Een steen met ring bij de Romeinse brug
in de Maas bij Cuijk

Afbeelding 1 Natuurstenen blok met replica van de ijzeren ring (foto: Peter Seinen)
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Samenvatting
In de nadagen van het Romeinse brug project in de Cuijk werd ten zuiden van de
vondstgebieden rond de brugpijlers een bewerkt natuursteen blok geborgen, waaraan in een
van de vlakken een ijzeren ring bevestigd was. De vondst werd uitgebreid onderzocht en
beschreven.
Op basis van de vorm en slijtagesporen lag een functie als bevestigingspunt voor
bijvoorbeeld schepen voor de hand.
Op basis van de gebruikte materialen en constructie kon een Romeinse datering niet met
zekerheid bevestigd, maar ook niet uitgesloten worden.
Op basis van de vondstlocatie kon een Romeinse datering aannemelijk gemaakt worden,
hoewel, hoewel een middeleeuwse datering tot de mogelijkheden blijft behoren.
Op basis van de specifieke vondstomstandigheden was een moderne datering, later dan
begin twintigste eeuw onaannemelijk.
De meest waarschijnlijke optie is een aanmeerpunt voor schepen in de context van:
• De Romeinse brug
• De Romeinse loskade
• De Middeleeuwse Maas-tol bij Cuijk
• Als hulpmiddel bij het heien van de funderingspalen van de Romeinse brug bij Cuijk
Het uitvoeren van een absolute datering, zoals 14C aan het staal, of analyse van de
microstructuur van het staal kan mogelijk meer inzicht in de datering verschaffen.
1. Inleiding
Tijdens het onderzoek aan de Romeinse brug in de Maas tussen Cuijk en Middelaar
werden meer dan honderd natuursteen blokken van diverse vormen en afmetingen
gevonden en geborgen. Eén exemplaar was anders dan alle andere. Dit blok was uitgerust
met een ijzeren muuranker met lus, waarin een zware ijzeren ring bevestigd was1. Dit soort
aanmeerringen wordt heden ten dagen nog aangetroffen in vrijwel alle oudere havens.
Hoewel de vondst stroomopwaarts ten zuiden van de context van Romeinse
brugpijlerresten werd gedaan, is een Romeinse datering mogelijk. Dit zou voor Nederland
en wellicht voor Europa, een unieke vondst zijn.
Dit rapport vat alle gegevens met betrekking tot het object samen, ten aanzien van de
constructie, en de context van de vindplaats. Tevens beschrijft het rapport het onderzoek
aan het object en geeft suggesties voor mogelijke vervolgonderzoeken.
2. Bureauonderzoek van verschillende contexten
2.1 De geografische context
Het object werd gevonden op de bodem van de Maas aan de Brabantse zijde, ter
hoogte van de Loskade van Cuijk (Afbeelding 2 en 3).
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Jaarverslag AWN-16 1995, pagina 28-29.
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Afbeelding 2 Het kader van de vondstlocatie.

