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CUIJK

Een laat-Romeinse steiger in de Maas bij Cuijk
P.A. Seinen & J.A. van den Besselaar1

Het Brabantse Cuijk ligt op een plateau dat een restant is van het enorme zand-grind terras, dat gevormd
werd in het Vroeg-Saalien (136.000-126.000 v. Chr.) en door de meanderende Maas en Rijn grotendeels is
weggespoeld. De afzetting van een kleipakket in het Laat-Boreaal (8.630-7.210 v. Chr.) hield de meanderende Maas op haar plaats en beschermde het plateau tegen verder wegspoelen2. Het ruim 4 m boven de omgeving uitstekende plateau vormde samen met de aanwezigheid van een rivier een ideale vestigingsplaats sinds
de Prehistorie.3
Het mag dan ook niet verbazen dat de
Romeinen deze locatie na hun verovering van Zuid-Nederland benutten voor
de bouw van een nederzetting (vicus) die
onder keizer Trajanus uitgroeide tot een
regionaal centrum (civitas)4. Na de roerige tijd van Germaanse invallen in de
2e helft van de 3e eeuw herstelde keizer
Diocletianus de orde in het gebied en
werd op het plateau een castellum
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gebouwd. Zijn opvolgers voegden daar
aan de oever nog een kade en een brug
over de Maas aan toe. In de buurt van
het castellum zal waarschijnlijk ook een
vicus gesticht zijn, maar tot nu toe ontbreken directe bewoningssporen5.
De vicus heeft wel andere sporen achtergelaten: tussen de funderingspalen van
de kade werden in 1989 door duikers
van de WOOR6 lagen nederzettingsafRondom de Stad
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Afb. 1
Het onderzoeksgebied G-6000 in
de Romeinse archeologische context. Tekening:
P.A. Seinen.

