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In het jaar 2009 hebben de leden weer veel omhanden gehad. 
Zo is er door de leden Aafjes en Taconis met voortvarendheid gewerkt aan het model van de 
Kapel-Avezaath 1, dat nu in alle pracht en glorie te bewonderen is(zie verslag Willem 
Spekking). Voor het Flipje en Streekmuseum is meegewerkt aan hun tentoonstelling over de 
Vikingen(zie uitleenlijst), de diverse zaterdagmiddagopeningen waren ook productief(zie 
verslag Jan van Oostveen). In het kader van de serie: Onvoltooid verleden tijd, gaat Christa 
van Diepen beginnen aan het catalogiseren, fotograferen en determineren van onze Glazen La 
Tène-armbanden en daarmee vullen we voor de wetenschap ook weer een deel van het gat op 
van de 1000 vermiste stukjes armband(zie artikel Willem Spekking). Hans Berkien geeft ons 
via een verslag in inkijk in het Romeinse graf uit Buren en Willem Spekking zal via een 
verslag een terugblik geven op de opgraving in het Dominicuskwartier. 
 

Uitleenlijst Tentoonstelling 4 september 2009/1 februari 2010 

 
Object Inhoud Code Uitleencode  nrcode 
Andenne kan, tuit Aardewerk/Kapel-Avezaath 1 KpAv KpAv1972 

Kabalt 

Beker(drink-) Protosteengoed/Tiel 
Brunssum-Schinveld 
Beerputvondst  

2 TLbpBKT OKT 18/21; 
00776; 
332.336 

Weefpen Been/12e eeuw; versiert; 
10.7 cm lang 

3 Ophem Ophem 

Kam/deel Been/10e eeuw; bodem werkput 
bibliotheek Koninginnenstraat 
Tiel 

4 WpBKT Tiel WpBkt 
bodem 
Wpbieb 
 

Beslagstuk Brons/Karolingisch 5 Wdnbg Waarden 
Burg 19 

Pseudofibula Kopie Rom munt/10e eeuw 6 WpBKT Tiel 1986 
bodem 
Wpbieb 

Crucifix Lood/10e eeuw 7 WpBKT Tiel 1986 
bodem 
Wpbieb 

 



Pfingsdorfkruik Laat 13de eeuw; type : Brunsveld 8 Tlgift 1980/1 Ia 

Tang, ijzer 12de eeuw/Echteld 9 Echt Echteld D10 

Verbrand graan 13de eeuw 10 Deventer TLKM 

 

 

Een halve Spaanse mat gevonden in Tiel 
Tijdens de zomeropenstelling van de BATO liet dhr. de Ruiter een munt zien die op de Elzenpasch 
gevonden was. De determinatie van deze munt bleek niet al te moeilijk. Het betreft een Spaans 
koloniale vier Reaalstuk (halve Spaanse mat) die in 1775 in Bolivia is geproduceerd.  
Op één zijde van deze munt staat Karel III afgebeeld (regeerperiode 1759-1788) met begeleidende 
randtekst “DEI GRATIA 1775 CAROLUS III”. Op de andere zijde is het gekroonde wapen van Spanje 
tussen twee pilaren afgebeeld welke van de tekst “HISPAN ET IND REX 4 RIR” is voorzien. Tussen de 
woorden REX en 4 RIR staat het PTS monogram dat verwijst naar de muntplaats Potosi Bolivia.  
De munt heeft een diameter van bijna 35 mm. 

 
 
Op zich is het niet zo vreemd dat buitenlandse munten worden gevonden. Immers het was mogelijk om met 
buitenlandse zilveren en buitenlandse gouden munten transacties te verrichten. Buitenlandse koperen 
munten mochten echter niet voor deze transacties worden gebruikt. Dat niet iedereen zich aan dit verbod 
heeft gehouden blijkt wel uit bodemvondsten en diverse archivalia waarin over deze oneigenlijke praktijken 
wordt geschreven.   
Het productiecentrum Bolivia klinkt op zich bijzonder. Dat was het in die tijd echter niet. Immers de grote 
zilvermijnen bevonden zich ten tijde van de productie van deze munt in Mexico, Peru, Columbia en Bolivia.  
Daarnaast moet men beseffen dat men zowel in de 17de als in de 18de eeuw op grote schaal zilver naar de 
Oost transporteerde. Uiteraard maakte de VOC hierbij gebruik van zilverstukken die in de Republiek 
geproduceerd waren aangevuld met koloniale Spaanse zilverstukken.  
Al met al kunnen we dus redelijk goed begrijpen hoe een Boliviaanse munt in Tiel terecht kan zijn gekomen 
echter men moet zich wel beseffen dat een dergelijke (hedendaagse) kostbare munt niet elke dag wordt 
gevonden. 
 
