens. Omdat ieder wapen handgemaakt 
is varieert het kaliber per wapen, pas later komen er per krijgsmacht(onderdeel) 
standaard kalibers. Het onderzoeksgebied is diverse malen verdedigd en ver-
overd, zoals in 1586, 1632, 1702 en 1793/94. Al de verschillende legers hebben 
diverse soorten vuurwapens gebruikt, met een veelvoud aan kalibers. Naast 
musketten zijn er ook roeren en pistolen gebruikt. Vanwege het feit dat de 
gegoten kogels nooit mooi rond waren, de loop van een wapen ook niet overal 
even wijd was en er vuil in de loop achterbleef was de doorsnede van de kogel 
altijd kleiner dan het kaliber van het wapen aangaf.  Een musket met een 
kaliber van 10 kogels per pond verschoot hierdoor 1/12 pond kogels.
Nico Arts231 gaat er van uit dat de kogels met een diameter tussen 9 en 13 mm 
rond 1600 voor het pistool zijn, tussen 13 en 16 mm voor het roer en kogels met 
een diameter tussen 16 en 20 mm voor de musket. De nog grotere kogels zijn 
voor de haakbus.  De Jong gaat bij een musket uit van kogels met een gewicht 
van 1/12 pond (met een diameter van circa 18,6 mm) en bij het roer van kogels 
van 1/24 van een pond, waarbij de diameter circa 14,7 mm is.232  
Uit het voorafgaande volgt dat op het onderzoeksterrein zowel pistool-, roer-, 
musket- als haakbuskogels gevonden zijn. De grenzen tussen de verschillende 
wapentypes zijn hierbij niet duidelijk. Bij langdurige belegering en verdediging 
zal vooral het geweer een grote rol spelen, het pistool zal slechts kort, in 
de laatste fase van het conflict, een rol spelen. Het ligt voor de hand dat de 
aangetroffen kogels de weerslag zijn van zeker 300 jaar krijgsgeschiedenis 
op het onderzoeksgebied.  Het is evenwel niet mogelijk de ouderdom van 
individuele kogels te bepalen. Dit geldt ook voor de herkomst. Er wordt soms 
geopperd dat de loodsamenstelling iets kan vertellen over de herkomst, maar 
er kan worden aangenomen dat een leger dat al langer dan enige weken 
rondtrekt door zijn oorspronkelijke kogels heen is en een nieuwe voorraad heeft 
moeten gieten. Hierbij zal ongetwijfeld gebruik worden gemaakt van het in de 
buurt aanwezige (dak)lood.

Kledingaccessoires
Het is lastig om kledingaccessoires toe te wijzen aan militaire aanwezigheid. 
De knopen en gespen kunnen net zo goed een civiele herkomst hebben en 
hebben vaak geen duidelijk afwijkende vorm. Slechts de aanwezigheid op het 
fortterrein doet vermoeden dat ze militair gebruikt kunnen zijn. Een enkele 
knoop en gesp dateren uit de periode dat het fort in gebruik was.

231 Arts 1992.
232 De Jong 1997.
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- De periode 1910-1940 (kazerne)

In deze periode is het onderzoeksterrein bij het Nederlandse leger in gebruik en 
is het vondstmateriaal te koppelen aan het gebruiken van de kazerne. Ook hier 
kunnen verschillende vondstgroepen onderscheiden worden. Bij het overzicht 
van deze en de volgende periode worden, waar nodig, ook de vondsten van ECG  
betrokken. 

Wapens en toebehoren 
Er is maar één echt wapenonderdeel aangetroffen, een loop- of korrelbescher-
mer voor het Mannlicher- of Hembruggeweer (vnr. 4). Dit geweer werd in 1895 
ingevoerd als standaardwapen voor het Nederlandse leger. Het is in feite een 
Oostenrijks Mannlichergeweer met een kaliber van 6,5 mm (patroonaanduiding 
6,5x53,5r) met een lengte van 1,29 m en een gewicht van 4,2 kg.233  De naam 
Hembruggeweer is ontleend aan de plaats waar deze vanaf 1904 gefabriceerd 
werden, namelijk de Artillerie Inrichtingen te Hembrug (Zaandam). De oudere 
wapens zijn geproduceerd bij Steyr in Oostenrijk. De eerste jaren, tot 1898, 
kwam ook de munitie uit Oostenrijk (G. Roth). Het Hembruggeweer bleef tot 
1940 het standaardwapen, al komen er voor de verschillende legeronderdelen 
wel verschillende uitvoeringen in omloop, zoals de Karabijn No. 4 Oud Model 
Wielrijders en de Karabijn No. 3 Nieuw Model voor de Genie. De loopbeschermer 
is niet aan één type wapen toe te schrijven. Vaak is in de beugel op de bescher-
mer het serienummer van het wapen ingeslagen, waardoor het type te achter-
halen is. Helaas ontbreekt bij het gevonden exemplaar de beugel, misschien een 
reden tot afdanken.
De munitie voor het Hembruggeweer kent vele uitvoeringen, naast de scherpe 
patroon No. 1 zijn er ook losse, exercitie, Marga (voor kamerschietoefeningen) 
en wachtpatronen. Elk type heeft zijn eigen kenmerken, die met een afwijkende 
kleur of een ingeslagen stempel op de bodem worden aangegeven. Een cirkel 
op de hulsbodem geeft aan dat de huls hersteld (hergebruikt) is voor een 
scherpe patroon, een kornagelpunt geeft een losse patroon aan en een kruis 
een Marga-patroon. Van de 13 aangetroffen Hembrughulzen is er een aantal 
meerdere malen gebruikt. Daarnaast was er een exercitiepatroon aanwezig, 
met een houten staaf in plaats van het normale projectiel. Wat opvalt is dat 
de meeste hulzen van het oudere type zijn, waarbij de hulsbodem wat bol is. 
Dit type is tot in de jaren ’20 aangemaakt. De weinige bodemstempels die te 
ontcijferen waren lieten zien dat de betreffende hulzen uit 1902, 1913 (2x) en 
1922 kwamen.

Uitrusting
Het circa 30 jarige vooroorlogse gebruik van de kazerne heeft er voor gezorgd 
dat er talloze (vaak kleinere) uitrustingsstukken zijn verloren. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de vier knopen met daarop de Nederlandse leeuw, gebruikelijk 
voor de Nederlandse uniformen van vóór 1940. Hierbij hoort ook de met de 
leeuw gesierde riemhouder. Een drietal knopen vertoont op de achterkant een 
merk, W. Parree Utrecht (2x) en Gero. Een laatste uitrustingsstuk uit die periode 
is een kokarde voor een manschappenkepie.

233 Lenselink 1975, 73.



187                                                                                       Venlo, Kazerneterrein

- De periode 1940-1946 (Duitsers en geallieerden)
In deze periode kende de kazerne diverse gebruikers. Van 1940 tot en met 
begin december 1944 was op het terrein de Duitse bezetter actief. Welke 
legeronderdelen dit precies waren is niet geheel duidelijk. Van december 1944 
tot september 1945 is de kazerne in gebruik bij de geallieerden, waarschijnlijk 
voornamelijk de Britten. Later nemen de Nederlanders het terrein weer 
in gebruik, waarbij er wel tot de herfst van 1946 Duitse krijgsgevangenen 
aanwezig blijven, zoals beschreven in eerdere hoofdstukken van dit rapport. 
Hieronder wordt achtereenvolgend het Duitse en geallieerde vondstmateriaal 
beschreven, voor zover dit niet in eerdere hoofdstukken aan de orde is 
gekomen. Er kan van worden uitgegaan dat de Nederlanders net na de oorlog 
gebruikt hebben gemaakt van geallieerd materiaal. Waar nodig worden de 
gegevens van ECG geraadpleegd.234

Wapens en toebehoren
Duitse wapens of onderdelen daarvan zijn niet aangetroffen. Er is wel Duitse 
munitie aangetroffen, maar in mindere mate dan tijdens eerdere onderzoeken. 
In het totaal zijn er negen hulzen (7,92x57 mm) van het standaard Duitse 
Mausergeweer verzameld. De hulzen zijn zowel van messing, verkoperd staal, 
als  van gelakt staal, wat de ontwikkeling door de tijd aangeeft. Daarnaast 
is er een gebroken exercitiepatroon aanwezig (vnr. 15 en 44), gebruikt voor 
laadoefeningen voor het Mausergeweer. 

Een laatste kleinkaliber munitieonderdeel betreft een huls in het kaliber 9x23 
mm. Dit is een van oorsprong Oostenrijks kaliber dat vrij weinig voorkomt. Bij 
de “Anschluss” in 1938 vervielen de wapens van het Oostenrijkse leger aan 
Duitsland. De 9x23 mm Steyr patronen werden vooral gebruikt in het Steyr 
pistool model 1912 en het machinepistool model 1934 (MP 34). Met dit soort 
wapens werden meestal politietroepen en tweede linietroepen uitgerust. 
Daarnaast beschikten sommige officieren over niet-reguliere pistolen als 
persoonlijk wapen.
Van de overige Duitse bewapening is nog een staart van een 8 cm mortier het 
vermelden waard, de overige munitieonderdelen zijn al behandeld bij het 
hoofdstuk van de Duitse mijnruimers. Ook het verhaal over de persoonlijke 
uitrusting is daar terug te vinden.

Net als bij de Duitsers het geval is, zijn ook wapens van geallieerde zijde ditmaal 
niet aangetroffen, enkel wat kleinkaliber munitie en granaatscherven. Naast de 

Afb 5.25  Een standaard 

Duitse exercitiepatroon.235

234 De Leeuw 2018.
235 https://picclick.de/Exerzier-

Patrone-Attrappen-Dummy-
792x57-aus-264327158547.
html
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al beschreven in een fles opgeborgen 9x19 mm Stengunmunitie zijn er nog 
verscheidene losse .303 (7,7x56R mm) hulzen gevonden, verspreid over het 
opgravingsterrein. Van de veertien hulzen waren er maar een paar verder 
identificeerbaar. Opvallend is de aanwezigheid van een huls met de bodem-
stempeling “WRA 1942 .303”. Deze munitie is in Amerika bij de Winchester 
Repeating Arms Company in New Haven, Connecticut aangemaakt voor het 
Britse leger, dat zelf met capaciteitsproblemen kampte. Uit deze fabriek 
komen ook grote hoeveelheden 9x19 mm patronen, vanwege dezelfde reden. 
Daarnaast is er een huls van een losse patroon aanwezig van het Belgische merk 
FN, daterend in 1948. De Nederlandse munitieproductie komt pas enkele jaren 
later weer op gang, waardoor oefenmunitie in de eerste jaren na de oorlog 
vooral uit België komt.
Van het Britse leger zijn verder afkomstig twee veiligheidsdoppen (safety 
caps) van de 2 inch mortiergranaat, enkele scherven van granaatontstekers en 
enkele geleidebanden van zowel de 25 ponder- als de 5,5 inch-granaat. Deze 
granaatonderdelen zijn te koppelen aan de bevrijding van Blerick of de periode 
direct daar aan voorafgaand.
 
5.4.2 Munten

Tijdens het onderhavige onderzoek zijn relatief weinig munten teruggevonden, 
in het totaal 21. Gezien het grote aantal musketkogels (126) en andere metaal-
vondsten, ligt dit niet aan de methode van onderzoek. Naast de gebruikelijke 
duiten en centen zijn er ook enkele interessante munten aangetroffen.

Er zijn twee middeleeuwse munten op het terrein gevonden. De eerste munt 
betreft een gehalveerde zilveren penning (vnr. 18) met een diameter van 17 mm 
en een gewicht van 0,8 gram.

De voorzijde van de munt vertoont een kruis met in de hoeken een bolletje, 
daarnaast zijn er nog resten van een onleesbaar randschrift zichtbaar. De 
keerzijde is minder goed geslagen, er lijkt één woord aanwezig, dat of eindigt 
op IA of begint met VI. Vergelijking met andere, complete penningen wijst uit 
dat het hierbij gaat om een penning van keizer Otto III, geslagen te Keulen 
(Colonia) tussen 983 en 996.236

Het halveren (of zelfs in vieren knippen) van munten is geruime tijd een 
beproefde methode geweest om kleingeld te genereren. De afrekening ging 
namelijk op het gewicht in zilver, niet naar het soort munt.

Afb. 5.26  De gehalveerde 

penning.

236 http://www.
bonatiele.nl/FDETNL1/
middeleeuwsemunten.html
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De tweede middeleeuwse munt betreft, gezien de grootte, een dubbele mijt 
(vnr. 19). Dit soort munten is gemaakt van biljoen, een koper/zilverlegering. 
De munt is koperkleurig, het zilvergehalte is erg laag. Eén zijde van de munt 
vertoont een kruis, de keerzijde is onleesbaar. De datering ligt in het einde van 
de 14e eeuw of in de 15e eeuw.

Uit de beginperiode van het fort zijn twee duiten van Gelderland (1634, 1626-
1636), en duit van Roermond (1650-1678), een oord van Luik (1612-1650) en 
twee valse munten (vnr. 49). Diverse plaatsjes lang de Maas maakten al van 
oudsher goedkope munten aan. Deze munten waren meestal imitaties van 
bestaande munten, maar dan van een lager gehalte aan edelmetaal of, in het 
geval van kopergeld, van een beduidend kleiner formaat. Berucht zijn vooral 
de munten uit graafschappen Gronsveld (muntslag tot 1719) en Reckheim (tot 
circa 1702), waar grote aantallen minderwaardige munten in circulatie worden 
gebracht. Deze munten waren een doorn in het oog van de Republiek en met 
name Holland. In 1702 vond er in Holland een sanering van het kopergeld 
plaats, waarbij de oude Hollandse duiten nog maar de helft waard waren en 
andere duiten of imitaties niet meer als geldig betaalmiddel gebruikt konden 
worden.238 De andere provincies volgden dit voorbeeld, waardoor het maken 
van imitaties niet meer rendabel was.

De eerste valse munt komt uit Gronsveld en betreft een nabootsing van een
4 heller van Aken. Deze munt is aanzienlijk kleiner dan de originele munt. Op 
de voorzijde van de munt staat de adelaar van de stad Aken, met onder zijn 
klauwen de laatste twee cijfers van het jaartal. De gevonden munt lijkt rechts 
onder de klauw een 8 te hebben, wat kan verwijzen naar 1638 of 1658.239 
De tweede valse munt komt uit Reckheim en is een imitatie van een duit van 
Utrecht. De stad Utrecht introduceerde in 1657 een nieuw type duit, die vrijwel 
meteen door Reckheim werd gekopieerd.240 Opvallend is dat Reckheim eigenlijk 
een gecombineerde imitatie uitgeeft, waarbij van de oude duit de aanduiding 
“Traiectum” wordt verbasterd naar “Trarec”, terwijl van de nieuwe duit de om 
de tekst staande vierpas wordt overgenomen. Aan de voorzijde van de munt is 
een imitatie van het wapen van Utrecht zichtbaar. Er kan van worden uitgegaan 
dat de circulatie van de valse munten gelijktijdig is met de originele munten. 
Overigens kreeg de stad Utrecht pas vanaf 1711 beschikking over nieuwe, 
zwaardere duiten, terwijl al vanaf 1702 de oude duiten in waarde gehalveerd 
werden.241 De slechte slag van de gevonden duit laat al meteen zien dat hier 
sprake zal zijn van een valse munt.

Afb. 5.27  Een vergelijkbare 
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Keulen.237

237 https://www.numisbids.
com/n.php?search=II%20
Pfennig&p=sale&sid=391

238 Van Beek et al. 1985, 120.
239 http://www.duiten.nl/
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241 http://www.duiten.nl/



Archeologisch onderzoek 190

Uit de Tweede Wereldoorlog dateren nog vier zinken munten, een cent uit 1942, 
een 10 en een 25 cent uit de periode 1941-1943 en een 10 Reichspfennig uit 
de periode 1940-1945. Vanwege het gebruikte materiaal zijn de meeste zinken 
munten uit de bodem in slechte staat, waardoor het vaak niet mogelijk is het 
exacte jaartal te achterhalen. 

Afb. 5.28  De valse duit van 

Reckheim.
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 6 Synthese

6.1  Romeinse tijd
Tijdens het onderzoek zijn geen sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. 
In het verlengde van spoor 106004 en 106005 zijn door Archeodienst tijdens 
een proefsleuvenonderzoek wel twee greppels gedocumenteerd (s84/340 en 
s92/401), die zijn bestempeld als onderdeel van een Romeinse weg.242 Deze 
conclusie is getrokken op basis van het in de greppels aangetroffen aardewerk 
en de mogelijke ligging van delen van de Romeinse weg (100 m ten oosten van 
het Kazerneterrein). Aanwijzingen voor een wegverharding zijn niet gevonden. 
Tijdens het huidige onderzoek zijn er echter geen verdere aanwijzingen 
gevonden dat het hier daadwerkelijk om een Romeins wegtracé gaat. Er zijn 
geen sporen of aanwijzingen voor een eventuele wegverharding waargenomen 
en ook vondstmateriaal uit deze periode is zeer spaarzaam aanwezig. Het 
aantreffen van een derde greppel met een gelijke oriëntatie en opvulling op 
een afstand van 15 m van de andere twee sporen wijst er op dat het hier niet 
om een Romeinse weg gaat, maar om een greppelsysteem voor de afwatering 
naar de Maas. Een datering in de middeleeuwen of vroege nieuwe tijd ligt dan 
ook meer voor de hand. 

Ook het vondstmateriaal uit de Romeinse tijd is zeer bepekt. Het gaat in 
totaal om slechts negen scherven die uit de bouwvoor afkomstig zijn. Hieruit 
kan worden opgemaakt dat er ter hoogte van het huidige plangebied geen 
Romeinse nederzetting aanwezig was en deze elders gezocht moet worden. 

6.2  Middeleeuwen en vroege nieuwe tijd

Uit de middeleeuwen en vroege nieuwe tijd zijn slechts enkele aanwijsbare 
sporen aangetroffen. Dit in tegenstelling tot sommige eerdere onderzoeken op 
het terrein. Zo heeft Archeodienst vindplaats 3 gedefinieerd, met daarin een 
cluster van haardkuilen en een enkele paalkuil, en vindplaats 5 met de resten 
van een hutkom uit de vroege middeleeuwen.243 

Tijdens de laatste opgravingscampagne zijn er twee mogelijke haardkuilen, 
een palenrij en vijf greppels aangetroffen. De sporen liggen verspreid over het 
terrein en zijn niet duidelijk geclusterd. Het vondstmateriaal is eveneens gering 
in aantal. Slechts elf scherven stammen uit de middeleeuwen of vroege nieuwe 
tijd. Tijdens de opgravingscampagnes van 2012 en 2016 waren de hoeveelheden 
middeleeuws vondstmateriaal en sporen tevens zeer gering. Het MFC-terrein 
lijkt een marginaal gebied dat vooral voor agrarische activiteiten werd gebruikt, 
mogelijk was het te nat voor akkerbouw. Al aan het einde van de Romeinse tijd 242 Van de Graaf 2014.

243 Van de Graaf 2014.
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werden de hogere Maasterrassen als bewoningslocatie opgezocht vanwege het 
toenemende wateroverlast.244 Het onderzoeksgebied is daarna waarschijnlijk 
langere tijd in gebruik geweest als hooi- en grasland, iets wat weinig sporen en 
vondsten nalaat, met uitzondering van de afwateringsgreppels. De haardkuilen 
en de rij paalkuilen lijken samen te hangen met het gebruik van het land voor of 
tijdens de aanleg van het fort. 

6.3  Fort Sint-Michiel

6.3.1 De soldaten- of blokbarakken
In tegenstelling tot de vorige opgravingscampagnes heeft de huidige opgraving 
een behoorlijke kenniswinst opgeleverd met betrekking tot het dagelijkse leven 
in het fort, het gebruik van de gebouwen en de bouw, verbouw en afbraak van 
deze gebouwen. Tijdens het onderzoek zijn de funderingen van drie barakken 
(structuren 1 t/m 3), een poterne, de centrale waterput en inslagen van mortier-
bommen aangetroffen. De onderzochte gebouwen lagen aan de rand van het 
terreplein, dicht tegen de wal. De gebouwen kwamen qua afmetingen en 
inrichting bijna volledig met elkaar overeen en zijn omstreeks 1641 door 
Spaanse troepen aangelegd. Dit geldt ook voor de centraal op het fort gelegen 
waterput. 

De stenen barakken zijn voor het eerst zichtbaar op historisch kaartmateriaal uit 
1645 dat vlak na de voltooiing van het fort is opgetekend.245 Langs de rand van 
het terreplein liggen zes dubbele barakken en één magazijn die in afmetingen 
en vorm nagenoeg exact met elkaar overeenkomen. De barakken hadden een 
afmeting van 100 bij 35 Brabantse voet, wat overeenkomt met 28,50x10 m. 
Zowel barak A, B als C bleken in het veld een vergelijkbare afmeting te hebben 
en komen qua locatie exact overeen met de ligging op historisch kaartmateriaal.  
De barakken waren zogenaamde dubbele barakken die uit rode tot roodpaarse 
veldbrandsteen waren opgetrokken en in vijf kamers per zijde waren ingedeeld 
(10 totaal). Elke ruimte had een eigen ingang en venster. Gezien de spanwijdte 
van het gebouw (11 meter) en het feit dat het gebouw uit twee aan elkaar 
gelegen blokbarakken bestond, kon worden geconcludeerd dat de barak een 
dubbel zadeldak had. Aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw 
vinden er echter veranderingen plaats na de Staatse belegering en overname 
van het fort. Een deel van de oorspronkelijke bebouwing verdwijnt of wordt 
aangepast. Mogelijk vanwege schade die is ontstaan door de belegering of 
omdat er verval had opgetreden. Zo is op kaartmateriaal uit 1723, 1729, 1749 en 
1751 zichtbaar dat barak A volledig is gesloopt, barak B voor bijna drie vierde is 
gesloopt en hier het nieuwe hof van de commandant en de hovenierswoning is 
gelegen en barak C is aangepast.246 

Het fort raakte tijdens de Franse belegering van Venlo in 1793 wederom zwaar 
beschadigd.247 Ook de barakken werden niet ontzien. Het fort gaat na de 
verovering door de Fransen volledig op de schop. De schade moest worden 
hersteld en het geheel moest naar de huidige militaire maatstaven worden 
opgewaardeerd. Op de kaart van Ginot (1810) is zichtbaar dat nagenoeg het 
volledige terreplein leeg is.248 Enkel het gemetselde kruithuis en magazijn zijn 

244 Ter Wal & Tebbens 2012, 8-9.
245 Janssens 1645 in Hermans 

1999, 45.
246 G.J.E. Marlet 1729 in Hermans 

& Moorman 2005, 19; P. 
de la Cruz 1749 (NL-HaNA, 
Oorlog / Plans Gebouwen en 
modeltekeningen, 4.OPG, 
inv.nr. V35); Hattinga 1751 
in Henderikx 2000, 52; 
onbekende kaartmaker 18e 
eeuw in Hermans & Moorman 
2005, 25.