val aangetroffen uit de laat-Romeinse
periode. In de afgelopen decennia zijn
met name door de stichting Mergor in
Mosam veel gegevens en materiaal verzameld. Afbeelding 1 toont het onderzoeksgebied, aangeduid met ‘Gebied-6000’7 in
de archeologische context van het plateau, met Romeinse resten uit de 1e tot 3e
eeuw (woning, tempels) en de 4e eeuw
(spitsgrachten, funderingspalen, castellum-muren, toren, brugpijlers en de loskade). Dit artikel geeft een overzicht en
beschrijft het leven van de bewoners in
de vicus van het laat-Romeinse Cuijk.
De eerste ontdekking
Bij onderwaterverkenningen, in het
kader van de speurtocht naar resten van
de Romeinse brug, werden langs de westelijke Maasoever eikenhouten paalkoppen waargenomen die uit een stortsteenlaag omhoog staken. Door
toename van de scheepvaart werd de
stortsteenlaag geleidelijk aan weggespoeld en kwamen de palen en de daar
tussen liggende afzettingen steeds
meer vrij te liggen, waardoor de aard en
de omvang van de archeologische resten
steeds duidelijker werd. Tussen de palen
werd hier en daar een laag zwart organisch materiaal zichtbaar, in eerste
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instantie abusievelijk voor een veenlaag
aangezien8. Door drukke werkzaamheden voor de in 1989 ontdekte resten van
de Romeinse brug9, moest men zich
toentertijd beperken tot wat globale
inmetingen van de zichtbare paalkoppen, bemonsteringen van palen voor
datering en boringen in het organisch
materiaal tussen de palen ten behoeve
van botanische analyses en dateringen.
De metingen lieten zien dat de palen in
een rijenpatroon geplaatst waren. De
dateringen van de palen en het organisch materiaal gaven beide een laatRomeinse datering. De botanische analyse was ronduit spectaculair en bood
een schat aan informatie over het landschap en leven op en rond het plateau in
de laat-Romeinse tijd10. Verderop wordt
een uitgebreide beschrijving gegeven.
Nadere verkenningen
Na afronding van het onderzoek aan de
Romeinse brug kreeg het gebied weer de
volle aandacht van de stichting Mergor in
Mosam. De erosie van de beschermende
stortsteenlaag was veel sneller gegaan
dan aanvankelijk was ingeschat. De
gewaarschuwde Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek voerde haar eerste verkenningen uit11, onderWesterheem februari 2016, nr. 1
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steund door duikers van de stichting, die
hier met korte onderbrekingen, nog 20
jaar actief zouden blijven met het uitvoeren van verkenningen waarbij het erosiefront gevolgd werd. Hierbij werden nieuw
vrijgespoelde paalkoppen ingemeten en
werden door het water losgespoelde artefacten verzameld, geconserveerd, gedetermineerd en gedateerd. De werkwijze
wordt uitgebreid beschreven in een
recente publicatie12. Bij een tweede verkenning van de Rijksdienst voor Cultuurlandschap, Archeologie en Monumenten
werd door middel van het inmeten van
paalkoppen, bemonsteren van palen voor
dateringen en boringen ten behoeve van
botanische analyses, de omvang en de
aard van het gebied nog eens vastgesteld.
De resultaten bevestigden die van de eerste verkenningen en worden verderop
opgenomen in de uitgebreide beschrijving. Als sluitstuk werd besloten een deel
van het gebied te beschermen met behulp
van een dikke kleilaag, op zijn plaats
gehouden met geotextiel en draadgaas13.
Booronderzoeken
Plannen van de gemeente Cuijk om de
kade om te toveren in een boulevard,
waarbij ook de kademuur vernieuwd zou
moeten worden, noopte - door het inmiddels in de Nederlandse wetgeving opgenomen Verdrag van Valletta - tot een
archeologisch onderzoek. De eerste stap
zou een booronderzoek moeten worden
om beter zicht te krijgen in de omvang
en de aard (de aanwezigheid van een
archeologische stratigrafie) van het
gebied. Na de valse start van een mislukt booronderzoek 14 werd een grootschalig onderzoek uitgevoerd 15 met
boringen over een groot gebied. De
resultaten leverden naast een schat aan
informatie over de bodemopbouw en
botanische data ook artefacten op. De
resultaten van de botanische analyses en
van de aangetroffen artefacten waren
gelijk aan de bevindingen van eerdere
verkenningen Een bonus was de ontdekking van twee rijen met paalkoppen die
in het verlengde van reeds bekende
palenrijen lagen16, waardoor het archeoWesterheem februari 2016, nr. 1
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logisch interessante gebied plotsklaps
tweemaal zo groot werd. Deze ontdekking leverde ook aanvullende dateringsdata van funderingspalen op, waardoor
een nauwkeuriger datering van de constructie van de kade kon worden bepaald
(afb. 2).
In 2013 werd een derde verkenning
onder leiding van de Rijksdienst uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was
het nogmaals vaststellen van de aard
(genese en stratigrafie) van deze in
archeologisch opzicht belangrijke plek
(Rijksmonument) in de Maas17.
Onderzoeksresultaten voor het organische materiaal
De analyses van het organische materiaal (zaden, pollen, schimmels, insecten
en botresten) uit alle onderzoeken leverden een interessant beeld op over de
omgeving en het leven op en rond het plateau bij Cuijk (tabel 1). Het geheel schenkt
een beeld van een gevarieerd natuurlandschap met natte rivieroevervegetatie
(wilg), moeras (veenmos), broekbos (els
en berk) en gemengde loof bos (eik,
esdoorn, iep en es) en evenzo een gevarieerd cultuurlandschap met weideland
(schimmels), akkerland (ganzevoet en

Afb. 2
Een overzicht van
het onderzoeksgebied G-6000. Het
laat de verdelingen van de palen
(bruin) en balken
(grijs), alsmede die
van het organisch
materiaal zien.
De groen gekleurde
gebieden markeren
die delen van de
Maas waar organisch materiaal
aangetroffen is.
In de lichtgroene
delen is dit reeds
verspoeld, in de
donkergroene is
dit nog aanwezig.
Tekening: P.A.
Seinen.
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TABEL 1
GROEP
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
natuurlijke vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
cultuur vegetatie
insecten
schimmels

NAAM
veenmos
els, berk, wilg
eik, esdoorn, iep, es,
vlierboom, klimop
struikheide
adelaarsvaren
ganzevoet, melde, kamille,
schapenzuring, dolle kervel,
kaasjeskruid
donker hauwmos
riccia, anjer, vlinderbloemfamilie
witte klaver, vogelwikke type,
walstro, ratelaar, grote brand
netel, bijvoet
knoopkruid
grassen
weegbree
straalscherm***, koekruid***,
caucalis***, bolderik***
emmer tarwe, spelt tarwe****
walnoot*, hazelnoot
rogge
dille*, koriander*, venkel*,
bonenkruid*, munt,
hennep/hop, slaapbol, vlas
peen, keker erwt*, biet*
appel, kroosjespruim,
kers/morel**
olijf***
wolfskers**, bilzekruid**,
sint Janskruid, ijzerhard,
slaapbol
vlas, hennep, wouw
vlas, slaapbol
stro
graankalander
chaetomium, sordaria-type,
podospora-type

