
Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 - 19-Een Romeins grafmonument te Werkhoven? II In 1839 stootte boer de Bruin uit Werkhoven bij hetploegen op een stuk steen. Hij groef het uit en nam hetmee naar huis. Het werd daar ontdekt door dhr. van Putten.Door hem kwam het stuk dr. Janssen, 'Conservator bij hetKabinet voor Archaeologie te Leijden', onder ogen. Dezedetermineerde het als een fragment van een Romeins graf-monument. Hij beschreef het in een artikel (I). (Dezeen de volgende Romeinse nummers verwijzen naar publi-katies, opgenomen in de literatuurlijst aan het eindevan dit artikel.) In 1844 werd, 'voor rekening van den lande', bij devindplaats een opgraving verricht, waarbij onder anderenog vier fragmenten te voorschijn kwamen. Van deze na-sporingen was tot op heden geen verslag bekend, andersdan een melding ervan in het Jaarverslag van het Museumover 1845 (II). Dr. Brunsting kon in

zijn werk overRomeinse graftekens in Nederland (III) dan ook schrij-ven: 'Over de vondstomstandigheden zijn we dus slechtingelicht'. De vondsten werden gedaan in het gebied waar wijals archeologische werkgroep actief plegen te zijn.Toen we dan ook van de provinciaal archeoloog drs. vanTent, het verzoek kregen om medewerking te verlenenbij nasporingen naar de exacte vindplaats, werd onzebelangstelling direct gewekt. We begonnen literatuurover de vondsten te verzamelen en verrichtten eenveldonderzoek ter plekke, waarvan verslag werd gedaanook in een artikel in Tussen Rijn en Lek in 1982 (IV).De conclusie van dit verslag was dat de vindplaatsaan de hand van de tot dan toe beschikbare gegevensniet exact aan te geven was. Naar onze mening kwamendrie percelen in ongeveer gelijke mate als vindplaatsin aanmerking, waarbij auteur een lichte voorkeur hadvoor het perceel kadastraal bekend als

Gemeente Werk-hoven, sectie C 176. Naar aanleiding van de lezing van dit verslag.
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1844, ng 82. Aanvulling bij 'De kapel van Driebergen' De hierna volgende noot ontbrak tot onze spijt in de weergave van dit artikel in ons vorige nummer: 26. Hinsbergen, Bronnen dl,II, blz.169 e.v. en 192 e.v.