Afbeelding 3 Detail van de locatie binnen het kader.
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2.2 De geologische context
De geologische context van de vindplaats in beschreven door Goudswaard et al2.
2.3 De historische context
De historische context is in eerste instantie die van de Romeinse brug, die in de
negentigerjaren van de vorige eeuw archeologisch onderzocht is3. Een tweede
mogelijkheid is een relatie met de Romeinse loskade, die een uitloper richting midden
van de rivier vertoont4. Deze uitloper was mogelijk nog tot in de negentiende eeuw in
de rivier te zien (Bijlage 7 Afbeelding A) In later eeuwen zijn diverse afmeerplaatsen ter
hoogte van de vindplaats gebouwd. Een overzicht is te vinden in een MiM rapport over
de genese van de Maasoever bij Cuijk5. Mogelijk is het object , gelet op de positie,
gebruikt als “gereedschap” bij de bouw van de Romeinse brug.
Tussen deze steen met ring en een andere steen zat een stuk hout vastgeklemd, dat
in eerste instantie aangezien werd voor de resten van een oude rijplaat. Tijdens de
berging werd duidelijk dat het een met lood verzwaarde kiel was (Bijlage 9). Deze
kielen werden gebruikt door zeilschepen die in water met weinig diepgang moesten
kunnen varen. Door een beperkte lengte (diepte) van de kiel moest voldoende
tegengewicht bereikt worden door een flinke hoeveelheid lood aan de onderkant te
monteren.
Omdat de kiel tegen de steen met ring zat vastgeklemd, ligt een relatie tussen beiden
voor de hand. De kiel was duidelijk afgebroken van de kielbalk van een schip. De
onfortuinlijke schipper is waarschijnlijk tussen de stenen vast komen te zitten en heeft
door pogingen om los te komen, de kiel verspeeld.
Zeilschepen die met een met lood verzwaarde kiel speciaal gebouwd waren voor
varen in ondiep water werden in de loop van de twintiger en dertiger jaren door de
kanalisatie en normalisatie van de Maas, overbodig. Als we ervan uitgaan dat de steen
met ring met een ander steenblok de oorzaak van het afbreken van de met lood
verzwaarde kiel was, lag de steen met ring dus al voor de dertiger jaren op de plaats
waar deze gevonden werd.
2.4 De archeologische context
De archeologische context is de Romeinse brug en de Romeinse loskade. Zie de
Historische context.
3. Doelstelling onderzoek en onderzoeksvragen
Het achterhalen van de functie, herkomst en datering van het object.
4. Beschrijving van onderzoeksmethoden en technieken
De algemene onderzoeksmethoden onderwater worden beschreven in Bijlage 1.
5. Resultaten van het onderzoek
Na de berging in 1995 (Bijlage 2) werd het object eerst grondig schoongemaakt,
gefotografeerd (Bijlage 3) en nauwkeurig getekend (Bijlage 4).
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Beschrijving van steen, anker en ring
Het object bestaat uit een groot blok ruw bekapt Basaltlava (Tefriet)6 met afmetingen van
92 cm voor alle lange zijden en 58 cm voor alle korte zijden. De randen van één korte zijde
is enigszins beschadigd. Drie van de vier lange zijden hebben per vlak vier rechthoekige
gaten, die netjes symmetrisch geplaatst zijn. De gaten zijn niet allemaal op diepte
afgewerkt.
Midden in een korte zijde zit een stalen muuranker met lus verankerd. De lus van het
muuranker omsluit een ronde stalen ring. Het muuranker zit verzonken in de steen en
rondom het anker is de steen verdiept zodat de ring geheel binnen het vlak van deze zijde
valt. De nauwe ruimte tussen het deel van het muuranker dat in de steen zit was met lood
opgevuld. Zowel de lus, de ring als de steen vertonen sporen van slijtage door inwerking
op elkaar door frictie. Deze slijtage komt heel vaak voor bij relatief moderne objecten,
zoals eerder vermeld.
Onderzoek aan anker en ring
Om de constructie van het muuranker te kunnen onderzoeken werd het loden opvulsel
uitgeboord, waardoor het muuranker met ring kon worden verwijderd. Het muuranker werd
gefotografeerd (Bijlage 3), getekend (Bijlage 4) en gescand7 (Bijlage 5). Het muuranker
met lus bestaat uit een ovale lus van min of meer rond staal waar de ronde ring, ook van
rond staal, in opgesloten zit. Beide uiteinden van de lus gaan naadloos over in
rechthoekige staven, die aan het uiteinde in een hoekige j-vorm omgezet zijn.
Vervolgonderzoek aan anker en ring
Muuranker en ring zijn op basis van de vorm, duidelijk smeedijzeren producten. Om wat
meer details over de gebruikte techniek te achterhalen, werd Meestersmid Peter Kauffman
gevraagd het object te beoordelen. De meest effectieve manier om de gebruikte
technieken te achterhalen, was het kopiëren van een compleet anker met ring (Middelste
foto bovenste rij, Bijlage 3). Peter Kauffman deelde zijn waarnemingen aan het origineel
en bevindingen opgedaan (Bijlage 6) tijdens het kopiëren met Professor A. Haberman van
de Hogeschool voor restauratiekunst in Venetie8. Het oordeel van Haberman was dat het
object voor meer dan 98% zekerheid van Romeinse oorsprong is. Helaas wordt niet
vermeld waar deze conclusie precies op gebaseerd is.
Onderzoek aan de context
Op de vondstlocatie werd tussen de steen en een andere steen een met lood verzwaarde
houten kiel gevonden. In Bijlage 8
6. Interpretatie van de resultaten aan de hand van de onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen behelsden de functie, herkomst materialen en datering.
De functie van de afmeerring was zeer waarschijnlijk het bevestigen van touwwerk
waarmee een vaartuig kon worden vastgelegd. Slijtage aan de steen, de lus van het
muuranker en de ring suggereren veelvuldig langdurig gebruik.
De herkomst van de materialen zou aan de hand van de steensoort (zwart basalt) en de
isotopensamenstelling van het lood gedaan kunnen worden.
Voor het dateren van het object bestaan de volgende mogelijkheden:
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•