SOORT
mossen
bomen/struiken
bomen/struiken

INDICATOR
moerasland
broekland
gemengd loofbos

bomen/struiken
onkruiden
onkruiden

heide (schapenteelt)/Paardenstal
zandgrond
akkerbouw

onkruiden
onkruiden
onkruiden

akkerbouw
akkerbouw
grasland (veeteelt)

onkruiden
grassen
onkruiden
onkruiden

grasland (veeteelt)
grasland (veeteelt)
veeteelt
graanimport (België-Frankrijk)*****

grassen
bomen/struiken
grassen
kruiden

locale graanproductie
algemene voedselcultuur
Germaanse voedselcultuur
Romeinse voedselcultuur

groenten
bomen/struiken

romeinse voedselcultuur
Romeinse voedselcultuur

bomen/struiken
kruiden

Romeinse voedselcultuur
Romeinse medicijnen

kruiden
kruiden
grassen
insecten
schimmels

textiel productie
olie productie
paardenstal
graanopslag
bemesting (veeteelt)

*) Romeinse introductie; **) mogelijke Romeinse introductie; ***) Romeinse import; ****) in de vorm van kaf; *****) waarschijnlijk gierst en gerst

Tabel 1
Een samenvatting van de botanische analyses 9, 12 en 14 naar naam en soort en vervolgens vertaald naar
archeologische indicatoren, die iets kunnen vertellen over de omgeving en activiteiten, zoals heel basaal:
natuurelementen, cultivatie, soorten voedsel, medicijnen of nijverheden, maar ook abstractere zaken als de
mate van romanisering en handel.

schapenzuring), heide (struikheide) en
wellicht moestuinen (biet en diverse
kruiden) en boomgaarden (kroosjespruim en morel). Wat men tekort
kwam (graan) of hier niet wilde groeien
(olijven) werd geïmporteerd. Het graan
(vermoedelijk gerst en gierst) was zeer
waarschijnlijk af komstig uit België of
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Noord-Frankrijk, blijkens het voorkomen
van akkeronkruiden (koekruid en straalscherm) uit die streken. Ook de aanwezigheid van graankalanders zijn een aanwijzing voor graanopslag. De kruiden en
groenten laten een sterke romanisering
in het dieet van de Cuijkse bevolking zien
(koriander, dille, bonenkruid en biet),
Westerheem februari 2016, nr. 1
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Figuur 1
Een verdeling over
de voornaamste
vondstgroepen.

met een bijna afwezige indicator voor een
Germaanse cultuur (rogge)18.
Botmateriaal was betrekkelijk zeldzaam
en moeilijk met zekerheid te dateren.
Het weinige gecalcineerde betrouwbare
materiaal, af komstig uit klompjes compact organisch materiaal, laat consumptie van varken (of zwijn), schaap (of geit),
rund (of paard) en ook wild (edelhert en
ree) zien19. Visresten waren opvallend
afwezig, gezien de nabijheid van de
Maas. Waarschijnlijk zijn ze niet herkend of bewaard gebleven. Schelpdieren
zijn wel gevonden20 en heel bijzonder
waren wel de resten van een maaltijd
Bataafse stroommosselen21.
Het meest speciaal was de vondst van
paardenmest met nog de karakteristieke vorm en kleur vermengd met resten
van heideplantjes (struikheide) die als
bodembedekking in stallen gebruikt
werden22. Het is verleidelijk maar onverantwoord om hierin een aanwijzing voor
de aanwezigheid van ruiterij te zien.
Onderzoeksresultaten van de artefacten
In bijna 20 jaar werden meer dan 3000
artefacten geborgen, waarvan bijna 2000
geconserveerd, gedetermineerd en, waar
Westerheem februari 2016, nr. 1
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mogelijk, gedateerd konden worden.
Figuur 1 geeft een overzicht van de
vondstgroepen in soorten en aantallen.
Ook de artefacten geven een rijk beeld
van het leven op en rond het plateau.
Aardewerkresten
Aardewerk vormt niet alleen in aantallen (1286) maar ook in vormenrijkdom
een van de interessantste vondstgroepen. Een groot deel van het materiaal
is reeds gepubliceerd 23 en geeft het
beeld van een sterk geromaniseerde
nederzetting. Tabel 2 geeft een overzicht van de materialen. Opvallend is
het kleine percentage amfoorscherven.
Wat deden de bewoners van Ceuclum
met hun verpakkingsmaterialen? Ligt
er nog een Cuijks Monte Testaccio 24 op
het plateau verborgen?
Munten
Ook munten zijn met totaal 346 exemplaren sterk vertegenwoordigd en
bestaan voornamelijk uit bronzen antoniniani en folles van verschillende typen
(tabel 3), alsmede imitaties daarvan 25.
De muntplaatsen geven de relatieve
afstanden tot Trier en Lyon goed weer.

