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T E R I N L E I D I N G 

Nadat in het eerste deel van deze serie door Prof. Dr. F. J. DE 
WAELE een samenvattend overzicht over Romeinsch Nijmegen is 
gepubliceerd ter algemeene oriëntatie, is dit tweede deel gewijd aan 
de studie van een gedeelte van het materiaal uit de oude Romeinsche 
grafvelden. Onder de oudheidkundige verzameUngen, waarvan het 
Gemeente-Museum en het Rijksmuseum G. M. KAM een breedere 
bekendheid genieten, neemt ongetwijfeld de bescheiden collectie van 
het St. Canisius-college een eereplaats in, niet alleen om de verschei
denheid en relatieve gaafheid der meeste voorwerpen, doch vooral 
ook omdat we mede met behulp van de aanteekeningen van den 
opgraver nagenoeg alle complexen van een vroeg-Romeinsch graf veld, 
op één der terreinen van genoemd college gevonden, afzonderlijk 
kunnen samenstellen. Over het totale materiaal uit de oude Nijmeeg
sche grafvelden verschenen naast losse artikels een tweetal werken 
van Dr. M. A. EVELEIN: een samenvattende studie over de Romein
sche Lampen van het Museum KAM en een Gids van dit Museum, 
waarin door een keurig verzorgd overzicht over het materiaal den 
bezoeker meer geboden wordt dan louter namen en tijd der voor
werpen. 

In deze publicatie beperken wij ons tot het materiaal, dat op één 
der terreinen van bovengenoemd College gevonden werd, terwijl een 
korte bewerking van een aantal Romeinsche voorwerpen, die van an
dere Nijmeegsche vindplaatsen in de CC.-collectie kwamen, naar we 
hopen, eerlang gepubliceerd zal worden. Daar dit werk over een 
geheel complex van Romeinsche graven te Nijmegen een eersteling 
in zijn soort is, zijn wij er ons van bewust, dat een breede studie van 
het overvloedige materiaal der beide musea tot een vollediger ver
staan van de hier besproken verzameling zal voeren. Moge het althans 
een weinig bijdragen tot breedere kennis en waardeering van de 
Keizer-Karelstad en haar oude geschiedenis. 

Bij het verschijnen van deze studie is het mij tevens een aange
name taak mijn bijzonderen dank te betuigen aan allen, die mij 
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hierbij behulpzaam waren. Naast Professor Dr. F. J. DE WAËLE, 
wiens levendige belangstelling mij steeds een groóte steun was bij de 
vele moeilijkheden, breng ik mijn oprechten dank aan de Directie van 
het St.-Canisius-College en den conservator van het College-museum, 
Pater E. HOOGEVEEN S.J., die mij de verzameling ter bewerking 
openstelden. Verder wil ik hier mijn dankbare erkentelijkheid uit
spreken jegens den Heer Drs. M. DANIELS, stadsarchivaris en conser
vator van het Gemeente-Museum te Nijmegen en Dr. M. A. EVELEIN, 
directeur van het Rijksmuseum G. M. KAM te Nijmegen, wier veel
zijdige kennis en rijke bibliotheek mij steeds belangeloos ten dienste 
stonden, jegens den directeur van het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden, Dr. J. H. HOLWERDA voor diens zeer gewaardeerde hulp
vaardige belangstelling, jegens den Heer W. С BRAAT, amanuensis 
aan hetzelfde museum, alsmede jegens de directeuren en afdeelings-
directeuren der verschillende Rijnlandsche musea, wier voorkomend
heid mij het consulteeren van het aldaar aanwezige materiaal zeer 
verlichtte: van het Römisch-Germanisches Central-Museum te Mainz, 
het Museum te Wiesbaden, de Provinzial- Musea te Trier en te Bonn, 
en van het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen. Dankbaar memo
reer ik ook de vriendelijke tegemoetkoming, waardoor de archaeolo-
gische bibliotheek der Allard-Pierson-Stichting te Amsterdam steeds 
voor mij openstond. Hartelijk dank ook aan mijn vriend Pater W. 
COOYMANS S.J. voor diens zeer gewaardeerde hulpvaardigheid, aan 
den Heer J. CLAASE, wiens teekeningen een sieraad zijn voor dit 
werk, en aan degenen, die mij bij de correctie of anderszins van 
dienst waren. 

Maastricht, Beloken Paschen 1932. 
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blz. 19, η . i en blz. 22, Nr. 14: Hadrian-Antonim, lees: Hadrian-

Antonine. 

blz. 31, r. 2: varrianten, lees: varianten. 

blz. 47, r. 21: rustic war, lecs: rustic ware, 

blz. 271, s. v. Beliaxus, 55, lees: Beliaxus, 57. 

blz. 272, s. v. Deliaxus, 55, lees: Deliaxus, 57. 





H O O F D S T U K I 

D E OPGRAVINGEN 

Toen in 1898 de Paters Jezuïeten definitief besloten tot het bouwen 
van een nieuw college te Nijmegen, konden zij nauwelijks vermoeden, 
naar welke historische plek zij het hun dierbaar geworden Sittard ver
plaatsten. Eerst vele jaren, nadat het gebouw voltooid was, zouden de 
bekende opgravingen van Dr. J. H. HOLWERDA ons nader bekend 
maken met de juiste ligging van het Romeinsche legerkamp te Nijme
gen, waar gedurende de laatste drie decennia der eerste eeuw het 10e 
legioen zijn verblijf hield 1). Door deze ontdekkingen is gebleken, hoe 
het St. Canisius-College aan den Berg en Dalschen weg juist inden 
Z.-W. hoek van de castra ligt en wel zoo, dat de richting van den 
westelijken muur ongeveer met de binnengracht van de legerplaats 
samenvalt (PI. II en UIA). 

In den loop der jaren bleek al spoedig, dat het aangekochte terrein 
voor de zich sterk uitbreidende onderwijs-inrichting niet meer toe
reikend bleef en de aankoop van begrenzende perceelen gewenscht 
was. In 1902/03 reeds kocht men het ten westen liggende terrein, 
begrensd door de toen nog doorloopende Jan van Goyenstraat ten 
Noorden, de toenmalige Eleonorastraat — thans Museum Kamstraat 
— ten westen en ten zuiden door de tuinmuren van de deels reeds 
verdwenen perceelen, Berg en Dalsche weg 73—79. Hier ligt de oor
sprong voor de kleine, doch waardevolle Romeinsche collectie van het 
St. Canisius-College. Aanvankelijk liet men het terrein open liggen, 
doch daarmede was aan oudheidlievende Nijmegenaars de gelegen
heid gegeven ijverig te zoeken naar de daar verborgen schatten. Op 
de belendende terreinen immers naar het westen toe, had men reeds 
jaren lang vele Romeinsche voorwerpen gevonden. Deze terreinen 

1) Publicaties door Holwerda, vanaf 1917 in de OMROL., in zijn „Nederland's 
vroegste Geschiedenis" a, Amsterdam 1926, bldz. 172 w . ; kort overzicht der 
resultaten door Prof. Dr. F. J. de Waele in „Noviomagus Batavorum" (Ro-
meinsch Nijmegen), 1931, bldz. 20 w . 

1 
1 



vormen ongeveer tot aan het Hunnerpark en ten N. en Z. begrensd 
door den Batavierenweg en den Berg en Dalschen weg één groot com
plex van grafvelden, die naar een kaart in het Museum Kam, waar 
talrijke vondsten van dit complex bewaard worden, met de daar ge
bruikelijke letters O, E en S aangegeven worden (PI. I)1). Het terrein, 
waaruit de College-collectie grootendeels afkomstig is, vormt een deel 
van het groóte grafveld op den zoogenaamden Hunnerberg. Bij den 
aanbouw van een der huizenblokken aan den Berg en Dalschen weg 
waren, volgens mondelinge overlevering, de voorwerpen zoo talrijk, 
dat vele werklieden een afzonderlijke „schap" bezaten in de werkkeet, 
waar zij de gevonden voorwerpen deponeerden om ze daarna aan lief
hebbers te gelde te maken; met name spreekt men van veel gevonden 
glas, en zoo is het jammer, dat ook in deze laatste tijden kostbaar 
Nijmeegsch materiaal naar allerlei onbekend gebleven richtingen ver
dwenen is. 

En zal het anders geweest zijn bij het bouwen van het College? 
Dat men geen oog gehad heeft voor de Romeinsche binnengracht, die 
men zeker voor een groot gedeelte uitgegraven heeft voor de funda
menten, is zeer betreurenswaardig, doch te begrijpen in een tijd, waarin 
op dergelijke zaken de aandacht nog niet zoo gevestigd was, en waar
in men bovendien de Romeinsche castra in een geheel ander stadsge
deelte zocht (Schevichaven, Nijm.'s Voortijd, bldz. 9—13, deWaele, 
Noviomagus, bldz. 20/21). Maar op het uitgestrekte bouwterrein moet 
men toch op de woningen en barakken der soldaten gestuit zijn en 
ongetwijfeld meerdere Romeinsche resten gevonden hebben; veel zal, 
zooals men dat nog wel eens constateeren kan bij bouwwerkzaamheden 
op het terrein van de castra, als waardeloos weggeworpen zijn; het
geen beviel en dus meegenomen werd, is langs voor ons onbekende 
wegen verdwenen. 

Waar deze oudhedendelvers ook het nieuw aangekochte terrein bij 
tijd en wijle tot operatieveld van hun wetenschappelijke onderzoe
kingen uitkozen (vgl. Hoofdst. III, o.a. graf 9), moet het pater LEY-
DEKKERS S. J., die vanaf de oprichting aan het College verbonden was, 
wel ter harte gegaan zijn, dat zooveel mooie en interessante zaken 
meerendeels heilloos verloren gingen. Al was deze in veelzijdig weten
schappelijke belangstelling zoo wonderlijke man geen archaeoloog 
van studie en professie, toch moest hij als aardrijkskundige aandacht 
hebben voor wat de bodem in haar schoot verborgen hield, ook als 
het geen aardrijkskundige merkwaardigheden waren, doch eenvoudig 
„Romeinsch aardewerk". Al spoedig had men het plan opgevat. 

1) Zie voor de beteekenis der letters de verklaring bij PI. I, bldz. 264. 
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het terrein door een ommuring te beveiligen, doch onvoorziene moei-
lijkheden hielden de verwerkelijking langen tijd tegen, totdat eindelijk 
in de maanden September/October 1906 in korten tijd een muur werd 
opgetrokken langs de toenmalige Eleonora- en Jan van Goyenstraat. 
Thans begon ook Leydekkers een voor zijn tijd en geoutilleerdheid 
prijzenswaardige opgravingscampagne, die volgens een zijner notities 
plaats had tusschen 13 November 1906 en 13 April 1907. 

Den 14en November, waarop dat jaar het jaarlijksche feest ter eere 
van den Rector van het gymnasium gevierd werd, had de eerste 
vondst plaats. De eerste jaargang van „Ons College-Jaarboek" ver
meld in zijn Kroniek op bldz. 20 voor dien datum: „Dezen dag begint 
de opgraving op het zoogenaamde „veld" onder leiding van Pater F. 
Leydekkers. De eerste opgegraven voorwerpen worden aan het diner 
den Zeereerw. Pater Rector aangeboden". Volgens mondelinge mede-
deeling had de opgraver in zijn enthousiasme zelfs vergeten ze van 
de aanklevende aarde te ontdoen. Nadat men eenige dagen met 
slechts één graver gewerkt had, waren van 19 Nov. 1906 tot 8 Jan. 
1907 twee werkkrachten aan het graven, welk getal met 3 Jan. 1907 
tot vier steeg. Korten tijd na dezen datum waren een 87 vindplaatsen 
uitgegraven, waarin men ca. 550 voorwerpen gevonden had. Sinds 
den 3en Jan. werden de vondsten minder; men bereikte het zuidelijke 
gedeelte van het terrein. Van het verder verloop der werkzaamheden 
weten we alleen den einddatum, 13 April van genoemd jaar. 