247 Moorman 2005, 26. 
248 Kapitein Ginot 1810 in 

Hermans & Moorman 2005, 
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nog aanwezig. De overige bouwwerken zijn gesloopt en moesten plaatsmaken 
voor nieuwe, moderne gebouwen. De werkzaamheden vonden plaats tussen 
1806 en 1810. Daadwerkelijke stenen kazernes werden echter niet meer 
gebouwd. Op het ‘Vestingplan Venlo voor 1813’ staat wel het plan voor de 
verdere inrichting van de bebouwing ingetekend.249 In plaats van meerdere 
kleine barakken is hier nu slechts één kazerne ingetekend. Deze kazerne was 
langgerekt en lag noordwest-zuidoost georiënteerd in het midden van het 
terreplein. Nadat het fort weer in Nederlandse handen was gekomen, werd er 
een nieuw plan gemaakt voor de bouw van kazernes. In 1848 verschijnt er een 
bouwtekening van houten kazernes voor 100 man met een stenen fundering.250 
Tot daadwerkelijke aanleg kwam het echter wederom niet. In 1867 zou  de 
defensieve functie van het fort definitief vervallen en werd begonnen met de 
ontmanteling. 

In Nederland zijn verschillende Spaanse en Staatse barakken uit de 17e en 
18e eeuw opgegraven. De barakkenbouw uit de 17e eeuw komt bij beide strij-
dende partijen in deze periode sterk met elkaar overeen. Het gaat in de meeste 
gevallen om enkele of dubbele blokbarakken met één of twee verdiepingen. 
De Spaanse barakkencomplexen in de steden lijken wel af te wijken van die 
in de kleinere forten. Een voorbeeld van een Spaans barakkencomplex in een 
stad betreft het complex Sint-Catharinadal in Breda.251 Hier betreft het lange 
blokbarakken met een tweede verdieping, zolder en enkele stallen. De afwijking 
kan logisch worden verklaard. In de steden lagen meer troepen, er was hier 
meer ruimte beschikbaar en de gebouwen waren van een meer permanente 
aard. 

Ook in Coevorden zijn delen van blokbarakken opgegraven. Zo werden er ter 
hoogte van ‘het bastion Utrecht en de Bentheimerpoort’ in 2007 uitbraakkuilen 
en -sleuven van de zuidelijke buitenmuur en mogelijk enkele binnenmuren van 
één van de blokken (verblijven) aangetroffen. Complete funderingen, zoals 
in Blerick, zijn niet bewaard gebleven. Slechts een zeer klein stuk muurwerk 
lag nog in (enkelsteens) verband. Het gebruikte baksteen is oranjerood van 
kleur en had een afmeting van 25x10x5 cm. Sporen van de haarden of verdere 
indeling van de barakken waren niet bewaard gebleven en waren bij eerdere 
sloopwerkzaamheden al verwijderd. Volgens historische bronnen gaat het om 
delen van een langgerekte Staatse barak langs de rand van de bebouwing van 
de stad die hier tussen 1596 en 1609 is aangelegd. De vondsten uit de sporen 
dateren de barak tevens tussen circa 1594 en 1609.252 Op het bolwerk Zeeland 
zijn bij een proefsleuvenonderzoek in 2007, net als bij de Bentheimerpoort,  
uitbraaksleuven- en kuilen gedocumenteerd van een blokbarak. Naast de 
uitbraaksleuven zijn er insteken van muurwerk en een deel van een vlijlaag 
gedocumenteerd. Het betreft zeer waarschijnlijk de zuidelijke buitenmuur en 
delen van de binnenmuren van de verblijven. Doordat slechts een klein deel 
van de barak werd aangesneden, zijn er geen verdere details bekend.253 In 2018 
zijn er wederom opgravingen uitgevoerd ter hoogte van de Bentheimerstraat. 
Het rapport is nog niet gepubliceerd, maar er zijn wel enkele persfoto’s van de 
opgraving die mogelijk meer kunnen zeggen. Aan de hand van de foto’s en 
filmmateriaal van Drenthe Nu (RTV Drenthe) blijkt dat het hier om 17e-eeuwse 
barakken gaat met een zelfde blokverdeling als op Fort Sint-Michiel.254 De 
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restanten van de vlijlaag tonen een indeling in vierkante tot rechthoekige, 
losse verblijven die gespiegeld aan elkaar liggen en zo een dubbele blokbarak 
vormen. In één van de verblijven is in de hoek van de ruimte een kelder 
aanwezig. Deze is minder diep dan de kelders in Blerick, dit heeft mogelijk 
met de bodemgesteldheid te maken. De vlijlaag bestaat uit gebroken baksteen 
dat bij de binnenmuren drie rijen dik is en bij de middenmuur uit vier rijen 
baksteen bestaat. Een vergelijking op basis van afmetingen kan nog niet worden 
gemaakt. 

Afb. 6.1  Voorbeeld van een 

nog bestaande blokbarak in 

Bourtange (Beeldbank Rijks-

dienst voor het Cultureel 

Erfgoed)

Afb. 6.2  Plattegrond van een 

blokbarak zoals deze in Bour-

tange is gebouwd (Atlas van 

Scherlenski en Engelhart in 

Lenting et al. 1993, 21).
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In vestingsteden als Bourtange zijn enkele blokbarakken zelfs nog aanwezig. 
De gebouwen die hier nog staan verschillen in afmetingen. De langere 
soldatenbarakken hebben een lengte van circa 26 tot 32 m en een breedte 
van 7 tot 7,5 m. Het betreffen dubbele blokbarakken met één zadeldak in 
plaats van twee zadeldaken zoals dit het geval lijkt te zijn op het fort Sint-
Michiel. Verder hebben de vertrekken een eigen haard, ingang en vensters. 
De barakken zijn qua indeling en constructie licht afwijkend ten opzichte van 
de Spaanse barakken op het fort Sint-Michiel, maar komen in de kern van het 
ontwerp wel overeen. In beide gevallen is er sprake van het huisvesten van 
militairen in langgerekte, rechthoekige, stenen barakken met een houten 
zadeldakconstructie waarin afzonderlijke blokken, of kamers aanwezig waren 
met een haard, ingang en vensters. Dat het ontwerp breed werd toegepast 
door zowel Spaanse en Staatse vestingbouwkundige blijkt ook wel uit historisch 
kaartmateriaal.  Zo blijkt dat de 17e-eeuwse blokbarakken op Nieuwe Schans, 
Bourtange en Coevorden van Staatse origine zijn, maar qua indeling en opzet 
gelijk zijn. Ook hier gaat het om kleine vierkante, tot rechthoekige verblijven 
die zowel als dubbele barak of als enkele barak voorkomen en waar een houten 
zadeldak met Oud Hollandse pannen op ligt.

Er kan dus worden geconcludeerd dat het ontwerp van barakken in de 17e en 
18e eeuw op forten en binnen vestingsteden zowel bij de Spaanse als Staatse 
ingenieurs sterk gelijkend was. In vrijwel alle gevallen gaat het om langgerekte 
barakken waarin afzonderlijke verblijven waren ingericht, met een eigen 
ingang. Verder was er een haard in elk ‘blok’ en waren in enkele ruimtes kelders 
aanwezig waarboven mogelijk een bedstee was gelegen. Er komen zowel 
blokbarakken voor met een tweede verdieping, als met een enkele verdieping 
met slechts een zolder. De dakconstructie bestond uit hout en betrof een 
zadeldak. Dit kon een dubbele of enkele zijn, afhankelijk van de breedte van 
de barak. De afmetingen van de barak en de individuele verblijven kunnen 
afwijken naar gelang de functie en het aantal manschappen dat in een kamer of 
in een barak verbleef. 

6.3.2  De poterne
De opgegraven poterne dateert uit de Napoleontische periode van het fort 
en is deels gelijktijdig met de stenen buitenmuur van het fort aangelegd. 
Hiermee ligt de datering van deze structuur rond 1806/1807. Het ontwerp voor 
de poternes van het fort was simpel maar doeltreffend. De structuur bestaat 
uit een verlaagd deel dat in de fortmuur is verwerkt. Dit deel blijkt op basis 
van de opgravingsgegevens gelijktijdig met de buitenschil van het fort te zijn 
aangelegd. Oorspronkelijk was hierin een opening aanwezig die met een deur 
kon worden afgesloten. Op het dak ligt de onderwal die bereikt kan worden 
via een open deel van de doorgang dat achter het verlaagde en gewelfde deel 
van de poterne ligt. Een gemetselde trap voert hier omhoog, waarna er aan 
weerszijden (links en rechts) tevens gemetselde trappen omhoog lopen om de 
onderwal, of fausse-braye te bereiken. Achter deze opening bevindt zich een 
gewelfde doorgang door de hoofdwal met in het midden aan weerszijden twee 
kleine ruimtes. 
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In 2010 is door Archeodienst de eerst voltooide poterne uit de Franse bezettings-
tijd opgegraven. Deze tunneldoorgang lag direct ten zuidoosten van de eerder 
genoemde structuur. Als de opgravingsresultaten worden bekeken, dan valt 
op dat de constructie op enkele punten overeenkomt, maar er ook enkele 
verschillen zichtbaar zijn. Net als bij het onderhavige onderzoek was enkel het 
dieper gelegen deel van de poterne aan de grachtzijde goed bewaard gebleven. 
Ook hier werd duidelijk dat het voorste deel uit dik muurwerk met een gewelf 
bestond. In beide gevallen lag de geboorte van dit gewelf op slechts een tiental 
centimeters boven vloerniveau. Verder wordt duidelijk dat het muurwerk van 
het lager, aan de gracht gelegen deel van de poterne, vele malen dikker is 
dat het muurwerk waarin de trap naar het hogere, open deel van de poterne, 
verwerkt was. Dit aan de gracht gelegen deel van de tunneldoorgang zou 
mogelijk dienst hebben kunnen doen als kazemat, waarbij een dergelijke zware 
constructie van belang was. 

Uit onderhavig onderzoek blijkt dat het eerder beschreven deel van de poterne 
gelijktijdig is aangelegd met de stenen buitenmuur van het fort en hierin was 
geïntegreerd. Op basis van de beschrijving in het rapport van Archeodienst uit 
2010 lijkt dit bij de andere poterne deels het geval te zijn. Bij beide poternes 
was de opening aan de grachtzijde in ieder geval intentioneel aangelegd en niet 
later uitgebroken. Dit betekend dat hier bij de aanleg van de buitenschil van 
het fort al rekening mee is gehouden. Of ook de dwarsmuren en het gewelf in 
verband zijn gemetseld met de buitenschil van het fort is niet zeker. 

Afb. 6.3  Een dronefoto met 

links de in 2010 opgegraven 

poterne en rechtsboven de 

door BAAC opgegraven wal-

doorgang.
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De poterne lijkt op basis van de historische tekening van kapitein Ginot uit 
1810 als geheel te zijn ontworpen, waarbij het aanwezige dieper gelegen 
deel aan de gracht een vast onderdeel was van elke poterne.256 In de bouw is 
echter een duidelijke fasering zichtbaar. Het gewelf dat aan de grachtzijde ligt, 
is gelijktijdig met de fortmuur opgetrokken, terwijl de trap en het smallere, 
verspringende muurwerk, dat achter dit gewelf lag, op basis van de meest 
recente opgravingsgegevens een latere fasering lijkt te kennen. Waarschijnlijk 
volgde deze fasering kort op het gereedkomen van de fortmuur. In 2010 lijkt 
deze fasering ook te zijn aangetoond door Archeodienst. Het enige verschil 
is dat er wordt vastgesteld dat er een houten trap aanwezig was om naar het 
hogere deel van de poterne te komen, in plaats van een stenen trap. Uit de 
meest recente opgravingsgegevens van de tweede poterne blijkt dat er bij 
deze tunneldoorgang geen sprake was van een houten trap, maar van een 
later geplaatste stenen trap.  De trap is hier aangelegd nadat de zijmuren van 
de opgang naar het hoger gelegen, open deel van de tunneldoorgang waren 
voltooid. Mogelijk was dit ook het geval bij de eerder opgegraven poterne. De 
dwarsmuur die is aangetroffen wordt geïnterpreteerd als een latere toevoeging 
en zou hier tevens de stenen keermuur van een later toegevoegde stenen trap 
kunnen zijn geweest. 

Volgens een bouwtekening van de poternes van het fort, zou de poterne 
verder op een houten balkenrooster moeten zijn gefundeerd, net als de rest 
van de muur van het fort. Dit rooster is tijdens het onderhavige onderzoek 
niet aangetroffen. Mogelijk zijn de balken vergaan. Bij de eerder onderzochte 
poterne bleek echter ook dat niet onder de gehele poterne een balklaag 
aanwezig was. Op de locaties waar deze wel aanwezig was (de opgang naar het 
open deel van de tunneldoorgang), was deze volledig vergaan en waren enkel 
afdrukken zichtbaar. 

Afb. 6.4  Ontwerp van de po-

terne.255
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6.4  De kazerne

Een groot deel van de sporen en verstoringen die op het terrein aanwezig 
waren, hielden verband met de periode waarin de kazerne in gebruik was 
(1913-2003). Naast de vele kabels, leidingen en putten, werden ook de restanten 
van de voormalige keuken, afvalbak en straatwerk aangetroffen. Voorafgaand 
aan het onderzoek was bekent dat deze structuren in het plangebied aanwezig 
waren en waren ook tekeningen van de gebouwen aanwezig. Door de sloop 
van deze structuren, de latere nieuwbouw en herontwikkeling op deze locatie, 
was de mate van conservering van de funderingsresten echter onbekend. Uit 
het onderzoek bleek dat een deel van de dieper gelegen funderingen van de 
oorspronkelijke kazernekeuken nog intact waren. Het ging om de vloer van 
stookruimte voor de kookketels en braadfornuizen (S104047), een deel van de 
fundering en constructie van de verlaagde aanbouw met het ketellokaal en de 
brandstoffenbergplaats, de keldervloer onder het lokaal van uitgifte en een 
achter de keuken gelegen dubbele, gemetselde afvalbak. Deze dieper gelegen 
delen van de keuken lagen bij de nieuwbouw klaarblijkelijk niet in de weg en 
zijn mogelijk om moeite en sloopkosten te besparen blijven liggen. 

De opgravingsdata komt nagenoeg overeen met de bouwtekeningen van 
de keuken. Wel konden er aanvullende gegevens worden verzameld over de 
constructiewijze en gebruikte materialen. Zo waren op de vloeren de potlood- 
en vetkrijtlijnen en berekeningen voor het opgaande metselwerk zichtbaar 
en werd duidelijk hoe het opgaande muurwerk van de stookkanalen onder 
de ketels was opgemetseld. Daarnaast stond de kelder onder het lokaal van 
uitgifte niet op alle bouwtekeningen, waardoor deze in eerste instantie niet 
werd verwacht. Uit de velddata blijkt dat de kelder over de hele breedte 
onder deze ruimte aanwezig was en tot de helft van de lengte. De opbouw en 
inrichting van de keuken is sterk gelijkend met andere Nederlandse kazernes 
die in het begin van de 20e eeuw zijn aangelegd. In nagenoeg alle gevallen 
waren er braadfornuizen en grote kookketels aanwezig die van onderaf werden 
gestookt. 

Het buitenterrein van de kazerne was nagenoeg niet bestraat of verhard. De 
kazerne bestond uit grasland, zand en enkele plantsoenen. Na de oorlog en 
mogelijk al tijdens de oorlog, komt hier verandering in. Het terrein wordt 
aangepast en ook rondom de legeringsgebouwen komt bestrating te liggen. In 
werkput 111 is direct ten noordoosten van legeringsgebouw F verharding terug-
gevonden. Deze bestond niet uit hardgebakken klinkers, maar tweederangs 
baksteenmateriaal dat in feite slecht geschikt was als bestratingsmateriaal. Het 
straatwerk is later vervangen. Hierbij is enkel het straatwerk ter hoogte van de 
asfaltweg verwijderd. De rest bleef intact en kwam onder moderner straatwerk 
te liggen.  
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6.5  Duits mijnruimerskamp

Naar de rol van Duitse krijgsgevangenen bij het mijnen- en munitievrij maken 
van Nederland is al veel onderzoek gedaan op historisch vlak. Deze onderzoeken 
hebben tot drie belangrijke publicaties geleid die ook voor dit onderzoek 
van groot belang waren.257 In deze drie standaardwerken wordt niet op één 
kamp gefocust, maar op het overkoepelende verhaal achter de inzet van 
Duitse krijgsgevangenen bij de ruimingswerkzaamheden en de mijnruiming 
in Nederland. De auteurs weten een goed en gedetailleerd beeld te schetsen 
en een overzicht te geven van de structuur van deze eenheden, verloop van 
het ruimingstraject, dagelijkse werkzaamheden, leven in de kampen en nog 
veel meer thema’s die met deze kampen van doen hebben. Op archeologisch 
vlak is er in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar dergelijke terreinen, 
waardoor de materiële cultuur binnen een dergelijk kamp en het verhaal 
dat op basis van het materiaal zichtbaar kon worden gemaakt, ontbrak. Het 
huidige onderzoek is de eerste keer dat er bewust een Duits mijnruimerskamp is 
opgegraven, onderzocht en er naast sporen ook aanzienlijk veel vondstmateriaal 
is aangetroffen. Het is dan ook interessant te kijken hoe de archeologische 
gegevens zich verhouden ten opzichte van de historische bronnen  en een 
vergelijking te maken met andere kampen. 

Afb. 6.5  Een eerste globale 

reconstructie van de vroegste 

fase van het kamp, op basis 

van de opgravingsresultaten 

en historische bronnen.

257 Thamm 2009; Van Woensel 
2004; Meijers 2013.
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Op basis van de archeologische gegevens en historische bronnen is het mogelijk 
om een deel van het kamp te reconstrueren en hier een aannemelijke fasering 
in aan te brengen. Kaarten van het kamp werden in de archieven tot dusver 
nog niet aangetroffen, maar zijn naar alle waarschijnlijk wel ooit gemaakt. Een 
eerste reconstructie van het terrein leunt daarom sterk op de archeologische 
gegevens, aangevuld met beschrijvingen van het terrein in dagrapporten en 
verslagen van de Mijn- en Munitie OpruimingsDienst (MMOD), bevelen van de 
staf van Pionier Brigade Draeger en stukken van de Palestinian Group of the 
Netherlands en overige geallieerde en Nederlandse bewakingseenheden.258

De gecombineerde archeologische en historische data wijzen er op dat het 
kamp simpel van opzet was. De militairen verbleven in oude, herstelde 
Nederlandse legeringsgebouwen en konden gebruikmaken van noodgebouwen 
die hier achter gelegen waren. De kazernegebouwen boden een betere 
beschermingen voor de militairen dan barakken en tenten. De onderkomens van 
de krijgsgevangenen in Blerick waren gezien de algemene omstandigheden in 
veel delen van Nederland dan ook relatief goed. Het voordeel van het gebruik 
van deze gebouwen was verder dat er centrale verwarming aanwezig was 
en er geen aparte douche- of toiletbarak diende te worden ingericht. Aan de 
achterzijde van de legeringsgebouwen (binnen de gebouwen) waren toiletten 
en wasvoorzieningen aanwezig die konden worden gebruikt. Slechts een klein 
deel van de gebouwen was nog niet volledig hersteld. Veel ruiten waren tijdens 
de oorlog gesneuveld en door een groot glas te kort konden deze niet direct 
worden vervangen. Het gevolg was dat deze met karton of hout dicht werden 
gezet.259 De troepen sliepen op simpele bedden met daarop strozakken en 
hadden een deken tot hun beschikking. Verder mochten de gevangenen de 
ruimtes zelf inrichten om het huiselijker te maken. Het is echter de vraag of dit 
echt mogelijk was, gezien de schaarste en het feit dat de militairen niet vrij over 
allerhande materiaal konden beschikken. 

In 1945 waren er twee ´paviljoens´ in gebruik. De aanwezige sporen wijzen 
er op dat het om gebouwen B en C ging. Ook in een ontsnappingsrapport 
van 27 december 1945 wordt melding gemaakt van twee gebouwen waarin 
krijgsgevangenen verblijven.260 In 1946 wordt er in verschillende rapporten 
van de bewakingseenheden nog maar over één hoofdgebouw of ‘gebouw der 
krijgsgevangenen’ gesproken. Na de hervorming van Brigade Draeger en de 
vermindering van het aantal mijnruimers in het begin van 1946, worden de 
militairen waarschijnlijk nog maar in één gebouw gehuisvest (legeringsgebouw 
B). De bewakings- en toezichteenheden verbleven elders op de kazerne. Een 
inscriptie op de buitenmuur van legeringsgebouw A doet vermoeden dat een 
deel van de eenheden in dit gebouw gelegerd waren.261

Wat niet in de paviljoens gehuisvest kon worden, werd ondergebracht in nood-
gebouwen. Zo lag achter legeringsgebouw B een tijdelijke keuken waar de 
Duitse militairen zelf in kookten en hun voedselopslag hadden.262 Over de exacte 
constructie is weinig bekend. In het veld is hier ook niets van teruggevonden. 
Waarschijnlijk ging het om een gebouw dat niet, of slechts zeer ondiep was 
gefundeerd en uit hout en golfplaten bestond. Ten zuidwesten van legerings-
gebouw C stond net na de oorlog een tweede noodgebouw. Dit bouwwerk 

258 NA, 2.13.208, inv. 7112, 
Staf MMOD; Semi-Statisch 
Archief van het Ministerie 
van Defensie te Rijswijk 
– Archiefstukken van de 
MMOD; Thamm 2009; Van 
Woensel 2004; Meijers 2013.