TABEL 2
MATERIAAL [%]
ruwwandig
42
terra sigillata 26
geverfd
14
terra nigra
6
gemarmerd
5
gladwandig
3
amforen
2

Tabel 2
De verschillende
soorten aardewerk.
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Tabel 3
De belangrijkste
typen munten.

TABEL 3
TYPE
Gloria Excertius-I
imitaties
indetermineerbaar
Gloria Excertius-II
Constantionopolis
Antonianini
Urbs Romana
Constantionopolis-II
diversen (Sestertius, AES)
Helena / Pax Publica
Theodora / Pietas Romana
Securitas Reipublica
Divi / Quadriga

aantal
65
55
51
32
32
26
26
17
14
10
7
5
3

Afb. 3
Een tegula-fragment met ingekraste tekst, schaal in centimeters.
Foto: Peter Seinen.

Deze munttypen sluiten goed aan bij
vondsten op en rond het plateau en
bevestigen weer de sterke romanisering
van de bevolking. Het meest interessant
is de dateringsverdeling die verderop
wordt besproken.
Bouwmaterialen
De bouwmaterialen, met in totaal 234
vondsten, laten een typisch Romeinse
samenstelling zien van natuursteen (tufsteen, zandsteen en kalksteen26), baksteen (tegulae, imbrices, hypocausttegels
en tubuli27) en composiet (beton en mortel28). Deze stralen ook een sterke romanisering uit, maar zijn niet nauwkeurig
te dateren. Mogelijk betreft het resten van
de eerste vicus, die plaats moest maken
voor de bouw van het castellum. Een
mooie vondst is een tegula-fragment met
de aanzet van een ingekraste tekst (afb.
3). Helaas is het fragment te klein om de
tekst te kunnen ontcijferen.
Nijverheidsresten
De overblijfselen van diverse processen
(74) geven een goed inzicht in ambachtelijke activiteiten. Gietproppen van
lood en brons, goudbolletjes, glasklontjes, ijzerslakken en fragmenten van
ovenwanden zijn indicaties voor de aanwezigheid van loodgieters, bronsgieters,
goudsmeden, glaskunstenaars en ijzerproducenten of pottenbakkers29. Heel
bijzonder waren de vele leerafsnijdsels
die alle aan één schoenmaker toe te
schrijven zijn30.

Tabel 4
De verschillende ontwerpen van leren schoenen.

Schoeiselresten
De meest spectaculaire vondsten waren
resten van leren schoeisel (45) en de
hiervoor vermelde afsnijdsels (54) van
het productieproces. Schoeisel uit de
laat-Romeinse periode is op zich al zeldzaam en voor Nederland uniek31. Deze
vondst vulde de kennisleemte voor deze
periode met een groot aantal reconstrueerbare en zelfs complete exemplaren
van een zestal verschillende typen
(tabel 4), die laten zien dat inwoners van
Ceuclum enerzijds meededen met de
heersende modetrends in de rest van
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TYPE
sandalen
spijkerschoenen
slofjes
veterschoenen (vaste veter)
veterschoenen (vaste veter)
ruitjesschoenen
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ontwerp
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Germaans