Hiermede zijn wij tevens aan de vraag gekomen: welke gegevens 
liet Leydekkers ons na en welke is hun betrouwbaarheid? 

Behalve over het zorgvuldig genummerde materiaal beschikken we 
over verschillende schriftelijke gegevens: 
1. een paar stukken uit de correspondentie van Leydekkers; 
2. een klein voorloopig schetskaartje van de eerste 87 vindplaatsen, 

dat hij met een ongedateerden, doch zeker tusschen 3 Jan. en 13 
April 1907 geschreven brief aan een confrater zond; 

3. eenige losse aanteekeningen; 
4. drie cahiers met in potlood geschreven aanteekeningen, waarin 

de voorwerpen kort beschreven worden en volgens complexen 
bijeengezet (Aant. Leyd.); 

5. een kaart van de opgravingen, waarop de afzonderlijke vindplaat
sen met hun inhoud zijn aangegeven volgens de eerste nummering 
uit de genoemde cahiers 1); 

1) Een reproductie, evenwel met een door verkleining onjuist geworden 
schaalopgave, vindt men in: Kuyper, Valkhof, bldz. 86; de redenen, waarom 
vele grafnummers op PI. I I I В afwijken van deze kaart van Leydekkers, worden 
in het vervolg van dit hoofdstuk uiteengezet. 
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6. een paar correctielijsten, die een gedeeltelijke omzetting in de 
nummering der vindplaatsen behelzen; 

7. een ab eindredactie geschreven catalogus (Clg. Leyd.)1). 
Wat de waarde dezer gegevens betreft, moet men vóór alles in het 

oog houden, dat de opgraver geen geschoold vakman was; vandaar 
dat men menige aanteekening tevergeefs zoekt, die men gaarne 
zou zien, zooals de afmetingen der grafkuilen en een gedetailleerde 
beschrijving van den toestand der vondsten in den grond. Vandaar 
ook dat men meermalen thans niet meer te corrigeeren onjuistheden 
ontmoet; doch buiten dit alles ligt de groóte waarde dezer aanteeke-
ningen hierin, dat zij ons door nauwkeurige vergelijking dezer schrifte-
lijke gegevens onderling en met het materiaal in staat stellen voor 
nagenoeg alle afzonderlijke vindplaatsen de daar bijeenbehoorende 
complexen met voldoende juistheid vast te stellen. Eenige kleine 
bijzonderheden worden vermeld in het begin van Hoofdstuk III. 
Alvorens tot enkele algemeenere problemen, die met de genoemde 
bronnen in verband met het terrein verbonden zijn, over te gaan, 
is het noodig een korte beschrijving van het terrein te doen vooraf
gaan, zooals het thans is en zooals het was tijdens de eerste opgra
vingen (PI. I l i A en B). 

Het gearceerde gebouw is het St. Canisius-College (PI. I l l A), 
de met een (X) gemerkte muur de oostelijke afsluiting van een speel
plaats, thans het zoogenaamde „Binnenveld", aan den westkant 
begrensd door de Museum Kamstraat. Ten noorden bevindt zich het 
gymnastiek-gebouw, begonnen en voltooid in 1929, ten zuiden de 
front-uitbreiding 1930—31; op deze plaats stonden een drietal huizen 
met tuinen, waarvan de achtermuur in dezelfde richting doorge
trokken was als de tegenwoordige tuinmuur van het hoekperceel. 
Berg en Dalsche Weg 73. Geheel het aldus omsloten terrein komt 
in aanmerking voor het in deze publicatie verwerkte materiaal. De 
vondsten bij gelegenheid van den bouw van 1929 en 1930—31 zijn 
gecatalogiseerd in een aanhangsel op bldz. 227 w . , doch tevens opge
nomen in de typologie. Het voornaamste evenwel zijn de voorwerpen 
uit de graven, waarvan het détail-kaartje, PI. III B, een nauwkeurig 
overzicht geeft. Voorzoover voor ons doel gewenscht is, werd de toe
stand van het terrein tijdens de opgravingscampagne 1906—07 in 
de teekening opgenomen. In het noordwestelijk hoekpunt boog de 
west-muur naar het oosten om langs de Jan van Goyenstraat, die 
eerst in 1922/23 definitief bij de terreinen van het college getrokken 
werd. Zooals men uit een vergelijking met PI. I l i A bemerkt, werd 

1) Deze documenten, die mij welwillend ten gebruike werden afgestaan, 
berusten in het archief van het College-Museum. 
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bij de opgravingen slechts op de noordelijke helft van het terrein 
resultaat bereikt. Of Leydekkers op het overige gedeelte nog proef-
gravingen gedaan heeft, vinden we nergens vermeld; zeker is, dat 
er bij dergelijke pogingen voor enkele jaren door Dr. J. Rietra S.J. 
en den Heer M. Daniels, stadsarchivaris te Nijmegen, verricht geen 
graven gevonden werden, wel enkele losse scherven, zooals meeren
deels ook bij de jongste opgravingen het geval was. Hiermede is in 
overeenstemming het feit, dat naar zuidelijke richting toe de dichtheid 
der graven sterk afneemt en de aanwezigheid van paalgaten (Nr. 
109 en 111 ) en wellicht andere bouwresten (o.a. Nr. 117) op een althans 
gedeeltelijk ander gebruik van dit terrein schijnen te wijzen; of hebben 
hier ook wellicht de onbevoegde oudhedendelvers te voren reeds hun 
werk gedaan? Binnen de begrenzingen van het door Leydekkers 
uitgegraven terrein zijn 117 verschillende vindplaatsen genoteerd; 
het grootste gedeelte, aangegeven door de kruisjes, bestaat uit gra
ven, waarvan het complex meestal gevormd wordt door één of meer 
urnen met beenderresten en een aantal zoogenaamde bijgaven van 
verschillenden aard: voorwerpen van aardewerk, glas of brons. Daar
naast staan een veel geringer aantal vindplaatsen aangegeven als 
ronde punten: het zijn zoogenaamde schervenkuilen, vindplaatsen, 
volgens een noteering van Clg. Leyd. vóór Inv. Nr. 86, „waar men 
geen urn met beenderen, dus geen eigenlijk graf vond, maar slechts 
scherven en brokstukken, in glas en aardewerk enz., van allerlei aard". 
Deze schervenkuilen hebben soms volgens de door ons overgenomen 
teekening van Leydekkers een grootere uitgestrektheid dan door 
een enkele ronde stip aangegeven wordt; waarschijnlijk werden dan 
de fragmenten over een grootere uitgestrektheid gevonden, waar
binnen één of twee plekken opvielen door de aanwezigheid van 
meerdere stukken bij elkaar (zie b.v. Nr. 39 en Nr. 13+15). 

Nog dient de aandacht gevestigd te worden op enkele meer op zich
zelf staande vindplaatsen. In den N-W hoek van het veld (op PI. III В 
aangegeven door Nr. 1 ) werd op ongeveer 1 Mr. diepte een brandlaag 
gevonden van 8 à 10 M2, oppervlakte. Een aschlaag werd vastgesteld 
op een dikte van ongeveer 25 à 30 cM. Men vond er resten van ver
koold hout en beenderen alsook een verbrijzelde urn, waarvan alleen 
de bodem met ongeveer een vierde van den opstaanden wand slechts 
korten tijd bewaard bleef (Aant. en Clg. Leyd. Nr. 1). In aanmerking 
genomen de groóte uitgestrektheid van deze typische vindplaats, 
mogen we wellicht aannemen, dat hier een algemeene lijkverbrandings-
plaats gelegen heeft (vgl. Funck, Remagen, 1912, bldz. 257). Jammer 
genoeg vinden we over deze vindplaats geen nadere aanteekeningen, 
terwijl we voor de overige graven door Leydekkers slechts in het 
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algemeen vermeld vinden, dat in de nabijheid der urnen meermalen 
brandgaten gevonden werden; dit zijn dus brandgraven in strikten 
zin, zooals dat in het zoo juist aangehaalde artikel over Remagen 
ook wordt meegedeeld. Wat verder Leydekkers bedoelt met een 
,,erg dunne humuslaag", die hij in een breede omlijsting om de scher-
venkuilen 56 en 88 aangeeft, is onduidelijk en waarschijnlijk heeft het 
niets naders met het grafveld uit te staan. 

In het N. O. van het terrein, rondom Schk. 55 onregelmatig omlijnd 
en daarnaast in twee langwerpige rechthoeken aangegeven 1), evenals 
bij de zuidelijke opgravingsgrens bij de graven 115 en 11 б is er sprake 
van „vetkuilen"; blijkbaar onderscheidde zich daar de grond van 
den omringenden zandgrond door een opvallende vettigheid. De
zelfde plek wordt op het op bldz. 3 Nr. 2 vermelde schetskaartje uit
gebreider aangegeven en gekwalificeerd als „spoor van Romeinsch 
pad of weg"; hier was de grond dus tevens opvallend hard. Dit werd 
door Daniels en Holwerda in verband gebracht met de zoogenaamde 
grijze, harde soms als het ware betonachtige lagen, waarvan werklieden 
bij graafwerk wel spraken, en die meermalen tot het vinden van de 
gracht der Romeinsche legerplaats hebben geleid; volgens dit gegeven 
heeft Holwerda hier inderdaad de Romeinsche binnengracht ge
vonden 2). Wat de „vetkuil" bij Nr. 115 en Nr. 116 beteekent, is we
derom volkomen onbekend. Over eenige gevonden „bouwresten" 
(Nr. 94, 95 en 117) wordt op bldz. 9 gesproken. 

Wat weten we echter over den toestand der graven zelf? Behalve 
de reeds aangehaalde algemeene mededeelingen over brandgaten, 
vinden we in de aanteekeningen van Leydekkers slechts enkele losse 
opmerkingen. In Hoofdstuk III staan de overigens schaars aange-
teekende afzonderlijke eigenaardigheden steeds vermeld. Volgens die 
aanteekeningen vormen kruik en urn in staande houding gewoonlijk 
de uiterste punten van het complex, waarbij de kruik zich meestal 
aan de Oost-punt bevindt. Tusschen deze beide bevinden zich dan 
borden en schotels, terwijl kleinere voorwerpen, indien natuurlijk 
meerdere aanwezig zijn, om de urn liggen; balsamaría, fibulae en 
munten werden in de urnen gevonden. Meerdere balsamaría waren 
versmolten, en zijn dus waarschijnlijk door de omstaanders op den 
brandstapel geworpen; we dienen dit wel te verstaan als uiting van 

1) Deze laatste werden op de kaart wel geteekend, doch niet genummerd. 
2) De groóte breedte, waarover op deze plek zoowel volgens het schetskaartje 

alsook volgens de kaart van Leydekkers deze eigenaardige grondlaag gevonden 
werd, is mij wederom een versterking van de door mij uiteengezette opvatting 
over het bestaan van een dubbele castra-gracht, minstens aan den west-kant van 
het kamp (zie Vermeulen, Opgravingen '29/30). 
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droefheid (vgl. Dar.-Sagl. s.v. Sepulchrum, 1395). De urnen waren 
bij de rijkste graven meermalen gedekt door een bord, schotel of kom 
— slechts éénmaal door een deksel — of ook door een kleinere urn. 
Alleer van graf 107 weten we, dat de urn met bijgaven in een afzon-
derlijke kist waren ingesloten, al doen bij andere graven (2, 31, 37 
en 49) het gevonden bronzen beslag althans aan een gedeeltelijke 
insluiting der voorwerpen in een kist denken; in de scripta van Ley-
dekkers vinden we echter hieromtrent niets aangeteekend. Regel
matigheid in de ligging der graven is moeilijk vol te houden. De 
ligging der meeste graven langs den westelijken afsluitingsmuur van 
het terrein kan het idee suggereeren ook in de overige graven parallele 
lijnen te willen zien van N. naar Z. Om volledig te zijn hebben wij 
deze lijnen overgenomen, volgens de kaart van Leydekkers; doch 
verreweg het grootste aantal der graven valt buiten deze kunstmatig 
gevonden regelmaat. 