Absolute dateringen geven exacte productiegrenzen of grens, post-quem en / of antequem. Voor de steen met ring kunnen de loden afdichting en het staal van het anker en
de ring hiervoor in aanmerking komen.
▪ Het koolstof in koolstofstaal kan met behulp van 14C absoluut gedateerd worden. Dit
vereist een aangepaste preparatietechniek, die maar weinig laboratoria in huis
hebben. Hierdoor is relatief weinig ervaring met betrekking tot mogelijke valkuilen.
Bovendien vereist een analyse een relatief grote monsterhoeveelheid. Voor meer
informatie, zie het Literatuuroverzicht.
▪ Het radioactieve lood isotoop 210Pb kan door de korte halfwaardetijd alleen een
jonge leeftijd aantonen9 en levert dus nog steeds geen “bewijs” voor een Romeinse
datering, maar kan deze wel uitsluiten.
• Kenmerken van de materialen.
▪ De bewerkingssporen van het natuurstenen blok zijn niet machinaal. Dit maakt een
recente datering (tweede helft twintigste-eeuw) onwaarschijnlijk en sluit een
Romeinse datering niet uit.
▪ De vorm en de bewerkingssporen van het anker en de ring zouden Romeins kunnen
zijn. Smeedtechnieken zijn eeuwenlang globaal hetzelfde gebleven. Het daarom niet
duidelijk waar Haberman zijn oordeel op gebaseerd heeft. Hij heeft bij ons weten het
materiaal ook nooit in handen gehad. Beide betrokkenen, Kauffman en Haberman
zijn inmiddels overleden. De bevindingen maken een recente datering (tweede helft
twintigste eeuw) onwaarschijnlijk en sluiten een Romeinse datering in ieder geval
niet uit.
▪ Uit de microstructuur van het staal van het anker en de ring kan het productieproces
afgeleid worden en daarmee een grens aangeven tussen pre- en postindustrieel
staal. Pre-industrieel staal werd uit een sinterblok (bloom) gevormd en bevatte altijd
slakinsluitsels, die tijdens het smeden uitgehamerd moesten worden. Postindustrieel
staal werd geproduceerd vanuit een smelt (pig) en bevat geen slak insluitsels.
Onderzoek van de microstructuur kan industrieel staal uitsluiten.
• Relatieve dateringen proberen een relatie met een context, zoals die van de resten van
de Romeinse brug te leggen:
• De kans dat het object deel uitmaakt van de Romeinse brugpijler
De vorm en de afmetingen passen goed bij de natuurstenen resten van de
brugpijlers. Dookgaten zijn niet ongewoon.
Het materiaal, zwart basalt is uniek (Tabel 1) en past niet bij de materialen van de
Romeinse brug, die vooral uit zandsteen en kalksteen bestaat. Basalt is evenwel
niet ongewoon in de Romeinse bouwkunst.
• De kans dat het object deel heeft uitgemaakt van een andere structuur.
o Steunpunten aan de pijlers van de Romeinse brug om de doorvaart tussen de
pijlers, waar de stroomsnelheid altijd groter is, mogelijk te maken. Er bestaan nog
negentiende eeuwse voorbeelden van dergelijke punten (Afbeelding J Bijlage 7).
o Aanlegsteiger van de Romeinse loskade10
De Romeinse loskade van Cuijk heeft mogelijk bestaan uit een steiger die deels
parallel aan de oever liep en een serie aanmeerpalen die onder een scherpe
hoek stroomafwaarts richting de rivier inliepen. De locatie van de serie
aanmeerpalen is mogelijk nog te herkennen op de Kadastertekening uit 1830,
waarop een merkwaardig gevormd uitstulpsel (havenbol) vanaf de oever te zien
is (Afbeelding A, Bijlage 7). De vondstlocatie van de steen met ring ligt dichtbij
9