compleet
6
0
1
2
8
4

fragmenten
0
7
3
3
5
6
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het Romeinse rijk en anderzijds aan
hun Germaanse af komst vasthielden.
Af beelding 4 laat een gave sandaal zien.
De variatie in soorten en maten bevestigde de sterke romanisering van de
Cuijkse bevolking. In het schoenspectrum waren kinderen, vrouwen en
mannen vertegenwoordigd.
Sieraden
Hoewel klein in aantal (27), behoren ook
sieraden als kledingspelden, haarnaalden en mutsnaalden (brons), armbanden en kralen (glas en git) tot de vondsten32. Haarnaalden en armbanden zijn
toe te schrijven aan vrouwen. De kleine
maten armbanden zijn af komstig van
kinderen33.
Militaria
De meest zeldzame vondcategorie zijn
de militaria (5), waarvan alleen de resten van een drieknoppen-fibula zeker in
de laat-Romeinse tijd gedateerd konden
worden34. Of dit erg kleine aantal opgevat moet worden als aanwijzing voor een
gescheiden inzameling van afval uit de
nederzetting- en castellumbezetting of
duidt op de zorgvuldigheid waarmee
militairen met hun materiaal omgingen
is niet duidelijk.
Gereedschappen
Ook gereedschappen zijn zeldzaam (6),
maar ze bevatten wel een paar mooie
objecten, waaronder een bronzen
unsterhaak (af b. 5) voor het afwegen van
bijvoorbeeld vlees, een bronzen paardenroskam (af b. 6) en een luizenkam
van buxushout (afb. 7)35. Deze laatstgenoemde werd nog onderzocht op parasieten36, maar die werden niet gevonden.

met de reconstructies van 33 bekende
kadeconstructies en oeverbeschoeiingen uit de Romeinse periode in WestEuropa37. Gekozen is voor de meest eenvoudige reconstructie: een eenvoudige
open steiger, uitmondend in een iets
breder platform, dat mogelijk direct
met de oever verbonden was. Een serie
afmeerpalen, die schuin de rivier inliepen, moest afgemeerde schepen
beschermen tegen drijvend materiaal
in de rivier. Af beelding 8 geeft een
weergave van de reconstructie. De keuze voor een open steiger, zonder
beschoeiingplanken is gebaseerd op het
feit dat resten van dergelijke planken
nooit gevonden zijn, terwijl die in het
pakket organisch materiaal perfect
geconserveerd hadden kunnen worden.
Dit betekent tevens dat de bouw van de
steiger en de stort van het organische
afval in tijd niet samen hoeven te vallen.
Voor gesloten kadeconstructies en
beschoeiingen kan de ruimte tussen
oever en beplanking worden opgevuld
met allerhande afval, dat kort na de aanleg zou zijn gestort.

Afb. 4
Een complete laatRomeinse sandaal,
schaal in centimeters. Foto: Carol
van Driel-Murray.

Afb. 5
Een bronzen unsterhaak, schaal in
centimeters. Foto:
Peter Seinen.

Reconstructie van het kadewerk
Van de 150 houtvondsten van nog in de
bodem stekende funderingspalen (120)
en losse (ex situ) horizontale delen (30),
die geïnterpreteerd werden als omgevallen palen of balken, kon van 105 de positie nauwkeurig geogerefereerd worden.
Hieruit volgde een patroon van funderingspalen dat vergeleken kon worden
Westerheem februari 2016, nr. 1
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Afb. 6
Een bronzen paarden roskam, schaal
in centimeters.
Foto: Peter Seinen.

Afb. 7
Een vrijwel complete buxushouten
luizenkam, schaal
in centimeters.
Foto: Peter Seinen.

Dateringen
Het ontbreken van een relatie tussen de
bouw van de steigerconstructie en de
stort van het afval komt ook tot uitdrukking in de dateringen van beide elementen. Bovendien kan het afval tientallen
jaren lang verzameld zijn op de oever
alvorens het in de Maas afgeschoven of
afgegleden is. Dateringen zijn uitgevoerd op de eikenhouten funderingspalen, het organisch materiaal, de munten
en het aardewerk. De overige artefacten
zijn per soort te klein in aantal of niet
nauwkeurig te dateren en worden buiten beschouwing gelaten. Figuur 2 geeft
een overzicht van de dateringsverdelingen van bovengenoemde groepen.