259 Thamm 2009, 20.
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B.T.B, 6 aug 1946.

261 Van der Weerden 2018.
262 Semi-Statisch Archief van 
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van de MMOD, Toepassing 
27, 1945 t/m 1947, P.V. 4 
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ontbreekt op naoorlogse kaarten van het terrein en heeft slechts kort gefunc-
tioneerd en bestaan. De aangetroffen kuilen met afval- en kachelslak achter 
het gebouw (S1040017 en 1040019) doen vermoeden dat hier een deel van de 
Duitse werkplaatsen, waaronder die voor de kleermaker en een ziekenboeg 
aanwezig waren. 

Rondom het kamp lag een prikkeldraadversperring en waren bewakingsposten 
ingericht. Een van deze bewakingsposten, post 1, bevond zich ten oosten van 
het kamp en keek onder andere uit over de weg die aan de oostzijde langs 
het kamp liep en de hier gelegen bosschages. Post 2 lag waarschijnlijk nabij 
de noordwesthoek van het kamp.263 Van de overige posten is de exacte locatie 
nog onbekend. Doordat er geen funderingen of palen zijn aangetroffen die 
gekoppeld kunnen worden aan constructies voor de wachtposten, dient hier 
te worden vertrouwd op historische gegevens. Volgens een krantenbericht van 
de ontsnapping van Duitse militairen op 8 mei 1946 uit het kamp door middel 
van een tunnel, zouden dit verhoogde wachten zijn geweest op de hoek van 
het gebouw. Het ligt het meest voor de hand dat het dan om simpele houten, 
verhoogde constructies ging.264 

In Nederland lagen nog meer soortgelijke kampementen. Deze bevonden 
zich onder andere in Geertruidenberg, Mook, Vlissingen, Middelburg, Den 
Haag, Hoek van Holland, Roermond en Bergen op Zoom. Uit rapporten van de 
bewakingseenheden en de MMOD kan worden opgemaakt dat de inrichting van 

Afb. 6.6  Een eerste globale 
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de kampen in opzet vrij uniform was en uit enkele kernelementen bestonden. 
Het betrof kleine kampen die omheind waren met prikkeldraadversperringen en 
enkele wachten. De exacte inrichting, verblijfplaatsen en voorzieningen waren 
per locatie sterk verschillend en kende een mindere mate van uniformiteit. 
Naast kazernegebouwen, verbleven de krijgsgevangenen in forten, scholen, 
tenten, barakken en nissenhutten. In Hoek van Holland werd zelfs tijdelijk 
gebruikgemaakt van bunkers in Duitse stellingen. De grote verschillen in de 
opbouw van de kampen kwam vooral doordat er niet op alle locaties voldoende 
huisvesting voor de ruimers was of de locatie om specifieke voorzieningen 
vroeg. Nederland was bezig met de wederopbouw en gaf daarom geen 
prioriteit aan de huisvesting van deze gevangenen. Alle wel beschikbare 
locaties waren in de meeste gevallen niet primair aangelegd om als kamp te 
functioneren en vroegen dan ook om verschillende aanpassingen. Waar geen 
enkele vorm van huisvesting was, werden nieuwe kampen aangelegd die uit 
tenten, barakken of nissenhutten bestonden. Uiteindelijk werd er naar gestreefd 
om ongeacht de vorm van de accommodatie enkele basisvoorzieningen aan te 
leggen die noodzakelijkerwijs aanwezig moesten zijn. Dit waren gebouwen 
waarin de manschappen sliepen, een keuken en toiletvoorzieningen. Het 
wagenpark bevond zich buiten de omheining. In een deel van de grotere 
kampen, waaronder Blerick, waren ook een ziekenboeg en/of enkele 
werkplaatsen aanwezig.  

Over het geheel gezien kan worden geconcludeerd dat deze complexen een 
beladen en bijzonder onderdeel van de Nederlandse wederopbouwperiode 
vormen. Ze zijn verder niet alleen illustratief voor het dagelijkse leven en de 
werktaken die de mannen moesten uitvoeren, maar ook voor de naoorlogse 
politiek en de wijze waarop met de ‘bezetter’ werd omgegaan.

Afb. 6.7  Een klein deel van de 

zeer zwaar versleten schoon-

zolen.
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n  Materiële cultuur 
Als er naar de materiele cultuur wordt gekeken, dan valt op dat het vondst-
materiaal voor het grootste deel betrekking heeft op de dagelijkse werktaken 
van de gevangenen. Het vondstmateriaal bestaat uit medisch materiaal, sterk 
beschadigde en verknipte stukken kleding en schoeisel,  munitieonderdelen 
en kleine, makkelijk verwisselbare voertuig- en mijndetectoronderdelen. 
Persoonlijke objecten, verzorgingsproducten en militaire insignes vormen sterk 
ondervertegenwoordigde vondstgroepen. Het materiaal staat dus sterk in 
verband met de dagelijkse werkzaamheden van de gevangenen en geeft maar 
weinig prijs van de tijd in het kamp waarin geen mijnen werden geruimd. 

Het ontbreken van dit vondstmateriaal kan verschillende oorzaken hebben. Zo 
kan het zijn dat de krijgsgevangenen zeer weinig persoonlijke objecten tot hun 
beschikking hadden en hier zeer waarschijnlijk voorzichtig mee omgingen. De 
militaire onderscheidingen en insignes (met hierop het hakenkruis) zijn na de 
capitulatie al verwijderd. Als dit niet het geval was, dan kunnen deze tijdens de 
dienst bij de brigade zijn verwijderd en weggegooid. 
 
Omdat andere kampen in Nederland niet zijn opgegraven, kan er geen verge-
lijking worden gemaakt met een ander mijnruimerskamp in Nederland. 
Ander soortige kampen, waaronder werk-, doorvoer- en interneringskampen 
zijn van een dergelijke andere aard, dat een vergelijking met deze data niet 
geschikt is. Wel is er informatie bekend uit verslagen van de MMOD en de 
bewakingseenheden. Ondanks de vaak zeer globale en algemene aard van 

Afb. 6.8  In de putten lagen 
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de rapporten wordt het ontbreken van de eerder genoemde vondstgroepen 
onderschreven. Er wordt meerdere malen gesproken over schaarste van 
kleding, materialen en persoonlijke verzorgingsproducten en de slechte 
levering hiervan. Werkzaamheden moesten door het gebrek aan kleding, 
schoeisel en voertuigonderdelen zelfs meerdere malen worden gestaakt. Het 
vondstmateriaal uit het kamp toont de vele noodzakelijke reparaties en het 
dagelijkse gevaar van de werkzaamheden in de vorm van het tastbare afval uit 
de afvalkuilen. 
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gesloopt lijkt te zijn. Op de locatie van de barak ligt nu het ‘hof van de hovenier’. In 

stippellijn is de reconstructie van de gebouwen weergeven, met als doorgetrokken lijnen 

de daadwerkelijk aangetroffen sporen. 

Afb. 4.23  Overzichtsfoto van de aangetroffen restanten van barak C.

Afb. 4.24  De aangetroffen restanten van barak C, met in stippellijn de reconstructie van 

de barak.

Afb. 4.25  Fasering in de aanleg en gebruik van barak C met reconstructie.

Afb. 4.26  Het opgaande muurwerk (S109003) van barak C, zonder aanwezige puin-

fundering.
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Afb. 4.27  De scheidingsmuur van de barak (S110009) met dwarsmuur (S110004), op een 

puinfundering.

Afb. 4.28  Overzichtsfoto van de in barak C aangetroffen kelder.

Afb. 4.29  De asbak (S110019) met in de 19e eeuw toegevoegde keienvloer (S110031-1) en 

puinfundering van de barak (S110017).

Afb. 4.30  Coupe door de vulling van de asbak. Op de bodem zijn twee duidelijke lagen as 

en afval zichtbaar (S110031-3 en 4).

Afb. 4.31  De in de hoek van een van de vertrekken aangetroffen kuil (S110008), opgevuld 

met (verbrande) leem.

Afb. 4.32  De mogelijke locatie van de haard (S110011) tegen het muurwerk (S110012) van 

het meest noordwestelijk aangetroffen vertrek.

Afb. 4.33 Situatietekening van Janssen uit 1645 met hierop barak C (links) en uit de 

eerste helft van de 18e eeuw (de la Cruz 1749) waarop barak C is aangepast gezien de 

ontbrekende kamerverdeling. In stippellijn is de reconstructie van de 17e-eeuwse situatie 

weergeven. De aangetroffen sporen zijn als doorgetrokken lijnen over de kaarten 

geprojecteerd. 

Afb. 4.34  Uitsnede uit het schilderij van Lambert de Hondt, met daarop het beleg van 

Venlo in 1646.265

Afb. 4.35  Overzicht van de centrale bakstenen waterput (of pomp) met insteek.

Afb. 4.36  De centrale put (of pomp) op een kaart van P. de la Cruz uit 1749, met uitsnede.

Afb. 4.37  De kuil (S104031) met baksteenpuin, bestaande uit veldbrandbaksteen, nabij de 

barakken A en B.

Afb. 4.38  Dronefoto van de muur met poterne na het vrijleggen van de resten.

Afb. 4.39  Het verlaagde deel van de poterne dat gelijktijdig en in verband is gemetseld 

met de fortmuur.

Afb. 4.40  De duim in het muurwerk van de poterne. 

Afb. 4.41  Reparatie op het zuidoostelijke uiteinde van het gewelf, waarbij buitenste 

afwerking, ter hoogte van de trap, opnieuw gemetseld en gevoegd is.

Afb. 4.42  Noordoostelijke funderingsvoet van de waldoorgang.

Afb. 4.43  voortgangstekening van Kapitein Ginot uit 1810 met daarop de in aanbouw 

zijnde poternes.

Afb. 4.44  Detail van de in aanbouw zijnde opgegraven poterne op de kaart van Ginot uit 

1810.

Afb. 4.45  Ontwerp van de poterne.

Afb. 4.46  Spreidingskaart van mortierbominslag kraters en mortierbomscherven.

Afb. 4.47  Mortierbomscherf onderin een van de kraters (S104035).

Afb. 4.48  Goed zichtbaar is de grillige onderkant van de mortierbomkraters (S104036).

Afb. 4.49 De Staatse belegering van het fort in 1702, met de Pruisische en Hollandse 

Attaques met ‘batteries’ en ‘mortiers’ (HStAM Karten WHK 11/44).

Afb. 4.50  De complete mortierbom (vnr. 52) in het veld.

Afb. 4.51 De ligging van de kuilen rondom barak C.

Afb. 4.52 Uitsnede van het plan van het keukengebouw uit 1914 met hierop de indeling 

en aanzichten van het gebouw. (NA, inv 39, 11e blad).

Afb. 4.53  Overzicht van de aangetroffen vloer van de stookruimte van het ‘Lokaal tot 

opstelling der kookketels en braadfornuizen’.

Afb. 4.54 Blauwe vetkrijtstrepen op de vloer van de ruimte onder het lokaal tot opstelling 

der kookketels en braadfornuizen.

Afb. 4.55 De keldervloer met de duidelijke afdruk van de bakstenen poer.



Archeologisch onderzoek 218

Afb. 4.56 Een van de naoorlogse sleuven die in de top volledig is opgevuld met bouwpuin 

van de keuken.

Afb. 4.57 Bouwtekening van een enkele vuilnisbak die als basis diende voor de 

aangetroffen fundering van de dubbele vuilnisbak (NA, inv 39, 11e blad).

Afb. 4.58 Het straatwerk ten noordoosten van legeringsgebouw F.

Afb. 4.59 De opgravingstekening van het grondplan van de Luftschutz-Deckungsgraben 

zoals deze tijdens het veldwerk is aangetroffen.

Afb. 4.60 Overzichtsfoto van de fundering van de schuilkelder. 

Afb. 4.61 Duidelijk is zichtbaar dat het beton bol naar buiten loopt waar de bekisting niet 

stevig genoeg was.

Afb. 4.62 De zuidelijke, in het midden gelegen ingang van de schuilkelder met de twee 

afwateringsputten. De helling is bij de sloop al verwijderd.

Afb. 4.63 Midden op het terrein bevonden zich drie ondiepe kuilen met keukenafval, 

waaronder S102004 een kuil met houten kist (links) en conserven (rechts).

Afb. 4.64 Een nog leesbaar deel van een blik met daarin Meat & Vegetable Stew uit een 

Amerikaans C-Ration. 

Afb. 4.65 Deel van het vondstmateriaal dat naast de conservenblikken uit S102002 is 

aangetroffen. Het gaat onder andere om een Duitse mijnontsteker van het type Z.Z. 35 en 

diverse elektronica en elektriciteitsdraden.

Afb. 4.66 De fundering van het noodgebouw (rechts), zoals deze tijdens het veldwerk is 

aangetroffen. Links is de fundering van een schuilkelder zichtbaar.

Afb. 4.67 Op een luchtfoto, gemaakt rond 1947, is het noodgebouw nog zichtbaar. Hieruit 

blijkt dat het een klein gebouw was met een zadeldak (Heemkundekring Blariacum, 

collectie Frits Peeters).

Afb. 4.68 In de diepe kuilen nabij de Nederlandse noodkeuken en legeringsgebouw C is 

goed zichtbaar hoe lagen kachelslak worden opgevolgd door afvallagen. Op de foto 

S104017.

Afb. 4.69 De resten van een stoffen (brood)zak of tas en diverse andere kledingrestanten 

tussen de afvallagen van S104017.

Afb. 4.70 Verschillende soorten en typen knopen die in de beide afvalkuilen werden 

aangetroffen (S104017 en 104018).

Afb. 4.71 Het tot halsdoek verknipte stuk Amerikaanse parachutestof, dat tussen het 

kampafval in S104019 lag.

Afb. 4.72 Een greep uit het vele sterk versleten en verknipte schoeisel uit S104019.

Afb. 4.73 Een weggegooid deel van een versneden, rubberen zool van een Amerikaanse 

leger ‘kist’.

Afb. 4.74 De ziekenboeg moet tijdens het bedrijf veel bezoekers hebben gehad, getuige 

de vele medische producten uit de twee afvalkuilen. 

Afb. 4.75  De verzameling ‘Fleckfieber-Impfstoff (P)’, met een vaccin tegen de vlektyfus, of 

Kriegspest. 

Afb. 4.76 Enkele ampullen met hierin  vaccins tegen onder andere difterie en tetanus.  

Afb. 4.77 Het in S104017 aangetroffen ooglapje.   

Afb. 4.78 Verschillende voertuigonderdelen, afkomstig uit de twee afvalkuilen. Midden 

boven: Amerikaanse voertuigradiator, links: behuizing van een voertuigmeter, midden 

onder: kap van een bobine en rechts: Duitse lens van een koplamp. 

Afb. 4.79 Gebroken helft van een Scheinwerferglas van de firma Bosch van het type E170.

Afb. 4.80 Persoonlijke verzorgingsmiddelen en kapotte attributen die in S104017 werden 

aangetroffen, waaronder delen van kammen, scheermessen en tandpasta. 

Afb. 4.81 De Feldflache 31 en deksel van een Duits Kochgeschirr uit S104017.
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Afb. 4.82 Het blokje springstof (Sprengkörper 28) en deel van een mijnontsteker 

(Zugzünder 42) die in S104017 werden aangetroffen

Afb. 4.83 Delen van een transportkist van een 10,5 cm granaat voor de o.a. de Leichte 

Feldhaubitze 18.

Afb. 4.84 De nog complete 100 volts anodebatterij van het merk Daimon. 

Afb. 4.85 Het Algemeen Handelsblad kopt op 8 mei 1946 met: ‘ondergrondsch werk van 

krijgsgevangenen’ en beschrijft daarna uitvoerig hoe de bijzondere ontsnapping in zijn 

werk ging.

Afb. 4.86 Het restant van de mogelijke ontsnappingstunnel ten zuiden van gebouw B.

Afb. 4.87 De glazen flessen met hierin de Britse 9 mm patronen en stukken van de krant 

waarin deze gewikkeld waren.

Afb. 4.88 Eén van de mogelijke haardkuilen (S101005).

Afb. 4.89 De palenrij ten noordwesten van legeringsgebouw B. 

Afb. 5.1 Fragment van een steengoed kan uit Frechen met ovaal wapenmedaillon, circa 

1550-1600.

Afb. 5.2 Fragment van een steengoed kan uit Frechen met baardman applique, circa 1600-

1725.

Afb. 5.3 Fragment van een steengoed kan uit het Westerwald (s2-kan-68?) versierd met 

ingekraste ranken en bloemappliques, circa 1675-1725.

Afb. 5.4 Fragment van een roodbakkend Nederrijns bord met geel/ groene slibversiering, 

1600-1700.

Afb. 5.5 Fragment van een roodbakkend Nederrijns bord met sgrafitto versiering, 1650-

1750.

Afb. 5.5 Kop op standvlak met knik naar wand en slibversiering met concentrische cirkels.

Afb. 5.6 Nagenoeg complete hengselpot van roodbakkend aardewerk.

Afb. 5.7 Complete 17e-eeuwse smeltkroes (vnr. 53).

Afb. 5.8 Fragment van een roodbakkend Nederrijns bord met sgrafitto versiering, 1650-

1750.

Afb. 5.9  Beeldje van een mannelijke figuur met kleding volgens de Franse mode van 

Lodewijk XIV (juste-au-corps) van roodbakkend aardewerk voorzien van loodglazuur (foto 

J. Schotten, gemeente Venlo).

Afb. 5.10 Faience zoutvaatje.

Afb. 5.11 tonvormig zalfpotje met uitgebogen afgeronde rand (w-zal-3) afkomstig uit het 

Rijnland of het Westerwald.

Afb. 5.12 cilindrische steengoed beker met bolling boven de bodem en appliques (hartjes 

en floraal) met kobalt en mangaan.

Afb. 5.13 Trechtervormige kleipijp met spoor en reliëfversiering van een speelman en 

dansende vrouwen, 1700-1740.

Afb. 5.14 Trechtervormige kleipijp met spoor en reliëfversiering van Bacchus en godin 

Ceres, 1700-1740.

Afb. 5.15 Steelfragmenten van kleipijpen met reliëfversiering.

Afb. 5.16 Diverse elektra-onderdelen van Europees porselein en industrieel wit aardewerk 

uit de eerste helft van de 20e eeuw.

Afb. 5.17 Verhouding tussen de verschillende bakselgroepen van de vondstcomplexen van 

Fort van Venlo met een datering rond 1700, naar aantal scherven.

Afb. 5.18 Verhouding tussen de verschillende bakselgroepen van de vondstcomplexen van 

Venlo Maasboulevard met een datering rond 1700, naar aantal scherven.
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Afb. 5.19 De vervaardiging van een glasplaat volgens de cilindermethode. Overgenomen 

uit Kaufmann 2010, 102, Abb. 41.

Afb. 5.20 De vervaardiging van een glasplaat volgens de uitslingermethode. Overgenomen 

uit Henkes 1994, 350, afb. 217.

Afb. 5.21 De glasplaat wordt verder bewerkt tot kleinere stukken kalibers. Overgenomen 

uit Kaufmann 2010, 135, Abb. 54.

Afb. 5.22 Vensterglas uit Venlo. Bij beide fragmenten is een inkraslijn zichtbaar langs de 

rand. 1, hoekfragment van een ruitje (vnr. 65.1); 2, randfragment van een ruitje (vnr. 53.1). 

Foto: E. Krijgsman, BAAC.

Afb. 5.23 Krantenartikel over ampullen met een entstof tegen difterie. Bron: Limburgs 

Dagblad 12 december 1942, geraadpleegd via Delpher.

Afb. 5.24 Een pipet, een medicijnfles, een ampul en een pillenbuis uit kuil S104019.

Afb 5.25 Een standaard Duitse exercitiepatroon.

Afb. 5.26 De gehalveerde penning.

Afb. 5.27 Een vergelijkbare penning van Otto III uit Keulen.

Afb. 5.28 De valse duit van Reckheim.

Afb. 6.1 Voorbeeld van een nog bestaande blokbarak in Bourtange (Beeldbank Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed)

Afb. 6.2 Plattegrond van een blokbarak zoals deze in Bourtange is gebouwd (Atlas van 

Scherlenski en Engelhart in Lenting et al. 1993, 21).

Afb. 6.4 Ontwerp van de poterne.

Afb. 6.5 Een eerste globale reconstructie van de vroegste fase van het kamp, op basis van 

de opgravingsresultaten en historische bronnen.

Afb. 6.6 Een eerste globale reconstructie van de tweede fase van het kamp, op basis van 

de opgravingsresultaten en historische bronnen.

Afb. 6.7 Een klein deel van de zeer zwaar versleten schoonzolen.

Afb. 6.8 In de putten lagen vele knopen en kledinghaken. Het stof van de uniformen was 

grotendeels vergaan. 



Bijlagen

1   n Onderzoeksvragen uit het Pro-

gramma van Eisen

2 n Sporenlijst

3 n Allesporenkaart

4 n Vondstenlijst

5 n Determinatielijsten

6 n Kaart uitleg vestingterminologie

7 n The Jewish Brigade Group
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      Venlo, Kazerneterrein223

n    Algemeen:

1. Wat zijn de begin- en einddatering van de onderscheiden vindplaatsen?
Er zijn twee (delen van) vindplaatsen te onderscheiden. Van vindplaats 7, het fort, 
zijn een poterne, drie barakken, de waterput, inslagkraters van mortierbommen, 
uitbraaksleuven, puinkuilen en delen van de fortmuur aangetroffen. De bouw van 
het fort begint in 1641, de laatste resten verdwijnen pas na de Tweede Wereldoorlog. 
De overige vindplaatsen horen bij de kazerne (vindplaats 10). Het gaat om delen van 
de oorspronkelijke kazernekeuken (1913), een dubbele afvalbak (1913), straatwerk, 
het mijnruimerskamp waar Duitse krijgsgevangen waren geïnterneerd (1945-1946) en 
één schuilkelder (1941-1945).

