
24e jaargang no. 3 september 1988 

Nieuw licht op Romeins Woerden 
door P.C. Beunder 

Inleiding 
In het eerste halfjaar van 1988 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de grondsanering van het 
gasfabrieksterrein in het zuid-westelijk stadsdeel van Woerden aan weerszijden van de Oranjestraat 
ter hand genomen. Men verwachtte bij deze graafwerkzaamheden niet op belangrijke archeologische 
sporen te stuiten, uitgaande van de heersende opvattingen dat de locatie redelijk ver verwijderd is van 
het centrum van de Romeinse bewoning rondom de Petruskerk. Daarnaast veronderstelde men dat 
de bodem tot op de diepte waar mogelijke archeologische gegevens zouden kunnen worden 
aangetroffen, was geroerd door voormalige gasfabrieksactiviteiten, nog aangevuld met het feit dat een 
zeer groot gedeelte van het bewuste terrein gesitueerd is op de gedempte binnengracht rond de oude 
stad. 
Dit verwachtingspatroon is niet uitgekomen. De bodemvervuiling strekte zich namelijk tot een veel 
grotere diepte uit. Daardoor moest bij de sanering gebruik gemaakt worden van twee damwand-
putten. Voorts bleek bij de hierop volgende diepe ontgraving dat men over de gehele locatie te doen 
had met een rivierbedding met oeverzones waaraan en waaromheen in de Romeinse tijd een 
intensieve bewoning heeft plaats gehad en waarvan de archeologische sporen zich tot ver beneden de 
geroerde bodem van gasfabriek en gracht uitstrekten. 

Waarneming en onderzoek 
Ten behoeve van de grondsanering werden dus twee damwandputten geslagen, waaruit de vervuilde 
grond tot op de vereiste diepte kon worden verwijderd. Een put bevond zich ten zuiden, de oude put 
ten noorden van de Oranjestraat. De waarneming behelst derhalve deze twee locaties (zie afb. 1 ). 
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Aß. 1. Ligging van de damwandputten (tek. PCB). 
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Zowel in de zuidelijke als in de noordelijke put hebben we te maken met het stroombed van een flinke 
rivier met een onbekende breedte, waarvan de bedding in hoog tempo met sediment werd opgevuld, 
voorafgaande aan en gedurende de Romeinse bewoningsperiode (ca. 45-260 na Chr.). 
Omdat gedurende die tijd gebruik gemaakt werd van dit water, onder andere als vaarwater, en men de 
onbestendigheid van loop en stroomgeul van dit water wilde tegengaan, werd een aantal 
beschoeiingen aangebracht, waarvan de oudste, een tamelijk zware constructie met veel eikehout, 
zich tegen de oostwand van de noordelijke put bevindt (zie afb. 1 en 3). Hier werd materiaal 
aangetroffen, dat gedateerd is tussen 50 en 70 na Chr. De opvulling van het rivierbed met sediment 
noopte tot verplaatsing van het beschoeiingssysteem westwaarts, waardoor terrein werd gewonnen en 
voldoende diep vaarwater onder handbereik bleef. 
De hierbij behorende beschoeiing treffen we in beide putten aan, namelijk in het middengedeelte van 
de noordelijke put en de noordoosthoek van de zuidelijke put (zie afb. 1). Hiertussen werd materiaal 
verzameld uit het eerste kwart van de tweede eeuw. Omdat de verlanding in hoog tempo en grote 
omvang voortging werd nog voor of omtrent het midden van de tweede eeuw een derde constructie 
aangebracht. In het zuiden van de zuidelijke put bedroeg de „uitbouw" rivierwaarts meer dan 25 
meter. In de noordelijke put vallen de verspoelde resten van dit paalwerk samen met de voorafgaande 
constructie. Opvallende kenmerken bij deze laatste constructie zijn: 
— de meervoudige palenrij eindigt spontaan zuidwaarts. Kennelijk naderen we de grens van de 

behoefte aan kade- of afmeeraccomodatie; 
— de constructie bestaat uit een meervoudige rij dicht opeengeslagen, niet te dikke palen (ca. 10 tot 

15 cm. doorsnede), vrijwel uitsluitend van elzehout, af en toe aan de westzijde gecompleteerd met 
een horizontaal liggende eikestam; 

— de conservatietoestand van de elzepalen is tamelijk goed. De meeste palen zijn nogal hard, de 
positie van het geheel bevindt zich in een hoger niveau en rond de palen wordt nogal wat zeer 
grove kiezel en tufsteen aangetroffen. Dat is kennelijk rond en na 150 na Chr. ter plekke aan land 
gebracht. 