Graaf, 2003.
Seinen, 2014.
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het verste punt van het uitstulpsel. Mogelijk was een deel van het afmeerpunt in
steen uitgevoerd.
o Aanmeerpunt Kerkbadmuur11
Begin zeventiende eeuw wordt de erosie van de Pleistocene hoogte waarop
Cuijk gebouwd is zo sterk dat het de Middeleeuwse kerk gaat bedreigen. Door de
verkoop van een kostbare monstrans en wat landgoederen, kan in 1613 een
beschermingsmuur (Kerkbadmuur) worden gebouwd en gerepareerd. Mogelijk
werden verankeringspunten in de muur aangebracht voor de aanleg of het jagen
van schepen. Langs de Maas liep een jaagpad. De vroegst bekende weergave
van deze muur is van Jan de Beijer rond 1727 (Afbeelding B, Bijlage 7).
In 1796 wordt geklaagd over het verval van de muur (Bijlage 8), waardoor het
jaagpad verspert raakt, en worden reparaties uitgevoerd. Hierbij is tevens sprake
van de aanleg van een krib in de Maas, kennelijk bedoeld om de stroom van het
Cuijks plateau weg te leiden (Afbeelding C, Bijlage 7). In 1808 wordt dit mogelijk
gerealiseerd.
o Kadewerken Nieuwe Tijden12
Begin twintigste eeuw is op een foto (Afbeelding D, E en F, Bijlage 7), een min
of meer vaste loskade te zien, waarvan de aard niet meer bekend is.
In de dertigerjaren, tegelijkertijd met de aanleg van de keermuur, werd een
complete nieuwe kade aangelegd (Afbeelding G en H, Bijlage 7). Deze kade zou
mogelijk smeedijzeren afmeerringen in natuursteenblokken gehad hebben.
In de zestigerjaren wordt de voorloper van de huidige loskade geplaatst,
bestaande uit een stalen damwand. De toepassing van smeedijzeren
afmeerringen in natuursteenblokken lijkt dan zeer onwaarschijnlijk.
De huidige loskade dateert van 2008.
o Andere structuren, zoals de Maastol bij Cuijk en Mook13. Een tol vereistte
faciliteiten voor het afmeren van schepen. Mogelijk zou de steen met ring een
onderdeel van de tol zijn geweest. Misschien als spolium van onderdelen van de
Romeinse brug.
• Relatieve datering uit een speciale context.
De vondst van de resten van een met lood verzwaarde houten kiel (Bijlage 9), die
tussen de steen met ring en andere stenen ingeklemd lag, verondersteld een relatie
tussen die twee. Als de steen met ring de oorzaak van het verlies van de kiel is
geweest, moet de steen tijdens het ongeval daar al hebben gelegen. Zeilschepen met
loden kiel waren speciaal ontworpen voor rivieren met een zeer variabele waterstand.
In de jaren twintig begint de overheid de Maas te kanaliseren en normaliseren,
doormiddel van de bouw van stuwen en het uitdiepen. Hiermee verliest het ontwerp
van deze zeilschepen haar functie. Na de jaren dertig zullen de aantallen van dit soort
schepen zijn afgenomen.
De steen met ring lag waarschijnlijk in de dertiger jaren al op de positie waar deze later
gevonden werd.
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Materiaal
Wit kwarts-zandsteen
Rotliegend zandsteen
Grijs tertiair kalksteen
Marine tertiair kalksteen

Herkomst
Alsace Ardennen
Alsace Ardennen
Ardennen / Zuid Limburg
Ardennen / Zuid Limburg

Bijzonderheden
Spolia
Zuilfragment
Spolia
Spolia

Aantal
64
1
2
7

Tabel 1 Natuursteen determinaties Romeinse brug project.

Potentieel oordeel
Mogelijk Romeins
x
x

Romeins
Analyse steensoort
Bewerkingssporen aan steen
Analyse 14C (staal)
Analyse 210Pb
Elementanalyse aan lood
Microstructuur
Onderdeel Romeinse brug
Onderdeel Romeinse haven
Onderdeel latere havens

x

Niet Romeins

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Tabel 2 Oordelen naar aanleiding van verschillende analysetechnieken en hypotheses.