2. Wat zijn de ligging, omvang en het karakter van de verschillende vindplaatsen?
De precieze ligging van het fort is bekend. De barakken zijn langs de zuidelijke en 
westelijke rand van het terreplein gelegen. De waterput lag exact in het midden 
van het fort. Het krijgsgevangenenkamp voor Duitse mijnruimers (1945-1946) 
ligt achter legeringsgebouwen B en C en bestond uit de gebouwen, een houten 
noodgebouw, de gesloopte schuilkelders en een tijdelijke keuken. De aangetroffen 
funderingsresten van de oorspronkelijke kazernekeuken bevonden zich, zoals 
verwacht mag worden, op de locatie van de keuken, ten noordwesten van 
legeringsgebouw C. De schuilkelder tenslotte lag ten zuidwesten van gebouw C.

3. Heeft erosie van de aangetroffen archeologische resten (onderverdeeld naar 
vindplaats) plaatsgevonden? Zo ja, hoe en wanneer?
Alle vindplaatsen zijn in het verleden beschadigd door afbraak en sloop. De sporen 
zijn verder beschadigd bij de aanleg van kabels en leidingen en de aanleg van 
nieuwe funderingen.

4. Welke vondstcategorieën zijn per vindplaats aangetroffen en wat is hun datering?
Onderzoek binnen vindplaats 7 (het fort) heeft zowel een grootte hoeveelheid 
aan aardewerk, als botmateriaal en glas opgeleverd. In mindere aantallen ook 
metaalvondsten, waaronder knopen, munten en mortierbommen. Ook de sporen 
die aan de kazerne en de wederopbouw zijn te relateren (krijgsgevangenenkamp) 
hebben een grote hoeveelheid aan vondsten opgeleverd. Het gaat hier hoofdzakelijk 
om metalen objecten. Er is verder glas, dierlijk bot, textiel, leer en hout en kunststof 
aangetroffen. De vondsten dateren uit de periode 1913 t/m 1960. 

5. Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw binnen 
het onderzoeksgebied en komt die overeen met de resultaten uit de eerdere 
inventariserende onderzoeken?
Het plangebied is gelegen op een rivierterras uit het Jonge Dryas. De afzettingen 
hiervan bestaan uit grind en grof zand. Hierboven ligt een laag dekzand, waarin 
zich een horstpodzol heeft ontwikkeld. Er lijkt sprake te zijn van een hoge bruine 
enkeerdgrond, maar deze is door later bodemingrepen verdwenen.
De resultaten van de opgraving komen overeen met die van de diverse 
vooronderzoeken. Van belang is het feit dat het terrein van nature in het zuidoosten 
wat hoger ligt.

Bijlage 1  Onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen 
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6. Welke mogelijkheden zijn er per vindplaats voor het specifiek dateren van 
sporen en structuren met behulp van natuurwetenschappelijke technieken 
als dendrochronologie, OSL en C-14?
Voor vindplaats 7, het fort, is het mogelijk uit houtskoolrijke contexten 
C-14 dateringen te gebruiken om faseringen in de gebouwen of op het 
terrein te duiden. Verder kan jaarringenonderzoek van belang zijn bij het 
verder dateren van de muren en poternes van het fort, voor zover het hout 
geschikt is. Het meeste hout dat boven de grondwaterspiegel ligt, is namelijk 
niet meer bewaard gebleven. Voor de overige vindplaatsen volstaan de 
aangetroffen vondsten in combinatie met historische bronnen voor het 
bepalen van de datering.

7. Welke mogelijkheden zijn er voor ecologisch en botanisch onderzoek 
en welke bijdrage kan dit onderzoek leveren aan de reconstructie van het 
landschap en de voedseleconomie van ieder onderscheiden vindplaats en 
archeologische periode?
Botanische zijn in de zandgrond niet bewaard gebleven. Ook natte 
contexten ontbraken volledig. Dierlijk botmateriaal is wel bewaard 
gebleven. Deze resten zijn onderzocht om te kijken of er een afwijkend 
eetpatroon zichtbaar was in verschillende bezettingsfases van het fort. Uit 
het archeozoölogische onderzoek blijkt dat het dieet van de Spaanse en 
Staatse bezetters weinig significante verschillen kent op het gebied van 
het dieet en de bestaanseconomie. In beide gevallen zijn in zowel Spaanse 
als Staatse contexten resten van de drie belangrijkste gedomesticeerde 
zoogdieren (rund, schaap/geit en varken) aanwezig. De aanwezigheid van 
jong vee gedurende beide bezettingsfasen impliceert dat de dieren lokaal of 
in de nabije omgeving werden gehouden. Daarnaast wijst de aanwezigheid 
van skeletelementen uit vleesarme en vleesrijke lichaamsdelen erop dat 
het slachten van de dieren en de voedselbereiding in het fort plaatsvond. 
Gedurende de Staatse bezetting na 1702 is wel zichtbaar dat de consumptie 
van gevogelte iets toeneemt en er ook vis wordt geconsumeerd.

n   Vindplaats 1:
8. Wat is de aard van vindplaats 1, is er sprake van een nederzetting?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord. 

9. Kunnen de sporen van vindplaats 1 nader gedateerd worden?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord. 

10. Beperken de sporen van vindplaats 1 zich tot een strook van 30-40 m aan 
weerszijden van een (Romeinse) weg of bevinden ze zich ook elders in het 
plangebied?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord. 
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11. Bestaat er verband tussen vindplaats 1 en de weg van vindplaats 4 of 
heeft vindplaats 1 niets met de weg te maken?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord. 

n  Vindplaats 3:
12. Kunnen de sporen van vindplaats 3 nader gedateerd worden?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord.

13. Kan er een fasering aangetoond worden en zo ja, hoe ziet die eruit?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord.

14. Kan er continuïteit vanuit de ijzertijd worden aangetoond?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord.

15. Kan er continuïteit naar de vroege middeleeuwen worden aangetoond?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord.

16. Hangt de vindplaats samen met de (Romeinse) weg (vindplaats 4)?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord.

17. Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats met Blariacum geïdentificeerd kan 
worden? Zo ja, welke en hoeveel waarde kan aan deze aanwijzingen worden 
toegeschreven?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord.

18. Zijn er aanwijzingen voor de ligging van de noord-zuid verlopende 
Romeinse hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen of een andere noord-zuid 
verlopende weg?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord.

n  Vindplaats 4:
19. Welke Romeinse sporen en structuren zijn aangetroffen?
Er zijn tijdens het onderzoek geen sporen aangetroffen die in de Romeinse 
tijd dateren. 

20. Waar kan een Romeinse weg binnen het plangebied aangetoond 
worden? Zo ja, wat zijn het exacte verloop en de verschijningsvorm van die 
weg (verhard, onverhard, breedte, greppels)?
Tijdens het onderzoek zijn geen sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. 
In het verlengde van spoor 106004 en 106005 zijn door Archeodienst tijdens 
een proefsleuvenonderzoek wel twee greppels gedocumenteerd (s84/340 
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en s92/401) die zijn bestempeld als onderdeel van een Romeinse weg.265 
Deze conclusie is getrokken op basis van het in de greppels aangetroffen 
aardewerk en de mogelijke ligging van delen van de Romeinse weg 100 m 
ten oosten van het Kazerneterrein. Aanwijzingen voor een wegverharding 
zijn niet gevonden. Tijdens het huidige onderzoek zijn er echter geen 
verdere aanwijzingen gevonden dat het hier daadwerkelijk om een 
Romeinswegtracé gaat. Er zijn geen sporen of aanwijzingen voor een 
eventuele wegverharding waargenomen en ook vondstmateriaal uit de 
perioden is zeer spaarzaam aanwezig. Het aantreffen van een derde greppel 
met een gelijke oriëntatie en opvulling op een afstand van 15 m wijst er op 
dat het hier niet om een Romeinse weg gaat, maar om een greppelsysteem 
voor de afwatering naar de Maas uit de middeleeuwen of vroege nieuwe 
tijd. Ook het vondstmateriaal uit de Romeinse tijd is zeer bepekt. Het gaat 
in totaal om slechts negen scherven die uit de Romeinse tijd dateren en uit 
de bouwvoor afkomstig zijn. Hieruit kan dus worden opgemaakt dat er ter 
hoogte van het huidige plangebied geen Romeinse nederzetting aanwezig 
was en deze elders gezocht moet worden. 

21. Zijn er concrete aanwijzingen dat een van de wegen het verlengde van 
de in Raaijweide aangetroffen grindweg vormt?
Tijdens het onderzoek is geen Romeinse weg aangetroffen. De greppels 
hebben op basis van het huidige onderzoek deel uitgemaakt van een voor de 
afwatering naar de Maas uit de middeleeuwen of vroege nieuwe tijd. 

22. Zijn er langs de wegen begeleidende structuren (bijv. graven of 
bewoningssporen) of ander (los) vondstmateriaal aanwezig? Zo ja, wat is hun 
datering?
Begeleidende structuren zijn niet aangetroffen tijdens het onderzoek. 

23. Wat is het verband tussen vindplaats 4 en vindplaatsen 1 en 3?
Vindplaatsen 1, 3 en 4 zijn niet aangetroffen, waardoor een vergelijking niet 
mogelijk is.

24. Kan de gebruiksperiode van de wegen en andere sporen exacter 
begrensd worden dan tot nu toe het geval was?
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat 
de sporen die eerder als weggreppels van een Romeinse weg werden 
beschreven, onderdeel zijn van een groter greppelsysteem dat zeer 
waarschijnlijk uit de middeleeuwen of vroege nieuwe tijd dateert. 

25. Kunnen de nederzettingssporen begrensd worden in tijd en plaats.
Op basis van het ontbreken van relevante sporen, kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord. 

26. Welke bijdrage kunnen de Romeinse sporen en vondsten leveren aan de 
geschiedenis van Venlo.
Op basis van het ontbreken van relevante sporen, kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord. 

265 Van de Graaf 2014.
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27. Wat kunnen de Romeinse vondsten zeggen over de grootte, verspreiding, 
tijdsspanne en aard van de Romeinse bewoning?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen en vindplaats 4, kan deze 
onderzoeksvraag niet worden beantwoord. 

28. Wat kan gezegd worden over de Romeinse bewoning in de 3de en 4de 
eeuw?
Op basis van het ontbreken van relevante sporen en vindplaats 4, kan deze 
onderzoeksvraag niet worden beantwoord. 

29. Welke aanwijzingen zijn er voor bewoning continuïteit tot in de 
Merovingische (en Karolingische) tijd.
Op basis van het ontbreken van relevante sporen, kan deze onderzoeksvraag 
niet worden beantwoord. 

n  Vindplaats 6:
30. Kan aan de hand van de haardkuilen en eventuele andere sporen 
geconcludeerd worden waar de kampementen van de fortbouwers lagen, 
m.a.w. geef een zo exact mogelijke datering en positie binnen de verticale en 
horizontale stratigrafie van vindplaats 7 .
Tijdens de opgraving zijn er twee mogelijke haardkuilen, een palenrij en vijf 
greppels aangetroffen. De sporen liggen verder verspreid over het terrein 
en zijn niet duidelijk geclusterd. Het vondstmateriaal is eveneens gering 
in aantal. Slechts elf scherven stammen duidelijk uit de middeleeuwen en 
vroege nieuwe tijd. De haardkuilen en de rij paalkuilen lijken samen te 
hangen met het gebruik van het land voor of tijdens de aanleg van het fort. 
Op basis van deze spaarzame sporen kunnen echter geen uitspraken worden 
gedaan over de kampementen van de fortbouwers. Door het ontbreken van 
vondstmateriaal uit de sporen kan er ook geen gedetailleerdere datering 
worden gegeven. 

31. Welke argumenten kunnen worden gegeven dat deze sporen inderdaad 
zijn te associëren met de aanlegfase van het fort?
Door het ontbreken van vondstmateriaal en het geringe aantal haardkuilen, 
kan deze onderzoeksvraag niet worden beantwoord.

32. Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden 
in welke volgorde het fort is
aangelegd? Is er sprake van een in eerste aanleg aarden wal die later (na 
1650) geheel of gedeeltelijk is versteend of was het fort in eerste aanleg al 
voorzien van delen die in steen waren uitgevoerd?
De aangetroffen sporen en vondsten zijn te gering om verdere uitspraken te 
kunnen doen.

33. Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden 
hoeveel manschappen ingezet zijn voor de bouw van het fort?
De aangetroffen sporen en vondsten zijn te gering om verdere uitspraken te 
kunnen doen.
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34. Kan aan de hand van de sporen en vondsten iets gezegd worden over de 
achtergrond en herkomst van de bouwploeg?
De aangetroffen sporen zijn te gering om verdere uitspraken te kunnen 
doen over de achtergrond en herkomst van de bouwploeg.

35. Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden 
waar leidinggevende personen
gehuisvest waren?
De aangetroffen sporen zijn te gering om verdere uitspraken te kunnen 
doen over de huisvesting van leidinggevende personen.

Vindplaats 7:
36. Wat is het exacte verloop van de bakstenen vestingmuur en bijbehorende 
gracht?
Voor het verloop van de vestingmuur en bijbehorende gracht wordt 
verwezen naar de allesporenkaart (bijlage 3) en van der Weerden 2018. 

37. Welke zijn de aanwijzingen voor een aarden(wal)fase voorafgaand aan 
de bouw van het muurwerk?
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een aarden 
fase van het fort, voorafgaand aan de bouw van de stenen muur.

38. Wanneer heeft het fort zijn eerste bakstenen muren gekregen. Zijn 
hiervan binnen het onderzoeksgebied nog resten bewaard en waar bevinden 
deze zich?
Uit historische bronnen is bekend dat er tijdens het beleg van 1702 sprake 
is van de aanwezigheid van aarden wallen. In de periode 1730-1740 wordt 
het fort na de inname door Staatse troepen gronding aangepast. Ook 
de barakken op het terreplein worden aangepast of nieuw gebouwd. 
Mogelijk is een deel van de wallen in deze periode versteend. In 1793 
wordt er wel melding gemaakt van het beschadigen van muurwerk, buiten 
de binnenbebouwing om. Archeologisch gezien is er echter geen bewijs 
gevonden van de aanwezigheid van een 18e-eeuwse versteningsfase van 
de wal. Het muurwerk dat vandaag de dag nog steeds deels aanwezig is, 
dateert uit 1806/1807. Deze datering wordt onderschreven door historische 
bronnen, maar ook op basis van dendrochronologisch onderzoek waaruit 
blijkt dat al de onderzochte balken waarop de muur is gefundeerd in 
1806/1807 zijn gekapt. Mochten er voordien al muren aanwezig zijn geweest, 
dan zullen de Fransen deze grondig hebben opgeruimd. Mogelijk zijn de 
stenen hergebruikt. Wat dan echter mist is de grote hoeveelheid mortel, die 
na het afbikken van deze stenen achterblijft.

39. Zijn er een of meerdere faseringen af te lezen aan het muurwerk en zo 
ja, hoeveel bouwfasen zijn te herkennen en hoe zijn deze te dateren?
Zoals ook al tijdens de voorafgaande onderzoeken duidelijk werd zijn er in 
feite twee bouwfasen, een “nette” en een “slordige”. Ondertussen is wel 
duidelijk geworden dat deze beide Frans zijn. Hoeveel tijd er tussen de beide 
fases zit is onduidelijk, mogelijk gaat het slechts om een winterstop. Wat 
aan de buitenkant af te lezen valt zijn de diverse herstellingsfases. Vooral 
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in de winter wilde het nogal eens gebeuren dat de muur door vorst of zelfs 
kruiend ijs werd beschadigd. Uit de Staatscourant komt naar voren dat 
gedurende de 19e eeuw telkens aanbestedingen worden uitgeschreven om 
het fort te herstellen.266

40. Zijn de verschillende bouwfasen te koppelen aan historisch bekende 
gebeurtenissen, of archiefstukken?
De aangetroffen bouwfasen van de fortmuur komen overeen met de Franse 
bouwtekeningen en voortgangstekeningen van onder andere kapitein Ginot 
uit de jaren 1806-1811. Deze tonen de stenen muur, de aanleg van vier 
poternes, sloop van de oude barakken en de aanleg van een kruitmagazijn. 

41. Vertoont het muurwerk tekenen van oorlogshandelingen en zo ja, 
wanneer kunnen deze gedateerd worden?
Het muurwerk vertoond geen schade van oorlogshandelingen uit de 
periode dat het fort in gebruik was. De muur is pas omstreeks 1806/1807 
opgetrokken. Nadat de muur was voltooid, hebben er zich geen ingrijpende 
krijgshandelingen afgespeeld. Ook de Belgische overname en bezetting in 
1830 leverde geen schade op. Wel is de muur op meerdere locaties zwaar 
beschadigd geraakt door voltreffers en de drukgolven van geallieerde 
vliegtuigbommen.

42. Hoe zijn verschillen in de conserveringstoestand van het muurwerk te 
verklaren? In het noorden van het fort is bijvoorbeeld de buitenschil vaak 
afgebrokkeld, terwijl deze in het zuiden nog ongeschonden bewaard is.
In 2012/2013 en 2016 bleek dat de muur verschillend geconserveerd was. 
Dit geldt ook voor het stuk muur dat tijdens het onderhavige onderzoek is 
onderzocht. Vorstschade kwam in mindere mate voor. Wel zijn de muurdelen 
zeer sterk beschadigd bij de aanleg van de naoorlogse keuken van de 
kazerne en de aanleg van diverse kabels en leidingen. Hiervoor zijn grote 
delen uitgebikt. 

43. Welke nieuwe informatie valt uit het aangetroffen muurwerk te halen 
over de bouwwijze?
De opgraving heeft onder andere getoond dat in de courtines poternes 
aanwezig waren die gelijktijdig met de fortmuur zijn aangelegd. Het voorste 
deel van deze tunneldoorgangen zijn namelijk in de muur geïntegreerd. 
De muur heeft hier nog maar een dikte van slechts 65 cm. Op een dieper 
niveau heeft muur wel weer haar normale breedte. De muur vormt hier 
zelfs een deel van de vloer van het voorste deel van de structuur. Ook blijkt 
de muur ter hoogte van de poterne een opening te hebben gehad die door 
middel van een houten luik of luiken kon worden afgesloten en was er 
een afwateringsgoot aanwezig die op vloerniveau van de poterne schuin 
afwaterde in de gracht.

44. Welke delen van de muren (en de rest van het fort ) zijn ingrijpend 
verbouwd en waarom?
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het ingrijpend veranderen van de 
muren of de poterne. Wel zijn er bewijzen voor het ingrijpend verbouwen en 

266 Van der Weerden 2015, 49.
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slopen van de oorspronkelijke barakken en bouwwerken op het terreplein 
van het fort.

Nadat de Spaanse troepen het fort inrichten omstreeks 1641 blijft de 
bebouwing lange tijd nagenoeg ongewijzigd. De eerste ingrijpende 
aanpassingen vinden plaats na de Staatse belegeringen van het fort in 
1702. Als de Staatse troepen het fort in bezit krijgen, vindt er een periode 
van aanpassingen plaats die aan de ene kant noodzakelijk zijn door de 
ontstane schade door de belegeringen, maar ook moeten plaatsvinden 
voor een modernisering. Zo blijkt dat barak A door de zware schade van 
de belegeringen werd gesloopt en niet meer werd opgebouwd, barak B 
deels werd gesloopt en het deel dat overbleef werd ingericht als hof van 
de hovenier van de commandant en barak C wordt verbouwd door de 
binnenmuren te verwijderen en een meer open karakter te creëren. Door 
bestudering van een historische kaart wordt ook duidelijk dat één van de 
oude barakken werd gesloopt en hier het hof van de commandant voor in de 
plaats kwam en een andere barak deels werd omgebouwd tot stal en stalling 
van de koetsen.

De meest ingrijpende verandering vindt plaats na de Franse belegering in 
1793 en de Napoleontische bezetting die daarop volgde. De bebouwing 
op het fort is sterk verouderd en waarschijnlijk opnieuw zeer sterk 
beschadigd door de belegeringen. Er wordt besloten om niet te renoveren 
en te herstellen, maar om het fort volledig opnieuw in te richten naar de 
benodigde moderne maatstaven. De ravelijnen en ravelijngrachten worden 
geslecht en de oude barakken op het binnenterrein worden gesloopt. Zowel 
het toen nog resterende deel van barak B als geheel barak C worden in deze 
periode gesloopt. Ook de centrale waterput verdwijnt. Wat nog rest is onder 
andere een nieuw gebouwd kruitmagazijn. De andere bebouwing was sterk 
gedateerd en moest plaats maken voor een langgerekte kazerne die in het 
midden op het fort was gepland. Het plan werd echter nooit gerealiseerd. 
Wel krijgt het fort een volledige stenen buitenmuur en krijgt elke courtine, 
met uitzondering van de verwijderde courtine die richting de stad lag, een 
nieuwe poterne. 

45. Welke aanwijzingen zijn er voor de vorm en lay-out van de eerste 
bouwfase van het fort, waar wijken deze af van de napoleontische 
bouwfase, die het meest bepalend is geweest voor de huidige overlevering?
In de Napoleontische periode verandert niet alleen de buitenkant van 
het fort sterk. Ook de bebouwing op het binnenterrein wordt volledig 
aangepast. De oude bebouwing uit de 17e en 18e eeuw word gesloopt en er 
komt een nieuw kruitmagazijn voor in de plaats. Nieuwe barakken worden 
ontworpen, maar zijn nooit gebouwd. Er was onder andere een plan om 
één grote, langgerekte kazerne te bouwen in het midden van het fort. Deze 
verbouwing was noodzakelijk vanwege het feit dat de bebouwing op het 
terreplein zeer sterk was beschadigd tijdens de Franse belegering en deze 
sterk was verouderd. 
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46. Waar kunnen de houten funderingen via dendrochronologisch onderzoek 
een bijdrage leveren aan een preciezere datering van de verschillende 
bouwfasen? Hierbij moet vooral gelet worden op een eventueel afwijkende 
datering van balken aan de binnenzijde en buitenzijde van de vestingmuur, 
en indien mogelijk van balken uit de kern van de fundering?
Er zijn op dit moment voor vooral de zuid- en oostzijde voldoende 
dendrodateringen voorhanden om te concluderen dat het balkenrooster 
onder de muur in één keer is aangebracht, namelijk rond 1806/1807. Voor de 
overige zijdes van het fort is het van belang deze hypothese te controleren 
door het systematisch
nemen van dendromonsters.