Thans eenige problemen omtrent de documenten van Leydekkers, 
in verband met het terrein. 

Wanneer men de kaart van Leydekkers vergelijkt met de Aant. en 
den Clg. Leyd., bemerkt men, dat deze voor een aanzienlijk deelinde 
nummering der vindplaatsen niet overeenkomen, en hier en daar ook 
de inventarisatie-nummers van enkele stukken verschillend onder
gebracht zijn. Bij de volgende graf- of kuilnummers heerscht volkomen 
overeenstemming van nummer en gevonden complex: Gr. 1—3, 
5—10, 12—29, 3 2 ^ 2 , 44—50, 53—54, 96—117. Bij een ander aantal 
heerscht wel overeenkomst van inhoud, doch niet van het nummer 
der vindplaats; het zijn, volgens onze gecorrigeerde kaart, de vind
plaatsen: 57—59, 61—66, 69—85, 88—92. We dienen dus hier eerst 
uiteen te zetten, welke moeilijkheden zich voordoen bij de hier niet 
genoemde vindplaatsen en de verklaring te geven, waarom bij de 
laatst genoemde complexen wel de inhoud in de scriptavanLeydekkers 
overeenkomt, doch niet de nummering der vindplaatsen, waarmede 
we dan tevens de door ons aanvaarde catalogiseering en gecorrigeerde 
kaart gerechtvaardigd zullen hebben. De bespreking geschiedt volgens 
de inventarisatie-nummers der voorwerpen. 

Inv. Nr. 45 behoort op kaart Leyd. bij graf 4, volgens Aant. Leyd. 
met aangebrachte correctie en Clg. Leyd. bij graf 11, waartoe ook wij 
het rekenen; voor tijd of typeering der betrokken graven is het overi
gens niet van invloed. 

Inv. Nr. 190: op kaart Leyd. bij graf 31; volgens gecorrigeerde 
Aant. en Clg. Leyd. bij graf 30, waaronder ook wij het plaatsen. 

Inv. Nr. 251—254 en 310—311. De oorspronkelijke nummering, 
ook nog op kaart Leyd. was: Inv. Nr. 251—254 werd genummerd 
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als graf 94, Inv. Nr. 310—311 als graf 95. Aldus verliepen de inven-
tarisatie-nummers niet in regelmatige opklimming der cijfers; dit 
kon tot stand komen door het wisselen van eenige nummers der 
vindplaatsen; zoo werd het complex 251—254 gemerkt als graf 43, 
310—311 als graf 51. Hierdoor moesten de oude nummers der vind
plaatsen vanaf 55 tot 93 over twee getallen verschoven worden 1 ) . 
Bij deze opschuiving bleven de complexen zelf onveranderd in samen
stelling en localiseering. Dit blijkt duidelijk vooreerst hieruit, dat de 
betrokken grafcomplexen van de kaart Leyd. correspondeeren met de 
grafcomplexen van den Clg. Leyd., doch niet de nummering der vind
plaatsen, vervolgens hieruit, dat de „muurresten aan den O.-kant 
van het terrein op de kaart Leyd. geen nummer hebben, terwijl zij 
in den Clg. Leyd. als 94 en 95 genummerd staan; het is dus duidelijk, 
dat deze nummers, die eerst aan de grafcomplexen behoorden, over
gebracht zijn naar de muurresten, terwijl aan de grafcomplexen dus 
niets veranderd werd, ook niet hun localiseering. 

Inv. Nr. 311 : op kaart Leyd. vermeld bij graf 95 (o. n. = 51 n. n.) *) 
en graf 52, volgens gecorrigeerde Aant. en Clg. Leyd. bij 51 (п. п.); 
door ons ook gerekend tot graf 51 (п. п.), daar blijkbaar bij het over
schrijven der inventarisatie-nummers op de kaart Leyd. een vergissing 
heeft plaats gehad. 

Inv. Nr. 366 staat op kaart Leyd. niet vermeld; volgens Aant. 
en Clg. Leyd. bij graf 60 (n. n. = 58 о. п.); door ons overgenomen. 

Inv. Nr. 383, eveneens op kaart Leyd. nietvenneld;volgenscorrec-
tielijst, gecorrigeerde Aant. en Clg. Leyd. onder graf 64 (n.n. =62o.n.). 

Inv. Nr. 402—408; op kaart Leyd. tweemaal: bij graf 65 (o. n. = 
67 n. n.) onder Inv. Nr. 401—408, en bij graf 66 (o. n. = 68 n. n.) 
als Inv. Nr. 402—408; volgens Aant. Leyd. bevat graf 65 (o. n. = 
67 n. n.) alleen Inv. Nr. 401, graf 66 (o. n. = 68 n. n.) Inv. Nr. 402— 
408; volgens een op de betrokken correctielijst later ingevoegde ver
andering, die niet in de Aant., doch wel in den Clg. Leyd. werd over
genomen, worden onder graf 67 (n.n.) samengevat Inv. Nr. 401 — 
402, en onder graf 68 (n. n.) Inv. Nr. 403—408. Bij gebrek aan verdere 
gegevens hebben we in Hoofdstuk III het geheele onzekere com
plex Inv. Nr. 401—408 samengevat onder de gecombineerde nummers 
67—68. 

Inv. Nr. 526: op kaart Leyd. bij graf 85 (o. n. = 87 п. п.); volgens 
correctielijst en Clg. Leyd. bij graf 86 (n. n. = 84 о. п.); in Aant. 

1) In de correctie-lijsten van Leydekkers wordt er speciaal op gewezen, 
dat bet oorspronkelijke nummer 91 niet 93, maar 94 werd, en het oorspronkelijke 
nummer 92 tot 93. 

2) o. n. = oude nummering; n. n. = nieuwe nummering, zooals op PI. III В 
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Leyd. staat dit nummer nergens vermeld; daarom als onzeker opge
nomen bij graf 86 (п. п.). 

Wanneer we het toewijzen van afzonderlijke stukken in een be
paald grafcomplex aanvaarden, doen we dit meestal steunend op de 
overeenstemming van de gecorrigeerde Aant. en den Clg. Leyd., waarbij 
een enkele maal de nog bewaarde correctielijst ons te hulp komt. 
Het feit, dat bij een heele groep de nummering van de vindplaatsen 
op de kaart Leyd. en in den Clg. Leyd. niet overeenkomen, kan aldus 
redelijk verklaard worden: de nummering en de inhoudsopgave van 
de kaart van Leydekkers komt, behoudens afwijkingen in de cata
logiseering van enkele afzonderlijke stukken, overeen met de onge
corrigeerde potloodaanteekeningen; om de inventaris-nummers der 
voorwerpen regelmatig te doen aansluiten, legde hij een correctielijst 
aan, alleen voor de complex-nummers. Volgens deze lijst werden de 
potloodaanteekeningen gecorrigeerd en deze gecorrigeerde aanteeke-
ningen naderhand overgeschreven tot den officieelen Clg. Leyd. 
Op de kaart evenwel werden de veranderde cijfers niet overgenomen, 
zoodat we moeten aannemen, I o dat de oude kaart vervaardigd werd 
vóór het aanleggen van de correctielijst, 2° dat het corrigeeren dezer 
kaart uitgesteld werd tot na het vervaardigen van den Clg. Leyd., 
3° dat dit toen door ons onbekende oorzaken — drukte van andere 
bezigheden, ziekte(?) —achterwege gebleven is. Dat men later van deze 
zaken niet op de hoogte was en de kaart als definitief heeft aangezien 
en als zoodanig gereproduceerd (Kuyper, Valkhof, bldz. 86), zaina 
de boven uiteengezette moeilijkheden wel begrijpelijk zijn. 

Nog moet over drie vindplaatsen in aansluiting met het vooraf
gaande gesproken worden; in Hoofdstuk III volstaan we met een 
verwijzing hierheen. Het betreft den inhoud van de vindplaatsen 
94, 95 en 117. De Clg. Leyd. vermeldt het volgende: 

94: „ . . . . een stuk Romeinsche muur van tufsteen . . . . lang 4M., 
dik ca. 60 cM. en daarbij een veel kleinere van mortel, d. i. kiezel, 
kalk en allerlei door e lkaa r . . . . geen brokstukken bewaard, terwijl 
het voornaamste in Nr. 560 van schervenkuil 95 terugkwam". 

95: Inv. Nr. 560: „Twee Romeinsche muren gevonden, de eene 4, 
de andere 3 M. lang, beide 70 cM. dik. Zij stonden rechthoekig op 
elkaar. Een fragment der steensoort is bewaard. Juist waar de twee 
muren bij elkaar kwamen, lag een truffel, juist als de tegenwoordige. 
De houten steel was nagenoeg vergaan, het i j ze r . . . . doorgeroest. 
Om het hout zat op de plaats, waar het ijzer er in stak, een mooien 
bronzen ring of bandje". 

117: „Zinkputje, gebouwd van mortel, d.i. kalk, zand, kiezel, 
enz. Hiervan niets als een monster der grondstof bewaard". 
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In zijn Aant. vermeldt Leydekkers bij den muur 94 ook een frag
ment. Een afdoende oplossing lijkt mij hier niet mogelijk. In de 
collectie bevindt zich slechts één stuk tufsteen, gemerkt Nr. 560, 
dat dus afkomstig kan zijn uit kuil 94 of 95. Doch hoe deze muren 
uit Romeinschen tijd te verklaren op een plaats, waar we zeker weten, 
dat het grachtsysteem van de castra van het 10e legioen gelegen heeft ! 
De muurstukken zouden dan op zijn vroegst uit den tijd na het ver
trek van dat 10e legioen kunnen dateeren. Doch in verband met den 
door Leydekkers onder 94 genoemde „veel kleineren (muur) van 
mortel" en het onder 117 vermelde „Zinkputje . . . . van mortel" 
wordt de kwestie ingewikkelder. Inderdaad bezit de collectie een 
ongenummerd fragment „mortel", zooals Clg. Leyd. onder Nr. 117 
vermeldt, doch dit stuk bestaat uit cement, zand en schelpkalk, 
wat volgens de inlichtingen van den opzichter van het St. Canisius-
College de specie geweest is, die men voor den bouw van het college 
gebruikt heeft; volgens denzelfden zegsman is het dan zeer waarschijn-
lijk, dat dat stuk „mortel" afkomstig is van een zoogenaamd proef
stuk, dat men bij bouwwerken wel vervaardigt om de deugdelijkheid 
der specie te onderzoeken, en dat men na het onderzoek als verder 
onbruikbaar in den grond ingraaft. In één der andere speelplaatsen 
van het college ligt ook een dergelijk proefstuk ingegraven. 