Met deze constructie heeft men opnieuw dieper water willen bereiken en/of de rivier verder willen 
reguleren. Zoals reeds gezegd is het dateerbare vondstmateriaal rond de laatste beschoeiing niet jonger 
dan ca. 175 na Chr. 
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Aß. 2. Profielschets in de zuidelijke damwandput (tek. PCB). 
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Aß. 3. Profielschels in de noordelijke damwandput (tek. PCB). 

Zonder verdere belangwekkende gegevens, hield met het bereiken van de westelijke damwand de 
waarneming in de zuidelijke put op (zie nog afb. 2). 
In de noordelijke put bleek de westelijke helft echter nog 't een en ander in petto te hebben. 

De schepen „3" en „4". 
Nadat hier ongeveer in het midden op ca. 2,5 m. —NAP de palenconstructie was vastgesteld, kwam 
op dit niveau een meter of wat rivierinwaarts plotseling een groot stuk gepotdekseld eiken wagenschot 
aan snee, wat onmiskenbare overeenkomst vertoonde met het proviandkastje aan de mastbank van 
het grote Romeinse schip, dat in het voorjaar van 1978 werd aangetroffen tegen de rivieroever bij de 
opgravingen op het terrein van het St. Jozefpensionaat.1) 
Niet lang hierna begon de graafmachine systematisch de constructie van een schuin tegen de walkant 
liggend platbodem vaartuig weg te happen. Woerdens derde Romeinse schip was vastgesteld. Omdat 
door C.J.C. Reuvens gewag gemaakt wordt van de vondst van een Romeins schip te Woerden 
oudtijds, opgevolgd door het zo even aangehaalde schip bij het St. Jozefpensionaat zullen we het 
onderhavige vaartuig aanduiden als schip 3. 
Samengevat komt het er op neer dat we te doen hebben met een platbodem schip, schuin tegen de 
oever van het vaarwater weggezonken (zie afb. 1, 3, 4 en 5). 
De lengte van het schip is niet vast te stellen omdat het aan beide einden door de damwand steekt. Op 
grond van het niet aantreffen van de mastbank en een geconstateerde boordbreedte van 3,10 m. moet 
de totale lengte van het schip ca. 25 m. hebben bedragen. De constructie van de boorden, waarin een 
zeer dik, overnaads bevestigd boeideel opvalt, verraadt een grote overeenkomst met het Woerdense 
schip 2, wat suggereert dat beide schepen op dezelfde werf of onder de handen van eenzelfde 
constructeur moeten zijn vervaardigd. De bodemdikte is ca. 7 cm.; de wrangen, elk met een natuurlijk 
kromhout liggen tegenovergesteld gepaard op de scheepsbodem en variëren in breedte tussen 19 en 22 
cm. en de tussenliggende afstand ligt rond de 30 cm. De vastgestelde boordhoogte buitenwerks, 
ongeveer midscheeps, is ca. 1,20 m. Tegen het zware boeideel (ca. 14 cm. dik) zit binnenwerks een 
bewegeringsplank van 18 cm. breedte; alles eikehout en zwaar genageld. In het schipgedeelte werden 
geen vondsten gedaan. Het diepste kimhout ligt op ca. 3,80 m. -NAP. 
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Aß. 4 Ontgraving in de noordelijke put naar ZO gezien, 
op de voorgrond het profiel van de aansnijding van schip 3 
(foto PCB) 

