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ze via munten uit. De achterzijde van 
bovengenoemde munt is daar een 
prachtig voorbeeld van: keizer Trajanus 
kijkt neer vanaf een verhoging op de 
overwonnen vorsten. Hij geeft de drie 
heren een kroon, in de betekenis van 
"jullie mogen wel koning zijn, maar ik, 
Trajanus, ben de echte baas!" De  
veroverde koninkrijken worden dus 
weer aan de vorsten toegewezen 
(Regena ad Signata), bij senaatsbesluit 
(Senatus Consulto), maar worden wel 
ingelijfd in het Romeinse rijk. De  twee 
hoge Romeinse officieren, die naast de 
keizer staan, vertegenwoordigen de 
Romeinse militaire macht en bekrachti- 
gen als het ware deze gedwongen 
inlijving. 
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ROMEINS LEER UIT DE M M S  
BIJ CUIJK 
Mergor in Mosam,]. van den Besselaar 

Al I O jaar houden de duikende 
AWN'ers van de stichting Mergor in 
Mosam het "erosiefront" gelegen in het 
zogenaamde gebied-6000 in de Maas bij 
Cuijk, in de gaten. Gebied-6000 is een 
kadeloevertalud uit de Romeinse tijd. 
He t  bestaat hoofdzakelijk uit veen en 
houtchips met daartussen grote houten 
Romeinse funderingspalen. In de 
houtchipslveenlaag bevinden zich 
artefacten uit het Romeinse Ceuclum. 
Door  scheepvaart en stroming 
erodeert dit gebied langzaam maar 
zeker en zijn er vondsten te  voorschijn 
gekomen. Onder andere werden er 
nogal wat leerfragmenten gevonden. 
Deze zijn bijzonder goed bewaard 
gebleven in de zure omgeving. Het 
betrof "ruwe" stukken, bewerkte 
stukken en stukjes, "halffabrikaten" en 
snijafval van leerbewerking. 

Vierde eeuws leer 
I n 200 1 kwamen enkele leervondsten 
onder ogen van mevr. Carol van Driel, 
een deskundige op het gebied van leer 
uit de oudheid. Zij was zeer enthousiast 
over de vondsten die voornamelijk uit 
de 4e eeuw stammen. Uit deze periode 
is weinig vergelijkingsmateriaal voor- 
handen. Zij bood aan al het door ons 
gevonden leer t e  bekijken en te  deter- 
mineren. Een gedeelte van het gevon- 
den leer was door ons geconserveerd, 
de rest zorgvuldig onder water be- 
waard. Onmiddellijk nadat wij gewezen 
waren op het bijzondere van dit leer 
hebben wij onze strategie betreffende 
het volgen van de erosie op 6000 



aangepast. In het verleden gingen we 
met regelmaat kijken hoeveel er weer 
weggespoeld was, waarbij we dan in het 
erosiefront o.a. resten van leer vonden. 
N u  gaan we offensief te  werk. W e  
verkennen het gebied voorafgaand aan 
het verspoelenleroderen. Dit is zeer 
arbeidsintensief en vraagt veel planning. 
Maar de resultaten van deze aanpak 
mogen er dan ook zijn. Naast vele losse 
leerfragmenten, konden we ook een 
drietal vrij complete, bewerkte schoe- 
nen veilig stellen. Ook  hiervan ver- 
keerde het leer nog in perfecte staat. 
Een vraag die mij niet loslaat is: wat is 
er al niet weggespoeld aan leer en 
leerfragmenten de afgelopen I O jaar? 
Ondanks het feit dat het gebied nu is 
aangewezen als beschermd monument, 
hebben wi j  toestemming om te redden 
wat er t e  redden valt. 

Romeinse mest 
Naast het leer, scherven en andere 
dingen die wij vinden, treffen wij, naar 
onze inschatting, veel mest uit de 
Romeinse tijd aan. Ook  de mest is 
bijzonder goed geconserveerd en 
eenmaal boven water blijkt zelfs de geur 
behouden. Weet  iemand wat hiermee 
t e  doen? Het lijkt ons toch vrij bijzon- 
der! Zelfs gratis is het spul niet te  
slijten, ook niet als het thuis wordt  
bezorgd. Gelet op bovenstaande 
kunnen wi j  het bijzonder waarderen dat 
mevr. Carol van Driel het bijzondere 
leer uit Cuijk voor ons zonder tegen- 
prestatie wil bestuderen. 

Samengedrukte, bewerkte schoen 
met binnenzool 