47. Valt op basis van houtdeterminatie en dendrochronologie, van het 
gebruikte constructiehout in de funderingen en het gebruikte baksteen 
of natuursteen van muur en eventuele gebouwen iets te zeggen over 
de herkomst en toelevering van bouwmateriaal tijdens de belangrijkste 
bouwfasen?
Op basis van voorgaand onderzoek, kan worden geconcludeerd dat er bij 
de balken sprake is van snel-gegroeide eik (mogelijk van lokale of regionale 
herkomst) en de benodigde bakstenen waarschijnlijk op Raaijweide zijn 
gebakken, in de daar aangetroffen veldovens.

48. Op enig moment is de hoek van de flanken veranderd van loodrecht naar 
schuin. Zijn hier overblijfselen van? Wanneer is dit gebeurd?
De flank van het bastion die tijdens de opgraving is blootgelegd, kent geen 
andere fasering dan de rest van de courtine. Hoewel de muur hier sterk is 
gesloopt, lijkt het muurwerk zowel in de kern, als aan de voorzijde zonder 
onderbreking of duidelijke andere fasering te zijn aangelegd. Er wordt 
dus aangenomen dat de bastionflanken tijdens de versteningsfase al direct 
schuin zijn aangelegd.

49. Wanneer zijn de aarden wallen bekleed met een vestingmuur en welke 
andere veranderingen zijn er aan het fort aangebracht en wanneer?
De vestingmuur lijkt op zijn vroegst uit 1806/1807 te dateren. Hierbij is ook 
de ravelijnsgracht gedempt en is de hoofdgracht opgeschoond. In deze 
periode zijn ook de barakken gesloopt om plaats te maken voor nieuwe 
bouwwerken, waaronder een kruitmagazijn en een geplande bakstenen 
kazerne. Deze kazerne werd echter nooit gebouwd. 

Ook vóór de Franse bezetting vinder er de nodige veranderingen plaats. Een 
deel hiervan zijn tijdens het huidige onderzoek ook aangetroffen. Nadat 
de Spaanse troepen het fort inrichten omstreeks 1641 blijft de bebouwing 
lange tijd nagenoeg ongewijzigd. De eerste ingrijpende aanpassingen 
vinden plaats na de Staatse belegeringen van het fort in 1702.  Als de Staatse 
troepen het fort in bezit krijgen, vindt er een periode van aanpassingen 
plaats die aan de ene kant noodzakelijk zijn door de ontstane schade door 
de belegeringen, maar ook moeten plaatsvinden voor een modernisering. Zo 
blijkt dat barak A door de zware schade van de belegringen werd gesloopt 
en niet meer werd opgebouwd, barak B deels werd gesloopt en het deel dat 
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overbleef werd ingericht als hof van de hovenier van de commandant en 
barak C wordt verbouwd door de binnenmuren te verwijderen en een meer 
open karakter te creëren. Door bestudering van een historische kaart wordt 
ook duidelijk dat één van de oude barakken wordt gesloopt en hier het hof 
van de commandant voor in de plaats komt en een andere barak deels wordt 
omgebouwd tot stal en stalling van de koetsen.

50. Op welke plaatsen is er sprake geweest van toepassing van hardstenen 
elementen of toevoegingen?
Tijdens het onderhavige onderzoek zijn twee hardstenen elementen 
aangetroffen. Het gaat om een zandstenen sierlijst van een kozijn of deurlijst 
van een van de barakken en een natuursteen in het midden van de haard 
van barak B. Uit onderzoek uit 2012/2-13 en 2016 word verder duidelijk dat 
op de schouderknik van de bastions een natuurstenen bouwelement zat en 
op de saillanten een hoekblok aanwezig was.

51. Welke overeenkomsten en afwijkingen vertonen de nieuw opgegraven 
muurdelen met de delen die al eerder opgegraven zijn?
De nu (soms opnieuw) vrijgelegde muurdelen wijken niet af van de al eerder 
vrijgelegde delen.

52. Zijn er wetmatigheden in de bouwfasen van het fort te ontdekken?
Er is eerder sprake van één hoofdfase. Deze is bij alle muurdelen op te 
splitsen in een “nette” en “slordige” subfase.

53. Zijn er nog concrete overblijfselen of andere aanwijzingen voor het 
slopen en weer oprichten van het oostelijke front aan de Maaszijde?
Het onderzoek heeft zich niet op het oosten van het fort gericht, waardoor 
deze onderzoeksvraag niet kan worden beantwoord.

54. Welke mogelijkheden biedt het onderzoek van de grachtvullingen om de 
plattegrond van het fort in de
verschillende bouwfasen vast te stellen?
De gracht is tijdens het onderhavige onderzoek niet onderzocht, waardoor er 
geen verdere uitspraken kunnen worden gedaan.

55. Is er sprake geweest van een binnenmuur of beschoeiing aan de 
binnenkant van de wal en zo ja, uit welke bouwfasen stamt die?
Er is geen binnenmuur of beschoeiing aan de binnenkant van de wal 
aangetroffen, waardoor er geen verdere uitspraken kunnen worden gedaan 
over de aard en bouwfasen. 

56. Zijn er aanwijzingen voor de wijze van landmeten bij de aanleg van het 
fort en de verschillende bouwfasen?
Er zijn tijdens het onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor de wijze van 
landmeten van het fort en de verschillende bouwfasen. 
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57. Is er een verklaring voor de afwijkende steunberen in het noorden van 
werkput 42 bij de punt van bastion 5?
Bastion 5 maakte geen onderdeel uit van het huidige onderzoek, waardoor 
deze onderzoeksvraag niet kan worden beantwoord. 

58. Zijn er overblijfselen van bruggen over de buitengracht(en) bewaard, zo 
ja hoe waren deze geconstrueerd en wat is de datering?
De gracht lag buiten het plangebied. Er zijn dan ook geen bruggen 
aangetroffen. 

59. Bevatte elke courtine een poterne en zo ja hoe waren deze geconstru-
eerd en wat is de datering?
Uit het onderhavige onderzoek en het onderzoek dat in 2010 door 
Archeodienst werd uitgevoerd, blijkt dat vier van de vijf courtines een 
poterne bevatte tijdens de Franse bezetting van het fort in 1793. Deze zijn in 
het begin van de 19e eeuw gebouwd. De wal die aan de stadzijde ligt, werd 
verwijderd, waardoor hier ook geen poterne aanwezig was gedurende deze 
periode.

De opgegraven poterne dateert uit de Napoleontische periode van het fort 
en is deels gelijktijdig met de stenen buitenmuur van het fort aangelegd. 
Hiermee ligt de start van de bouw omstreeks 1806/1807. Het ontwerp voor 
de poternes van het fort was simpel maar doeltreffend. De structuur bestaat 
uit een verlaagd deel dat in de fortmuur is verwerkt. Dit deel blijkt op basis 
van de opgravingsgegevens gelijktijdig met de buitenschil van het fort te 
zijn aangelegd. Oorspronkelijk was hierin een opening aanwezig die met 
een deur kon worden afgesloten. Op het dak ligt de onderwal die bereikt 
kan worden via een open deel van de doorgang dat achter het verlaagde en 
gewelfde deel van de poterne ligt. Een gemetselde trap voert hier omhoog, 
waarna er aan weerszijden (links en rechts) tevens gemetselde trappen 
omhoog lopen om de onderwal, of fausse-braye te bereiken. Achter deze 
opening bevindt zich een gewelfde doorgang door de hoofdwal met in het 
midden aan weerszijden twee kleine ruimtes

In de periode vóór de Franse bezetting waren mogelijk ook al poternes 
aanwezig. Op een kaart uit is zichtbaar dat er bij de ingang van het fort 
aan de stadszijde een poortgebouw aanwezig is en dat er in de courtines 
ter hoogte van de twee ravelijnen een bakstenen doorgang door de wal 
is ingetekend. Het ligt dan ook voor de hand dat er om de ravelijnen te 
kunnen bereiken hier twee poternes aanwezig waren die door de courtine 
heen ging. In het veld zijn hier geen resten van aangetroffen. Deze zijn 
tijdens de renovatie en verbouwing van het fort in de Franse tijd verwijderd. 
Op historisch kaartmateriaal is duidelijk zichtbaar dat de courtine over 
een aanzienlijke breedte is afgegraven voor de aanleg van de nieuwe 
poternes. Ook op de dwarsdoorsnedes van de aanleg van de poternes, zijn 
geen oudere resten meer ingetekend. Wel zijn er al delen van de poterne 
zichtbaar die mee zijn gemetseld met de Franse muur van het fort. Er wordt 
daarom aangenomen dat dit verlaagde, voorste deel van de poterne 
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gelijktijdig is aangelegd met de nieuwe fortmuur en deze uit de 19e eeuw 
stammen. 

60. Zijn de poternes bouwkundig vergelijkbaar of vertonen ze afwijkingen 
ten opzichte van elkaar?
Als de opgravingsresultaten uit 2010 (Archeodienst) en onderhavige 
onderzoek worden bekeken, dan valt op dat de constructie op enkele punten 
overeenkomt, maar er ook enkele verschillen zichtbaar zijn. Net als bij het 
onderhavige onderzoek was enkel het dieper gelegen deel van de poterne 
aan de grachtzijde goed bewaard gebleven. Ook hier werd duidelijk dat 
het voorste deel uit een gewelf bestond. In beide gevallen lag de geboorte 
van dit gewelf op slechts een tiental centimeters boven vloerniveau. Verder 
wordt duidelijk dat het muurwerk van het lager, aan de gracht gelegen 
deel van de poterne, vele malen dikker is dat het muurwerk waarin de trap 
naar het hogere, open deel van de poterne, verwerkt was. Dit aan de gracht 
gelegen deel van de tunneldoorgang zou mogelijk dienst hebben kunnen 
doen als kazemat, waarbij een dergelijke zware constructie van belang was. 

Uit onderhavig onderzoek blijkt dat het eerder beschreven deel van de 
poterne gelijktijdig is aangelegd met de stenen buitenmuur van het fort 
en hierin was geïntegreerd. Op basis van de beschrijving in het rapport 
van Archeodienst uit 2010 lijkt dit bij de andere poterne deels het geval te 
zijn. Bij beide poternes was de opening aan de grachtzijde in ieder geval 
intentioneel aangelegd en niet later uitgebroken. Dit betekend dat hier 
bij de aanleg van de buitenschil van het fort al rekening mee is gehouden. 
Of ook de dwarsmuren en het gewelf in verband zijn gemetseld, met de 
buitenschil van het fort is niet zeker. 

De poterne lijkt op basis van de historische tekening van kapitein Ginot 
uit 1810 en 1811 als geheel te zijn ontworpen267, waarbij het aanwezige 
dieper gelegen deel aan de gracht een vast onderdeel was van elke 
poterne. In de bouw is echter een duidelijke fasering zichtbaar. Het gewelf 
dat aan de grachtzijde ligt, is gelijktijdig met de fortmuur opgetrokken, 
terwijl de trap en het smallere, verspringende muurwerk, dat achter 
dit gewelf lag, op basis van de meest recente opgravingsgegevens een 
latere fasering lijkt te kennen. Waarschijnlijk volgde deze fasering kort 
op het gereedkomen van de fortmuur. In 2010 lijkt deze fasering ook te 
zijn aangetoond door Archeodienst. Het enige verschil is dat er wordt 
vastgesteld dat er een houten trap aanwezig was om naar het hogere 
deel van de poterne te komen, in plaats van een stenen trap. Uit de meest 
recente opgravingsgegevens van de tweede poterne blijkt dat er bij deze 
tunneldoorgang geen sprake was van een houten trap, maar van een later 
geplaatste stenentrap. De trap is hier aangelegd nadat de zijmuren van 
de opgang naar het hoger gelegen, open deel van de tunneldoorgang 
waren voltooid. Mogelijk was dit ook het geval bij de eerder opgegraven 
poterne. De dwarsmuur die is aangetroffen wordt geïnterpreteerd als een 
latere toevoeging en zou hier tevens de stenen keermuur van een later 
toegevoegde stenen trap kunnen zijn geweest. 

267 Bogers et al. 2005, 87 & 99.
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Volgens een bouwtekening van de poternes van het fort, zou de poterne 
verder op een houten balkenrooster moeten zijn gefundeerd, net als 
de rest van de muur van het fort. Dit rooster is tijdens het onderhavige 
onderzoek niet aangetroffen. Mogelijk zijn de balken vergaan. Bij de eerder 
onderzochte poterne bleek echter ook dat niet onder de gehele poterne 
een balklaag aanwezig was. Op de locaties waar deze wel aanwezig was 
(de opgang naar het open deel van de tunneldoorgang), was deze volledig 
vergaan en waren enkel afdrukken zichtbaar. 

61. Zijn er overblijfselen van de escarp en contrescarp en zo ja, hoe zien die 
eruit en wat zijn de dateringen?
Er zijn geen overblijfselen van de escarp en contrescarp aangetroffen. De 
wallen zijn bij het in onbruik raken van het fort en in de periode daarna 
allemaal verwijderd. De grond is waarschijnlijk in de gracht gegooid om deze 
te dempen. 

62. In werkput 36 lijkt een stuk van de gracht langs de vestingmuur 
afgedamd te zijn geweest. Is dit op meer plaatsen het geval?
De gracht is tijdens het onderhavige onderzoek niet onderzocht. Deze 
onderzoeksvraag kan dan ook niet worden beantwoord. 

63. Wat waren de exacte afmetingen van de grachten in de loop van de tijd? 
Welke verschillende fasen kunnen worden vastgesteld met bijbehorende 
datering?
De gracht is tijdens het onderhavige onderzoek niet onderzocht. Deze 
onderzoeksvraag kan dan ook niet worden beantwoord. 

64. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen een bijdrage leveren 
aan de datering van de verschillende aanleg- en gebruiksfasen van de 
gracht?
De gracht is tijdens het onderhavige onderzoek niet onderzocht. Deze 
onderzoeksvraag kan dan ook niet worden beantwoord. 

65. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen of elders binnen het 
onderzoeksgebied informatie leveren over oorlogshandelingen of gebruik 
van het fort?
Tijdens het onderzoek is de gracht niet onderzocht, waardoor deze 
onderzoeksvraag niet kan worden beantwoord. 

66. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen of elders binnen het 
onderzoeksgebied iets zeggen over de aard en nationaliteit van de bezetting 
van het fort?
Tijdens het onderzoek is de gracht niet onderzocht, waardoor deze 
onderzoeksvraag niet kan worden beantwoord. 

67. Hoe zag de binnenbebouwing eruit? Tot welke type gebouwen kunnen 
de aangetroffen resten worden gerekend en komt dit overeen met 
historische kaarten?
Tijdens het onderzoek zijn drie van de zes door de Spaanse troepen 
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gebouwde barakken uit circa 1641-1643 aangetroffen. Hieruit blijkt dat het 
in alle drie de gevallen om dubbele blokbrakken gaat die waren opgedeeld 
in vijf verblijven per kant. Barak A had een afmeting van 30,6x11 m, barak B 
een afmeting van 30,2x11 m en barak C een afmeting van 30,7x11,24 m. Het 
uiterlijk van de barakken was in 1643 gelijk. Het opgaande muurwerk was 
opgetrokken uit rode, tot roodpaarse veldbrandbaksteen met een afmeting 
van 22,5x12x5,5 cm tot 26x12,5x6 cm dat was gemetseld in witte kalkmortel. 
De blokbarakken hadden een houten dakconstructie met hierop rode Oud 
Hollandse dakpannen. Het ligt meer voor de hand dat de dubbele barak aan 
elke kant een eigen zadeldakconstructie had.

Aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw vinden er verande-
ringen plaats. Barak A wordt gesloopt doordat deze waarschijnlijk zeer 
zwaar is beschadigd tijdens de Staatse belegering van 1702. Barak B wordt 
deels gesloopt, waarbij enkel het noordoostelijke deel blijft bestaan als het 
hof van de hovenier. Barak C blijft bestaan, maar wordt aangepast. Onder 
andere de binnenmuren van de verblijven worden gesloopt. De buitenmuren 
blijven wel bestaan. De nog bestaande barakken of barakdelen blijven 
in gebruik tot de Franse belegering in 1793. De bouwwerken werden in 
de periode na de verovering gesloopt om plaats te maken voor nieuwe, 
moderne gebouwen. De sloop van barak zal waarschijnlijk tussen circa 1793 
en 1810 hebben plaatsgevonden

De aangetroffen situatie komt deels overeen met de situatie die bekend 
is van historische kaarten. Op het terreplein van het fort zijn gedurende 
verschillende gebruiksfasen gebouwen aangelegd. In de eerste fase zijn 
er onder andere zes dubbele barakken en één magazijn aanwezig. Langs 
de rand van het terreplein liggen zes dubbele barakken en één magazijn 
die in afmetingen en vorm nagenoeg exact met elkaar overeenkomen. 
De barakken hadden een afmeting van circa 100 bij 35 Brabantse voet, 
wat overeenkomt met 28,50x10 m. De ligging en afmetingen (30,2x11 m) 
zoals deze tijdens het veldwerk zijn gedocumenteerd, zijn bijna gelijk aan 
situatie zoals deze in 1645 is ingetekend. Nadat het fort in de 18e eeuw, 
na een succesvolle belegering in 1702, weer in Staatse handen valt, wordt 
de bebouwing aangepast. Een deel van de barakken wordt verbeterd of 
gesloopt. In 1749 liggen er aan de randen van het terreplein, tegen de wal, 
een woning van de hovenier van de commandant, een barak met koetshuis 
en paardenstal, de aan elkaar geschakelde woningen van de commandant 
en majoor, een soldatenbarak en een gebouw met officiersverblijven en 
het verblijf van de marketenter. Tijdens en na de Franse belegering in 
1793, raakte het fort opnieuw zwaar beschadigd.268 Net als in 1702 wordt 
de bebouwing binnen de muren van het fort beschadigd of grotendeels 
verwoest. Het fort gaat na de verovering van de Fransen dan ook volledig op 
de schop en er worden plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting. Deze 
werd slechts ten dele gerealiseerd. Zo werd de geplande stenen kazerne/
barak die in de lengte op het fort moest komen te liggen, nooit gebouwd.

268 Moorman 2005, 17.
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68. Hoe zag het kruitmagazijn eruit? Komt dit overeen met reeds bekende 
gegevens van het fort of van vergelijkbare locaties elders?
Het kruitmagazijn is tijdens het onderhavige onderzoek niet aangetroffen. 
Deze onderzoeksvraag kan dan ook niet worden beantwoord. 

69. Waar kan de kruittoren worden gelokaliseerd en hoe zag deze er uit.
De kruittoren is tijdens het onderhavige onderzoek niet aangetroffen. Deze 
onderzoeksvraag kan dan ook niet worden beantwoord.
 
70. Waar lag de kapel en hoe zag deze er uit.
De kapel is tijdens het onderhavige onderzoek niet aangetroffen. Deze 
onderzoeksvraag kan dan ook niet worden beantwoord. 

71. Welke menselijke resten zijn in en rondom het fort gevonden en wat 
vertellen deze resten over de bemensing van het fort in de loop der eeuwen. 
Is iets te zeggen over lengte, gezondheid, herkomst, ziekte, oorzaak van 
overlijden ect van de menselijke resten.
Er is tijdens het onderzoek slechts een fragment van een menselijk 
dijbeen aangetroffen. Het bot komt uit de bouwvoor en is aangetroffen 
bij de aanleg van het vlak. Over het kleine fragment kunnen verder geen 
uitspraken worden gedaan. Zeer waarschijnlijk betreft het een fragment 
dat in de 17e en 18e eeuw gedateerd kan worden. Hiermee zou het een 
slachtoffer kunnen zijn van een van de belegeringen van het fort.

72. Waar lagen de waterputten en waren deze gelijktijdig in dienst? Hoe 
zagen ze er uit?
Tijdens het onderzoek is er slechts één waterput aangetroffen. De bakstenen 
put lag exact in het midden van het terreplein en had een diameter van 
80 cm. Er is gebruik gemaakt van een rode tot roodpaarse veldbrandsteen 
met een formaat van 24,5x13x5 cm dat in kalkmortel was gemetseld. Het 
muurwerk heeft metselbaarden aan de buitenzijde, wat er op duidt dat de 
put van binnenuit is gemetseld. De buitenzijde is verder zeer ruw afgewerkt. 
Delen van de bakstenen steken hier flink uit. De insteek van de put had een 
diameter van 2,5 m en tekende zich duidelijk af tegen de sterk verbruinde, 
natuurlijke ondergrond en was opgevuld met lichtbruin zand met bruingrijze 
vlekken en een enkel stukje baksteenpuin. Door de dikke puinopvulling was 
het niet mogelijk de diepte te bepalen door middel van een boring. In de 
insteek bevond zich één fragment van een steengoed pot op standvoet en 
één fragment van een beker op standvoet. Deze scherven zouden uit het 
laatste kwart van de 16e of het eerste kwart van de 17e eeuw dateren.

De insteek en de put tonen slechts één aanlegfase. De put zal bij de bouw 
van het fort dan ook zijn aangelegd en tot aan het begin van de 19e eeuw in 
gebruik zijn gebleven. In het begin van de 19e eeuw (omstreeks 1810-1813) 
wordt de put zeer waarschijnlijk verwijderd bij het herinrichten van het 
terrein. Op de kaart van Ginot uit1810 staat de pomp of put namelijk niet 
meer weergeven en waren er plannen gevormd om en lange kazerne aan te 
leggen in het midden van het fort.



Archeologisch onderzoek 238

73. Waren er een of meer waterpompen aanwezig in het fort?
Er waren mogelijk meerdere pompen binnen het fort aanwezig. Er is er 
slechts één waargenomen. Het betreft de eerder besproken waterput. 
Volgens een historische kaart uit 1749, met hierop zeer nauwkeurig de 
binnenbebouwing van het fort, blijkt dat de oude waterput als pomp staat 
aangegeven. De put is dus later omgebouwd tot pomp. In het veld werden 
hier verder geen aanwijzingen voor aangetroffen. Het bovendeel van de put 
is volledig gesloopt, waarbij ook de opzet van de pomp of een eventuele 
koepel zijn verdwenen. 

