


RECONSTRUCTIE VAN EEN 
JACHTMES UIT DE NIERS 
Mergor in Mosam, Marc Pennings 

In het jaar 2003 heeft de stichting 
Mergor in Mosam een aantal duiken in 
de Niers gemaalct.Tijdens een van deze 
duiken hebben we een zeer mooi 
handvat van een mes gevonden waar 
jammer genoeg geen lemmet meer in 
zat. (PEN NINGS) We waren echter zeer 
benieuwd wat voor een mes er in 
gezeten zou hebben. Na enig speurwerk 
kwamen we het mes (goed zichtbaar) 
tegen in de catalogus Steden in Scher- 
ven 2; het blijkt tussen 1575 t o t  1600 
gemaakt te zijn. (BARTELS, 1048, nr. 
123) Aan de hand hiervan hebben we 
een replica gemaakt van het lemmet. Na  
wat smeed-, vijl- en polijstwerlc kwamen 
we t o t  dit resultaat. 
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Replica van het jachtmes uit de Niers 

MOSSELEN EN EEN ANKER 
Mergor in Mosam, 
Joost van den Besselaar 

Gebied 6000 
Ook  dit jaar zijn er weer enige bijzon- 
dere vondsten gedaan op Gebied 6000 
in de Maas. Deze gaven de wekelijkse 
sleur van het vinden van vierde eeuws 
Romeins vondstmateriaal enige kleur. 
Nadat we eerder een dubbel 
geperforeerde I<raal (VAN DEN 
BESSELAAR 2004) gevonden hebben, 
werd dit jaar een halve armband van git, 
bruin van Meur, opgedolcen. Duidelijk is 
inmiddels dat het niet gaat om hard 
plastic, bakeliet of  gewone 'Icinderzooi', 
zoals en kelen dachten. Het betreft fossiel 
hout, echter niet zoals meestal glimmend 
zwart, maar bruin. Het voorwerp wordt 
nog nader onderzocht. 

Mosselen op menu 
Een andere bijzondere vondst deden we 
eigenlijk al jaren geleden maar we 
onderkenden deze niet als zodanig. Met 
regelmaat werden er door onze mensen 
tussen het organische materiaal 'vellen' 
gevonden. Ze waren t o t  6 cm lang. 
Tussen de bladeren uit de Romeinse tijd, 
paardenmest en hout viel dat niet eens 
zo op.we hadden er echter ook geen 



verklaring voor. In 2004 vonden we in 
het materiaal niet zomaar een enkel vel 
maar meerdere bij elkaar liggend.Wim 
Kuijper van het Archeologisch Centrum 
van de Universiteit van Leiden, herkende 
het materiaal onmiddellijk. Het was 
periostracum, de chitine-achtige laag op 
de buitenkant van de Bataafse stroom- 
mossel (unio crassus), een zoetwater- 
mossel. De  'opperhuid' bleef achter 
nadat de schelp ontkalkt was en werd 
perfect geconserveerd in deze vondst- 
lagen. (Afb. l ) 

Afb. I Geconserveerd 'mosselvel' 

De vraag rees of we hier te maken 
hadden met de overblijfselen van een 
maaltje mosselen die een Romein in 
Ceucleum terug in de rivier had gegooid. 
Waarschijnlijk wel! Alhoewel de 'vellen' 
gevonden werden in de Romeinse laag 
waren er enige bedenkingen.vaker 
vonden wij recente mosseltjes op een 
diepte t o t  wel 20 cm in de Romeinse 
laag. Ze  boren zich gewoon een eind het 
materiaal in. De  soort mossels is echter 
kleiner. Het  Bataafse familielid bleek 

Romeinse aanplemping. Dat de Romei- 
nen mosselen aten is bekend uit het 
bekende Romeinse koolcboek van 
Apicius 'De re coquinaria'. Maar aten ze 
ook zoetwatermosselen? W i j  nemen nu 
aan van wel. (Zie ook: . 

www.coquinaria.nl) 

