


Datering bewoning 
De hier aangetroffen bewoningssporen 
dateren uit de Ie tot  en met de 4e 
eeuw na Chr., met een hoogtepunt van 
bewoning in de eerste eeuw. Daarna is 
er drie eeuwen geen spoor van bewo- 
ning.Vervolgens wonen er weer mensen 
van ca. 700 tot omstreeks 1000. De 
belangrijkste ontdekking i s  echter dat 
54% van het Romeinse aardewerk 
bestaat uit importmateriaal d.w.z. 
gebakken in België, Frankrijk en Italië. 
Op andere terreinen in Gendt komen 
we nooit verder dan 4 tot 5% Romeinse 
importen. Het overige materiaal bestaat 
dan uit inheems aardewerk, dus ter 
plaatse of in de omgeving gebakken 
keramiek. Dit zegt natuurlijk iets over 
de status en rijkdom van de mensen die 
hier in ver vervlogen tijden hebben 
gewoond. 

MERGOR IN MOSAM 
loost van den Besselaar 

De Werkgroep Onderwaterarcheologie 
Oostelijk Rivierengebied (WOOR), 
regio Zuidoost, Landelijke Werkgroep 
Archeologie Onder Water (LWA0W)I 
afdeling Nijmegen en omstreken, i s  per 
december 2000 overgegaan van een 
werkgroep naar een stichting. De 
werkgroep, o.a. bekend van de Ro- 
meinse brug in de Maas te Cuijk en 
verkenningen op hetVOC-schip de 
Amsterdam, heet vanaf nu stichting 
Mergor in Mosam. De stichting is 
voornemens op dezelfde voet verder te 
gaan als de werkgroep, in goede samen- 
werking met de LWAOW en AWN- 
afdeling Nijmegen en omstreken. 
Bezoek voor nadere kennismaking met 
de stichting onze website die half 

februari 200 1 in gebruik is genomen: 
http:llwww.mergorinmosam.nl 

Het secretariaat blijft ongewijzigd: 
Mergor in Mosam 
Zoetendaalstraat 1 0 
5443AM Haps 
0485-3 14925 
ja.vd.besselaar@hetnet.nl 

'Tijdelijk' onderwaterdepot 
In 2000 heeft de stichting (WOOR) een 
'tijdelijk' onderwaterdepot gerealiseerd 
op de bodem van de Kraaijenbergse 
Plassen. De stichting nam het initiatief 
tot de realisatie hiervan om vondsten 
door haar gedaan hier tijdelijk op te 
slaan. Het betreft vondsten die uit een 
'natte' omgeving komen en het best 
onder water bewaard kunnen worden. 
De vondsten die geplaatst zullen 
worden, zijn vondsten die de overheid 
niet wil plaatsen, of kan plaatsen (capaci- 
teit) in haar depots. Ook vondsten in 
afwachting van verwerkinglafwerking 
zullen er een plaatsje vinden. In samen- 
werking met de gemeente Cuijk (ver- 
gunning en een projectsubsidie) en 
ontgronder Smals werd een geschikte 
plaats op de bodem van de 
Kraaijenbergse Plassen gevonden. Smals 
zorgde op de stoffige bodem voor een 



dik grindpakket zodat enigszins stofvrij 
gewerkt kan worden. De vondsten 
zullen genummerd, ingemeten, en 
verpakt in doorlatend worteldoek, 
geplaatst worden in het grind. De 
stichting gaat dit depot beheren en een 
doorlopend register bijhouden van de 
vondsten. Een doel naast het tijdelijk 
opslaan van vondsten is het plaatsen van 
een houten wrakje voor instructie- 
doeleinden. Het ligt in de bedoeling om 
duikende amateur-archeologen een 
internationaal certificaat voor onder- 
water-archeologie (NAS-certificaten) te 
laten behalen, dat tevens in de toekom- 
stige wetgeving kan gaan dienen als 
certificering voor deze amateurs. Op dit 
depot kan het praktijkgedeelte van de 
cursus plaatsvinden. 

P 51 Mustang 
Gedurende het jaar 2000 zijn er ver- 
scheidene verkenningen geweest naar 
resten van een PS I Mustang die in 
september 1944 neergestort is  in de 
Maas bij Gennep. H. van Arensbergen uit 
Gennep, die de hele geschiedenis van dit 
vliegtuig, het neerstorten en de naam 
van de piloot uitgezocht heeft, bena- 
derde de stichting om verkenningen te 
doen naar de exacte locatie van neer- 
storten.Tevens onderzochten we of er 
nog resten van de jager op de Maas- 
bodem aanwezig zijn. 
De stichting behandelt dit soort 
'nieuwe' archeologie op eenzelfde wijze 
als de klassieke archeologie. Dus: een 
compleet dossier van het onderzoek 
wordt bijgehouden en eventuele vond- 
sten worden gemeld. In het geval van de 
P5 I werd de locatie gevonden evenals 
zeer vele onderdelen van dit vliegtuig. 
Deze zijn in beheer bij de heervan 

Arensbergen onder de restrictie dat de 
vondsten niet op de markt gebracht 
mogen worden en dat ze bij overbodig- 
heid terug gaan naar de stichting of 
geschonken worden aan een erkend 
museum. 

INHEEMSE E N  ROMEINSE 
VERRASSINGEN UIT DEEST 
Wim Tuijn 

In ons Jaarverslag van 1997 kon ik 
melden dat mevrouw H. Litjens aan de 
oever van het Uivermeertje in Deest 
een vroeg-Romeinse nederzetting had 
ontdekt. De nederzetting bevindt zich 
ter plaatse op een uitloper van jonge 
stroomruggrond op komklei, volgens de 
bodemkaart van Pons. Na 1997 werd 
duidelijk dat de bewoonde plek zich 
uitstrekte tot  vlak achter het huis van 
mevrouw Litjens. Uit aardewerk- 
vondsten bleek intussen dat het in- 
heemse deel van de scherven aanzienlijk 
was m.a.w. de nederzetting zou zich al 
in de late ijzertijd ontwikkeld kunnen 
hebben. Nauwkeurige bestudering van 
het inheemse materiaal moet hier 
duidelijkheid verschaffen. Ondertussen 
is ter plaatse een aantal verrassende 
vondsten gedaan. 

Zevenribbige glazen armband 
Ten eerste is er het fragment van een 
zevenribbige, kobaltblauwe glazen 
armband met een slingerversiering van 
gele glaspasta op drie van de zeven 
ribben. (Afb. I) Het is een zeldzaam 
exemplaar, misschien zelfs uniek en 
ongetwijfeld behorend tot het kostbaar- 
ste in zijn soort. Voor de datering kan 
men ruwweg uitgaan van de 2e eeuw 
voor Chr. tot de eerste helft van de l e 