74. Zijn er restanten van andere structuren (beschoeiingen, palen, bruggen, 
andere pompen, enz.) in de grachten aanwezig?
De gracht is tijdens het onderzoek niet onderzocht, waardoor deze 
onderzoeksvraag niet kan worden beantwoord.

75. Is iets te zeggen over het uiterlijk van de tuinen in het fort en de 
beplanting? Zijn er planten te identificeren?
In werkputten 101, 102, 104 en 106 zijn delen van de voormalige tuinen 
aangesneden. Er zijn hier echter geen duidelijke plantgaten of andere sporen 
waargenomen die meer kunnen zeggen over de verdere inrichting hiervan. 
Ook resten van planten ontbraken. Het lijkt er op dat de oorspronkelijke 
bouwvoor hier bij verschillende werkzaamheden dusdanig is verstoord, dat 
deze veelal ondiepe sporen niet meer aanwezig zijn. De kuilen en paalkuilen 
die wel werden aangetroffen, dateren uit de 20e eeuw of kunnen niet 
positief aan de tuinaanleg worden toegeschreven en lijken een andere aard 
te hebben, waaronder afvalkuilen. 

76. Waarmee waren glacis, bedekte weg, taluds, grachten en andere werken 
van het fort mee bekleed (soorten planten en of andere bekleding). Welke 
veranderingen deden zich in de loop der eeuwen aan.
Bekleding van de werken van het fort is niet teruggevonden, met 
uitzondering van de fortmuur zelf. Er kunnen dan ook geen verdere 
uitspraken worden gedaan over de bekleding van overige delen van het 
verdedigingswerk.

77. Zijn er op het binnenterrein en/of op andere plekken binnen en buiten 
het fort overblijfselen van oorlogshandelingen te vinden? (bijvoorbeeld van 
belegering, loopgraven, munitie, etc.).
Rondom barakken A en B zijn duidelijke sporen van belegeringen zichtbaar 
in de vorm van mortierbomkraters en scherven van mortierbommen. De 
kuilen met spoornummers 104036, 104033, 104032, 104030 en 104035 
kwamen sterk met elkaar overeen en bevatten zeer veel afval, waaronder 
sterk gefragmenteerd botmateriaal, aardewerk en glas en zijn opgevuld 
met donker grijs, tot donkerbruin-grijs zand. In de opvulling zijn daarnaast 
duidelijk stukken houtskool zichtbaar. De kuilen hebben een grillige 
bodem en zijn slechts 8 tot 41 cm diep. De kuilen worden geïnterpreteerd 
als inslagkraters van mortierbommen waar later bij het herstel afval en 
bouwmateriaal in is gegooid. 
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In spoor 104035 werd in het midden op de bodem in het diepste deel een 
mortierbomscherf gevonden die deze theorie verder onderbouwd. De 
complexen dateren op basis van het aardewerk allemaal tussen de periode 
1650-1700, het merendeel tussen 1675 en 1700. Enkel spoor 104032 is tussen 
circa 1700 en 1725 te dateren. 

Naast de mortierbomkraters werden er in het eerder beschreven deel 
ten noorden, oosten en zuiden van barakken A en B tevens verschillende 
gefragmenteerde mortierenbommen en een complete mortierbom 
aangetroffen. De scherven en complete mortierbom lagen binnen een straal 
van 20 m van elkaar. Drie inslagen zijn direct ten noorden van barak A en ten 
oosten van barak B gelegen. In twee gevallen gaat het om een concentratie 
aan scherven van één mortierbom en in één geval om een nog compleet, niet 
gedetoneerd projectiel.

De datering van het aardewerk en het dichtgooien van de kuilen valt samen 
met de lange belegering van het fort in 1702 en de herstelperiode hierna. 
Tijdens het beleg bevonden zich in het zuidwesten en westen de Hollandse 
en Pruisische (of Brandenburgse) attaques die het zuidoostelijke deel van 
het fort onder vuur konden nemen. In het geval van de belegering van het 
fort bestonden deze uit aanvals- en toenaderingsloopgraven (sappé) en 
aardwerken, waaronder batterijen. Op een kaart uit 1714 staan verder, bij 
wat de Hollandse attaque zou moeten zijn, twee ingetekende ‘batteries’ met 
18 ‘canons’en 24 ‘mortiers’. Het gebied dat vanuit de Hollandse en Pruisische 
werken kon worden aangevallen en bestreken, valt nagenoeg samen met 
het deel van het fort waar onder andere barakken A en B gelegen waren 
en waar de kuilen zijn aangetroffen. Nadat de Staatse troepen het fort in 
handen krijgen op 18 september, wordt heel barak A en het zuidelijke deel 
van barak B gesloopt. Naar alle waarschijnlijkheid vanwege de zware schade 
die was ontstaan tijdens de belegering. Op de locatie van de kuilen komt 
daarna de tuin, of het hof van de commandant te liggen. 

78. Zijn er knekelkuilen? Hoe zijn de knekelkuilen die gevonden zijn te 
verklaren? Gaat het om gevallen soldaten? Wat zijn de overlijdens oorzaken? 
Waarom zijn de skeletten herbegraven? Zijn er nog meer knekelkuilen of 
grafvelden aanwezig?
Knekelkuilen waren niet aanwezig binnen het plangebied. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

79. Wat zijn de herkomst, leeftijd en geslacht van de aangetroffen skeletten 
en welke anomalieën zijn op de botresten aanwezig (ziekten, slijtage, 
genezen verwondingen, niet geheelde (oorlog) verwondingen)?
Skeletten waren niet aanwezig binnen het plangebied. De vraag kan op basis 
van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 
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80. Welke historische archieven en bronnen kunnen nog informatie leveren 
over fort St Michiel welke een bijdrage kunnen leveren aan de reconstructie 
van en de geschiedschrijving over Fort St. Michiel, haar voorgangers en de 
(militaire) geschiedenis van het onderzoeksgebied?
De meeste Nederlandse archieven, waaronder het Nationaal Archief te Den 
Haag, Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie te Den Haag en het 
Gemeente Archief van Venlo zijn al uitvoerig geraadpleegd. Mogelijk kan het 
nog nuttig te zijn om enkele andere internationale instituten, waaronder het 
Franse Archives Nationales te raadplegen. Een groot deel van het materiaal 
is echter ook als duplicaat in Nederlandse archieven aanwezig, zoals vele 
Franse ontwerptekeningen en bestekken die ook onderdeel uitmaken van de 
collectie van het Nationaal Archief. 

81. Met welke forten kan Fort St Michiel in de loop der eeuwen vergeleken 
worden?
Het bouwen van forten is door de eeuwen heen aan veranderingen 
onderhevig geweest. Elk fort werd naar de ten tijde van de bouw militair-
technische mogelijkheden en eisen gebouwd. Hierbij worden door 
verschillende nationaliteit in grote lijnen dezelfde vestingbouwkundige 
principes aangehouden die in die periode als leidend gelden. Er vindt in de 
16e, 17e en 18e eeuw een ware wedloop plaats waarbij vestingbouw sterk 
aan verandering onderhevig is. Deze veranderingen waren noodzakelijk 
door een sterke militaire revolutie waarbij grote en samenstelling van legers 
werden gereorganiseerd en wapens, zoals artillerie steeds krachtiger en 
doeltreffender werden. Als gevolg diende ook de vestingwerken aan deze 
nieuwe krijgstactieken en wapens te worden aangepast. Deze revolutie is 
overal in Europa zichtbaar en aanwezig. 

Fort Sint-Michiel lijkt twee belangrijke hoofdbouwfases gehad te hebben en 
diverse aanpassingen hierop. De eerste bouwfase ligt in 1641-1643. Er wordt 
dan door de Spanjaarden een vijfpuntig aarden fort opgericht met loodrecht 
op de courtine geplaatste bastionflanken, geheel volgens het toen nog 
geldende oud Nederlandse vestingstelsel. Het fort kent in deze periode een 
grote gelijkenis met Staatse forten, waaronder Bourtange, dat ook vijf grote 
bastions kent die volgens het zelfde vestingstelsel zijn aangelegd. In het 
begin van de 17e eeuw was dit vestingstelsel breed voorkomend over de hele 
wereld. In de periode 1806-1810 wordt het fort herbouwd door de Fransen. 
De bastions worden in deze periode licht aangepast. De bastionflanken 
staan na de aanleg van de fortmuur schuin op de courtines in plaats van 
haaks. Dit systeem staat ook wel bekend als het verbeterde Oud Hollandse 
vestingstelsel. Het is opvallend dat de Franse ingenieurs niet hebben gekozen 
voor de aanleg in het meest moderne vestingstelsel. Mogelijk was deze 
aanpassing snel realiseerbaar en was het voor het doel efficiënt genoeg. 
Het gaat hier ook om een verbouwing en niet om een volledig nieuwe 
constructie. In het laatste geval was er mogelijk wel volgens de meest 
moderne vestingstelsels gewerkt. Ondanks de vele overeenkomsten over de 
hele wereld, heeft elk fort heeft een eigen, unieke geschiedenis.
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82. Welke bijdrage kunnen de opgegraven delen van het fort en de vondsten 
uit de bestaanstijd van het fort leveren aan het Verhaal van Venlo?
Het fort Sint-Michiel is onlosmakelijk met Venlo verbonden. Het fort vormt 
letterlijk het voorportaal van de stad. De hoogtepunten, zoals belegeringen 
en veroveringen, zijn vaak uitputtend beschreven, maar worden aan de 
hand van de opgravingsgegevens verder inzichtelijk gemaakt. Hierbij 
worden ook de gevolgen van deze belegeringen zichtbaar. En wordt inzicht 
verkregen in de belegeringen, overnames en gevolgen hiervan voor de 
militaire verdediging van de stad en het fort. Ook wordt aan de hand van 
het vondstmateriaal duidelijk dat het fort ook voor de stad en de omgeving 
belangrijk was voor de handel en uitwisseling van goederen. De gebruikte 
materialen en objecten komen namelijk bijna allemaal uit de regio of de stad 
zelf, iets wat een gunstiger vestigingsklimaat kan hebben meebracht.

83. Zijn er gesloten contexten van oorlogserfgoed, en zo ja waar bestaan 
deze uit.
Er zijn meerdere gesloten contexten aangetroffen binnen het fort. Het gaat 
onder andere om drie kelders, een waterput en tien afvalkuilen, waarvan vijf 
voormalige mortierbomkraters waren die met afval waren opgevuld. 

n  Vindplaats 8:
84. Wat zijn de exacte ligging en opbouw van het bakstenen riool uit de 
19e eeuw? Kan het riool nauwkeuriger worden gedateerd op basis van 
constructie en/of aanwezig vondstmateriaal?
Het 19e-eeuwse bakstenen riool was niet aanwezig binnen het plangebied. 
De vraag kan op basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden 
beantwoord. 

85. Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de gracht 
te voeden? Zo ja, wanneer was sprake van deze gewijzigde functie?
Het 19e-eeuwse bakstenen riool was niet aanwezig binnen het plangebied. 
De vraag kan op basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden 
beantwoord. 

n  WOII
86. Welke sporen uit WOII worden aangetroffen? Kunnen betreffende 
sporen gelinkt worden aan historische gebeurtenissen en/of 
bombardementen (mei 1940, najaar 1944 etc.)?
Bij het onderzoek is slechts één spoor uit de Tweede Wereldoorlog 
aangetroffen. Het gaat hier om een schuilkelder die door de Duitse 
bezetter zeer waarschijnlijk in 1941 is aangelegd. Overige sporen die een 
relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog zijn de restanten van de 
wederopbouw. In laatstgenoemd geval gaat het over een mijnruimerskamp 
waar na de oorlog Duitse krijgsgevangen werden vastgehouden voor het 
ruimen van mijnen en munitie in centraal Limburg. Dit kamp wordt later 
beschreven.

In totaal werden er op de kazerne tijdens de oorlog door de Duitse 
bezetter twaalf schuilkelders gebouwd. Twee van de twaalf schuilkelders 
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zijn al in 2016 door BAAC onderzocht. Het betrof toen de twee kelders 
achter legeringsgebouw B. Tijdens het onderhavige onderzoek werd de 
meest noordwestelijk gelegen kelder achter paviljoen C vrijgelegd en 
nader bekeken. De schuilkelder, of Deckungsgraben, had een langgerekt, 
rechthoekig grondplan met drie ingangen. Twee ingangen lagen op de 
uiteinden van de kelder aan de noordwestelijke wand en de derde ingang 
lag in het midden van de zuidelijke achterwand. Aan de korte zijden zijn 
rechthoekige ‘uitbouwtjes’ aanwezig. Deze ‘uitbouwen’ zijn door een 
enkelsteens muurtje van machinaal vervaardigde, rode baksteen opgedeeld 
in twee kleine vierkante kamertjes die worden geïnterpreteerd als latrines. 
De betonnen, opgaande muur had een hoogte van slechts 63 tot 65 cm 
en een gemiddelde breedte van circa 25 cm. Het geheel was zeer slecht 
gegoten. De wanden zijn scheef en de bekisting is op meerdere plaatsen 
gebroken, waardoor de muur ‘bol’ is komen te staan. 

Bovenop deze basis kwamen bakstenen gewelven. Ook voor de verdere 
binnenmuren is gebruik gemaakt van rood, machinaal vervaardigd baksteen. 
De kelder is door de bakstenen gewelven en muren ingedeeld in twee 
compartimenten die elk weer uit twee gangen of kamers bestaan. Deze 
kamers kunnen bereikt worden door twee dwars geplaatste ingangen in 
de noordoostelijke lange wand en een in het midden van de zuidwestelijke 
wand van de kelder. Hiermee liggen twee ingangen op het noordoosten 
richting legeringsgebouw C en één ingang op het zuidwesten.

Er zijn weinig sporen van de inrichting van de kelder teruggevonden. Enel 
de aanwezigheid van deuren konden in het veld worden bevestigd. Elk van 
de drie hoofdingangen had een houten deur die de toegang afsloot en kon 
beschermen. Naast de drie hoofdingangen waren ook de kleinere ingangen 
naar de compartimenten, die in verbinding stonden met de centrale hallen, 
afgesloten met een lichte, houten deur. Het overige meubilair, waaronder 
banken, hebben waarschijnlijk los in de kelder gestaan, waardoor hier geen 
sporen van zijn achtergebleven. 

87. Bij integrale bestudering van CE, ‘strategisch schroot’ en overige militaire 
objecten: kunnen vondsten gekoppeld worden aan Nederlandse, Duitse en/
of Geallieerde activiteiten. Wat kunnen de vondsten zeggen over de troepen 
die voor, tijdens en na WOII gelegerd waren in de kazerne of elders op het 
terrein?
De aangetroffen conventionele explosieven (CE) en overige militaire 
objecten die zijn aangetroffen behoren tot verschillende nationaliteiten, 
waaronder Nederlands, Duits, Belgisch, Amerikaans en Brits). Het is hierbij 
echter belangrijk dat deze vondsten in de juiste context worden bekeken. 
De samenhang en het complex zijn hierin enorm belangrijk, zeker voor 
complexen uit de Tweede Wereldoorlog. De bestudering van de losse 
vondsten geeft mogelijk wel een beeld van de soorten objecten en CE die 
aanwezig zijn, maar het is de context waarin ze worden gevonden die hier 
van belang is voor het bepalen van de informatiewaarde en het verhaal 
achter deze objecten. Zo vindt er tijdens de oorlog een enorme uitwisseling 
van materiaal plaats. Dit komt onder andere door het buitmaken van 
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materiaal en het bewust uitwisselen hiervan, denk aan de geallieerde 
mogendheden waarbij Amerikaanse en Canadese fabrikanten voor de Britse 
krijgsmacht munitie en ander materiaal produceerden. Zo kan het ook zijn 
dat Nederlandse, Franse of Britse munitie wordt aangetroffen, maar deze 
door de Duitse krijgsmacht is gebruikt nadat deze in mei 1940 in grote 
hoeveelheden is buitgemaakt. Hier zijn tal van voorbeelden van bekend. 

Op het kazerneterrein speelt daarnaast nog een andere belangrijke factor 
mee. Naast het feit dat er in een korte tijd verschillende militairen van 
verschillende nationaliteiten op het terrein verbleven, werd een deel 
van het terrein na de oorlog ingericht als krijgsgevangenenkamp waarin 
Duitse mijnopruimers werden vastgehouden. In de afvalkuilen die bij dit 
kamp behoren zit een grote verscheidenheid aan munitieartikelen en 
overige militaire materialen van Duitse, Belgische, Amerikaanse, Britse 
en Nederlandse herkomst. In spoor 104017, 104019 en 102003 werden 
bijvoorbeeld Britse munitieartikelen aangetroffen die hier secundair in 
terecht gekomen zijn, waarschijnlijk tijdens opruimacties door de Duitse 
gevangenen of de geallieerde/Nederlandse bewakingseenheden. De 
aangetroffen dop van een 2 inch-granaat en de geëxplodeerde 3,7 inch-
granaat zijn een voorbeeld van deze van elders aangevoerde materialen. 
De vele .303 patronen uit de kuilen, kunnen tijdens het ruimen van mijnen 
zijn opgeraapt, of afkomstig zijn van de geallieerde of Nederlandse 
bewakingstroepen. De Nederlandse krijgsmacht had na de oorlog nagenoeg 
geen eigen militaire voorraad meer. Het materiaal dat voor handen was, was 
afkomstig uit Britse en/of Amerikaanse depots. 

De aanwezige Amerikaanse rantsoenen, stukken schoen en tubes 
scheerschuim waren van oorsprong bedoeld voor de Amerikaanse 
krijgsmacht. De objecten waren echter afkomstig uit de afvalkuilen van 
het krijgsgevangenkamp. Ook hier gaat het om materiaal dat na de oorlog 
is verstrekt aan de krijgsgevangenen in het kamp. Het is hiermee dus niet 
gezegd dat deze objecten zijn achtergelaten door Amerikaanse troepen. 
Het zegt enkel dat er binnen het kamp Amerikaanse voorraden beschikbaar 
waren en deze vrijwel zeker door de gevangenen zijn gebruikt. 

Ook de Belgische veldtelefoon uit S104017, een van de twee grote 
afvalkuilen van het kamp, behoorde op het moment van achterlaten niet 
tot een Belgische eenheid. Nadat de Duitse Wehrmacht België binnenviel, 
werden veel militaire voorraden buitgemaakt en gebruikt om de eigen 
voorraden aan te vullen. De veldtelefoons deden niet onder voor de Duitse 
variant en werden zodoende in het veld vertrekt en gebruikt. De Duitse 
archiefstukken melden ook expliciet dat er Belgische veldtelefoons aanwezig 
zijn.

88. Welke bijdrage kunnen de WOII vondsten leveren aan het Verhaal van 
Venlo?
Er zijn nog kennislacunes met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, in het 
bijzonder met betrekking tot de periode van de bezetting en de periode van 
de wederopbouw. Dat er Duitsers in de kazerne gelegerd waren is duidelijk, 
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maar wie exact wanneer in welk deel van de kazerne zaten, nog niet. 
Hiervoor is een combinatie van archeologisch, historisch en bouwbiografisch 
onderzoek mogelijk een uitkomst. 

De schuilkelders vertellen daarnaast het verhaal van de vele tragische 
bombardementen op de stad, waarbij vele onschuldige burgerslachtoffers 
vielen. In de nadagen van de oorlog woedt er verder een bittere strijd op 
beide oevers van de Maas, waarbij het kazerneterrein in de vuurlinie ligt. 
De archeologische sporen tonen de fysieke resten van de voor de stad 
belangrijke gebeurtenissen.

De sporen van de wederopbouwperiode worden vaak over het hoofd gezien, 
terwijl deze ook voor Venlo en de rest van de regio een belangrijk onderdeel 
uitmaken van het verhaal van de stad en de mensen die hier wonen. In het 
geval van de kazerne, de stad en de gehele regio was niet alleen de oorlog 
een ingrijpende periode, ook de nasleep hiervan heeft aanzienlijk veel 
sporen nagelaten. Zo toont het krijgsgevangenkamp indirect de enorme 
schade die de regio had geleden tijdens de oorlog. Door de vele mijnen en 
explosieven waren grote delen van de regio nagenoeg niet toegankelijk. Om 
te zorgen dat de wederopbouw zo min mogelijk hinder en vertraging op zou 
lopen, werden hiervoor Duitse krijgsgevangenen ingezet. Het kamp op het 
kazerneterrein bevat hiermee een belangrijk deel van de geschiedenis van 
deze periode die grotendeels wordt vergeten.

89. Zijn er uitsluitend sporen en vondsten uit WOII met een militair karakter 
of zijn er ook civiele elementen. Zo ja waar bestaan deze uit?
De sporen en vondsten hebben uitsluitend een militair karakter, al worden 
in militaire context ook zeer veel materialen gebruikt die van oorsprong 
een civiel karakter hadden, waaronder allerhande serviesgoed en andere 
dagelijkse gebruiksobjecten. De objecten zijn echter in een militaire context 
aangetroffen. 

90. Is bij beantwoording van voorgaande vraag sprake van collaboratie of 
verzet en waar blijkt dat uit?
De sporen van collaboratie of verzet die zijn aangetroffen, hangen niet 
samen met gebeurtenissen tijden de oorlog en hebben ook geen civiel 
karakter. Tijdens het onderzoek zijn op de locatie van het voormalige 
mijnruimerskamp de resten van een mogelijk ontsnappingstunnel en 
verstopte flessen die met munitie waren gevuld, aanwezig. In beiden 
gevallen gaat het om vormen van verzet, in dit geval tegen de opsluiting en 
het levensgevaarlijke werk dat de krijgsgevangenen moesten uitvoeren. Zie 
onderzoeksvragen 128 t/m 132.