Datering van de funderingspalen
Het grote aantal dendrochronologische
dateringen van de palen38 geeft een
mooie scherpe datering, die uiteen valt
in 325-326 en 372-373 n. Chr. Gebaseerd
op de willekeurige verdeling van palen
van beide dateringen wordt verondersteld
dat de vroege en late datering respectievelijk de bouw van en een reparatie aan
de steigerconstructie vertegenwoordigen39. Daarbij wordt verondersteld dat de
palen kort nadat ze - zoals voor de fundering van de brug - in de omgeving in het
Maasdal zijn gekapt 40, meteen werden
verwerkt. Het ontbreken van krimpscheuren als gevolg van een droogproces
voorafgaand aan hun verwerking ondersteunt deze veronderstelling41.
Datering van het nederzettingsafval
Datering van het afval is om een aantal
redenen erg lastig. Het materiaal is niet
homogeen maar bestaat uit compact,
organisch materiaal (een amorfe massa
met veel kleine takjes en houtskool) en
houtsnippers (met afsnijdsels van takken
en spaanders). Beide komen voor in
geconcentreerde lagen, vaak vermengd
met zand en grind (vaak los) maar ook in
tussenlaagjes. De artefacten bevinden
zich voornamelijk in het compacte amorfe materiaal en ook wel in mengsels.
Hierin worden soms ook veel jongere
artefacten gevonden. Het totaal geeft de
indruk dat door de inwerking van de
rivier de afzettingen in de Nieuwe Tijd
sterk verstoord zijn.
Datering van het organisch materiaal
Het organisch materiaal bestaat dus
eigenlijk uit twee verschillende categorieen, het compacte organische materiaal en
de houtsnippers, waarvan monsters voor
een C14-analyse genomen werden. Van
het compacte materiaal werden een stukje amorf materiaal, een takje en houtskool geselecteerd en van de houtsnippers
een eikenhouten spaander. De gemeten
ruwe C14-dateringen (nog niet gecorrigeerd voor fractionering) lieten een sterke overeenkomst zien, respectievelijk
1815 +/- 70 BP en 1820 +/- 60 BP (2s) zien.
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Afb. 8
De reconstructie
van de laatRomeinse steiger.
Tekening: Peter
Seinen.

Door het optreden van de beruchte ‘wiggle’ in de ijkcurve42 levert dit twee mogelijke perioden van depositie op, waarvan
de vroege (200 +/- 60 n. Chr.), op basis
van de datering van de artefacten onwaarschijnlijk is. De late dateringen, respectievelijk 305 +/- 20 en 300 +/- 30 n. Chr.
passen mooi in de periode waarin op het
plateau het houten castellum gebouwd
werd (kort voor of rond 300 n. Chr.) en
de nieuwe vicus ontstond. De overeenkomst in datering tussen het compacte,
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organische materiaal en de houtsnippers
hoeft niet te zeggen dat beide als afval van
de vicus beschouwd mogen worden. De
enorme hoeveelheid houtsnippers zou
ook gerelateerd mogen worden aan de
bouw van het castellum of de constructie
van de loskade (325-326 n. Chr.)
Datering van de munten en
aardewerkresten
De datering van de munten geeft voor
het grootste aantal een datering tussen