Volkomen onverwacht werd op nog geen meter verder rivierinwaarts op ca. 3,30 m. -NAP het 
bakboord van een volgend schip aangegraven. Door stopzetting van de graafwerkzaamheden 
gedurende een uur kon het volgende worden waargenomen en onderzocht. Onder een flauwe helling 
rivierinwaarts ligt hier langsop en langszij schip 3, een fraai gelijnde boomstamkano met overnaads 
opgeboeid boord, alles genageld eikehout (zie afb. 1,3 en 6). Omdat de mastbank werd aangetroffen 
en kon worden vrijgelegd en later ook nog de boegpunt kon worden opgespoord, is de lengte bekend 
tussen de boegpunt en 't hart van het mastgat, namelijk 3,50 m. De lengte tussen boegpunt en de 
damwand waardoor-heen het achterschip steekt, is midscheeps gemeten 7,55 m. Hierdoor kunnen we 
stellen dat de totale lengte van het ranke scheepje ongeveer 12 meter moet bedragen. Ter hoogte van 
de mastbank is de bodembreedte binnenwerks 73 cm., de boordbreedte buitenwerks 125 cm. en de 
boordhoogte binnenwerks 49 cm. 
Ook hier zien we weer gepaarde tegenoverliggende wrangen met natuurlijk kromhout van ca. 10 cm. 
breedte met een tussenruimte variërend van 60 tot 90 cm. Alle wrangen zijn op de bodem ca. 10 cm. 
van de boordkromming genageld van binnen naar buiten en omgeslagen en evenzo op het boord op 
10 cm. van de bodem en tenslotte in het boeideel. Aan de onderzijde van elke wrang was midscheeps 
een gewelfde uitholling van 1 cm. aanwezig voor de waterdoorlating en op ca. 125 cm. achter het 
mastgat werd 2 cm. beneden de boordrand aan stuurboord een doorboring van 3 cm. doorsnede 
vastgesteld, kennelijk voor de touwbevestiging van de mast. Tenslotte was de boegpunt binnenwerks 
versterkt met eikehout en was daar op ca. 20 cm. uit de punt een ijzeren ring aan een in het hout 
geslagen ijzeren splitpen aanwezig, schijnbaar met de bedoeling de kano op eenvoudige wijze te 
kunnen afmeren. Ook in dit scheepje werden geen vondsten aangetroffen. 
Veelzeggend zijn het omgevend sediment en het spoelpatroon in beide schepen (zie afb. 7): een dun 
laagje klei met wat takjes en blaadjes aan de landzijde onder de boorden en verder alles hoegenaamd 
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Aß. 5. Gedeelte van het diepstliggende kimhout van schip 3 tussen de heipalen onder de gasfabriek naar ZW 
gezien (foto PCB). 

Aß. 6. Middengedeelte van schip 4 (boomstamkano) met de mastbank naar ZW gezien (foto PCB). 
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Aß. 7. Spoelpatroon in schip 4 naar NW gezien (foto PCB). 