Zonder de pretentie eener definitieve oplossing zijn de volgende 
mogelijkheden dan ook volstrekt niet uitgesloten: indien de z.g. 
muren (Nr. 94 en Nr. 95) uit Romeinschen tijd stammen, dan kun
nen zij hoogstens tot de 2e eeuw n. Chr. opklimmen, doch evenzeer 
is mogelijk, dat het geen Romeinsche muren geweest zijn, maar dat zij 
van veel lateren tijd dateeren, misschien ook in verband staan met de 
eerste bouwwerkzaamheden van het College, waarop zij dan als 
„proefstukken" zouden wijzen. Mogelijk is ook, dat deze muren 
louter fantasie van den amateur-opgraver geweest zijn, en hij een 
bepaalde reeks puin of afval als muur gekwalificeerd heeft. Bekend 
is immers, dat men op meerdere plaatsen in de gracht van de castra 
over grootere oppervlakten een laag puin vindt, meestal van afval 
van tegels en dakpannen. De vergissing ligt dus voor de hand, te meer, 
waar we elders zien, hoe Leydekkers de harde gracht vulling, waarop 
hij stuitte, aanzag voor „een Romeinschen weg". In deze laatste 
veronderstelling rest nog de verklaring van het stuk tufsteen Inv. 
Nr. 560; dat kan dan juist een stuk zijn van die laag puin, of mogelijk 
blijft nog altijd, dat het stuk van elders op het terrein afkomstig is 
— b.v. van de plaats van het z.g. „Zinkputje", waarin ieder geval 
een Romeinsch gebouwtje mogelijk is geweest — en eenvoudig als 
monster geproclameerd is van de z.g. muren. 
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H O O F D S T U K I I 

TYPOLOGIE 

A - ALGEMEENE INLEIDING 

Voor de publicatie van het grafveld hebben we gemeend een eigen 
typologie te mogen opstellen. Vooreerst was dit een eisch der over
zichtelijkheid. Zonder deze typologie zou de catalogus der graven 
een verwarrende opeenhooping worden van typen naar verschillende 
publicaties, des te verwarrender door de noodzakelijke toevoeging 
van opmerkingen van allerlei aard. Deze vele eigenaardigheden, af
wijkingen en aanvullingen in het gevonden materiaal, vormden het 
tweede motief voor dit hoofdstuk. Het spreekt vanzelf, dat we hierbij 
steunen met name op de bekende publicaties over Haltern, Novaesium, 
Hofheim. Hierbij moesten wij herhaling zooveel mogelijk vermijden, 
terwijl toch ook de duidelijkheid haar eischen stelde; steeds trachten 
we deze uitersten naar best vermogen te vereenigen. 

Een andere moeilijkheid kwam voort uit de vraag naar een juist 
principe van verdeeling. Immers, de verdeeling in Romeinsche en 
Belgische ceramiek is mij steeds tamelijk willekeurig voorgekomen. 
Van Romeinsch aardewerk kan men dikwijls spreken, in zooverre de 
vorm, die ten grondslag ligt, van Zuidelijke afkomst is, doch het 
fabrikaat is toch veelal geheel van inheemschen aard; hiervoor zij 
speciaal verwezen naar verschillende typen van het fijne Nijmeegsche 
aardewerk. Beter lijkt het wellicht uit te gaan van een algemeen tech
nische beschouwing omtrent den aard van de ceramiek en te spreken 
van aardewerk van fijnere soort en van grovere bewerking, en binnen 
dit kader de indeeling te baseeren op techniek en vorm. Zoo vatten 
we onder het begrip „fijner aardewerk" de terra-sigillata, het z.g. 
„Belgische" aardewerk, het geverniste of geverfde en het fijne Nijmeeg
sche benevens de lampen samen, terwijl onder de grovere ceramiek de 
kruiken en aanverwanten zijn samengebracht, verder alle aardewerk 
met ruw oppervlak en het z.g. Germaansche aardewerk. Daarna 
volgt een kort overzicht over het glaswerk, het brons, de enkele 
munten, ijzeren voorwerpen en enkele losse voorwerpen. 
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В - TERRA SIGILLATA 

Inleiding 

Van het terra-sigillata-aardewerk werden de onversierde vormen, 
borden en bakjes, meerendeels in de graven gevonden, de versierde 
stukken en fragmenten meestal in schervenkuilen. De in het alge
meen reeds bekende vormen vertoonen verschillende afwijkingen in 
de détails. Wat herkomst en techniek betreft, zij opgemerkt, dat de 
groóte massa afkomstig is uit het fabricatie-centrum van La Grau-
fesenque: het glasharde, glanzend donkerrood of kersrood gegla
zuurde aardewerk. Slechts enkele stukken (zie type 1 en 2A) zijn 
van Italisch fabrikaat; eenige andere staan als het ware tusschen 
deze beiden in: het materiaal is minder hard en meer bruinachtig van 
tint, het glazuur eveneens bruinachtig rood. Terwijl een stempel als 
Silvanus op Zuid-Gallië wijst (vgl. b.v. Walters, Cat. Rom. Pott, 
bldz. XXXIX), wordt Anteros in het CIL. 10009,26 onder de Arre-
tijnsche firmanten gerekend. Merkwaardig is ook, dat het bordtype 3, 
waarin dit aardewerk speciaal vertegenwoordigd is, wat den vorm 
betreft, in onmiddellijk verband staat met de „Arretijnsche" soort 
als Halt. type 2a1). Met J. Breuer lijkt het wel het beste hier te 
spreken van Italo-Gallisch aardewerk (Breuer, Ubbergen, bldz. 28). 

De versierde stukken en fragmenten zijn bijna allen ook van de 
Zuid-Gallische fabrieken, één halve kom type 14 is wel van Lezoux 
afkomstig. 

Vorm en stempel dateeren de stukken, die uit de graven afkomstig 
zijn in den tijd vóór ± 70, de andere, met name de versierde stukken, 
in de laatste decennia der Ie eeuw; nochtans zijn meerdere fragmen
ten van een fabrikaat, dat zoowel vóór als ná 70 gefabriceerd werd. 

TYPE I - A r r e t ij n s c h b o r d m e t n a a r b u i t e n o v e r -
h a n g e n d e n r a n d , e n s t e r k g e p r o f i l e e r d e n 
w a n d a a n d e n b i n n e n k a n t (PI. IV; vgl. Drag. 16, 
Halt, type 1, O-Pr. bldz. 172, 4 en PI. XLI, 2). 

Dit bord, waarvan één geheel gaaf exemplaar gevonden werd, 
komt in zijn grondvorm overeen met Halt. type 1. Het kenmerkende 
is de overhangende rand. Aan den buitenkant staat de bovenhelft 
van den wand ongeveer verticaal met op 1li vanaf den bovenrand een 
lichten knik naar binnen en twee ingekraste lijnen rondom. In het 
midden buigt het profiel horizontaal naar binnen, terwijl de beneden-

1) Vgl. ook Breuer, Ubbergen, PI. IV, 13, 14 en 16. 
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helft van den wand schuin naar beneden loopt en rond ombuigt naar 
den vlakken bodem. De binnenkant van den wand is rijk geprofileerd: 
een smalle groeve onder den rand, gevolgd door een breede vlakke 
holle lijst, daama op de hoogte, waar aan den buitenkant de wand 
naar binnen buigt, een breede richel, boven en beneden door een 
groef gemarkeerd; de overgang naar den bodem wordt gevormd door 
een ronde holle lijst en een scherpen kant. Binnen vertoont de bodem 
een lichte welving, terwijl de rechthoekige stempel in het midden 
van het bord omUjnd is door twee circulaire groeven. Het type behoort 
niet meer tot de oudere soort (vgl. Halt, bldz. 139 vv.). De standring 
is in doorsnede ongeveer driehoekig. 

TYPE 2 - B a k j e m e t k o n i s c h g e v o r m d e n w a n d e n 
v e r t i c a a l s t a a n d e n , g e p r o f i l e e r d e n r a n d (PI. 
IV; vgl. Halt. type 8, Hofh. type 5, O-Pr. bldz. 169, I en PI. 
XXXVIII). 

Onder dit type vatten we een paar bakjes samen om hun overeen
komst in vorm, ofschoon hun materiaal verschilt. A is het kleine 
type als Halt. 8a, uit Arretijnsch aardewerk. De iets schuin naar 
buiten staande rand wordt gevormd door een gewelfd bovenstuk, 
met verticale raadjesversiering, door een groeve gescheiden van een 
breeden concaaf-gevormden band. Op den knik, die boven begrensd 
wordt door een groef je, beneden op den konischen wand door een 
richel tusschen 2 groef jes, is wederom een verticale raadjesversiering 
aangebracht. Aan den binnenkant bevindt zich onder den bovenrand 
een groefje; verder loopt de rand in profiel evenwijdig met den buiten
kant in een opeenvolging van een concaven en een convexen band. 
De overgang van den wand naar den bodem is aangegeven door een 
circulaire groeve. De standring is gerekt driehoekig met een circulaire 
groeve aan den buitenkant. 

Type В is van geheel ander materiaal. Met borden van type 3 wijzen 
stempelnamen op Zuid-Gallischen oorsprong: Rufinus, Silvanus. Het 
materiaal is evenwel het dofbruin geglazuurde aardewerk, waarover 
boven in de inleiding sprake was. De vorm van den rand is eenvoudig: 
boven een convexe band, die onderaan iets inspringt tegenover den 
concaven band, die de grootste benedenhelft vormt. Even onder den 
knik loopt een breede, vlakke groeve om den wand. Aan den binnen
kant verloopt het profiel in drie geledingen, door een vlakke richel 
en groefje gescheiden. Even boven het overgangspunt van den wand 
naar den bodem bevindt zich een circulaire groeve. De stand-
ring is gerekt driehoekig met een flinke groeve aan den buitenkant. 
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TYPE 3 - B o r d m e t e e n l a g e n , g e p r o f i l e e r d e n 
w a n d , d i e a a n d e n b i n n e n k a n t o n d e r e e n 
s c h e r p e n h o e k m e t d e n b o d e m v e r b o n d e n i s 
(PI. IV; vgl. Drag. 17, O-Pr. bldz. 173, 5 en PI. XLII). 

De bovenhelft van den wand wordt gevormd door een meer of 
minder breeden band, die even gebogen is; de benedenhelft is vlak-
concaaf, boven en beneden begrensd door smalle groeven. De hoek 
is rond, en op één exemplaar aan den onderkant van den bodem bij 
den hoek met een groeve geteekend (Inv. Nr. 294); bij Inv. Nr. 520 
bevinden zich twee groeven tusschen den hoek en den standring; 
ditzelfde exemplaar heeft op den wand aan den binnenkant slechts 
een enkele smalle groeve en komt aldus sterk overeen met het Arre-
tijnsche proto-type Halt. 2a. De twee andere exemplaren hebben 
aan den binnenkant een concaven band, begrensd door smalle groeven, 
die respectievelijk in de bovenhelft en in het midden liggen, en komen 
dus meer overeen met het type Hagen, Vetera, PI. XX, 2 en het type 
Knorr, AisHngen PI. XV, б uit den tijd van Tiberius en Claudius. 
Ook de stempel, Silvanus, wordt vermeld als een vroege stempel van 
dit fabrikaat (O-Pr. bldz. 55). De borden van dit type 3 kunnen dus 
beschouwd worden als eigen aan den tijd van Tiberius en Claudius. 

TYPE 4 - B o r d m e t e e n l a g e n w a n d , a a n d e n b u i 
t e n k a n t g e p r o f i l e e r d , e n m e t e e n r o n d e n 
r i c h e l a a n d e n b i n n e n k a n t (PI. IV; vgl. Hofh. 4, 
O-Pr. bldz. 173, 5 en PI. XLII). 

Het wezenlijk verschil tusschen dit type en type 3 bestaat in de 
richel, die zich aan den binnenkant bij den overgang van den wand 
naar den bodem bevindt en in doorsnede ongeveer een kwart-cirkel 
vormt; men vergelijke Hofh. type 4. De buitenkant van den wand 
heeft hetzelfde profiel als type 3; het bord, Inv. Nr. 10, heeft een ho
rizontaal-ingesneden lijn in den concaven band. Bij Inv. Nr. 306 is 
de rand dun uitgetrokken; de hoek onderaan is aan den buitenkant 
rond gebogen. Aan den binnenkant bezitten de borden een smalle 
richel even onder den bovenrand, bij Inv. Nr. 624 gevolgd door een 
smalle groeve. 

