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De Vierdaagse onderwater met Mergor in Mosam

Oudste lid AWN 104 jaar
Kees de Rooij

Peter Seinen en Joost van den Besselaar

D

e Nijmeegse Vierdaagse verschaft niet
alleen een grote groep wandelaars en
kijkers veel plezier, maar ook het kleine clubje duikende archeologische vrijwilligers van
de stichting Mergor in Mosam. Op de laatste
dag van het evenement leidt de wandelroute
over de Maas bij Cuijk, waarvoor de genie
een pontonbrug installeert. Deze brug over
de Maas legt het drukke scheepvaartverkeer
voor een dag stil, zodat er bijna overal in de
Maas veilig gedoken kan worden. De stichting
Mergor in Mosam (www.mergorinmosam.nl),
opgericht tijdens de opgraving van de Romeinse brug bij Cuijk in het jaar 2000, maakt
gretig gebruik van de mogelijkheden om onderwater archeologische verkenningen uit te
voeren. In de Maas bij Cuijk liggen nog steeds
resten van de beroemde laat-Romeinse brug
en loskade, die door de eroderende werking
van de rivier en scheepvaart ernstig bedreigd
worden.

Tijdens de duiken wordt al jaren de voortschrijdende erosie vastgelegd en later gerapporteerd. De nu nog zichtbare brugpijler
verliest nog steeds enorme blokken natuursteen, die de vaargeul inrollen en langzaam
maar zeker wegslijten. Ook de loskade heeft
het zwaar te verduren. Een groot aantal van
de zware eikenhouten funderingspalen is
reeds verdwenen, evenals het laat-Romeinse
bewoningsafval van de nabijgelegen nederzetting, dat eeuwenlang veilig tussen de palen opgesloten lag. Helaas mag volgens de
nieuwe erfgoedwet zelfs het reeds verspoelde
materiaal niet meer worden verzameld, zodat
het erfgoed langzaam richting Maasvlakte
verdwijnt. Heel spijtig, want het jarenlange
verzamelen van losse artefacten door de
stichting heeft spectaculaire inzichten in de
bewoning opgeleverd die uitgebreid gepubliceerd zijn.
䊲

䊲

Mevrouw Kraan in 2015, toen ze haar in
Leidschendam gevonden stenen bijl aan
het Museum Rijswijk aanbood.

Erfgoed blijft onbeschermd
Uiteraard werden de Rijksdienst en Gemeente Cuijk ieder jaar van de erosie op de hoogte
gehouden, maar tot op de dag van vandaag
werden geen beschermingsmaatregelen genomen. Weer een triest voorbeeld van de
voor het erfgoed rampzalige combinatie van
erfgoedwetgeving en commercieel bestel.
Het bevoegde gezag kan zich succesvol verschuilen achter de wetgeving: geen verstoorder en dus geen geld voor afdoende beschermingsmaatregelen en ook geen wil om mee
te denken over een praktische oplossing. Het
wordt tijd om samen de koppen onder water
te steken in plaats van in het zand.
Intussen gaan wij natuurlijk gewoon door.
We hebben inmiddels weer twee zeer interessante sites ontdekt die we de komende
jaren gaan verkennen. Men zal nog van ons
horen… 䡵

Duikers op weg tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Niet naar de ﬁnish, maar naar de
Romeinse loskade aan de Maaskade.

M

evrouw Elise Kraan-Dom, lid van afdeling 19 (Twente), is 14 juli 104 jaar
geworden. Zij is het oudste lid van de AWN.
Mevrouw Kraan was in 1963 de ontdekster
van de Romeinse mijlpaal op een gemeentelijke stort in Rijswijk. De mijlpaal is nu in
het RMO in Leiden te bewonderen. Pas jaren later werd de oorspronkelijke plaats
van deze mijlpaal vastgesteld. Verder vond
ze in 1968 een stenen bijl van het Vlaardingentype in Leidschendam.
In 2015 heeft mevrouw Kraan de stenen
bijl en een in Rijswijk gevonden middeleeuws kannetje van aardewerk aangeboden aan het Museum Rijswijk, samen met
een jeugdig zelfportret dat werd toegevoegd aan de werken van haar vader in
dit museum, de bekende kunstschilder en
illustrator Pol Dom. Zo vader, zo dochter,
want ook mevrouw Kraan beoefende de
schilderkunst, getuige de schilderijen in
haar kamer in het verzorgingshuis in Almelo.
Haar fysieke gezondheid is broos, maar
geestelijk is ze nog heel helder. Haar ogen
zijn de laatste jaren sterk achteruit gegaan,

zodat zij Westerheem niet meer kon lezen
en het lidmaatschap van de AWN wilde beeindigen. Gelukkig is de regeling ingevoerd,
dat AWN-leden vanaf honderd jaar zijn vrijgesteld van de betaling van het lidmaatschap. We hopen dat zij nog jarenlang lid
kan blijven!
Ter gelegenheid van haar 103e verjaardag heeft de afdeling Twente mevrouw
Kraan vorig jaar een oorkonde van verdienste uitgereikt. 䡵