homogeen grof zand met gelaagd fijn grind tot 20 cm. boven het hoogste boord van schip 3, waar 
abrupt en scherp de scheiding met de grachtbodem ligt. Rivierwaarts tot de westelijke damwand 
suggereert het overeenkomstige sediment een grote stroomsnelheid waarin beide schepen zijn 
ondergegaan en opgenomen. 
Populair samengevat lijkt het erop dat de beide schepen gedurende hun winterrust tegen de wal 
gelegen, zijn verrast door dooiwater of hoog opperwater na zware regenval, waarbij de rivier nog 
weer even behoefte had aan zijn oudere bedding. Doordat de schepen zelf een extra obstakel in de 
stroomgeul vormden, zijn ze relatief diep weggezonken door uitspoeling en onder erosief zand 
terechtgekomen. Wanneer alles tot zijn normale proporties is teruggekeerd, is de beschoeiing ter 
plekke verspoeld en de rivierbodem enige meters opgehoogd met zand. Enkele fragmenten versierde 
terra sigillata (Drag. 37), aangetroffen onder de scheepsresten, dateren de gebeurtenis op rond 190 na 
Chr. Ze zijn afkomstig uit Trier en Rheinzabern en toe te schrijven aan Comitialis (of diens stijl 
vertegenwoordigend). De geschetste ontwikkeling vertoont opnieuw een frappante overeenkomst 
met de vondstsituatie van schip 2 bij het St. Jozefpensionaat. Alleen heeft men hier kennelijk nog 
kans gezien 't een en ander uit de schepen te halen, getuige de beschutting van eiken wagenschot, die 
nog als vlonder op de oever heeft kunnen dienen. 
Het geheel van gegevens aangaande rivierbedding, beschoeiingen en scheepsconstructies overziend, 
heb ik gepoogd met geschetste lijnen de waarneming uit 1978 bij het St. Jozefpensionaat en die uit 
1976 bij de kazerne te combineren met de onderhavige (zie afb. 8). 
Ook de visie van Berendsen met betrekking tot het verlandingsstadium van de Linschoten-stroom kan 
hiermee overeenstemmen.2) Vooral door de enorme zandafzetting rond de scheepsresten, wil het mij 
voorkomen dat in een sterk verlande bedding van de Linschoten-stroom, nabij de uitmonding in de 
Rijn, gedurende een korte periode van overtollig opperwater erosieve verschijnselen hebben plaats 
gevonden met de beschreven gevolgen. De uitgebreide en zware beschoeiingsconstructies, zoals hier 
bij het St. Jozefpensionaat en op het kerkhof bij de Petruskerk3) vastgesteld en zelfs de tot dijk 
verzwaarde wegconstructie aan de Wagenstraat4) wijzen erop dat, ondanks de voortschrijdende en 
vergevorderde verlanding van de Rijn en de Linschoten-stroom, men beducht was voor perioden met 
groot watertransport, waarbij de rivierlopen de tot gewoonte geworden, opgevulde beddingen 
konden verlaten en rigoureuze vernielingen konden aanrichten, om vervolgens in hun oude tempo en 
omvang verder te verlanden. 
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Het altaar 
De waarneming zou beëindigd zijn, ware het niet dat enkele meters terug naar de oever op een hoger 
niveau (ca. 2 m. -NAP) bij toeval een stuk natuursteen voor de graafbak kon worden geconstateerd en 
gered. 
Na reiniging werd vastgesteld dat we hier te doen hebben met een nagenoeg compleet altaar (zie afb. 
9). Een uniek stuk voor Woerden, Nederland, ja zelfs het westen van de Romeinse provincie 
Germania Inferior. 
Het altaar is vervaardigd uit nogal grove kalkzandsteen. Het is 73 cm. hoog, 43 cm. breed en 17 cm. 
dik. 
De vondstomstandigheden situeren het object op een oevertalud buiten de beschoeiing; het 
dateerbare aardewerk rondom wijst naar het eerste kwart van de derde eeuw (zie eventueel nog afb. 
3). 
De inscriptie op de voorzijde van het altaar bestaat uit een zestal regels, gevormd door Romeinse 
kapitalen die met een vrij ongeoefende hand zijn ingehakt. In enkele letters bevinden zich nog sporen 
van rode kleurstof. De herkomst van het materiaal en het atelier waar het altaar is vervaardigd zijn mij 
vooralsnog onbekend. Gezien de structuur van de steen (Nivelstein, Limonietzandsteen?), denk ik 
voorzichtig aan de provincie Belgica. De tekst luidt: P.S.I.C.T.A.HA/A.A.P/SOL I. (nvicto) 
HELAGA / BALO ET MINER (vae) / L. (ucius) TERENTIVS / BASSVS S (ignifer) COH. (ortis) / 
III. BREVCOR (urn). 
De aanvulling en de betekenis van de eerste en tweede regel kunnen als volgt zijn: P(ro) S(alute) 
I(mperii) C(ohortis) T(otius) A(uxilio) HA(nc) A(ram) A(ediculamque) P(osuit): Tot heil van het 
rijk, met medewerking van de hele hulptroep heeft Lucius Terentius Bassus, standaarddrager van de 
derde hulptroep Breuci, dit altaar en zijn onderkomen (standplaats in een nis of uitbouw), gewijd aan 
Sol Invictus Helagabalus en Minerva, geplaatst. 
De wijding van het altaar en de verering daarmee gelden de zonnegod Sol Invictus (Helagabalus) en 
diens priester, keizer Marcus Aurelius Antoninus, vrijwel alleen bekend als Elagabalus (218-222), 
alsmede de godin Minerva, zinnebeeld voor dapperheid, volharding, kunsten en wetenschappen. 