De borden kunnen verdeeld worden in twee typen A en В (Afb. 1). 
De buitenwaartsche stand van den wand is bij A zoo gering, dat men 
deze bijna verticaal kan noemen. De meer buitenwaartsche stand 
van type В is een eigenschap van een jongere ontwikkeling; te zamen 
met een grootere diepte is het speciaal eigen aan den tijd der Flaviërs 
(O-Pr. bldz. 175). De CC.-exemplaren hebben wel de eerste eigenschap. 
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Afb. 1. Vormvarianten van T-S-borden: type 4 en 6. 

doch missen de tweede. Met de vroege richel aan den binnenkant 
van den wand kunnen we В zeker dateeren vóór den tijd der Flaviërs, 
terwijl A met den haast verticalen wand als het eerste type in deze 
ontwikkelingslijn geldt. Bij dit type ontmoeten we dan ook de vroe
gere stempels als Ardacus en Maccarus uit den Julisch-Claudischen 
tijd 1) ) bij type В Aquitanus en Murranus, die respectievelijk voor-
Flaviaansch en hoofdzakelijk voor-Flaviaansch zijn (O-Pr. bldz. 
176 en 179). 

Aan den binnenkant loopt de bodem in het midden soms sterk 
konisch omhoog, b.v. Inv. Nr. 114. De standring is driehoekig in 
doorsnede. 

TYPE 5 - B o r d m e t e e n l a g e n w a n d , d i e a a n d e n 
b o v e n r a n d n a a r b i n n e n b u i g t (PI. IV; vgl. Hofh. 1, 
O-Pr. bldz. 181, б en PI. XLIV). 

De bovenrand van den langzaam naar binnen gebogen wand is 
gevormd als een ronde richel, die aan den binnen- en buitenkant be
grensd wordt door een groeve. Op den hoek van wand en bodem mist 
het type aan den buitenkant de gewone kantlijst, wat een onmiddel
lijke overeenkomst is met het prototype uit den tijd van Augustus 
(Halt. Ab); dit bewijst derhalve, dat deze kantlijst geen noodzakelijke 

1) O-Pr. bldz. 60/51,176 en 178; een goede parallel voor type A geeft Behrens, 
Bingen I, Taf. 10, II, 4; St : Maccari. 
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eigenschap is van dezen vorm ^ . Wel bezit het bord aan den binnen
kant de typische kantlijst; de bodem loopt langzaam omhoog, met 
een circulaire groeve om den stempel. De standring heeft een drie
hoekige doorsnede. De stempel: OFICMACO is uit den tijd vóór 
de Flaviërs (O-Pr. bldz. 51), zoodat de naaste connectie gezocht 
moet worden met het type uit den tijd Tiberius-Claudius te Mainz, 
met denzelfden naam (Geissner, Mainz 1904, fig. 10). Voor dit type 
met z.g. „handgrepen" zie Behrens, Bingen I, Taf. 10, I, 7. 

TYPE б - B o r d m e t e e n l a g e n , s c h u i n s t a a n d e n 
w a n d , d i e z a c h t g e b o g e n i s (PI. IV; vgl. Drag. 18, 
Hofh. 2, O-Pr. bldz. 181, 7 en PI. XLV). 

De wand staat niet zoo schuin als bij de borden uit het einde der 
eerste eeuw. Gewoonlijk is de rand bovenop iets schuin-afgeplat 
zooals bij de vroege exemplaren als Hofh. type 2. We onderscheiden 
drie varianten, waarvan A den schuinen bovenrand heeft. 

A. De hoek van den wand met den bodem heeft aan buiten- en 
binnenzijde een kantlijst en komt dus overeen met het type Hofh. 
2Aa. De bovenrand heeft twee variaties (Afb. 1): hij is dun uitge
trokken (a), of hij heeft respectievelijk aan den buiten- en binnenkant 
onder den bovenrand een richel en groeve, terwijl tevens boven op 
den rand een fijn ingesneden lijn loopt (b). Deze varianten zijn ka
rakteristiek voor de vroege sigillata, met name voor den tijd van 
Claudius (O-Pr. bldz. 182). 

B. De kantlijst ontbreekt aan den buitenkant, zooals bij het type 
Hofh. 2Ac. Typische afwijkingen zijn een groeve aan den buitenkant 
onder den rand (c) en een smalle groeve op het midden van den wand 
(d). Het profiel van B 2 is hetzelfde als bij B1, doch het type is van 
grooter afmetingen. 

С De derde variatie heeft een meer regelmatig rond gevormden 
bovenrand. 

Al de borden van dit type hebben op den binnenkant van den 
bodem één of twee circulaire groeven, type B2 tusschen de groeven 
zelfs een band met radiale raadjesversiering. 

TYPE 7 - H a l f b o l v o r m i g b a k j e , m e t r a a d j e s v e r 
s i e r i n g o p d e n s t a a n d e n r a n d (PI. IV; vgl. Drag. 
24/25, Hofh. 6, O-Pr. bldz. 171, 3 en PI. XL). 

De richel, die den ronden wand van den verticalen rand scheidt, 
is halfrond in doorsnede, meermalen zelfs scherp gevormd, zoodat 

1) Anders O-Pr. bldz. 181. 
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de doorsnede meer driehoekig wordt. Men kan drie varianten onder
scheiden: 

A. bakjes van kleine afmetingen, waarbij de bovendoorsnede on
geveer 7 cM. is; 

B. exemplaren van grootere afmetingen, waarvan С onderscheiden 
is, doordat de hoogte ten opzichte van de bovendoorsnede aanzien
lijk geringer is. 

Dit type, dat tevens ook een veel smalleren verticalen rand heeft, 
is dus vlakker en lager als В ^. 

Op alle exemplaren heeft de bovenrand een schuin- of verticaal 
staande raadjesversiering. In stand en versiering ontmoeten we vier 
variaties (Afb. 2): 
a. de rand staat verticaal; 
b. de iets gebogen rand heeft bovenaan een scherpe kantlijn; 

ІПІІІІЧІІІОТ 

Afb. 2. Vormvarianten van T-S-bakjes: type 7. 

c. de rand is sterker gebogen en met een groeve versierd onder den 
bovenrand; 

d. behalve deze groeve bezit de rand twee z.g. „handgrepen", een 
overblijfsel uit het prototype uit den tijd van Augustus. 

Aan den binnenkant is de regelmatig geronde wand versierd met 
een groeve vlak onder den bovenrand en een kleinere om den stempel. 
De standring is gewoonlijk laag, meer rechthoekig in doorsnede, 
soms eenigszins driehoekig. Op den buitenkant van den bodem bij 
Inv. Nr. 113 is een breede, scherp-ingesneden halfcirkelvormige groeve, 
in den vorm derhalve van een С Dit kan natuurlijk toegeschreven 

1) Deze platte vorm is elders ook meermalen gevonden; zoo in de graven 
uit de eerste helft van de eerste eeuw bij St. Matthias te Trier, b.v. Prov. Mus. 
Trier Inv. Nr. 02.271 c; te Keulen, b.v. Wallr.-Rich. Mus. Inv. Nr. 2504, met 
St:SCOTIVS. 
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moeten worden aan het pottebakkerswiel, doch mogelijk is ook, dat 
we met een of ander speciaal teeken of eenvoudig met een vrij spel 
van den maker te doen hebben. Een dergelijk teeken, doch niet zoo 
scherp ingegrift bevindt zich op Inv. Nr. 308. Deze bakjes zijn typisch 
voor de periode van Tiberius, Claudius en Nero (O-Pr. bldz. 171). 

TYPE 8 - H a l f b o l v o r m i g b a k j e m e t v l a k k e n w a n d 
(PI. IV; vgl. Drag. 40; Hofh. 8; O-Pr. bldz. 184, 8 en PI. XLVIII). 

Dit bakje, waarvan volgens O-Pr. bldz. 191 het prototype ge
vonden wordt in een Arretijnsch bakje in het Britsch Museum, heeft 
de gewone characteristica, door O-Pr. ter plaatse aangeduid: den 
halfbolvormigen, vlakken wand, de groeven aan buiten- en binnen
kant onder den bovenrand, den lagen, breeden standring, en de 
eigenaardige ringvormige profileering aan den onderkant van den 
bodem. Van het door Ritterling beschreven type Hofh. Pl.'XXXI, 8 
wijkt het af, doordat op den buitenkant geen groeve aanwezig is op 
het onderste gedeelte van den wand. Met den lagen standring is het 
evenwel geheel het Claudische type, zooals in Hofheim en in de vroege 
periode van Aislingen (Knorr, Aislingen.Taf. XVI, 7; O-Pr. bldz. 185). 
Voor het onderling verband der verschillende technieken zij er op 
gewezen, dat hetzelfde type voorkomt in geglazuurd aardewerk, b.v. 
Prov. Mus. Bonn Inv. Nr. 2861. 

TYPE 9 : - B a k j e m e t i n g e s n o e r d e n w a n d (PI. IV; vgl. 
Drag. 27, Hofh. 7, O-Pr. bldz. 186, 9 en PI. XLIX). 

Alle exemplaren uit de graven hebben de characteristica van het 
type uit den tijd vóór de Flaviërs: de groeve in den standring, ver
klaarbaar als een overblijfsel van het vroegere type Halt. 11 en speciaal 
eigen aan Hofh. type 7, den ronden bovenrand, die bovenop schuin 
afgeplat is en de smalle groeve aan den binnenkant juist onder den 
rand, eveneens een overblijfsel uit de periode van Augustus (O-Pr. 
bldz. 187). Dit type is gevonden in twee varianten volgens de grootte: 

A. bakjes van kleine afmetingen; 
B. grootere bakjes, waarvan de bovendoorsnede varieert tusschen 

12 en 13.5 cM. 
Op enkele exemplaren komen ingekraste lijnen voor: onder den 

bovenrand (Inv. Nr. 40), of een spiraallijn in het midden tusschen den 
bovenrand en de insnoering (Inv. Nr. 9), of ook onderaan even boven 
den standring (Inv. Nr. 11). 

De standring van type 9 is steeds opvallend hooger als bij de andere 
sigillata-bakjes, zoodat onder de vondsten losse bodemstukken van 
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bakjes steeds aan dit type toegeschreven kunnen worden, indien zij 
een relatief hoogen standring hebben. 

TYPE 1 0 - K o n i s c h g e v o r m d b a k j e m e t n a a r b u i 
t e n n e i g e n d e n w a n d (Afb. 3; vgl. Drag. 33, O-Pr. bldz. 
189, 11 en PI. LI). 

Een bodemfragment werd gevonden in graf 21, een volledig exem
plaar in schervenkuil 57. Het bodemfragment, dat reeds om zijn 
stempel: OF. PATRIC tot het vroege type behoort, heeft aan den 

Afb. 3. T-S-bakje: type 10. (1:2). 

buitenkant bij den overgang van den wand naar den bodem rondom 
een groeve. Bij het gave exemplaar ontbreekt aan den binnenkant 
bij de verbinding van den wand met den bodem de kantlijst, die bij de 
vroege bakjes veelvuldig voorkomt; de wand is een weinig naar binnen 
gebogen en heeft in het midden een dubbele groeve. Deze eigenschap
pen en de stempelnaam ARVERNICVS (vgl. O-Pr. bldz. 190 en 106) 
wijzen er op, dat dit exemplaar op zijn vroegst uit het begin der tweede 
eeuw kan zijn; het zou dan dateeren uit de laatste jaren van het ver
blijf van het 10e legioen, waarop reeds de vindplaats, een schervenkuil, 
wijst. Dit komt overeen met de dateering van een Arvernicus door 
O-Pr. bldz. 106 in den tijd van Traianus en Hadrianus, zoodat het 
stuk uit de eerste werkperiode van Arvernicus zou zijn 1). 

TYPE 11 - S c h a a l t j e m e t v l a k g e b o g e n r a n d m e t 
b a r b o t i n e-v e r s i e r i n g (PI. IV; vgl. Drag. 35 en 36, O-Pr. 
bldz. 192, 13 en PI. LUI). 