91. Zijn er sporen of vondsten die duiden op het gebruik als gevangenis 
tijdens WOII of na december 1944?
Vondsten die kunnen duiden op een gevangenis zijn niet aanwezig. Wel zijn 
er sporen van het naoorlogse mijnruimerskamp gevonden waar na de oorlog 
Duitse krijgsgevangen werden vastgehouden voor het ruimen van mijnen en 
achtergebleven explosieven en munitie in centraal Limburg.
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92. Zijn er gesloten contexten van oorlogserfgoed en zo ja waar bestaan 
deze uit?
Er zijn zeven gesloten archeologische contexten uit de Tweede Wereldoorlog 
in het onderzoeksgebied aanwezig. Het gaat om zes afvalkuilen die in 
verband kunnen worden gebracht met het krijgsgevangenkamp dat hier 
in 1945-1946 aanwezig was en één schuilkelder met drie bezinkputten. 
Drie afvalkuilen lagen achter legeringsgebouw B en bevatten naast 
onderdelen van mijnontstekers en typerende andere objecten die aan de 
mijnruimers zijn te relateren (waaronder een regenmantel en een oorkap 
van een koptelefoon) uit conserven, glaswerk en ander afval dat met 
voedselconsumptie en voedselbereiding te maken had. Vreemd is dit niet, 
volgens historische gegevens lag er achter dit gebouw een vuilstort en de 
keuken van het kamp. 

De meest vondstrijke contexten waren twee naast elkaar gelegen as- en 
afvalkuilen die achter het houten naoorlogse noodgebouw (S104023) 
lagen. Het materiaal uit deze putten wijst er op dat er in het noodgebouw 
een ziekenboeg en een kledingherstelplaats aanwezig was tijdens de 
aanwezigheid van het krijgsgevangenen/mijnruimerskamp. Een andere kuil 
die ten zuidwesten van hetzelfde gebouw lag, betrof een ondiepe kuil met 
hierin enkele Duitse anode batterijen. 

De schuilkelder die is aangetroffen, lag achter legeringsgebouw C. 
Oorspronkelijk lagen er hier twee van deze kelders. De kelder die ten 
oosten van het spoor lag, werd al eerder verwijderd tijdens de opgraving 
van de aldaar gelegen poterne. Nagenoeg de volledige betonnen fundering 
en de betonnen aanzet waarop het opgaande muurwerk stond waren 
nog aanwezig. Ook de afwateringsputten bij de drie ingangen bleken 
nog aanwezig. Deze putten zijn bij de sloop dichtgegooid en bleken nog 
vondsten te bevatten uit de oorlogsjaren, waaronder een bieropener en een 
Duits bakelieten houder voor Hautentgiftungsmittel. 

93. Zijn er voorbereide stellingen of ad hoc aanpassingen, waar blijkt dat uit?
Er zijn geen stellingen of verdedigingswerken uit de tweede Wereldoorlog 
in het plangebied aangetroffen. Deze onderzoekvraag kan op basis van de 
gegevens dan ook niet worden beantwoord. 

Bewoning begin 20ste eeuw
94. Welke sporen en funderingen zijn toe te schrijven aan de bouw van de 
kazerne?
Er zijn geen specifieke sporen toe te schrijven aan de bouw van de kazerne.

95. Welke andere gebouwen hebben binnen onderzoeksgebied gestaan, wat 
was de functie en wanneer zijn deze afgebroken?
In werkput 104 en 112 zijn meerdere sporen aangetroffen die aan 
gebouwen of gesloopte structuren van de kazerne zijn te relateren. 
Het gaat hoofdzakelijk om delen van het oude, na de oorlog gesloopte 
keukengebouw en oud straatwerk dat rondom de legeringsgebouwen heeft 
gelegen. Hieronder vallen delen van de vloer van de stookruimte voor de 
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kookketels en braadfornuizen, delen van de kelder onder het lokaal van 
uitgifte, delen van het ketellokaal en een dubbele bakstenen vuilnisbak. 

n  Molukkenkamp
96. Wat zijn de exacte ligging en lay-out van het Molukkenkamp? Kunnen 
de bewoners van het kamp op basis van het vondstmateriaal nader worden 
geïdentificeerd (herkomst, sociale groepen etc.).
Het Molukkenkamp bevond zich buiten de opgraving. De vraag kan op basis 
van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

97. Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de 
19e-eeuwse gracht te voeden? Zo ja, wanneer was sprake van deze 
gewijzigde functie?
De overkluisde beek bevond zich buiten de uitgevoerde opgraving. De vraag 
kan op basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

Koude Oorlog
98. Zijn er gesloten contexten van modern oorlogserfgoed uit de Koude 
Oorlogperiode? Zo ja waar bestaan deze uit?
Er zijn geen gesloten contexten aangetroffen uit de Koude Oorlog.

99. Welke bijdrage kunnen de Koude Oorlogvondsten leveren aan het 
verhaal van Venlo?
Op basis van het ontbreken van sporen uit de Koude Oorlog is deze 
onderzoeksvraag niet te beantwoorden. 

Specifieke vragen bij het uit te voeren bouwhistorische onderzoek
De onderzoeksvragen zijn uit te splitsen per bouwkundig onderdeel:

n  Fortmuren:
91. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top.
Het kleine deel van het muurwerk dat is vrijgelegd is niet tot op de 
fundering onderzocht. De aangrenzende muurdelen zijn tijdens het 
onderzoek in 2016 al onderzocht en hieruit blijkt dat de muur is gefundeerd 
op een houten rooster, een raamwerk van onderling gekoppelde langsbalken 
met dwarsliggers daarover. De balken zijn gemiddeld 16 x 22 cm in 
doorsnede. Uit eerder archeologisch onderzoek bleek al dat de langsbalken 
onderling met zwaluwstaartverbindingen zijn samengebracht.269

Op dit houten rooster is een funderingsvoet gemetseld. Hierop staat het 
opgaande muurwerk. Het opgaande muurwerk verschilt niet met de rest 
van het muurwerk dat eerder werd gedocumenteerd, behalve daar waar 
de poterne aanwezig is. Het buitenvlak van deze muur ligt 1,05 m vanaf 
het vlak van de voet van de muur. De hoogte van het opgaande muurwerk 
bedraagt circa 3,5 m boven de voet. Dat is oorspronkelijk meer geweest. 
Waar de bouwhistorische documentatie heeft plaatsgevonden, kon met een 
schietlood worden bepaald dat de muur licht hellend is gemetseld. De helling 
is bepaald op 7,5 cm, 2 m in hoogte. 

269 Van de Graaf 2014, 85 e.v.
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De buiten en binnenzijde van de muur zijn in kruisverband gemetseld. Aan 
de binnenzijde van de muur zijn echter ook veel gebroken stukken baksteen 
verwerkt. In 2016 werd dit ook al aangetoond bij de bouwhistorische 
opmeting. Dit fenomeen wordt doorgaans aangeduid met de term 
kistwerk.270

92. Hoe is de muur gefundeerd? Is er in alle gevallen sprake van een balken-
rooster en zo ja, hoe is de opbouw daarvan? Wat zijn de kenmerken van 
dit balkenrooster: opbouw en houtsoort. N.B: in de noordwestelijke hoek 
is hiervoor extra aandacht nodig doordat hier bij eerdere onderzoeken 
afwijkingen ten opzichte van de zuidzijde van het terrein zijn waargenomen.
Tijdens voorgaande onderzoeken uit 2012/2013 en 2016 is op diverse plaat-
sen de onderkant van de muur opgezocht. Er was in alle gevallen sprake van 
een balkenrooster. Het houten fundament is een zogenaamd rooster, een 
raamwerk van onderling gekoppelde langsbalken met dwarsliggers daar-
over. De afmetingen van het hout variëren licht. Gemiddeld meet het 
hout 16 x 22 cm in doorsnede. Uit eerder onderzoek bleek al dat de 
langsbalken onderling met zwaluwstaatverbindingen zijn samengebracht. 
Aan de bovenzijde zijn de langsbalken iets ingekeept, daar waar de 
dwarsliggers zijn opgelegd. Men heeft bij het bepalen van de diepte van 
de te maken inkepingen rekenschap gehouden met het metselwerk dat 
tussen de dwarsliggers moest worden aangebracht. De houtsoort is eik, 
dendrochronologisch onderzoek laat zien dat de datering in 1806/1807 ligt.

93. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en 
op welke plek?
Tijdens het onderzoek is bij het vrijgelegde deel van de muur geen groot 
verschil in het muurwerk aangetroffen. Uit eerder onderzoek in 2012/2013 en 
2016 is wel bekend dat 

94. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft: 
baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagen-
maten, metselverband (zowel buitenschil(len) als binnenwerk), 
mortelsamenstelling, voegafwerking?
Voor de karakteristieken van het muurwerk, wordt verwezen naar paragraaf 
4.2.

95. Wat zijn de karakteristieken van de steunberen (vorm, onderlinge 
afstand, fundering)
De onderlinge afstand tussen de steunberen bedraagt circa 4.5 m. Het 
muurwerk loopt iets uit en is het breedst ter hoogte van de vestingmuur. De 
funderingen zijn niet waargenomen. Er is slechts anderhalve meter grond 
rondom de steunberen ontgraven.

96. Hoe is de voegafwerking van het buitenmuurwerk, van het binnenmuur-
werk en van de steunberen? Wat zijn de verschillen tussen de oude (zie 
noordwestzijde) en de vernieuwde buitenschil?
Tijdens het onderhavige onderzoek zijn geen verschillen waargenomen.

270 Oldenmenger 2017.
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97. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
Er lijken geen echte bouwfases in het muurwerk te zitten, de “nette” en 
“slordige” fase behoren tot de zelfde bouwfase.

98. Is er verklaring voor het verschil tussen het onderste, zorgvuldig 
gemetselde muurwerk en de voortzetting in zeer slordig metselwerk daarop?
Er is vooralsnog geen sluitende verklaring te vinden.

99. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) en bouwrichting 
te herkennen?
Er is geen duidelijke bouwvolgorde waargenomen.

100. In welke bouwfase past de buitenschil (per muurdeel) met de verbrede 
funderingsvoet?
De funderingsvoet is tijdens het onderhavige onderzoek niet in beeld 
gebracht.

101. Welke sporen zijn er met betrekking tot de wijze van sloop van de 
fortmuren?
De muur is na 1872 deels met de hand gesloopt en uitgehakt. Bij de aanleg 
van de kazerne en de naoorlogse keuken is gebruik gemaakt van zwaarder 
materiaal. Er zijn onder andere sporen zichtbaar van een tandenbak van een 
kraan. 

102. Zijn er aanwijzingen voor eerdere sloopwerkzaamheden vóór de 
opheffing in 1872? Hierbij dient aandacht te zijn voor mogelijke sloopresten 
in de grachtvulling.
Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor eerdere sloopwerkzaamheden 
van voor 1872.

103. Zijn er aanwijzingen voor schade aan het muurwerk door 
gevechtshandelingen?
Er zijn geen aanwijzingen voor schade aan de fortmuur door 
gevechtshandelingen. Gezien het feit dat de muren uit de Franse tijd 
zijn en er daarna geen gevechtshandelingen in en rond het fort hebben 
plaatsgevonden, is het ontbreken van dergelijke sporen verklaarbaar.

n   Poterne(s):
104. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top en 
van binnen- naar buitenzijde?
Zie paragraaf 4.2.4.

105. Hoe is de muur gefundeerd?
De verdiepte voorzijde van de poterne (grenzend aan de gracht) is in 
verband met de buitenmuur van het fort gemetseld en lijkt niet gefundeerd 
te zijn geweest op een balkenrooster. Het verhoogde deel dat achter dit 
gewelfde stuk lag, is oorspronkelijk wel op balken gefundeerd. Deze zijn 
echter niet aangetroffen. Dit kan mogelijk worden verklaard door het feit 
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dat de balken ver boven het grondwaterniveau lagen en hierdoor zijn 
vergaan. 
 
106. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat 
betreft: baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, 
tienlagenmaten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), 
mortelsamenstelling, voegafwerking?
Zie paragraaf 4.2.4

107. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het 
muurwerk?
Er zijn tot nu toe twee bouwfasen aangetroffen die waarschijnlijk kort op 
elkaar volgde. De eerste fase betreft de aanleg van het verlaagde voorste 
deel van de poterne die gelijktijdig met de aanleg van de fortmuur is 
opgetrokken. De tweede fase bestond uit de aanleg van de opgang naar het 
open deel van de poterne en de verdere tunneldoorgang. 

108. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) te herkennen?
In de tweede bouwfase is zichtbaar dat er na voltooiing van de zijwanden 
een keermuur en trap is gemetseld om op het hogere deel van de poterne te 
komen. 

109. Zijn er aanwijzingen over hoe de poternes gefunctioneerd hebben?
Het ontwerp voor de poternes van het fort was simpel maar doeltreffend. 
De structuur bestaat uit een verlaagd deel dat in de fortmuur is verwerkt. 
Dit deel blijkt op basis van de opgravingsgegevens gelijktijdig met de 
buitenschil van het fort te zijn aangelegd. Oorspronkelijk was hierin een 
opening aanwezig die met een deur kon worden afgesloten. Op het dak ligt 
de onderwal die bereikt kan worden via een open deel van de doorgang dat 
achter het verlaagde en gewelfde deel van de poterne ligt. Een gemetselde 
trap voert hier omhoog, waarna er aan weerszijden (links en rechts) tevens 
gemetselde trappen omhoog lopen om de onderwal, of fausse-braye te 
bereiken. Achter deze opening bevindt zich een gewelfde doorgang door de 
hoofdwal met in het midden aan weerszijden twee kleine ruimtes

110. Hoe was de relatie met de fortmuren?
Het verdiepte, voorste deel van de poterne, is in verband gemetseld met 
de fortmuur en lijkt hiermee gelijktijdig te zijn aangelegd. Dit wordt ook 
onderbouwd door de aanwezigheid van een opening in de wand die hier 
primair aanwezig was en het feit dat een deel van de muur de vloer van het 
verlaagde deel van de poterne vormt. 

111. Bij welke bouwfase(n) horen de poternes?
De opgegraven poterne dateert uit de Napoleontische periode van het fort 
en is deels gelijktijdig met de stenen buitenmuur van het fort aangelegd. 
Hiermee ligt de start van de bouw omstreeks 1806/1807. 
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n  Contrescarp:
112. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top?
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

113. Hoe is de muur gefundeerd?
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

114. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en 
op welke plek?
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

115. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat 
betreft: baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, 
tienlagenmaten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), 
mortelsamenstelling, voegafwerking?
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

116. Wat zijn de karakteristieken van de steunberen (vorm, onderlinge 
afstand, fundering)
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

117. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het 
muurwerk?
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

118. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) te herkennen?
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

119. Uit welke periode(n) dateert de contrescarp?
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 

120. Welke sporen zijn er met betrekking tot de wijze van sloop van de 
muren?
De contrescarp is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De vraag kan op 
basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet worden beantwoord. 
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n   Bebouwing fort (per gebouw):
121. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top?
Van de barakken zijn slechts de puinfunderingen met daarop één tot drie 
lagen baksteen aangetroffen. Alle drie de aangetroffen barakken zijn op een 
dergelijke wijze gefundeerd. Door eerdere sloop is er geen verder opgaand 
muurwerk bewaard gebleven. 

122. Hoe zijn de muren gefundeerd?
De fundering (S105011, 105008 en 105007) bestaat uit gebroken veldbrand-
baksteen en zeer fijn baksteenpuin. De laag met baksteenpuin is circa 20 
tot 30 cm dik en wordt afgedekt door een laag mortel om de fundering 
uit te vlakken. Deze constructiewijze is gelijk voor zowel de buiten- als de 
binnenmuren. Met de hand zal er een smalle sleuf zijn gegraven waarin het 
baksteenpuin is gestort. Dezelfde constructiewijze is ook gehanteerd bij de 
aanleg van barak C, met uitzondering van de zuidelijke achterwand. Hier is 
op staal gefundeerd. 

Barak B was afwijkend. Een deel van het muurwerk is direct op het zand 
gefundeerd. Er is slechts op een paar locaties sprake van een fundering 
op gebroken baksteen en zeer fijn baksteenpuin. De dikte van deze laag 
varieert tussen de10 tot 30 cm. Mogelijk gaat het bij de kleine delen van de 
puinfunderingen om de locaties waar de binnenmuren aanwezig waren.

123. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en 
op welke plek?
Het opgaande muurwerk is op één tot drie baksteenlagen niet bewaard 
gebleven. Alle barakken bestaan overwegend uit rode, tot roodpaarse 
veldbrandbaksteen. Enkel bij barak B is in het zuidelijke deel van de barak 
was sprake van het sporadische gebruik van mergelblokken. 

124. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat 
betreft: baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, 
tienlagenmaten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), 
mortelsamenstelling, voegafwerking?
Zie paragraaf 4.2.

125. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het 
muurwerk?
Het opgaande muurwerk is nagenoeg niet bewaard gebleven, waardoor een 
fasering op basis van het muurwerk niet te bepalen is.

126. Zijn er aanwijzingen voor de functie van de gebouwen?
Buiten de muren van de barakken zijn er weinig andere sporen aangetroffen 
die meer over de functie kunnen zeggen. Enkel in barak B werd een 
aanzienlijke oven of smidse gedocumenteerd. Mogelijk gaat het hier om een 
(smeed)oven of deel van de keuken. Door het ontbreken van verder sporen 
is dit echter niet met zekerheid te bepalen, Barak A en C lijken normale 
soldatenbarakken te zijn waarin dagelijks werd geleefd. 
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127. Uit welke periode(n) dateren de gebouwen?
Alle drie de barakken zijn door Spaanse troepen gebouwd omstreeks 1641-
1643. Barak A werd na de Staatse belegering en overname in 1702 gesloopt 
en niet herbouwd. Mogelijk vanwege het feit dat de constructie zwaar 
was beschadigd. Barak B werd in deze periode voor ¾ gesloopt. Enkel de 
noordoostelijke hoek van de barak bleef bestaan als woning van de hovenier, 
zoals nu wordt verondersteld. Barak C bleef in vorm nagenoeg ongewijzigd. 
Enkel de binnenmuren werden verwijderd, met uitzondering van de centrale 
middenmuur. Uiteindelijk worden alle bouwwerken na de Franse overname, 
aan het eind van de 18e eeuw, gesloopt om plaats te maken voor een 
nieuwe, moderne inrichting. 

n   Krijgsgevangenenkamp271

128. Welke sporen zijn te relateren aan het Duitse krijgsgevangenkamp voor 
mijnruimers en wat is hun aard?
Onder deze recente verharding en puinlagen zijn tijdens het veldwerk 
verspreid over het terrein achter legeringsgebouwen B en C wel verschillende 
sporen waargenomen en vondsten gedaan die in verband konden worden 
gebracht met het krijgsgevangenenkamp. Het ging om drie kleine 
afvalkuilen met onder andere keuken- en munitieafval, twee grote vierkante 
afvalkuilen vol met kachelslak en afval, een kuil met Duitse anodebatterijen, 
één fundering van een noodgebouw, de deels gesloopte schuilkelders met 
afvalstort en een diepe sleuf die versterkt is geweest met golfplaat en hout. 
Paalkuilen van de omheining of wachtposten werden opvallend genoeg niet 
aangetroffen.

129. Hoe was het mijnruimerskamp ingericht, tot waar liepen de grenzen en 
welke gebouwen waren aanwezig of in gebruik?
De gecombineerde archeologische en historische data wijzen er op 
dat het kamp simpel van opzet was. De militairen verbleven in oude, 
herstelde Nederlandse legeringsgebouwen en konden gebruik maken van 
noodgebouwen die hier achter gelegen waren. In 1945 waren er twee 
´paviljoens´ in gebruik. De aanwezige sporen wijzen er op dat het om de 
gebouwen B en C ging. Achter legeringsgebouw B was een tijdelijke keuken 
waar de militairen zelf in kookten en hun voedselopslag hadden.272 Over 
de exacte constructie is weinig bekend. In het veld is hier ook niets van 
teruggevonden. Waarschijnlijk ging het om een gebouw dat niet, of slechts 
zeer ondiep was gefundeerd en uit hout en ijzeren golfplaten bestond. Ten 
zuidwesten van legeringsgebouw C stond net na de oorlog een tweede 
noodgebouw. Dit bouwwerk ontbreekt op naoorlogse kaarten van het 
terrein en heeft slechts kort gefunctioneerd en bestaan. De aangetroffen 
afval- en kachelslak kuilen achter het gebouw (S1040017 en 1040019) doen 
vermoeden dat hier een deel van de Duitse werkplaatsen, waaronder die 
voor de kleermaker en een ziekenboeg aanwezig was. De schuilkelders die 
achter de legeringsgebouwen lagen waren tijdens de oorlog door treffers 
van vliegtuigbommen zwaar beschadigd en zijn in 1945 verder afgebroken. 
De zandhoop op de locatie van de meest zuidoostelijk gelegen kelder achter 
de Duitse keuken werd gebruikt als afvalplaats.

271 Nieuw opgesteld vanwege 
het ontbreken van 
onderzoeksvragen over deze 
vindplaats. 

272 Semi-Statisch Archief van 
het Ministerie van Defensie 
te Rijswijk – Archiefstukken 
van de MMOD, Toepassing 
27, 1945 t/m 1947, P.V. 4 
ontvluchtingen Duitsche 
krijgsgevangenen, doos 34, 
ontsnappingsrapporten.
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Rondom het kamp lag een prikkeldraadversperring en waren 
bewakingsposten ingericht. Een van deze bewakingsposten, post 1, bevond 
zich ten oosten van het kamp en keek onder andere uit over de weg die 
aan de oostzijde langs het kamp liep en de hier gelegen bosschages. Post 2 
lag waarschijnlijk nabij de noordwesthoek van het kamp.273 Van de overige 
posten is de exacte locatie nog onbekend.

130. Is er een fasering in het kamp aan te brengen, en zo ja, wat was het 
uiterlijk gedurende de verschillende fases?
Op basis van de archeologische gegevens en historische bronnen is het moge-
lijk om een deel van het kamp te reconstrueren en hier een aannemelijke 
fasering in aan te brengen. Het gaat waarschijnlijk om twee fases, waarbij 
het kamp in de tweede fase aanzienlijk kleiner was van opzet. In 1945 
waren er twee ´paviljoens´ in gebruik. De aanwezige sporen wijzen er op 
dat het om de gebouwen B en C ging. Ook in een ontsnappingsrapport 
van 27 december 1945 wordt melding gemaakt van twee gebouwen 
waarin krijgsgevangenen verblijven. De bewakers noemen hierin dat één 
van de gevangenen zich bij een bezoek van het eerste gebouw naar het 
naastgelegen tweede gebouw verplaatst.274 In 1946 wordt er in verschillende 
rapporten van de bewakingseenheden nog maar over één hoofdgebouw of 
‘gebouw der krijgsgevangenen’ gesproken. Na de hervorming van Brigade 
Draeger en de vermindering van het aantal mijnruimers in het begin van 
1946, worden de militairen waarschijnlijk nog maar in één legeringsgebouw 
gehuisvest (legeringsgebouw B). Achter dit gebouw ligt ook de keuken en de 
vuilstort. Deze blijven dan ook onderdeel van het kamp. Het noodgebouw 
dat in gebruik was als ziekenboeg en werkplaats, bleef ook in gebruik, maar 
zal mogelijk niet meer binnen het prikkeldraad hebben gelegen. Het is ook 
mogelijk dat de prikkeldraadomheining werd gehanteerd maar een van 
de legeringsgebouwen niet meer toegankelijk was voor de gevangenen. 
Zo bleven de gebruikte bouwwerken wel binnen de bescherming van het 
prikkeldraad liggen. 