7. Conclusies
Er zijn geen analyseresultaten bekend die een Romeinse datering van de Steen met ring
uitsluiten. Andersom bestaat er ook geen “hard bewijs” voor een Romeinse datering.
Verder dan een mogelijk Romeinse datering komen we niet. Een absolute datering met
radioactief koolstof in het staal van het anker of ring, zou uitsluitsel kunnen geven.
8. Aanbevelingen
Vervolgonderzoek aan het object:
Achterhalen van de bron van de petrologische analyse van het natuursteen.
Materiaalonderzoek:
• Microscopisch onderzoek van de microstructuur onthult mogelijke slakinsluitsels.
Slakinsluitsels zijn typisch voor pre-industrieel geproduceerd staal. Deze techniek geeft
dus geen strakke datering, maar een tijdsgrens (achttiende-eeuws).
• Lood isotopenanalyse onthult de bron van het looderts en mogelijk passing in de
Romeinse periode.
Onzeker is of het oorspronkelijke lood nog beschikbaar is.
• Radioactief koolstofisotopenanalyse kan een datering van de productie van het
gebruikte staal geven.
Deze techniek is nog volop in ontwikkeling, zodat de valkuilen nog niet bekend zijn. Het
laboratorium van de Universiteit van Kiel (Mathias Hulst) is een van de meest
vooraanstaande instituten.
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Bijlage 1 Beschrijving van onderzoeksmethoden en technieken
• Aansturen van de duikers
Duikers worden aan een seinlijn door de seinmeester aangestuurd vanaf de oever met
behulp van lijnsignalen, of duiken in buddy verband met twee- of drietallen
• Zelfstandig cirkelen
Door het uiteinde van een meetlint in de bodem vast te leggen en met de rol op gepaste
afstanden met een strakgespannen lint over de bodem heen en weer te cirkelen, kan zeer
efficiënt een groot oppervlak verkend worden. Nadeel van de techniek is het voortdurend
blijven steken van het lint achter objecten op de bodem.
• Opmeten van posities, afmetingen & oriëntaties
Metingen onderwater worden uitgevoerd met een oprolbaar meetlint. De oriëntatie wordt
bepaald met behulp van een onderwater kompas. De positie en oriëntatie van het lokale
onderwater meetraster ten opzichte van het RD-NAP raster wordt direct met Total Station
of indirect door trilateratie met bekende referentiepunten op de oever bepaald.
Metingen van de referentiepunten worden met RTK-GPS bepaald.
• Vastleggen van lokale metingen
Metingen en waarnemingen worden vastgelegd door de duiker zelf, op een onderwater
schrijfleitje of door de seinmeester via draadloze communicatie.
• Veiligheid
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle deelnemende duikers ligt, zoals tijdens
de briefing duidelijk wordt aangegeven, bij de duikers zelf. Van hen wordt gedrag verwacht
dat hun veiligheid niet in gevaar brengt. Uiteraard neemt de stichting ook organisatorische
maatregelen om aan de veiligheid van de deelnemers bij te dragen:
• Voorafgaand aan het evenement wordt informatie over de omgevingscondities
verzameld en beoordeeld, met betrekking tot de weersverwachting (buienradar.nl),
stroomsnelheidsverwachting en watertemperatuur (rijkswaterstaat.nl).
• Voorafgaand aan het duiken worden tijdens een uitgebreide briefing (check-de-stek) de
kenmerken van het onderzoeksgebied beschreven.
• Duiken worden slechts uitgevoerd in het buddy-systeem of doormiddel van lijnduiken
met een lijnverbinding met een seinmeester op de oever.
• Als hulpmiddel voor de oriëntatie van duikers kan een gidslijn gespannen worden tussen
het onderzoeksgebied en de oever.
• De duiken worden volgens de regels der kunst op een duikformulier bijgehouden door de
duikleider van dienst.
• Als markering van het onderzoeksgebied wordt een boei met duikbord (kleurpatroon van
de blauwwitte duikvlag) geplaatst. Ook aan de oever kan een bord met duikvlag
bevestigd worden. In sommige situaties worden de acties aangemeld bij Rijkswaterstaat
en worden dan gemeld bij de “Berichten aan de Scheepvaart”.
• Als medische noodvoorziening zijn een EHBDO-koffer en zuurstofkoffer aanwezig.
• Tijdens de actie zijn auto’s permanent beschikbaar voor het vervoer van mogelijke
slachtoffers naar een spoedeisende-hulpafdeling.
• In de map van het duikformulier is een lijst opgenomen waarin de noodnummers van het
Duik-Medisch-Centrum (Den Helder) staan.
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Bijlage 2 Informatie over de vondstomstandigheden van de Steen met ring.
Joost van den Besselaar
Info over de steen met ring:
• Ontdekking eind 1989 tijdens de eerste verkenningen naar eventuele Romeinse resten in
de Maas,
• Eerst 13 november 1994 is er weer gezocht naar de steen met de ring in het toenmalige
gebied 7000, zo werd het gebied stroomopwaarts van de brug genoemd, inclusief de
gebieden tussen de benoemde gebieden (4000/3000/3500 / enzovoorts) die lagen in het
later als zodanig benoemde RMB traject,
• Ter voorbereiding op de grote AWN/LWAOW duik dag tijdens de Vierdaagse op 21 juli
1995 werd op 4 juli 1995 de steen wederom gezocht en ingemeten van de oude loswal.
Deze lag 24/25 meter uit de loswal, loodrecht op loswal en 18 meter bovenstrooms van het
stroomafwaartse uiteinde van de loswal, gemeten parallel aan de loswal.
De correctie voor het hoogteverschil (5.5 meter) bedraagt 0.6 meter.
• Op 11 juli 1995, ook ter voorbereiding op de Vierdaagse, werd de steen met de ring samen
met nog 3 andere stenen van stroppen voorzien,
• Tijdens de Vierdaagse 21 juli 1995 zijn de 4 stenen met een hefballon geborgen en onder
de loswal gelegd,
• Op 13 oktober 19995 zijn de stenen uit het water gehaald en met behulp van de
gemeentewagen en afgevoerd naar onze locatie op de boerderij toen nog in Linden.