WOERDEN 
overzicht Romeinse 
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Aß. 8. Overzicht van de ligging van gevonden Romeinse beschoeiingsconstructies 
met veronderstelde rivierloop (lek. PCB). 
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De opdrachtgever en vereerder is Lucius Terentius Bassus, die deel uitmaakte van de Cohors Tertia 
Breucorum, een „cohors quingenaria equitata", een hulptroep bereden infanterie van ca. 500 man, 
oorspronkelijk gelicht in het noorden van Joegoslavië. Omdat het niet de bedoeling en ook nog niet 
goed mogelijk is alle oplosbare en onoplosbaar lijkende problemen in samenhang met het altaar en 
bijbehorende inscriptie hier naar voren te brengen, wil ik volstaan met slechts een enkele aanvulling. 
De letter S voorafgaand aan het woord COH. (ortis) is kennelijk op 't laatst, na vergeten te zijn, nog 
tussen de woorden BASSUS en COH. (ortis) toegevoegd. Om 't redelijk regelmatige tekstbeeld niet te 
verstoren (want er is eigenlijk geen plaats voor deze letter) heeft de steenhouwer deze letter als een 
soort slangelijntje uitgevoerd. Toch vertolkt deze letter de functie die Lucius in de hulptroep heeft 
uitgeoefend, namelijk Signifer, standaard- of vaandeldrager, welk object op de rechter zijkant van het 
altaar, sterk vereenvoudigd, is afgebeeld (zie afb. 9). De linker zijkant van het altaar is gedecoreerd 
met een offerbijl en een (beschadigd) offermes. De bovenkant van het altaar geeft gestyleerd een 
offertafel weer, waarbij in de steen een ondiepe schotel is uitgehouwen voor de offergaven. In het 
midden wordt een minuscuul tempeltje weergegeven. 

Overige vondsten 
Omdat het niet goed mogelijk is in dit bestek een opsomming te geven van alle gevonden voorwerpen 
bij deze waarneming, wil ik volstaan met enkele opvallende zaken te memoreren: 
Metaal: — een spatha (ijzer), houten greep ontbreekt, totale lengte 90,3 cm., bladlengte 

69,7 cm., mogelijk gestempeld met een vaag concentrisch stempeltje boven 
aan het blad; 

— een tweetal umbo's (schildknop) (ijzer) nogal gecorrodeerd; 
— vier fibulae (mantelspeld) (messing) boogvormig; 
— twee (boei)sloten (ijzer); 
— een viertal sleutels (ijzer en één koper); 
— een boothaakje (ijzer); 
— een beitel of breeuwijzer (ijzer). 

Bouwmateriaal: - een behakte tufsteen 42 x 23 x 16 cm. met een geprononceerde rand, het stuk 
kan dienst gedaan hebben als versieringselement in een gebouwfront, 
eventueel opgevuld met andersoortig materiaal of een naamplaat; 

— een stuk hypocaustumtegel met het stempel van de 15e cohorte (reliëf); 
- een stuk tegula met het stempel van de Vexillatio Exercitus etc. (vgl. 

Holdeurn 31-7); 
— twee fragmenten met stempel van de Exercitus etc. identiek aan Holdeurn 28 

la-d en la; 
— een fragment met stempelaanzet IVV, legio XXX Ulpia Victrix (hoefijzer

vormig), (vgl. Haalebos 30-83). 
Keramiek: - vele honderden stukken ruwwandig en gladwandig aardewerk (w.o. 

kruiken, amphoren, kookpotten, platte borden, schaaltjes), terra nigra, 
kustaardewerk, geverniste waar etc, enkele stukjes Romeins-inheemse waar. 

Terra sigillata: — versierd, met de vormen Drag. 29 en 37, enkele Flavische stukken, verder 
materiaal uit La Madeleine, 't meeste uit Trier en enkele stukken uit 
Rheinzabern; 

— onversierd, met de vormen Drag. 18,24/25,27,31,32,33,38,40,43 en 45, 
waaronder de stempels: QFAQIUT (Aquitanus, la Graufesenque), CRA-
CUNAF (Cracana, Oost-Gallië), SEVERUSFEC (Severus, Rheinzabern). 

Enkele interpreterende opmerkingen 
De vondst van het altaar geeft aan de Romeinse bewoning een aantal nieuwe aspecten. Enkele 
daarvan wil ik hier nog voorzichtig aantippen. Tot nu toe was langzamerhand de opvatting gegroeid 

65 



Aß. 10. Romeins boeislot aangetroffen in de rivierbedding (foto PCB). 