Anker uit Pannerdens Kanaal 
Tijdens het onderzoek, vorig jaar, naar 
een scheepszwaard in het Pannerdens 
Kanaal, op die plaats vroeger een oude 
rivierarm, bleek dat de melder van het 
scheepszwaard ook nog een scheeps- 
anker bij zijn woning had staan. (Afb.2) 
Een bijzonder mooi en groot exemplaar. 
Vermoedelijk zelfs nog met de originele 
houten stok. Zeer bijzonder aan dit 
anker, blijkens de inscriptie uit 1765, zijn 
de vele ingeslagen merken, symbolen en 
cijfers en letters. (Afb.3) De  eigenaar 
schonk onze stichting het anker zodat 
het goed geconserveerd en uiteindelijk 
voor publiek tentoongesteld Itan wor- 
den. 
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bovendien al een halve eeuw geleden AfD.2 Anker uit Pannerdens Kanaal 
uitgestorven te  zijn in de Nederlandse 
wateren, vanwege de vervuiling. Ze Aangezien nog niet bekend is wat de 
leefden in het zand van de rivierbedding, ingeslagen symbolen voorstellen is het 
in stromend water, en niet in een aantreffen van dit anlter voor ons van 



grote betekenis.Al jaren proberen we HAARNAALDEN UIT DE MAAS 
zoveel mogelijk informatie te verkrijgen Brigitte Maassen, Mergor in Mosam 
over de ingeslagen symbolen op dit 
soort ankers. Daartoe hebben we onder In 2004 zijn er door de stichting Mergor 
andere de gehele collectie tentoon- en Mosam een tweetal haarnaalden en 
gestelde en in depot liggende ankers van wat fragmenten daarvan gevonden in de 
het Rheinfahrt Museum in Emmerich Maas bij Cuijk. Haarnaalden hoorden in 
getekend. Eerder hebben we een 
soortgelijk anker gevonden in de Waal 
bij Heesselt. (VAN DEN BESSELAAR 
1998) Het is in ons beheer. 

Afb.3 Inscripties op anker uit Pannerdens 
Kanaal 

Nader onderzoek aan het anker uit het 
Pannerdens Kanaal volgt nog. 
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Twee haarnaalden en 
een zilveren pennetje 
uit de Maas, 
Schaal I :  I, Tekening 

Anneke van Bergen 
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de late vierde en vijfde eeuw t o t  de 
sieraden van de vrouw. Doorgaans 
waren de haarnaalden vrij zwaar 
uitgevoerd in brons of zilver en werden 
gebruikt om het lange haar op te  steken 
of om er een hoofddoek of haarnetje 
mee vast te  zetten. De  versiering van de 
naalden beperkt zich t o t  de Icop en de 
boven helft ribbels, groefjes en facetten. 

H erne: 
ook vondsten uit het recente verleden 

OP EXCURSIE NAAR HERNE 
Ruud Harmsen 

Wanneer ik  Duitsland bezoek, verbaas ik 
me geregeld, meer precies: als er wéér 
eens een gloednieuw museumgebouw 
van ettelijke tientallen miljoenen euro's 
blijkt t e  zijn neergezet. De  collectie kan 
soms tegenvallen, maar het is duidelijk: 
hier mag cultuur iets kosten. Z o  is dat 
ook het geval met het Westfälisches 
Museum fur Archaologie in Herne. Het 
museum is in maart 2003 geopend; de 
bouw heeft 28 miljoen euro gekost en 
het museum heeft een oppervlakte van 
2900 m2. In het museum begeeft de 
bezoeker zich op een historischlarcheo- 
logische reis, verdeeld in acht tijdzones, 
beginnend rond 250.000 jaar geleden en 
eindigend op de datum van gisteren. 
Zodra je de entree door bent, word je 
teruggeworpen in de tijd en bevind je je 
in een woud van versteende bomen. D i t  
is tegelijkertijd het beginpunt van een 
(letterlijk) metalen tijdpad waarop je 
loopt. O o k  wordt de relatie gelegd met 

wat er zich in een 
bepaalde periode in de 
rest van de wereld 
afspeelde en met name 
in Westfalen. O p  de 
wanden staan tevens 
allerlei spreu ken en 
citaten van schrijvers 
en filosofen die te  
maken hebben met 
'geschiedenis' en 'tijd'. 

Presentatie 
Aan beide zijden van 
het pad worden op 
verschillende niveaus 
de voorwerpen 