Evenals Oswald-Pryce vatten we de vormen Drag. 35 en 36 onder 
één type samen; in techniek en versiering zijn zij immers een geheel en 

1) Osw. Stamps dateert Arvernicus „Hadrian-Antonini". 
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verschillen slechts hierin, dat type A meer den vorm van een bakje 
heeft, type В van een plat schaaltje. Aan den binnenkant is het 
bodemvlak even gewelfd; de standring bij A is ongeveer driehoekig, 
bij В zeer laag in verhouding tot A. Bij beide is aan den binnenkant 
van den wand een ronde groeve, bij A op eenigen afstand van den 
rand, bij В juist op den overgang van den rand naar den wand. 

Voor de dateering der graven moet de aandacht er op gevestigd 
worden ,dat type A het eerst verschijnt in den tijd van Nero (O-Pr. 
bldz. 193). Dat echter type В niet vroeger is als uit den tijd der Fla-
viërs (O-Pr. I.e.), is niet juist. In het Prov. Mus. te Bonn b.v. (ib. Inv. 
Nr. 17 838<Z; vgl. Lehner, Führer I, bldz. 88) wordt een schaalt je be
waard, waarvan de vorm aan type В beantwoordt; bij de versiering op 
den rand wordt het gewone bladmotief echter afgewisseld door drie 
dwarsliggende staafjes. Dit stuk is afkomstig uit de graven van Urmitz 
uit den tijd van Claudius. Zoo is het ook te begrijpen, dat type В 
voorkomt in graf 75, dat om zijn inhoud, speciaal van de terra-nigra, 
omstreeks het midden der eerste eeuw gedateerd moet worden, 
waarschijnlijk in de eerste jaren van Nero 1 ) . 

TYPE 1 2 - V e r s i e r d e k o m m e t g e k n i k t e n w a n d (PI. 
V; vgl. Drag. 29, Hofh. 17B, O-Pr. bldz. 66 w . en PI. III w.) . 

De rand boven het fries bestaat uit twee convexe banden met raad-
jesversiering en een scherp-gevormden bovenrand. De vorming van 
den wandknik, de hoogte van den bovenrand, de breedte van den 
bovensten convexen band stellen den vorm van het volledig bewaarde 
exemplaar Inv. Nr. 3 naast Hofh. type 17B (vgl. Hofh. Taf. XXXII, 
17B = O-Pr. PI. III, 2). Aan den onderkant van den bodem ontmoet 
men dezelfde ringvormige profileerng als bij type 8. Aan den binnen
kant loopt even onder den bovenrand een smalle richel, gevolgd door 
een breeden, vlakken band en een lichte kantlij st op gelijke hoogte 
met den onderkant van den bovensten band met raadjesversiering. 
Overigens is de binnenkant vlak, met een lichte uitholling op den 
bodem, waar de stempel omringd is door twee circulaire groeven. De 
beschrijving der afzonderlijke stukken: Hoofdstuk III, graf 2 en 104, 
schervenkuil 13, 33, 42, 79 en 96. 

1) We wijzen nog op het merkwaardig groot aantal schaaltjes van dit type, 
dat gevonden werd in een graf te Gering in den Eifel, gedateerd in de tweede 
helft van de eerste eeuw en bewaard in het Prov. Mus. te Bonn: een zestal 
van type A (ib. Inv. Nr. 24 174 m-p2) en een viertal van type B, waaronder 
een zeer groot exemplaar (ib. Inv. Nr. 24 174 h, i, k, 1; vgl. Lehner, Führer I, 
bldz. 107). 
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T Y P E * 1 3 - V e r s i e r d e c y l i n d e r v o r m i g e k o m (PI. V; 
vgl. Drag. 30, Hofh. 18. O-Pr. bldz. 86 w . en PI. VII vv.). 

De bovenrand vormt in doorsnede een halven cirkel als het type 
Hofh. 18. De nog al vlakke band boven de wandversiermg wordt 
onderaan begrensd door een soms onregelmatig gevormde vlakke 
groeve, de onderkant van de versieringszone door drie groeven, 
waarvan de middelste iets breeder is. Na een rechthoekige ombuiging 
volgt een convex gevormde bodem; aan den buitenkant is de standring 
in doorsnede concaaf met een kantlijst tegen den convexen bodem; 
de onderkant is aanzienlijk breed en steekt met een richel naar bui
ten uit. 

Aan den onderkant van den bodem bevinden zich binnen den stand-
ring geen groeven, doch wel een holle lijst op de plaats, waar de stand-
ring aan den bodem bevestigd is. 

De binnenkant van de kom is vlak, behalve een paar horizontale 
groeven op eenigen afstand van den bovenrand, wat een eigenschap is 
van de vroege kommen (O-Pr. bldz. 89). 

De twee versieringsmethoden, die vertegenwoordigd zijn, zijn 
metopen- en arcaden-versiering, waarbij het z.g. St. Andreaskruis-
motief afwisselt met levende figuren. De z.g. versiering volgens „ver
deelde" metopen werd niet gevonden. De vakken zijn verticaal ge
scheiden door zigzag- of golflijntjes, bij Inv. Nr. 558 ook de bovenste 
horizontale begrenzing. Dit laatste is volgens O-Pr. bldz. 89 eigen aan 
de latere stukken uit den vóór-Flaviaanschen tijd. Slechts op één 
fragment werd een opgelegde stempel gevonden, tusschen de ver
siering: OFMO (retr.; Inv. Nr. 478). 

Voor de afzonderlijke stukken zie schervenkuil 13, 80, 92, 96. 

TYPE 14 - V e r s i e r d e h a l f b o l v o r m i g e k o m (PI. V; vgl. 
Drag. 37, Hofh. 19, O-Pr. bldz. 95 w . en PI. XI vv.). 

Bij de verschillende fragmenten is de bovenrand steeds een half
ronde richel; de vlakke band onder dezen rand is relatief smal, behalve 
op een stuk van fabrikaat uit Lezoux. Een eierlijst vormt het randorna-
ment boven de figurenfries. De standring komt in menig opzicht over
een met die van type* 13, doch is in doorsnede meer gedrongen. Een 
enkele keer ontmoeten we aan den buitenkant juist boven den stand-
ring een smalle richel; eveneens op den onderkant van den bodem op 
eenigen afstand van den standring. 

De figuren zijn voorgesteld zoowel in friezen alsook in afzonderlijke, 
soms ingedeelde metopen of in medaillon en staan dikwijls boven een 
gras-motiefje, zooals voor den tijd van Domitianus karakteristiek is 
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LIJST DER T-S-STEMPELS UIT GRAVEN EN SCHERVENKUILEN 
(De rangnummers verwijzen tevens naar PI. XX) 

Nr. Stempel 

1 FALBAN 
2 ALBI 
3 ANTEROSF 

4 AQVIItWVlIII 

б OFAQVITÁÑI· 

6 OFAQVITÂN 

7 OFAQVÎTÀSI 

Inv. 
Nr. 

119 
644 
620 

157 
10 

600 

8 

Type 

Bakje, type ΘΒ 
., 7A 

Bord, „ 2 

6Β· 

4B 

6В' 

}AQVIT 9 Bakje' 
602 ,. 

¡J JARDACI-MÀ^ ^ J ^ d ' 
12 OFI-ARDAC· 

13 ARDA 
14 ARVERNICVS 

16 BAZ/SI-OF 

}° JBASSIO 

18 BASSI 

19 BASSI· 

20 -BASSI-
21 BISSVNI 

22 BVCCIO 

624 

601 Bakje, 
350 „ 

468 „ 
37 Bord, 

418 „ 
146 Bakje, 

40 ,. 

41 
494 „ 

180 Bord, 

4B 
9B 
ΘΒ 

4В 
бВ' 
4В 

9А 
10 

9В 
6В 
6С 
9В 

В 

9В 
9А 

ее 

Fabrikaat Tijd 

La Graufesenque Tiber.-Flav. 
Claud.-Nero 

Z-Gallië 

CIL. XIII 

10010.77 
„ .86, b, e*, kk 

10009.26 

La Graufesenque Tiber.-Nero 10010.167 

Opmerkingen 

Volgens CC. en Breuer, Ub-
bergen, bldz. 14, Nr. 26 is 
de door Osw. Stamps s.v. 
aangegeven dateering: Tra-
ianus(?) onjuist. 

Rheinzabern 

Tiber.-Claud. 

Traian.-Ha
drian 

La Grauf./Lezoux Tiber.-Flav. 

} " " " 

Zuid-Gallië Nero-Flav. 

„ , meerm. CIL. I.e.: мм in Mus. Utrecht, 
vv gev. te Vechten. 

" , PP3 Vgl. Steiner, Xanten, Taf. 
XIX, 21; Mestwerdt, Kam, 
bldz. 111, 8 en 9, bldz. 
118, 6. 

.167, meerm. CIL. I.e.: β gev. te Vechten 

„ , m, s, гг. Vgl. Hofh. Taf. XXII, 147. 
УУ 

„ ,b,k,ß CIL. I.e.: β gev. te Vechten. 
.174, b-e, g, h CIL. I.e.: g Nijm. mus, h Sme-

tius. — Osw. Stamps da
teert: Hadrian.-Antonini; 
zie Hoofdst. II , type 10. 

.276, с 
„ , meerm. Mestwerdt, Kam, bldz. I l l , 

16. 
„ „ CIL. I.e.: ηη en 99 gev. te 

Nijmegen.KKgev. te Utrecht. 
„ я Vgl. Steiner, Xanten, Taf. 

XIX, 46. 

.314, с, d, f, к De door Osw. Stamps aange 
geven dateering: Flavian, is 
onjuist; vgl. Gr. 81. 

.365. A CIL. I.e.: h ч . te Vechten. 



26 CERNAD 
26 СШ(?), CIÁÑ(?) 
27 COSRVF 
28 -CREST h 

29 OFCV(R?) 
30 DONTIOIIIC 

31 FIRMO 

32 GIRO·FE 
33 GIRGFE 
34 І ХЛІИІ 
35 І І І І Ц ? ) 
36 (M) ACCA RI 
37 OF MACCAR 

38 OFI· MACCA 

39 OFIcMACC* 
40 (AÍ)£MORIS(N?) 

41 ©FMODES + 
42 MOMO (retr.) 
43 OFMO (retr.) 
44 OF-MVRRAN 
45 M? 
46 (P)ATERCLI-

208 
666 
207 
537 

465 
556 

146 

39 
306 
636 
118 
218 

62 

466 

217 
454 

3 
88 

478 
6 

318 
492 

*l 

Bord, 

Bakje, 

M 

Bord, 

" ? 
Bakje, 
Bord, 

It 

It 

Bakje, 

Kom, 
Bakje, 
Kom, 
Bord, 
Bakje, 

I I 

1» 

1» 

I I 

II 

»» 

fi 

It 

It 

II 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

7B 
9A 
9B 
6A 

9B 
9B 

9B 

6C 
4A 

9A 
6A 
4A 

4A 

5 
9B 

12 
9 
13 
4B 
7A 
9B 

La Graufesenque 
II 

Zuid-Gallië 
Lezoux(?) 

Flav. 
Claud.-Vespas 

Ie eeuw 
Traian-Anton. 

La Grauf ./Montans Claud.-Domit. 

Lezoux(?) 

La Graufesenque 
Montans 
La Graufesenque 

} 

1* 

1» 

I I 

It 

II 

II 

Nero-Vespas. 
1» I l 

Flav. 
Nero-Traian. 
Tiber.-Nero 

Il II 

Il II 

Claud.-Vespas 

Claud.-Nero 
Claud.-Vespas 

Claud.-Vespas 

NIOF 

bldz. 172 een Cottus; Knorr. 
Aislingen, Taf. XVI: Cot
tus in tijd van Claudius. — 
Osw. Stamps: Caius uitMon-
tans, tijd: Claud.-Vespas; 
Cottus uit La Graufesenque, 
tijd: Claud.-Vesp. 