dat in het castellum van Woerden (Laurum of Laurium) de 15e cohorte vrijwilligers met burgerrecht 
was gestationeerd, mogelijk tot aan het verlaten van de nederzetting rond 260 na Chr. Deze visie moet 
nu wel worden herzien. De meest voor de hand liggende consequentie die uit de vondst van het altaar 
valt af te leiden is, dat op een ons onbekend tijdstip in de tweede eeuw de genoemde hulptroep 
vrijwilligers is vervangen door de 3e cohorte Breuci, die mogelijk voordien ergens elders in de 
provincie Germania Inferior kan hebben verbleven.5) Deze hulptroep moet op z'n laatst vanaf ca. 218 
te Woerden zijn gestationeerd en is wellicht tot het einde van de bewoning hier gebleven. Twee 
bouwinscripties afkomstig uit het Romeinse castellum te Zoeterwoude (Matilo) gedateerd tussen 196 
en 200, maken het aannemelijk dat de 15e cohorte vrijwilligers na z'n vertrek uit Woerden naar 
Zoeterwoude is gegaan.6) Het jaar van aankomst te Woerden voor de 3e cohorte Breuci wordt 
hierdoor vervroegd tot minstens 196 na Chr. 
Ook de specifieke wijding van het altaar en de vastgestelde vindplaats wijzen nog naar een bepaalde 
richting. 
Vooreerst moet het altaar wel opgesteld zijn geweest in of bij een (kleine) tempel, waarin het 
ongetwijfeld geen eenling is geweest. De architectuur van dit gebouw moet aan de Romeinse 
bewoning te Woerden als zodanig enige allure hebben verschaft. Vervolgens is de regeringsperiode 
van keizer Elagabalus van 218-222 wel een zeer bijzondere. Het uitoefenen van de exotische 
zonnegodcultus door de priester-keizer zelf is te kenschetsen als de stimulering van een proces waarbij 
de persoonlijke vrijheid in tal van opzichten werd vergroot.7) Wij weten niet goed hoe men hier langs 
de Rijn daar tegen aan keek. Er zijn aanwijzingen dat men zich hier in de delta nogal gereserveerd 
opstelde. De exorbitante levenswijze van de verlichte keizer, z'n verdwijning van het wereldtoneel, 
gevolgd door het bewust naar de achtergrond dirigeren van de cultus lijken mij een aanwijzing te zijn 
dat het altaar niet in lengte van dagen het heiligdom heeft opgesierd, maar door een achterdeur is 
afgevoerd en mogelijk rigoureus en misschien ook nog wel ritueel in de rivier is geplompt, de 
respectabele betrokkenheid van Minerva ten spijt, waar het beter geconserveerd de eeuwen heeft 
kunnen doorstaan om ons vanuit z'n solitaire vindplaats z'n verhaal, met en zonder woorden te doen. 
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Slotopmerkingen 
Het is paradoxaal maar waar dat de smerige gifgrond in Woerden in archeologisch opzicht voor de 
kennis en de kleur van de Nedergermaanse Limes een geluk (bij een ongeluk) van de eerste orde is 
geworden. Wanneer ik tot nu toe bijvoorbeeld terugkeek naar de 15e en 16e eeuw, waar onder andere 
de Hollandse geleerde Cornelius Aurelius (1460-1531), een jeugdvriend van Erasmus, zich bij de 
samenstelling van z'n Divisie-kroniek nog kon omringen met recent aan het licht gekomen klassieke 
inscripties, om de oudste geschiedenis van onze gewesten „gefundeerd" gestalte te geven, dan bekroop 
mij een weinig jaloezie over zulk een betrekkelijke rijkdom aan sluimerende bronnenmijnen, die 
toentertijd al op hun retour waren en in onze dagen geheel lijken te zijn uitgeput. Maar zie, ons past 
niet enkel de klacht: waar zijn de leeuwen van weleer?8), neen, ons past uiterste alertheid voor 
graafmachines in een wijde straal rond de archaïsche bewoningskernen, waar zelfs de goden weer tot 
leven blijken te kunnen komen en dien ten gevolge het gekrakeel na eeuwen weer onverdroten wordt 
voorgezet. 

Rest mij nog dank te brengen aan de heer L.A.A. Brinks te Waddinxveen, opzichter bij de Grontmij, 
die mij herhaaldelijk met kaarten en maatvoering is te hulp gekomen, aan J.L. van der Gouw voor z'n 
epigrafische initiatieven en aan de Woerdenaar Mart Scheer, die nogal wat vondsten opspoorde en 
mij fysiek ter zijde stond gedurende de waarneming. 

Noten: 
1) Bogaers — Haalebos 1979. 
2) Berendsen 1982, p. 179. 
3) Bogaers — Haalebos 1982. 
4) Bogaers — Haalebos 1986. 
5) Bogaers 1969, p. 39. 
6) zie bijv. Dijkstra en Ketelaar 1965, p. 44 en pi. XIX. 
7) Louis Couperus heeft over deze keizer z'n roman „De berg van licht" geschreven. 
8) Bogaers 1977. 
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