131. Zijn er aan de hand van de vondsten bepaalde functiegebieden binnen 
het kamp aan te wijzen, en zo ja, welke functiegebieden zijn dit dan?
Aan de hand van de verschillende afvalkuilen is het mogelijk aan één van 
de gevonden structuren, het houten noodgebouw, specifieke functies toe te 
schrijven, terwijl de andere kuilen een meer globaal beeld schetsen van het 
leven en voedselbereiding/consumptie in het kamp. In eerste instantie werd 
er bij het aantreffen van het noodgebouw (S104023) vanwege de locatie en 
de zwaar beschadigde oorspronkelijke kazernekeuken aan een noodkeuken 
voor de Nederlandse (bewakings)troepen gedacht. Keukenafval ontbrak 
echter volledig. Wat wel in twee afvalkuilen werd aangetroffen (S104017 
en 104019), waren veel typerende vondsten die met medische verzorging en 
kledingreparatie te maken hadden. Op basis van deze vondsten kan dan ook 
worden geconcludeerd dat in dit gebouw de ziekenboeg en delen van de 
Duitse administratie en kleer- en/of schoenmaker zaten.

273 Semi-Statisch Archief van 
het Ministerie van Defensie 
te Rijswijk – Archiefstukken 
van de MMOD, Toepassing 
27, 1945 t/m 1947, P.V. 4 
ontvluchtingen Duitsche 
krijgsgevangenen, doos 34, 
ontsnappingsrapporten.

274 Semi-Statisch Archief van 
het Ministerie van Defensie 
te Rijswijk – Archiefstukken 
van de MMOD, Toepassing 
27, 1945 t/m 1947, P.V. 4 
ontvluchtingen Duitsche 
krijgsgevangenen, doos 34, 
ontsnappingsrapport 4 Cie 
B.T.B, 6 aug 1946.
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132. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor vervolgonderzoek 
naar vergelijkbare kampen in Nederland?
De krijgsgevangenkampen voor Duitse mijnruimers vormen een beladen 
en bijzonder onderdeel van de Nederlandse wederopbouwperiode. Ze zijn 
niet alleen illustratief voor het dagelijkse leven en de werktaken die de 
mannen moesten uitvoeren, maar ook voor de naoorlogse politiek en de 
wijze waarop met de ‘bezetter’ werd omgegaan. Het kamp in Blerick was 
een van de vele in ons land. Elk kamp kende een eigen opbouw met elk een 
andere bezetting en verhaal. De kampen zijn nooit systematisch opgetekend 
zoals uit archiefonderzoek blijkt. In de meeste gevallen is de locatie bekend 
en moet de inrichting en omschrijving van het kamp uit verschillende losse 
bronnen worden gehaald. Uit het archeologische onderzoek blijkt dat de 
inrichting, gebruik en afbraak van het kamp verschillende goed bewaarde 
sporen nalaten. De verwachting is dat dit ook voor veel andere kampen 
in Nederland zal gelden, uitzonderingen vormen mogelijk de kampen in 
scholen of forten, waarbij geen open ruimte aanwezig was om structuren 
in te graven. In deze gevallen kan bouwbiografisch onderzoek uitkomst 
bieden door in de gebouwen op zoek te gaan naar achtergebleven 
teksten en materialen. Op deze wijze kunnen opvallende overblijfselen 
worden gevonden die meer kunnen zeggen over het verblijf van de 
krijgsgevangenen. 

Het onderzoek heeft daarnaast veel vondstmateriaal opgeleverd dat uit 
gesloten contexten kwam. De bestudering van de materiële cultuur van het 
kamp bleek bijzonder nuttig en een hoop informatie te verschaffen over de 
inrichting van het kamp, de functie van gebouwen, de leefomstandigheden 
en de voorhanden zijnde materialen. 
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- Bijlage 2  Sporenlijst

- Bijlage 3  Allesporenkaart 

- Bijlage 4  Vondstenlijst 

- Bijlage 5  Determinatielijsten
- Aardewerk
 Determinatieoverzicht
 Tellijst
- Glas
- Zoölogie
 Determinatieoverzicht algemeen.
 Determinatieoverzicht postcraniale leeftijdsbepalingen.
 Determinatieoverzicht gebitsgegevens.
 Determinatieoverzicht kenmerken.
 Determinatieoverzicht osteometrie.
 Determinatieoverzicht associaties.
- Metaal 
- Kunststof, leer en textiel
- Natuur- en vuursteen
- Schelp 

Al deze bijlagen zijn digitaal. Zie cd-rom.
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- Bijlage 6  Kaart uitleg vestingterminologie  
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Jewish Brigade
Tussen 2 augustus en 25 september 1945 was de zogenaamde Jewish Brigade 
verantwoordelijk voor de bewaking van de Duitse mijnenruimers op het 
kazerneterrein. De geschiedenis van deze Joodse brigade is interessant. Zij 
bestond voornamelijk uit Joodse vrijwilligers, afkomstig uit het op dat moment 
onder Brits bestuur staande Palestina.1 De Britten waren in eerste instantie 
terughoudend met het bewapenen van deze Zionistische Joden en zette ze in 
voor bewakingsopdrachten in Palestina zelf. De gevaren van een grote groep 
Joden met de nodige gevechtservaring waren duidelijk, er waren in Palestina 
aan meerdere Joodse opstanden door de Britten onderdrukt.2 Na enige politieke 
druk was het de Joden toegestaan dienst te nemen in het East Kent Regiment 
(The Buffs), waar 15 volledig Jewish Compagnies ontstonden. In 1942-43 worden 
deze samengevoegd tot drie infantry battalions, samen het Palestine Regiment 
vormende. Dit regiment werd overgebracht naar Cyrenaica en Egypte, waar 
het nog steeds voor bewakingsdiensten werd ingezet. Pas in september 1944 
werd aan de Joodse eis gehoor gegeven om in de gevechten tegen Duitsland 
deel te mogen nemen en de Joodse vlag als symbool voor de eenheid te mogen 
voeren. Aan de drie infantry battalions werd een regiment veldartillerie (200th 
Field Regiment, Royal Artillery)3 en diverse andere troepen toegevoegd, om zo 
een gevechtsklare brigade te vormen. De brigadecommandant, Ernest Frank 
Benjamin, was Joods, de bataljoncommandanten Brits, de meeste andere weer 
Joods. Door het aantrekken van (illegale) immigranten, vluchtelingen en Joden 
uit andere legereenheden was de totale sterkte ruim 5000 personen. 

- Het embleem van de Jewish Brigade.
Na een trainingsperiode in Egypte werd de eenheid naar Italië overgebracht, 
voor aanvullende training onder het Achtste Leger. Eind februari 1945 vertrok 
men naar het front, vanaf maart was men bij diverse gevechten betrokken. In 
mei 1945 kwam men in het noordoosten van Italië voor het eerst in aanraking 
met Joodse overlevenden van de concentratiekampen. Na de Duitse capitulatie 
werden de Joodse troepen gelegerd in het Italiaanse Tarvisio, een verkeers-
knooppunt bij de grens met Joegoslavië 
en Oostenrijk. 
Hier start eigenlijk de belangrijkste 
rol van de Joodse Brigade, die zich 
ging bezighouden met voor hun meer 
belangrijkere zaken dan het reguliere 
wachtlopen en bewakingswerk. Deze 
bezigheden vallen in drie categorieën 
uiteen: hulp aan Joodse overlevenden, 
wraak nemen op de Duitsers en het 
opzetten van een eigen Joods leger. 

1   https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-brigade-group
2   https://www.warhistoryonline.com/history/how-jewish-helped-found-nations.html
3   https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Brigade

- Bijlage 7  The Jewish Brigade Group 
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- Joodse overlevenden
Zoals gezegd kwamen in Noord-Italië de eerste overlevenden van de Duitse 
concentratiekampen in aanraking met de Joodse Brigade. Aangezien de 
brigade grotendeels was opgebouwd uit Zionisten, viel al snel het besluit deze 
overlevenden door te sluizen naar Palestina.4 De brigade beschikte over een 
groot aantal voertuigen en met behulp van vervalste papieren was het een 
kleine moeite de vrachtwagens vol te laden met vluchtelingen en deze naar 
bijvoorbeeld Napels te brengen, om vandaaruit per schip naar Palestina te 
brengen.5 Hiermee waren meteen diverse doelen bereikt: het redden van mede-
Joden, het bevolken van de toekomstige staat Israël en mankrachten voor een 
Joods leger bijeenbrengen. Het vervoeren van de vluchtelingen was natuurlijk 
illegaal, maar de andere leden van het Britse leger voelden sympathie voor de 
Joodse zaak en keken de andere kant uit. Aanvankelijk gebeurde alles op kleine 
schaal, leden van de brigade kregen zogenaamd 48 uur verlof voor een trip naar 
Parijs, een code voor het zoeken naar overlevenden van de Holocaust. Daarnaast 
waren leden van de brigade ook ingezet als helpers in kampen voor Displaced 
Persons, wat het zoeken naar overlevenden ook ten goede kwam.6 Om de zaak 
te bespoedigen creëerde brigadier en Zionist Israel Carmi een fictieve eenheid, 
TTG. Deze afkorting viel niet op tussen de andere afkortingen van het Britse 
leger en stond voor Tilhas Tizig Gesheften, oftewel “up yours”. Door het op 
grote schaal vervalsen van documenten, zogenaamd getekend door het hoofd 
van de brigade, Ernest Benjamin, was het mogelijk aan voorraden, zoals trucks, 
dekens en voedsel, voor de vluchtelingen te komen. De TTG redde op deze 
manier zoveel mogelijk Joodse kinderen en andere personen uit kampen en 
steden en stuurde ze door naar Palestina. Een bijzonder knap staaltje was het 
kidnappen van circa 1000 Joodse vluchtelingen in Graz, Oostenrijk.  De Russen 
hadden Oostenrijk bezet, maar dit land werd, net als Duitsland, opgedeeld in 
vier bezettingszones. De Russen zouden zich terugtrekken uit Graz, waarna 
later de Britten zouden binnentrekken. Carmi zag kans om 42 vrachtwagens te 
organiseren en tussen het vertrek van de Russen en het binnentrekken van de 
Britten de vluchtelingen in veiligheid te brengen. 

- Wraak op Duitsers
Dit deel van het verhaal is een stuk schimmiger. Er zijn veel verhalen in omloop, 
maar deze spreken elkaar soms tegen. Duidelijk is wel dat leden van de brigade, 
al dan niet in Hanokmim (wrekers)7 groepjes, Duitsers die aan concentratie-
kampen gerelateerd waren of een hoge positie bekleed hadden, opspoorden 
en vermoorden.8 De al eerder genoemde Israel Carmi werkte samen met de 
Britse militaire inlichtingendienst en zag hierdoor kans de namen en adressen 
van oorlogsmisdadigers te komen. De leden van de brigade vermomden zich als 
leden van de militaire politie en namen de verdachte persoon zogenaamd mee 
voor verhoor. Onderweg onthulden ze hun ware identiteit en ondervroegen 
hun slachtoffer. Sommigen bekenden schuld, andere niet, maar dat maakte voor

4   Deze acties werden Beriha of Bricha (ontsnapping) genaamd.
5   Black & Morris 1991.
6   Föhrding & Verfürth 2017.
7   Ben-Yehuda 1992.
8   Föhrding & Verfürth 2017.
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de afloop geen verschil. De commandant van de brigade was niet op de hoogte 
van deze activiteiten. De schatting is dat de Hanokmim een paar honderd 
Duitsers en andere Nazi’s heeft vermoord. 

- Opzetten Joods leger
Het was al lang een wens van de Joden om een eigen staat te hebben, bij 
voorkeur in Palestina. Het werd al vrij snel duidelijk dat deze staat verdedigd 
zou moeten worden, de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
in het gebied waren duidelijk merkbaar. Deze drang naar zelfverdediging zal 
meegespeeld hebben bij de wens een eigen Joodse brigade te vormen. Het is 
dan ook niet toevallig dat veel leden van deze brigade later een belangrijke rol 
spelen in het Israëlische leger. 
De Joodse brigade werd door de Britten getraind, de brigade zelf begon na af-
loop van de oorlog in Europa geschikte vluchtelingen te trainen voor de Hagana, 
de Joodse paramilitaire organisatie, de kiem voor het latere leger.9 De door-
stroom naar Palestina ging moeizaam, trainingstijd was er voldoende. De 
vluchtelingen gingen door voor aanvullingstroepen voor de brigade, die nog 
extra training nodig hadden. Na een aantal weken werd de groep vervangen 
voor een volgende. Er wordt geschat dat hierdoor circa 700 soldaten werden 
opgeleid.10 Wapens en andere benodigdheden werden ontvreemd uit de 
magazijnen, die de brigade zelf moest bewaken. Dat er daadwerkelijk voor-
raden voor een Joods leger werden aangelegd, blijkt uit een krantenbericht van 
2 augustus 1946, waarbij de Britten melden in een kelder van de hoofdsynagoge 
in Jeruzalem landmijnen, machinegeweren en gestolen Britse uniformen te 
hebben aangetroffen.11

- Naar Nederland
Al deze niet-reguliere activiteiten vielen natuurlijk op. Het Britse leger kon 
dit niet door de vingers blijven zien en koos er voor de Jewish Brigade te 
verplaatsen naar België en Nederland. Hiermee hoopten ze de verbindingen met 
Palestina te verbreken en een eind te maken aan de illegale acties. 
In Nederland werd de brigade op diverse plaatsen ondergebracht, zoals Zeeland, 
Haarlem, Arnhem, Wassenaar en Venlo.12 De diverse bronnen gaan er vanuit 
dat de brigade begin augustus 1945 in Venlo arriveert, hoewel het Nieuw 
Israelietisch Weekblad pas op 17 augustus melding maakt van de komst van 
de Joodse brigade.13 Ook de Scheldebode van 31 augustus geeft aan dat twee 
bataljons circa 10 dagen geleden vanuit België naar Nederland zijn gekomen. 
Hetzelfde krantenbericht maakt melding van de aankomst van een Joodse 
artillerie-eenheid. De taak van de brigade was om Duitse krijgsgevangenen te 
bewaken die mijnenvelden moesten ruimen.14 Edmund de Rothschild, op dat 
moment mayor in de brigade, maakt ook melding van het bewaken van een 
huge supply dump. Hiermee was natuurlijk de kat op het spek gebonden. 

9     https://www.independent.co.uk/news/jewish-brigade-shot-nazi-prisoners-in-revenge-
       1191139.html
10   Ben-Yehuda 1992.   Ben-Yehuda 1992.
11   www.delpher.nl   www.delpher.nl
12   https://www.oudwageningen.nl/wp-content/uploads/2010/02/CB_2007_HVOW.pdf   https://www.oudwageningen.nl/wp-content/uploads/2010/02/CB_2007_HVOW.pdf
13   www.delpher.nl   www.delpher.nl
14   https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/4292138/Edmund-de-Rothschild.html   https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/4292138/Edmund-de-Rothschild.html
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Rothschild krijgt de supervisie over een German engineering regiment.15 Volgens 
hem werkten de Duitsers goed, als ze een bepaald aantal mijnen hadden 
geruimd werden ze naar Duitsland gerepatrieerd. Dit laatste lijkt in tegenspraak 
met andere bronnen.
In tegenstelling tot de Britse hoop, stopt de brigade niet met illegale activitei-
ten. De nabijheid van Duitsland zal hier geen goed aan hebben gedaan.16 Wel 
duurt het even voordat de verbindingen met het inmiddels in heel Europa 
opgebouwde netwerk weer tot stand komen.  Wel wordt het transportprobleem 
creatief opgelost. Op het moment dat de Joodse brigade er achter komt 
dat het Nederlandse leger in wording wordt uitgerust met dezelfde type 
legervoertuigen als de brigade, rijpt het plan om er 34 achterover te drukken.17 
Omdat de brigade over heel Nederland verspreid lag, was het niet heel moeilijk 
te gestolen voertuigen onzichtbaar te maken. Hiertoe kreeg elk gestolen 
voertuig dezelfde markeringen en papieren als een reeds bij de brigade in dienst 
zijnde voertuig. Zolang deze elkaar niet tegenkwamen was er niets aan de hand. 
Het verdwijnen van de trucks blijft evenwel niet onopgemerkt. Op 28 augustus 
1945 verschijnen er in diverse kranten berichten over de diefstal van geallieerde 
trucks, waarbij gewaarschuwd werd deze niet te kopen en de autoriteiten te 
waarschuwen als ze werden aangeboden.18 De werkelijke reden voor de diefstal 
bleef dus onbekend. 
Een andere verdachte activiteit was de scholing van 35 leden van de brigade aan 
de Gemeentelijke Visscherijschool in IJmuiden.19 Officieel werden zij opgeleid 
tot stuurman, om zodoende in Palestina een vissersvloot te kunnen beginnen. 
Gezien de achtergrond van de brigade zouden dit ook de eerste beginselen 
kunnen zijn van een marine/kustwacht, of om onafhankelijk te worden van 
mensensmokkelaars.
De Joodse brigade blijft maar kort in Venlo, op 25 september worden de Duitse 
mijnenruimers aan de Nederlandse autoriteiten overgedragen. De  brigade 
draagt langzaamaan al haar taken over aan het net opgerichte Nederlandse 
leger en trekt zich terug op Eindhoven, waar het bewakingstaken uitvoert.20 
Op 19 september 1945 vindt er een vergadering plaats tussen de Britten, 
de Nederlanders en de Joodse brigade over de overdracht van de Brigade 
Draeger aan de Nederlanders.21 In het verslag wordt opgesomd wat er aan 
personeel en voorzieningen voorhanden is. Hieruit wordt duidelijk dat in 
Blerick de 604th Battery van de Jewish Brigade voor de Duitse krijgsgevangenen 
verantwoordelijk was. Uit de documentaire “In Our Own Hands” komt 
naar voren dat de leden van de brigade de Duitse krijgsgevangenen niet 
vertrouwden, als deze vertelden niet tegen de Joden, maar tegen de 
geallieerden gevochten te hebben.22

15   www.newwestend.org.uk/magP02/Rothschild.htm   www.newwestend.org.uk/magP02/Rothschild.htm
16   Föhrding & Verfürth 2017.   Föhrding & Verfürth 2017.
17   https://mediaburn.org/video/in-our-own-hands-the-hidden-story-of-the-jewish-brigade-   https://mediaburn.org/video/in-our-own-hands-the-hidden-story-of-the-jewish-brigade-
       in-world-war-ii/
18   www.delpher.nl   www.delpher.nl
19   www.delpher.nl   www.delpher.nl
20   www.jwmww2.org/Jewish_Units_in_the_British_Army   www.jwmww2.org/Jewish_Units_in_the_British_Army
21   Algemeen Rijksarchief, Militair Gezag, Inv. Nr.: 2969.   Algemeen Rijksarchief, Militair Gezag, Inv. Nr.: 2969.
22   https://mediaburn.org/video/in-our-own-hands-the-hidden-story-of-the-jewish-brigade-   https://mediaburn.org/video/in-our-own-hands-the-hidden-story-of-the-jewish-brigade-
       in-world-war-ii/
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Op 1 mei 1946 komt het bevel tot versnelde ontbinding van de brigade, die 
dan in Gent wordt geconcentreerd. Op 9 juli 1946 verliet vanuit Gent de laatste 
groep België, om via Calais naar Egypte te worden verscheept. Hoewel dat het 
einde lijkt van de Joodse brigade in Europa, was dit toch niet het geval. De 
Joden haalden nog een laatste stunt uit. Vanwege de aanwezigheid van talloze 
Joodse vluchtelingen in Midden en West-Europa besloot men personeel achter 
te laten in de diverse vluchtelingenkampen, om vandaaruit mensen door te 
sluizen naar Palestina. Hiertoe ruilden circa 100 tot 130 militairen hun plaats in 
het leger in tegen evenveel vluchtelingen.23 Deze vluchtelingen leken erg op de 
soldaat die ze moesten vervangen, zij kregen ook een korte militaire training, 
om niet door de mand te vallen. Omdat zowat de hele brigade in het complot 
zat, viel de verwisseling niet op. De soldaten namen de plaats van de vluchteling 
in om zo vanuit de kampen het transport naar Palestina voort te kunnen zetten.

- Conclusie 
Hoewel de opgraving geen vondsten heeft opgeleverd die direct aan de Joodse 
brigade zijn toe te wijzen, zijn deze volgens de archieven toch ruim een maand 
op het terrein aanwezig geweest. Dit ontbreken van vondstmateriaal doet 
denken aan de Russische of Oekraïense dwangarbeidsters, die op het terrein ook 
geen sporen hebben nagelaten. Misschien is de verblijfsperiode te kort geweest 
om veel sporen na te laten. Alle vondsten uit de periode, zoals bijvoorbeeld de 
voertuigonderdelen, kunnen in verband staan met de brigade, maar kunnen 
voor hetzelfde geld al eerder of juist later in de bodem zijn geraakt.
Over de (illegale) activiteiten in Venlo is al evenmin iets bekend. De nabijheid 
van Duitsland en de vermelding van voldoende vrije tijd en bewegingsvrijheidş 
doet vermoeden dat er tal van ondergrondse activiteiten plaatsvonden. 

23   https://www.warhistoryonline.com/history/how-jewish-helped-found-nations.html   https://www.warhistoryonline.com/history/how-jewish-helped-found-nations.html
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