Geogerefereerde lijntekening van de meting ten opzichte van de loswal.
Tekening Peter Seinen.
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Duikrapport van de metingen.

14

15

Beschrijving steen met ring.
Afmetingen van de steen met ring: alle zijden zijn 92 cm lang, en alle breedtes zijn 58 cm
breed (afgeronde cijfers). Aan drie zijden zijn sporen te vinden van bewerking, uitsparingen.
Aan één zijde (waarschijnlijk voltooid) vier uitsparingen, tegen overliggende zijde aanzetten en
begin van het maken van vier uitsparingen en aan de derde zijde een aanzet tot begin van
twee uitsparingen.
In Bijlage 3, 4 en 5 worden steen en anker met ring in detail beschreven.
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Bijlage 3 Uitsneden van gescande foto’s van de Steen met ring (Foto’s Joost van den Besselaar).
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Foto’s Jos van de Heijden.
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Bijlage 4 Tekeningen van de onderdelen van de Steen met ring (Tekeningen Jos van der Heijden, 1998).

Tekeningen Jos van der Heijden.
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Tekeningen Jos van der Heijden.
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Bijlage 5 Afdrukken van verschillende oriëntaties van de 3D-scan van muuranker en ring.

Afbeeldingen Peter Seinen.
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Bijlage 6 Korte rapportage van het onderzoek van
Peter Kauffman naar het smeedproces.
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Bijlage 7 Kades en aanlegplaatsen naast het Cuijks plateau door de eeuwen.
Alle foto’s worden beheerd door de Foto Archief Dienst in Cuijk.

Afbeelding A Kadasterkaart 1830 met funderingspalen van G-6000 (Beeldbank RCE).

Afbeelding B Kerkbadmuur in (Ets van De Beijer).
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Afbeelding C Havenbol rond 1830 (RCE Beeldbank).

Afbeelding D Loskade Cuijk voor 1913.
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Afbeelding E Loskade Cuijk in 1913.

Afbeelding F Loskade Cuijk tussen 1913 en 1930.
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Afbeelding G Luchtfoto uit 1938.

Afbeelding H Loskade Cuijk tussen 1930 en 1958.
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Afbeelding I Loskade Cuijk na 1963.