Figuur 2
Overzicht van de
dateringsverdelingen.
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rond 330 - 360 n. Chr., met nog wat
oudere en een paar jongere exemplaren.
Deze dateringsverdeling mag niet
alleen gezien worden als een maat voor
menselijke activiteiten op de oever,
maar hangt ook samen met de beschikbaarheid van munten, bepaald door een
stagnerende aanvoer als gevolg van
munthervormingen of onrust in het
gebied. Een aanwijzing daarvoor is het
grote aantal ‘barbaarse imitaties’ (tabel
3): niet-officiële muntuitgiftes bedoeld
om gebrek aan pasmunt te verhelpen.
Daarom kan de reeks het best vergeleken worden met de verdeling van vondsten af komstig van het plateau en directe omgeving. Die verdeling geeft naast
een identieke piek rond 330-345 n. Chr.
ook pieken tussen 45 - 205 n. Chr. en
370 - 406 n. Chr. te zien. De munten in
het afval vertegenwoordigen voornamelijk de piek tussen 330 - 360 n. Chr.
De datering van het aardewerk is in
ieder geval niet in tegenspraak met die
van de munten. De piek rond 350 n. Chr.
is consistent met die van de munten. De
continuïteit die door de verdeling gesuggereerd wordt, is veroorzaakt door de
vaak ruime dateringsmarges. Bovendien is de verzameling scherven ‘vervuild’ door scherven uit alle perioden
tot en met de Nieuwe tijd. Deze ‘vervuiling’ is af komstig uit materiaal van het
plateau en omgeving dat gebruikt werd
voor de aanleg van latere kades en oeverversterkingen. De datering van het aardewerk loopt door tot in de Nieuwe tijd
(dit is niet weergegeven in fig. 2). Deze
‘vervuiling’ geldt ook voor de munten,
maar in veel mindere mate. Van veel
munten is bekend dat ze uit onverstoorde brokken van de compacte organische
laag komen, maar niet precies welke,
zodat we genoegen moeten nemen met
de grote statistische waarschijnlijkheid
dat hier ook munten van 330-360 n. Chr.
in zaten en dus dezelfde context hebben.
Een vergelijking van de dateringen van
(het merendeel van de) munten (330360 n. Chr.) met die van het compacte,
organische materiaal (270 - 330 n. Chr.)
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laat zien dat ze niet goed overlappen.
Voor de interpretatie van de dateringverdelingen worden we gedwongen met
twee scenario’s rekening te houden, of
de munten en de compacte organische
resten zijn tegelijkertijd gedeponeerd of
ze zijn na elkaar in de Maas terecht
gekomen.
Indien sprake zou zijn van dezelfde
datering moeten we veronderstellen dat
de C14-datering van het compacte, organisch materiaal wat opgerekt moet worden naar een jongere datering dan 330
n. Chr. De foutenmarge in de ijkcurve
(+/- 15 jaar) laat dat in principe toe.
Indien sprake zou zijn van verschillende perioden van depositie moeten we
veronderstellen dat de munten in een
later stadium bij het afval terecht zijn
gekomen, waarschijnlijk tijdens het
afvoeren van het afval in de Maas. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat ze tegelijkertijd in de rivier zijn gedeponeerd.
De geschiedenis van de laat-Romeinse
vicus
De reconstructie van gebeurtenissen op
en rond het Cuijks plateau is omringd
met grote onzekerheden en bestaat uit
een mix van harde en zachte archeologische data en historische bronnen.
Kort voor of rond 300 n. Chr. is door de
keizer Diocletianus, in het kader van de
reorganisatie van de grensverdediging,
op het plateau van Cuijk een houten castellum gebouwd. Waarschijnlijk werd
kort daarop in de buurt een vicus
gesticht, waarvan echter geen bewoningssporen of begravingen zijn teruggevonden. De enige getuige van bewoning is het nederzettingsafval dat in de
Maas terechtgekomen is. Uit welke periode het afval stamt en over welke periode het in de Maas terechtkwam, is niet
helemaal duidelijk. Omdat de constructie van de loskade het afval tegen wegspoelen door de rivier heeft beschermd,
ligt de ondergrens hiervoor waarschijnlijk na 326 n. Chr., toen de steiger werd
gebouwd. Een datering van rond na 330
n. Chr. lijkt echter, gelet op de datering
van de meeste munten, het meest waarWesterheem februari 2016, nr. 1
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Figuur 3
De evolutie van
de steiger na het
vertrek van het
Romeinse gezag.