.656, meerm. 

.698, „ CIL. I.e.: « en λ gev. te Vech
ten. 

.727 

.813 Eerste letter onvolledig, vgl. 
CIL. I.e. 

.900, d, r, s Mestwerdt, Kam, bldz. 112, 
39. 

.970 i H e t materiaal is niet ka-
J rakteristiek Lezoux. 

.1083, o, χ CIL. I.e.: χ gev. te Vechten. 

.1085 

.1196, г, ее, rr 
„ , meerm Mestwerdl, Kam, bldz. 118, 

18. 
CIL. I.e.: с Mus. Nijmegen, 

& gev. te Vechten; Mest
werdt, Kam, bldz. 118, 9. 

.1340 Waarschijnlijk als CIL. I.e.: 
и en 88; 88. gev. te Vechten 

.1369, 8 CIL. I.e.: 8 gev. te Vechten. 

.1374, d, q, CIL. I.e.: ww gev. te Vechten; 
66, ww voor Nr. 43 zie Schk. 80. 

.1394, t, Il 

.1602, g Volgens Osw. Stamps uit 
Lezoux, tijd: Hadrian.-An
tonini; het CC.-exemplaar 
is niet karakteristiek Le
zoux en is gevonden in Gr. 
81, uit den tijd van Nero. 



LIJST DER T-S-STEMPELS UIT GRAVEN EN SCHERVENKUILEN 
(De rangnummers verwijzen tevens naar PI. XX) 

Nr. 

47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

68 

57 

58 
69 
60 

61 

62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 

Stempel 

OF.PAÍRIC 
OFPATRIC 
OFPATR 
PATRIC 

PÁVLLVSF 
PAVI///SF 
PI//////IO(') 
}OF.PRIMI 

PRIMI 

OFPRM SC 

QVARTO 
QV1N 
ROGATI-OF 

RVFINVS 

OFRVFIN 

RVI'N 
RVSTIC 
SALVETν 
»SCOTTI· 

) 
JSECVNDI 

09 ) _ 
70 SECVND: 
71 OF2ENECI 
72 SIINICIOF 

, .. 

Inv. 
Nr. 

Type 

116 „ 
493 
198 Bord, 
495 „ 

11 „ 
469 „ 
419 „ 
471 „ 
271 Bord, 

293 „ 

426 „ 

136 Bakje, 
420 „ 
480 Bord, 

620 „ 

199 Bakje, 

621 „ 
481 Bord, 
315 Bakje, 
292 Bord, 
467 Bakje, 
113 „ 
308 „ 

7 „ 
89 „ 

339 Bord, 

>* 
? 

Í I 

»* 

tt 

\> 
η 

ti 

tt 

It 

H 

t* 

ч 

I * 

II 

It 

II 

n 
It 

II 

lt 
II 

lt 

n 

10 

ев 9B(?) 

9B 
9B 
7A 
9A 
4A 

6A 

4A 

7B 
7A 
4A 

4A 

9B 

2B 
4A 
7B 
6A 
7(?) 
7B 
7B 
9B 
9B 
ΘΒ 

Fabrikaat 

La Graufesenque 

, 1 

Jl „ 

, f 

1» 

Ì L a Grauf./ 
ƒ Montans 

<· 

La Graufesenque 

„ 
La Grauf./Montans 
La Graufesenque 

La Grauf./Banas-
sac 

Zuid-Gallië 
La Graufesenque 
Montans 
La Graufesenque 

I I 
1 

II 

II 

Tijd 

Nero-Domit. 

ff It 

II It 

II It 

Claud.-Vespas. 
II II 

Claud.-Vespas. 

If II 

Claud.-Nero 

>i J> 

Claud.-Vespas. 
Tiber.-Claud. 

Nero-Domit. 

#» II 

II II 

Claud.-Nero 
It II 

Tiber.-Nero 

Claud.-Vespas. 

», „ 
Claud. 
Tiber.-Claud. 

CIL. XI I I 

„ . І б П . т е е г т . 

,» IJ 

„ „ 
„ », ,, 

„ .1520, „ 
Il II 

„ .1669, „ 

It II II 

„ .1671 

„ .1597, c. A» 
„ .1607, h, », ее 
„ .1646, a, b, 

„ .1659,meerm. 

(1 „ 1, 

., .1667, q 
„ .1707, и, qq 
„ .1748, e 

„ .1764,meenn. 

„ ,» 
„ .1773 
„ .1776, t.i.t. 

qo 

Opmerkingen 

CIL. I.e.: ρ gev. te Vechten. 

CIL. I.e.: π en ρ gev. te Vech
ten. 

CIL. I.e.: ww gev. te Vechten. 

Mestwerdt, Kam, bldz. 113, 
61; vgl. Hofh. Taf. XXII, 
236 en 237. 

CIL. I.e.: nnn gev. te Vech
ten. 

O-Pr. en Osw. Stamps ver
melden dezen stempel niet 
voor dit type ( = Hofh. 4). 

CIL. I.e.: ее gev. te Vechten. 
CIL. I.e.: r gev. te Vechten. 

— O-Pr. en Osw. Stamps 
vermelden Rogatus niet 
voor dit type ( = Hofh. 4). 

CIL. I.e.: SÌ en tt gev. te 
Vechten. 

vgl. CIL. XII I . 10010. 1659. 
CIL. I.e.: q gev. te Vechten. 
CIL. I.e.: qq gev. te Vechten. 

CIL. I.e.: pp gev. te Nijme
gen, TT te Vechten. 

CIL. I.e.: qq gev. te Vechten. 



76 

76 

77 

78 
79 
80 

81 

ТАШУА'е F 

TANDACII 

TÁNDACII 

TÁvkl-TI 
TERTIVS-FE 
VERECV 

VERIVGVS 

82 

83 
84 

85 
86 

87 

286 Bakje, 

220 „ 

219 

638 Bord, 
326 ? 
120 Bakje, 

622 „ 

OF· VITA 

VI-TA' 
ΧΑΝΤΙ 

. ΑΕ2(?) 
/VATV(') 

7Α 

9Β 

9Β 

6Α 

9Β 

7C 

90 Bord, 

117 Bakje, 

629 Bord, 

127 Bakje, 
340 ? 

6C 

9A 

ЗА 

8 

Zuid-Gallië Claud. 
La Grauf./Montans Tiber.-Domit. 
La Graufesenque Claud.-Yespas. 

La Graufesenque Claud. -Domit. 

CIL. 10010.223 leest: и-
daci (î); de CC.-stempel op 
—11 ook elders op den Hun-
nerberg gev.: graf veld E. 

.1892, 6 

.1902,meerm. CIL. I.e.: î îgev . te Nijmegen. 

.2010, „ CIL. I.e.: t en ж gev. te Vech
ten; Mestwerdt, Kam, bldz. 
113, 70 en 119, 41. 

.2013 Volgens Osw. Stamps uit Le-
zoux(?), tijd: Flav.(ï); het 
CC.-exemplaar is niet ka
rakteristiek Lezoux, en is 
gevonden in Gr. 88, geda
teerd ± midden der Ie 
eeuw. 

.2062,meenn. CIL. I.e.: Ill en nnn gev. te 
Vechten. 

Vroeg le eeuw 10009.317 Vgl. Halt. bldz. 148, 172 en 
Taf. XXVII, 111—113. 

Een bord van Italisch fabrikaat, typ"? 1. heeft een figuur-stempel· 1(()(|| 

Bij de jongste opgravingen werden de volgende stempel gevonden: 

No 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

96 
96 
97 
Θ8 

99 

Stempel 

BIXAICVRON 
/CALV 

OFCALV/ 
CAPITVS 
OFCEN/ (Censor?) 
OFCREST/ 
OFC/ (Cresti?) 

FRONTÍN 

}OFMO 

ZECVÑblOF 

OFVITAL 

Inv. No. 

'29/30, 42 
,. 50 
., 49 
„ 43 
., 44 

62 
63 

46 
48 
47 

„ 61 

„ 46 

Type Fabrikaat Tijd | CIL.XIII Opmerkingen 
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I I I I 
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Zie Nr. 28 

La Graufesenque |Nero-Traian. 
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1368 

1764, TT 

2062, nnn 

CIL. I.e.: тт gev. te 
Vechten. 

CIL. I.e.: nnn gev. te 
Vechten. 



(O-Pr. bldz. 98). Op het groóte fragment uit Lezoux (Inv. Nr. 643) 
zijn de voorstellingen met bewonderenswaardige levendigheid in vrije 
compositie aangebracht. De gewone omlijstingen zijn golflijntjes of 
koordjes. 

Afzonderlijke stukken in graf 52, 53, 77, meestal in schervenkuilen: 
39, 55, 57, 80, 96, 115. 

TYPE 15 - K l e i n b a k j e m e t s c h u i n n a a r b u i t e n 
s t a a n d e n w a n d (PI. V; vgl. Knorr 78, Hofh. 20, O-Pr. bldz. 
125/6 en PI. XXI 2 en 3). 

De bovenrand is vlak en plat, bij fragment Inv. Nr. 328 even naar 
buiten gebogen. Twee of drie groeven vormen den overgang naar de 
versiering; een eierlijst ontbreekt. Onder de versiering loopen weder
om één of twee groeven of op eenigen afstand van den hoek een 
kleine richel. De versiering is verdeeld in metopen met korenaren, 
verticale en schuine golflijntjes, arcaden, waarbinnen de figuren zijn 
aangebracht. Geen enkel stuk heeft een stempel. 

Volgens O-Pr. bldz. 126 valt dit type in den tijd van de Flavische 
keizers; de aanwezigheid van een stuk (Inv. Nr. 328) in graf 52 uit 
den tijd van Nero laat echter zien, dat deze bakjes ook in het derde 
kwartaal der eerste eeuw niet vreemd waren. De meeste stukken wer
den echter gevonden in schervenkuilen; zie graf 52 en schervenkuil 
13,33,42. 
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С - GALLO-BELGISCH AARDEWERK 

Inleiding. 

Onder dit aardewerk, waarvoor we met Chenet en Breuer ^ aan 
den naam Gallo-Belgisch den voorkeur geven, verstaan we alle cera
miek, die ofwel om haar vorm en techniek ofwel om de op ontleende 
vonnen toegepaste eigen techniek beschouwd moet worden als het 
eigendom der inheemsche kuituur, en wier vervaardiging men dan 
ook globaal genomen zoekt binnen Gallia-Belgica en de Rijnprovincies, 
met name ook Germania Inferior. We verdeden het materiaal in wat 
men meestal noemt het „Belgische" aardewerk — de z.g. terra-rubra-
en terra-nigra-produkten, waarbij we ook het aardewerk met goud-
glimmer betrekken (zie onder type 29) — verder het geverniste of ge
verfde aardewerk en een ceramiek, die we betitelen als het „fijne 
Nijmeegsche aardewerk" 2). Over de beide laatste soorten wordt 
ter plaatse gesproken. Thans eenige algemeene opmerkingen over de 
typen 16—43 van het „Belgische" aardewerk. 

De vonnen vinden hun voornaamste parallellen in eenige typen van 
Haltern, in het vroege castellum van Hofheim, in de vroeg-Romeinsche 
graven van Andernach, Urmitz, bij St. Matthias te Trier e.a. Drie 
verschillende complexen kan men onderscheiden: typen, die een na
bootsing zijn van Italische sigillata-vormen en uitgewerkt zijn zoowel 
in het z.g. Belgisch roode aardewerk als in de terra-nigra-ceramiek. 
Dit complex is, in aanmerking genomen de bescheiden verzameUng, 
in groot aantal exemplaren vertegenwoordigd, van de typen 16, 17, 
20, 21, 22 en 40. Daarnaast zijn vele typen in hun vorm van zuiver 
inheemschen aard en herinneren meestal onmiddelijk aan Latène-
vormen. Deze verder ontwikkelde inheemsche ceramiek is vertegen
woordigd ofwel in plompen vorm en grove bewerking (met name 
typen 23—26) ofwel in meer verfijnde techniek. Van enkele vormen 
kunnen we zelfs vrijwel aannemen, dat ze van speciaal lokalen aard 
zijn, al is daarmede natuurlijk niet uitgesloten, dat ze ook elders ge
fabriceerd zijn (vgl. type 38B, bldz. 49). 