Tekst en fotografie 
Jan van Oostveen 



La Tène glasvondsten uit het Rivierengebied. 
 
Al lang bestond de wens bij BATO eens wat meer te doen met ons La Tène 
glasvondstmateriaal. Dirk en Thijs Oomen hadden er al veel gevonden tijdens hun 
zoektochten en ook de ander BATO-leden hebben tijdens de Landesaufname-periode de een 
of andere glasvondst gedaan. 
In een recent verschenen verslag in de Archeo-brief van jaargang 13, nummer 6, december 
2009 van de hand van Nico Roymans en Linda Verniers, werpen de auteurs vele vragen op 
over de talrijke glasvondsten binnen ons Rivierengebied. 
Door middel van een tabel geven zij een overzicht van de belangrijkste armbandtypen in 
Nederland en hun relatieve verhouding. 
 
Aantal ribben Type Haevernick aantal % 
1-ribbig(D-vormig profiel), onversierd Type 3a 1281 29 
Idem met opgelegde zigzagdraad Type 3b 1316 29 
2-ribbig Type 7d 175 4 
3-ribbig, brede middenrib, onversierd Type 6a 47 1 
Idem, met opgelegde zigzagdraad Type 6b 73 2 
Idem, met 3 gelijke ribben Type 6c 16 0.5 
3-ribbig, schuin gegraveerde middenrib Type 8a 15 0.5 
5-ribbig, onversierd Type 7a 1303 29 
Idem, met opgelegde zigzagdraad  Type 7b 141 3 
7-ribbig  62 1 
Overig  42 1 
Indet  66  
totaal  4539 100 
 
De determinatie is ontwikkeld door Thea Elisabeth Haevernick, en in Nederland wordt er 
ingedeeld in drie groepen. De eerste groep bestaat uit enkele typen die hier veelvuldig 
voorkomen: het eenribbige type met of zonder opgelegde zigzagdraad van gele glaspasta en 
het vijfribbige type zonder decoratie, respectievelijk Haevernick 3a, 3b en 7a. De tweede 
groep komt schaars voor: tweeribbige exemplaren(7d), vijfribbige exemplaren met opgelegde 
zigzagdraad(7b), drieribbige exemplaren met en zonder zigzagdraad(6a, 6b, 6c) en de 
zevenribbige stukken, De derde groep is zeer zeldzaam: vierribbige armbanden(7c) en de 
armbanden met een schuingekerfde middenrib(8a/8c). 
Dominante kleuren voor de armbanden zijn: donkerblauw en purper; schaars zijn: bruin en 
kleurloos glas. Christa kan ons hier volgend jaar vast meer over vertellen. 

 



De bouw van Kapel-Avezaath 1 
 
Nadat al eerder door de heren een model van een Vikingschip is nagebouwd, bestond nu de 
wens iets anders te bouwen. 
In 1968 werd in Kapel-Avezaath een constructie opgegraven in een oude bedding van de 
Linge, hier werd over de lengte van 30 meter de rest van een scheepsbodem gevonden met 
paren zware wrangers. Hij leek op een in Zwammerdam gevonden boottype no. 2 
 

 
 
De boot is gebouwd door gebruik te maken van een tekening van het NISA.(Bibliotheek 
001805)[afbeelding 54. Reconstructietekening van boot 2 op schaal 1:50 aan de hand van de 
veldtekeningen en het naar het Museum voor de Scheepsarcheologie te Ketelhaven 
overgebrachte en al daar schoongemaakte scheepshout, tekening S. de Jong]. 
In het Mededelingenblad “ Carvone” van de werkgroep “Midden- en West-Betuwe” van de 
AWN, wordt in de 1e jaargang no.1, maart 1969 melding gemaakt van: 
Vondst Romeins schip te Kapel Avezaath 
Bij het maken van een zandput bij de Rijksweg te Kapel Avezaath werden resten aangetroffen 
van een vermoedelijk Romeins schip. Dankzij de opmerkzaamheid van een lid van de 
werkgroep werden de bevoegde autoriteiten er van op de hoogte gesteld. Zo werd dan op 21 



