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ARCHEOLOGISCH NIEUWS

MEDEDELINGEN VAN DE ARCHEOLOGISCHE INSTELLINGEN IN NEDERLAND

Belfeld
Bij het documenteren van vondsten uit de col-
lectie van de amateur-archeologen L. Buskens
en H. Houwen uit Belfeld is in het begin van dit
jaar een bijzonder interessante Romeinse ne-
derzetting bekend geworden. Deze ligt op het
Witveld te Belfeld, aan (en onder) de spoorlijn
Venlo-Roermond, en heeft bij verschillende ge-
legenheden vondsten opgeleverd. Mede dank
zij een inventarisatieproject van de Heemkun-
devereniging Maas en Swalmdal (W. Luijs) kon
de gecompliceerde ontdekkingsgeschiedenis van
de vindplaats worden gereconstrueerd. De
eerste vondsten zijn gedaan rond het midden
van de vorige eeuw en via de collectie van de op
archeologisch gebied zeer actieve mgr. Caspar
Franssen uit Tegelen terechtgekomen in de
Kon. Musea van Kunst en Geschiedenis te

Brussel. Vervolgens warden in 1944, bij ge-
dwongen graafwerkzaamheden voor de bezet-
ter, resten van muurwerk aangetroffen waarvan
door pastoor Th. W. J. Driessen {Geschiedenis
van de Urbanusparochie te Belfeld, Belfeld 1971, 14)
al ward vermoed dat ze Romeins zouden zijn.
De vondsten die toen warden gedaan, zijn in-
tussen helaas verloren gegaan. In 1963 is op-
nieuw materiaal gevonden bij het bouwrijp ma-
ken van een deal van het terrain voor de huidige
fabriek van Egidius Janssen. Deze vondsten
zijn via de verzameling van burgemeester Van
Rijckevorsel terechtgekomen in de collectie L.
Buskens. Deze heeft tenslotte ook in 1978, bij
nieuwe bouwactiviteiten, nog materiaal verza-
meld.

De vondsten uit 1963 en 1978 bevatten nogal
wat aardewerk, waaronder terra sigillata, ge-
verniste, glad- en ruwwandige siukken en enke-
le fragmenten terra nigra. De datering loopt
van het einde van de Iste tot het midden van de

3de eeuw. Als bijzondere vondsten verdienen
vermelding een bronzen draadfibula met ver-
sierde bandvormige beugel (afb. 1) (H. J. H.
van Buchem, De fibulae van Nijmegen, Nijmegen
1941, pi. XIII, 6-21) en de rand van een wrijf-
schaal (Stuart 149) met een moeilijk leesbaar
stempel (afb. 2). Daarnaast heeft de vindplaats
een groot aantal bouwfragmenten opgeleverd,
waaronder brokken kwartsitische zandsteen en

veel baksteenpuin. Een fragment van een tegula
bleek voorzien te zijn van een rond, hoogst
waarschijnlijk militair stempel (afb. 3). Gezien
de betrekkelijke zeldzaamheid van militaire
dakpanstempels langs de Maas is dit een zeer
uitzonderlijke vondst, die nog extra relief krijgt
wanneer daarbij de vondsten van mgr. Frans
sen worden betrokken. In de geschreven catalo-
gus van diens collectie worden onder meer drie
Romeinse dakpannen genoemd, waarvan twee
met een stempel L(egio) I M(inervia) P(ia)
F(idelis)! Dank zij een mededeling over de
vondstomstandigheden: 'une villa Romaine a
Belfeld, malheureusement le moyen se trouve
sous le chemin de fer' is er geen enkele twijfel
dat het hier om hetzelfde terrein gaat.

Bij een bezoek (door W. Luijs) aan het mu
seum in Brussel, bleken deze dakpannen helaas
onvindbaar.