Onverwacht ‘jubileum’ Teus Koorevaar

G

ewoonlijk wordt er aandacht geschonken aan een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60jarig jubileum.
Na aﬂoop van de jaarlijkse ledenvergadering van AWN-afdeling 11, Lek- en Merwestreek, kreeg Teus Koorevaar echter zijn eigen, onverwachte jubileum. Hij werd in het
zonnetje gezet in verband met zijn 35-jarig
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‘jubileum’ als voorzitter van deze afdeling.
Na de oprichting van onze AWN-afdeling in 1961 volgde er een periode waarin
veel activiteiten ondernomen werden. Helaas brak daarna een periode aan waarin
de afdeling een slapend bestaan leidde.
Dat kon en moest anders. In 1982 werd er
een nieuw, actief bestuur geïnstalleerd en
werden er weer allerlei activiteiten in Dordrecht, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ondernomen. Teus Korevaar werd
als voorzitter van dit nieuwe bestuur benoemd en deze functie bekleedt hij tot op
de dag van vandaag.
Actief, betrokken, stimulerend, initiatiefrijk, enthousiast en bevlogen zijn enkele
kenmerken van de manier waarop Teus zijn
voorzitterschap invult en de wijze waarop
hij begaan is met AWN-afdeling Lek- en
Merwestreek. Vandaar dat die afdeling dit
bijzondere jubileum niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. 䡵
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Bestuursleden
Educatie vrijwilligers R.H. (Ruud) Raats, Karper 41,
3824 LT Amersfoort, tel. 06 · 5578 4878, e-mail:
ruud.raats@xs4all.nl
LWAOW J. (Jan) Venema, Groote Zijlroede 1, 8754
GG Makkum, tel. 0515 · 232 160, e-mail: voorzitter
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PR en Communicatie P.H.A. (Paul) Flos, Avenbeeck
91, 2182 RV Hillegom, tel. 06 · 2434 3859, e-mail:
prcommunicatie@awn-archeologie.nl
Hoofdredacteur Archeologie in Nederland en AWNMagazine W.G. (William) ten Brink, Valutaboulevard 87, 3825 BS Amersfoort, tel. 06 · 4613 9670,
e-mail: william.ten.brink@archeologienl.nl
Belangenbehartiging J.P. (Paul) van Wijk, Reggestraat 11, 7523 CP Enschede, tel. 053 · 431 40 41,
e-mail: pw566@hotmail.com
Projecten en externe relaties H. (Henk) Hegeman,
Gerrit Rietveldlaan 59, 2343 MB Oegstgeest, tel.
06 · 3308 4721, e-mail: hehehegeman@gmail.com
Kijk op www.awn-archeologie.nl voor:
– de contactgegevens en het activiteitenoverzicht van de 24 regionale afdelingen van AWN
– nabestellen AWN-uitgaven
AWN-lidmaatschapen
A basislidmaatschap
B studentlidmaatschap
C jeugdlidmaatschap
D geassocieerd lidmaatschap
E huisgenoot-lidmaatschap

€ 50,00
€ 30,00
€ 27,50
€ 40,00
€ 25,00

Lidmaatschappen gelden per kalenderjaar en kunnen ingaan per 1 januari of na 1 juli. Na 1 juli is 50
procent van het jaarlidmaatschap verschuldigd.
Opzegging vóór 1 december.
Het lidmaatschap als basislid, studentenlid en
jeugdlid geeft als rechten:
– Toezending tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine
– AWN-verzekering op AWN-opgravingen en bij
AWN-activiteiten
– Toegang tot de landelijke en afdelingsactiviteiten van de AWN
– Stemrecht op de algemene ledenvergadering
Huisgenoten hebben alle rechten, met uitzondering van toezending van de tijdschriften. Een huisgenoot-lidmaatschap kan alleen verbonden worden aan een basislidmaatschap.
Het geassocieerde lidmaatschap staat alleen open
voor hen die lid zijn van een zusterorganisatie (historische kring, heemkundekring, oudheidkamer
etc.) die als organisatie een basislidmaatschap van
de AWN heeft. Geassocieerde leden ontvangen
geen tijdschriften en hebben geen stemrecht op
de algemene ledenvergadering.
Na aanmelding wordt u ingedeeld bij de afdeling
waar uw woonplaats onder valt. Wanneer u zich
graag bij een andere afdeling wilt aansluiten kunt
u dat bij uw aanmelding opgeven.
Meer informatie over lidmaatschappen: H. Kluitenberg, landelijk secretaris AWN, Grebbeweg 24-A,
3911 AW Rhenen, tel. 0317 · 613 050 (tijdens kantooruren), e-mail: secretaris@awn-archeologie.nl
Voor het nasturen van tijdschriften: Administratiekantoor van Dinther, tel. 010 · 501 73 23, e-mail:
awn@vandinther.nl
De AWN is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
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