Afbeelding J Steunpunten aan de spoorbrug bij Gennep.
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Bijlage 8 Citaten uit historische documenten betreffende de Kerkbadmuur.
Register der Notulen van de Municipaliteit (gemeenteraad) van Cuijk, 23 april 2013.
Citaal uit de notulen van de vergadering van de Municipaliteit van Cuijk van 17 augustus 1796.
“Door den Presidant (Johan Fransis Strick) is aan den Amptman J.A.Krieger gecommuniceerd
den Slegten en Vervallen Staat van het Kerkbad alhier, met informatie van het plaats hebbende
verschil (van mening) wie dit kerkbad moet onderhouden, ofwel de gemeente ofwel de Domeinen
van den geweesen Prins van Oranje en versogt dese Municipaliteit te informeren en hoe in
desen beste voorsiening te doen.”.
…..men weet niet wie het moet betalen…..
….het zal worden voorgelegd aan de heren in Den Haag….
….. in afwachting daarvan…..
…. Het gezelschap is tere plaatse gaan kijken…
…”hebben het voornoemde Kerkbad in oculaire inspectie genoomen”
en vervolgens door dukgemelden Ampman Krieger geadviseerd is
“dat de noodige kosten tot de provisioneel eenigzinds te repareeren defecten aan het
voornoemd Kerkbad door eenige des Kundigen souden opgenoomen worden”.
…..in afwachting van de beslissing in Den Haag…….
“En is door dukgemelde Amptman Krieger aan deese Municipaliteit geordonneerd de steenen uit
gezegde kerkbad gevallen te doen weghaalen op dat de Scheepspaarden en anderen daar door
niet gehinderd zouden worden”.
Dit verslag bevestigt dat er een jaagpad was langs de Maas voor de paarden die schepen
moesten voorttrekken. De aquarel van G. de Smid van omstreeks 1830 geeft dus een goed
beeld.
Niet bekend ( niet nagezocht) hoe de reparatie is verlopen.
Uit een andere bron” Kroniek van gebeurtenissen in Cuijk 1794-1827” van Jan Verhoeven, heb
ik nog een vermelding over het kerkbad gevonden:
…“1808 ist Kerkbad gemaakt en de kreep (krib) en de kerkhof gelijk gemaakt en de schol op de
kerkhof gemakt,daar de dooje is moeten reusten”…..
In het boekje van Jan Verhoeven zijn allerlei gegevens genoteerd. Zo is inderdaad een openbare
school gebouwd op een stukje van het oude kerkhof. Voor de volledigheid kan niemand instaan,
denk ik, maar diverse dingen zijn terug te vinden in het gemeentearchief.
In het boekje staan ook diverse vermeldingen dat de Maas “zaat” (vastzat, geblokkeerd) en dat
de Maas “om “ was ( overliep over de Beerse Maas).
Jantinus Koeling
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Bijlage 9 De houten kiel met loden verzwaring.
De resten van een houten kiel verzwaard met lood werden tegelijkertijd met de steen met ring
gevonden en geborgen. De kiel zat vastgeklemd tussen de steen met ring en een ander
steenblok.
De kiel bestond nog uit een aantal zware houten planken die met de zijkanten aan elkaar
verbonden waren. Aan één zijde was een blok lood van 160 kg gemonteerd met vijf dikke stalen
staven van 2 cm dikte. De staven waren aan één zijde ingegoten in het blok lood en staken een
paar decimeter door de houten planken heen. De kiel was waarschijnlijk aan de kielbalk
gemonteerd met deze staven. De staven zijn allemaal in dezelfde richting verbogen. Mogelijk is
dat het gevolg van de botsing met de stenen. Als het dikke gedeelte van het loden blok de
voorstevenzijde van de kiel is geweest, betekent dat de botsing plaatsvond terwijl het schip
achterwaarts voer… Omdat de kiel in de context van de steen met ring (ingeklemd tussen twee
stenen) gevonden is, kan een datering van de kiel een boven datering van de steen met ring
opleveren.
Aan wat vermoedelijk de voorzijde van de kiel was (rechts op de foto’s) stak door de bovenste
drie planken ook nog een 2 cm dikke bout met moer heen. De functie was niet direct duidelijk.
De houten planken waren nog bedekt met resten van een roodbruine verf (Afbeelding L). Het
houtwerk was in te slechte staat om te conserveren. Er is geen poging gedaan om het hout te
dateren.
Afbeelding K laat een reconstructietekening van het object zien.

Afbeelding K Reconstructietekening van de met lood verzwaarde houten kiel, maatstreep 10 cm.
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Afbeelding L Foto van de met lood verzwaarde houten kiel, met rechte haak met zijden van 30 cm (Foto: Peter Seinen).

Afbeelding M Foto van de resten van de kiel met en zonder houtresten (Foto Peter Seinen).
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