Aangezien nu vaststaat dat op het Witveld in
Belfeld een Romeins stenen gebouw heeft

Afi. 1. Bronzen draadfibula met bandvormige beugel. AJb. 2. Randfragment van een wrijfschaal met stempel.
Schaal 1:1. Schaal 1:1.
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AJh. 3. Fragment van een teguia met een gedeelte van een
rond reliefstempe], Schaal 1:1.

gestaan waarin militaire dakpannen gebruikt
zijn, ligt het voor de hand te denken aan een
static beneficiariorum consularis (zie J. E. Bo-
gaers, ,,Ruraemundensia", Berichten ROB, 12-
13, 1962-63, vooral 75-84), een soort
marechaussee-post, gelegen aan de Romeinse
weg langs de oostelijke Maasoever. Dergelijke
posten hebben vermoedelijk op meer plaatsen in
Limburg gelegen: in het vlak bij Belfeld gelegen
Tegelen (Bogaers 1962-63, 80-82), in Lottum
(J. E. Bogaers/C. B. Riiger, Der Niedergermani-
sche Limes, Koln 1974, 88-89), Melenborg bij
Haelen (Bogaers 1962-63, 72-73 en 75 en
Nieuwsbulletin KNOB, 1965, 74-76) en in Heer-
len (Bogaers/Ruger 1974, 173-175).

R.O.B., Amersjoort (W. J. H. Willems)

Tot de bovenvermelde vondsten behoren:

1  (afb. 2): Fragment van een grijsachtig-
gele/lichtbruine wrijfschaal met horizontale
rand (diam. ca. 32 cm). Aan de buitenzijde is in

de rand en parallel daarmee een rechthoekig
stempel met reliefletters ingedrukt, dat aan drie
zijden begrensd is door een soort tandlijst. De
inscriptie levert enige moeilijkheden op: ND(of
0?) l(?)c-(?), eventueel retrograde of onderste-
boven te lezen....

Voor zover zulks valt na te gaan, is een iden-
tiek stempel tot nu toe enkel bekend uit Echteld-
Medel; dit exemplaar is in 1968 ten noorden
van huis Medel gevonden door mevrouw Ch.
H. Delfin-van Mourik Broekman te Elst (U.).
2 (afb. 3): Fragment van een platte dakpan

of teguia met gedeelte van een reliefstempel in
de vorm van een cirkel met daarin een uit cir-

kelbogen samengestelde zesbladige bloem of
zespuntige ster. In de zes cirkelbogen die de
grote cirkel aan de binnenzijde begrensd heb
ben, waren eens letters van een inscriptie te le
zen, waarvan naar het schijnt alleen maar een L
— gedeeltelijk — bewaard is gebleven.
Ofschoon dit stuk uniek lijkt te zijn, betreft

het hoogst waarschijnlijk een stempel van de
L[EG(io) XXX v(lpia) v(ictrix)], die vanaf om-
streeks 120 na Chr. in de vesting Vetera II bij
Xanten gestationeerd is geweest. Vgl. GIL
XIII/6 12391, 3 en W. Piepers in: Rheinische
AusgTabungen 3, Diisseldorf 1968, 311 (Bild 35,
9) en 312, 50 (beide uit Krefeld-Gellep); Piepers
vermoedt dat het door hem gepubliceerde stuk
betrekking heeft op een afdeling hulptroepen,
een c[oH(ors) — P(ia)] F(idelis), maar de in
scriptie is heel goed in verband te brengen met
de [L]EG(io) [xxx v.v.]. Zie verder ook P. Stei-
ner, Xanten, Sammlung des Niederrheinischen
Allertums-Vereins, Frankfurt a. M. 1911, 62 en
Taf. XXIV: 145 = GIL XIII/6 12393, 47; J. E.
Bogaers, Nieuwsbulletin KNOB, 1967, 26 (een
dergelijk stempel uit Deventer, Stromarkt,
1966).

InsiituutO.G.A., Nijmegen(J. E. Bogaers)