schijnlijk. Hoe de datering van de bouw
van deze robuuste steiger te plaatsen
valt tussen andere grote gebeurtenissen
op en rond het plateau is evenmin helder. De vervanging van het houten castellum door een stenen zou kunnen
samenvallen met de bouw van andere
castella zoals - nog onder Constantijn I
- in Maastricht, rond 333 n. Chr. of, nog
waarschijnlijker als onderdeel van het
bouwprogramma voor de verdediging
Westerheem februari 2016, nr. 1
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van de limes door Valentinianus II in
368-369 n. Chr., waarvan reparaties aan
de brug ook deel uitmaakten. Deze
bekende brug werd reeds in 342-345 n.
Chr. gebouwd en, zoals reeds vermeld,
in 368-369 n. Chr. hersteld. De steiger
was een paar jaar later aan de beurt in
372-373 n. Chr. De jongste activiteit
vormden de laatste reparaties aan de
brug in 398. De geschiedenis van de
steiger vanaf het vertrek van de RomeiRondom de Stad
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nen tot de dag van vandaag is voor een
aantal momenten in de tijd weergegeven in figuur 3 als dwarsdoorsnede van
de Maasoever. 43
Er zal in de toekomst nog wel wat aanvullend archeologisch werk verricht
moeten worden om alle puzzelstukjes
nog beter op hun plaats te krijgen.
Samenvatting
De waarneming van de toppen van
enkele zware, eiken funderingspalen in
de Maas bij Cuijk leidde tot de ontdekking van een unieke laat-Romeinse site.
De uit de rivierbodem stekende palen
hebben een dikke laag organisch materiaal tegen het wegspoelen door de
rivier beschermd. Deze laag bevatte
botanische resten en allerlei soorten
artefacten. Voortschrijdende erosie
gedurende de laatste decennia legde
een groot deel van de structuur en artefacten bloot, welke zorgvuldig werden
vastgelegd en verzameld door duikers
van de stichting Mergor in Mosam. Analyse van al het materiaal leverde heel
veel informatie op over het leven op en
rond het plateau in het laat-Romeinse
Cuijk.

Summary
The detection of the waterlogged
remains of massive oak foundation piles
in the river Meuse near the Dutch city
of Cuijk led to the discovery of a unique
Late Roman site. The piles, driven into
the river-bed, had protected vast layers
of organic material containing botanical
remains as well as all kind of artefacts,
against erosion by the river. Increased
erosion during recent decades had uncovered much of the structure and artefacts, which have been meticulously
recorded and collected by divers of the
Dutch foundation Mergor in Mosam.
Analysis of all the data retrieved over the
past decades has provided much information about the environment and life
in the Roman city of Cuijk.
P.A. Seinen
De Verver 71
5506BJ Veldhoven
Seinen@onsbrabantnet.nl
J.A. van den Besselaar
Zoetendaalstraat 10
5443AM Haps
Ja.vd.Besselaar@home.nl

Noten
1 Peter Seinen en Joost van den Besselaar zijn respectievelijk secretaris en voorzitter van de stichting Mergor in
Mosam, een stichting van duikende, archeologische vrijwilligers.
2 Goudswaard 2000, 502.
3 Van Enckevort & Thijssen 2002, 14.
4 Van Enckevort & Thijssen 2002, 34.
5 Goudswaard 2000, 442, aangevuld met een update Van Enckevort 2014.
6 De Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied (Landelijke Werkgroep Archeologie Onderwater).
7 Goudswaard 2000, 458-59.
8 Ibidem.
9 Goudswaard 2000.
10 Bakels & Kuijper 2006.
11 Stassen 2002.
12 Seinen & Van den Besselaar IJNA 2014.
13 Manders 2009.
14 Booronderzoek door ArcheoPro, 2007, niet gerapporteerd.
15 Breda 2011.
16 Campenhout 2010.
17 Resultaten nog te publiceren door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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18 Bakels 2006, 13.
19 Determinaties uitgevoerd door Theo de Jong.
20 Breda 2011.
21 Van den Besselaar 2004, 25-26.
22 Zachariasse 2003a.
23 Thijssen 2011, 166-176.
24 Monte Testaccio is een reusachtige berg amforenscherven in Rome, Dressel 1878.
25 Determinaties uitgevoerd door Rob Reijnen.
26 Determinaties uitgevoerd door Henk Kars.
27 Determinaties uitgevoerd door Harry van Enckevort.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Van Driel-Murray 2007, 133-141.
31 Ibid.
32 Determinaties uitgevoerd door Jan Thijssen.
33 Van Driel-Murray 2007, 133-141.
34 Determinatie uitgevoerd door Stijn Heeren.
35 Zachariasse 2003b.
36 Ibid.
37 Seinen & Van den Besselaar IJNA 2014.
38 Goudswaard 2000, 460; Manders 2009, 32; Campenhout 2010, 15.
39 Seinen & Van den Besselaar 2013.
40 Goudswaard 2000, 460; Manders 2009, 32; Campenhout 2010, 15.
41 Hollstein 1965.
42 Een ‘wiggle’ is een afwijking in de ijkcurve die gebruikt wordt om gemeten C14-hoeveelheden om te rekenen
naar een tijdspanne. De C14-concentratie varieerde in sommige perioden sterk.
43 Seinen & Van den Besselaar IJNA 2014.
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