augustus 1968, onder leiding van de heer L.P.Louwe Kooymans, verbonden aan het 
Rijksmuseum van Oudheden een gedeelte van een schip geborgen. Helaas een gedeelte, daar 
de werkzaamheden aan de zandput het niet toelieten alles te bergen. Met belangstelling 
wachten wij op het resultaat van het onderzoek van dit schip. Ondergetekende( de heer 
A.Datema) en enige leden van de Historische Kring Kesteren en Omstreken gingen na afloop 
van de berging nog een kijkje nemen. Dankzij de draglinemachinist, die ter plaatse nog 
werkzaam was, en op ons verzoek nog een paar keer de bak van zijn machine door de plaats, 
waar het schip had gelegen, haalde, kwamen nog verdere restanten van het schip boven. Wat 
ons opviel was wel de enorme dikte van het verkoolde hout en de gaafheid van de talrijke 
spijkers die er nog inzaten. Vermeldenswaard is nog, dat de heer van Dam nog een soort 
hakmesje vond, dat nu een plaatsje heeft gekregen in de vitrine van HKKO. 
In het artikel “De schepen van Pommeroeul en de Romeinse binnenvaart” van G. De Boe 
wordt ingegaan op het ontstaan van de vrachtpramen die een voorzetting zijn van de 
boomstamkano’s. 
 
 
De opgravingen in het Dominicuskwartier 
 
Toen dan eindelijk de opgravingen konden beginnen na een proefsleuven onderzoek, kon 
BATO ook meedoen via vrijwilligers. Willem Spekking heeft hier enige dagen aan besteed en 
heeft ook gedurende de periode regelmatig foto’s van de werkzaamheden gemaakt die staan 
afgedrukt op de website van de oudheidkamer. www.oudheidkamer-tiel.nl. 
Ook werd ons- Toine Bäcker en zoon en Willem Spekking – gegund dat we op ochtenden en 
avonden(voor 17.00 uur) door de dienstdoende archeologen werden ingelicht over de 
vondsten en de aangetroffen fundamenten en bouwwerken. 
Zelf hebben we op de storthoop van het “ Duitse huijs” een stuk metaal gevonden, wat zich na 
schoonmaak en conservering, liet openbaren als een zwaar massieve zilver schrijfstift(deze 
vondst is overigens teruggeven aan de ACVU-HBS) en een stuk leerafval wat zich ontpopte 
als een schoentje van een meisje/jonge dame.(dit hoefde men niet terug te ontvangen omdat 
de context niet bekend was) 

 
 

 
 
 
 



 
 
Op de website van ACVU-HBS zijn de weekrapporten van de opgravingen te lezen. 
 
Bezoekers aan BATO 
 
Ook dit jaar zijn er op de laatste zaterdagen van de maand diverse mensen afgekomen op ons 
Open Huis[van 12.00-17.00 uur], dit resulteerde er verder in dat ook op andere dagen van de 
week bezoeken van de vrijwilligers en medewerkers het Museum Buren (ca 27 personen) en 
een groepje dames via mevrouw Stroeve mogelijk werden. Voor 2010 hebben zich al weer 
gegadigden aangemeld. 
Binnen BATO moeten we nog uitmaken of we met het Open Dag-principe doorgaan. 
 
Christa heeft naast het spinnen van wol ook het spinnen van vlas op zich genomen, ze zal ons 
deze kennis eens demonstreren. 
 
  

Crematiegraf Buren 

Door Hans Berkien 

Inleiding 
In maart 2009 zijn er na het ploegen van een veld ten noorden van bebouwde kom van Buren resten 
gevonden van een crematiegraf uit de Romeinse tijd. De ligging van de grafresten is in de nabijheid 
van een Romeinse nederzetting (12 v C – 450 n C) De grafresten zelf, gevonden op een diepte van 
minder dan 30 cm onder het maaiveld, zijn gedateerd op 140-180 n C. 

Plattegrond 
Ligging van de vondst 

 



Vondsten 
Na het schoonmaken en registreren van de vondsten is getracht deze te reconstrueren. Hierbij gebruik 
makend van literatuur en deskundigheid van de overige leden van BATO. 

Behalve de crematieresten zelf bevatte het graf, houtskoolresten, een zogenaamde Scheldeamfoor, 
een Terra Sigillata bord, een geverfde beker (Stuart 2), glas en geoxideerd metaal. 

De amfoor lijkt gezien de verkleuringen de crematieresten te hebben bevat. De vorm bleek door de 
vele scherven moeilijk te bepalen. Ook de oorspronkelijke vorm van het deels gebroken en deels 
gesmolten glas is moeilijk vast te stellen. Dit was bij de geverfde beker en het TS bord beter mogelijk. 
Helaas is de stempel op het bord niet leesbaar. De vorm van het geoxideerde metaal doet vermoeden 
dat het om spijkerresten gaat. Mogelijk overblijfselen van een houten draagbaar. 

 

Scheldeamfoor 

 

Terra Sigillata bord 



 

Geverfde beker 

 

Van de vondst wordt een rapport opgesteld. Dit zal bij BATO beschikbaar zijn. 

 
 
 