Het aantal inheemsche vonnen omvat de typen 19—43, met uit
zondering van 39 en 40, en is dus sterk overheerschend. Ofschoon 
daarnaast niet alleen de imitatie van Italische vormen staat, maar 
ook een aanzienlijke hoeveelheid import van Gallische Sigillata, be-
teekent dit toch een sterk en zelfstandig beleven van eigen inheemsche 
kuituur, die zich handhaaft en openbaart in alle vonnen van aarde-

1) Vgl. Breuer, Ubbergen, bldz. 48. 
2) Om alle lampen, ook een type van een looden lamp, bij elkaar te behan

delen, hebben we deze als een afzonderlijk onderdeel besproken. 
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werk, die, gegroeid op eigen bodem, zich tot een hoogere vervol
making konden ontwikkelen, mede onder Romeinschen kultuurinvloed. 

Ten derde meenen we in type 39 een imitatie te mogen zien in 
terra-nigra-techniek van de bekende ruwwandige Romeinsche urnen, 
type 97/98, die in Romeinsche fabrieken ten N. van de Alpen overal 
vervaardigd werden. 

Hoewel bij de afzonderlijke typen hun eigenaardigheden besproken 
worden, meenen we ter voorkoming van herhaling, vooraf iets over 
den vorm van den standring te moeten zeggen. Bij het inheemsche 
aardewerk uit de eigenlijke Latène-kultuur heeft de bodem gewoonlijk 
een vlakken of licht ge welf den vorm. Bij het imiteeren der Italische 
sigillata stonden de pottebakkers echter voor het probleem ook den 
standring te imiteeren, die dan meestal tot een eenvoudigen, in door
snede rechthoekigen ring werd en zelfs in zijn beteekenis soms niet 
begrepen of genegeerd werd (vgl. Hofh. bldz. 335, type 99). De zuiver 
inheemsche vormen echter nemen deze vormontwikkeling in den 
bodem slechts langzaam over. In dit streven vallen verschillende 
stadia te onderscheiden, waarvan de CC.-collectie enkele leerrijke 
voorbeelden geeft. Bij type 30 en 38C zien we even boven den bodem-
rand rondom een eenvoudige groeve in het wandprofiel, bij type 29A 
is de bodemrand slechts iets dikker gevormd, terwijl bij type 37 de 
bodem een schijf vormt, die in het profiel schuin naar buiten afloopt, 
maar aan den onderkant zelfs vrij vlak is. Het zijn elementaire pogin
gen tot vorming van een standring. Hun vollediger vorm krijgen ze 
pas, als men er toe overgaat op den onderkant van den bodem langs 
den bodemrand een circulaire groeve aan te brengen, terwijl men de 
rest van den bodem naar het midden toe omhoog laat loopen. Deze 
standring is dan in den regel een schuine rand of richel, zooals de 
meeste stukken aardewerk van type 32 vv. laten zien, die soms den 
vorm van een rechthoekigen ring aanneemt (type 35). Dat er echter 
een zekere vrijheid en onstandvastigheid bleef, die we wellicht op 
rekening moeten zetten, ofwel van den persoon van den figulus, ofwel 
van een zekere achterlijkheid of conservatisme van het fabriekscen-
trum, blijkt b.v. uit de variaties in type 34, waar het als type D ge-
teekende exemplaar Inv. Nr. 603 in het geheel geen standring heeft. 

Wat de techniek betreft, zijn de borden, schotels en bakjes (type 
16—22) zoowel uit oranje-rood als uit zwart aardewerk vervaardigd, 
die blijkens hun overeenkomende stempels veelal uit dezelfde fabriek 
stammen. In het oranje-roode aardewerk heeft Loeschcke (Halt. bldz. 
263/64) een chronologische scheiding vastgelegd, steunend op verschil 
van techniek. Van de door hem genoemde oudere soort, een aarde
werk, dat op de breuk grijs-wit gekleurd is, komen in de CC.-verzame-
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ling geen stukken voor. Alle stukken zijn van de jongere techniek; zij 
zijn tot in de kern door en door rood gebakken, zooals het roode 
aardewerk, dat in Hofheim uit den tijd van Claudius gevonden is, 
doch dat daar niet meer voorkwam in de jongere lagen (Hofh. bldz. 
327). Dit geeft ons dus een dateeringsnorm aan voor het grafveld. De 
borden zijn aan den binnenkant en aan den buitenkant van de ran
den — soms nog verder — gepolijst. Van de bakjes is type 21 op het 
binnenoppervlak geheel gepolijst en op den buitenkant van den bo-
venrand — soms ook de geheele buitenkant —, terwijl bovendien het 
gepolijste gedeelte door bestrijking met een kleurstof aanmerkelijk 
donkerder getint is. Van type 22 zijn alle exemplaren over het ge
heele oppervlak binnen en buiten gepolijst en meestal donkerder rood 
gekleurd; alleen de onderkant van den bodem is ruwer. Onder de grijs 
of zwart gesmoorde 1) borden en bakjes zijn zeker drie soorten aar
dewerk vertegenwoordigd; naast een vaalgrijze leemsoort een licht 
grijs gekleurd zoowel zacht als hard bakwerk en, vooral onder de 
schotels van type 19 een zacht en blauwachtig aardewerk; deze laatste 
zijn dan over den geheelen binnen- en buitenkant gepolijst. Ook de 
typen 21 en 22 in terra-nigra zijn geheel gepolijst en gesmoord2). 

Omtrent de techniek der type 23—43 kunnen we hier kort zijn, daar 
hun verscheidenheid een afzonderlijke bespreking bij de meesten der 
typen wenschelijker maakt. We vinden aardewerk van grove be
werking, dikkeren wand en slechte polijsting, zooals de typen 23—26, 
waarbij het inheemsche element dus sterk op den voorgrond 
treedt; grootendeels evenwel zijn de stukken fijner van soort, dunner 
van wand, terwijl onder het terra-nigra-achtige aardewerk een relatief 
groot aantal schouderumen (type 34) en urnen met geknikten wand 
(type 33) opvallen door hun papierdunnen wand, diepzwarte polijsting 
en bruinroode leemsoort (vgl. Hofh. bldz. 328). Daarnaast ontmoeten 
we goudglimmerwerk, geel en bruin-gesmoord rood aardewerk, en waar
schijnlijk een plaatselijk fabrikaat onder de langwerpige vazen van type 
38. Onder de versieringen komen ingekraste lijnen weinig voor (bij type 
31 en een exemplaar van 38C), vaker evenwel ingebrande lijnen, het
zij in verticale of horizontale richting (bij type 38A, 43, een enkelen 
keer ook bij type 34), hetzij in ruitvorm (type 28B). Bij de overige 
typen wordt de veelvuldig gebruikte versiering gevormd door de zoo-

1) Onder smoren verstaan we de techniek, waardoor het aardewerk in den 
oven aan de inwerking der rook werd blootgesteld, waardoor het zijn natuurlijke 
kleur niet kon verkrijgen, doch als 't ware in den rook verstikt of gesmoord 
werd. 

2) Wschl. hetzelfde aardewerk als Hofh. bldz. 327. 2, uit het vroege castellum 
(Hofh. bldz. 328). 
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genaamde „raadjesversiering" in verschillende motieven van strepen, 
komma's, golflijntjes, en schaakbord-motief; slechts twee typen hebben 
een versiering in barbotine (type 27 en 36). Een nadere bespreking der 
motieven vindt men voor de borden en schotels hieronder en verder 
bij de afzonderlijke typen. 

Niet alleen op borden en bakjes, ook op meerdere urnen vindt men 
stempels; bij eerstgenoemde bevinden zij zich aan den binnenkant 
in het midden van den bodem, bij de urnen aan den onderkant tegen 
den bodemrand aan. Het grootste aantal bestaat uit naam-stempels, 
waarvan velen slechts ten deele te ontcijferen zijn of geheel onleesbaar; 

Afb. 4. Bodemversieringen van G-B-borden: 
type ie—19. (1 : 2) 

slechts vier stempels bestaan uit twee regels. Ligaturen zijn blijkbaar 
uitzondering; de CC.-collectie bezit slechts één exemplaar (Inv. Nr. 
438, G-B-lijst Nr. 3), waarvan echter de lezing niet volkomen zeker is; 
deze urnstempel is tevens de eenige drievoudige stempel. Het over
wegend aantal naam-stempels is reeds een aanwijzing, dat de datee
ring van het grafveld in doorsnede binnen den tijd van Tiberius en 
Claudius ligt (vgl. Loeschcke, Halt. bldz. 261, Ritterling, Hofh. bldz. 
329). Op een rood bakje van type 22B (Inv. Nr. 485, G-B-lijst Nr. 9) 
bevindt zich een kruisstempel met ruit vorm in het midden, terwijl in 
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de vier kruisvelden lettertjes staan, waaruit ik delezing: /^ VOTmeen 
te mogen opmaken. CIL. XIII, 10010, 248 geeft twee varrianten; 
Smml. Niessen CIV, 2914, een rood bakje Hofh. 103 ( = CC. 21) werd 
door Loeschcke gelezen als Avot; Geissner, Mainz 1902,Taf. 4, Nr. 
181 is waarschijnlijk identiek; men vergelijke ook M. Ζ. VII, 1912, bldz. 
102. Gelijksoortige stempels, ten deele onleesbaar, berusten in Mus. 
Kam op roode bakjes type CC.22 uit grafveld E en S (vgl. voor het 
laatste Mestwerdt, Kam, bldz. 120, 8), type CC.20 uit grafveld S ^. 
Opvallend is het, dat in Nijmegen de stempel: CAR II VIR zoo veel
vuldig voorkomt; men zie hiervoor en voor verdere bijzonderheden 
de lijst der G-B-stempels en PI. XXI. 

Alvorens tot de bespreking van de borden en schotels over te gaan, 
is het dienstig een overzicht te geven van de verschillende versieringen 
die men op den binnenkant van den bodem ontmoet (onversierde 
stukken zijn uitzondering). Dit overzicht geldt voor de typen 16—19; 
zie Afb. 4. De meest eenvoudige versiering is een enkele circulaire 
groeve (1); twee groeven liggen ofwel als een dubbele groeve naast 
elkaar (2) ofwel op eenigen afstand van elkaar verwijderd (3); soms 
ontmoeten we drie groeven, waarvan twee dicht bij elkaar (4). Een 
circulaire band van radiaal geplaatste raadjesversiering vinden we 
ofwel zonder begrenzing (5) ofwel met een binnen- en buitengroeve; 
in dit geval kan de raadjeskrans enkelvoudig zijn (6) of dubbel (7) of 
meervoudig (8); ook kan een derde groeve toegevoegd zijn (9). Daar
naast staat tusschen groeven een raadjesrand, die niet radiaal geplaatst 
is, ofwel in smallen vorm (10) ofwel in breedere dubbelvorm (11). 
Meermalen vinden we ook een band van kleine golfjes tusschen groe
ven (12). 

TYPE 16 - B o r d m e t s t e r k p l a t l i g g e n d e n , g e p r o -
f i l e e r d e n w a n d (PI. V). 

De eenvoudig, doch mooi geprofileerde wand van dit platte bord-
type heeft een relatief breed overhangende randlip, die onderaan iets 
schuin omhoog loopt. Voor het overige zijn de profileering en de vorm 
van het geheel toch nog zoo sterk uiteenloopend, dat we gevoeglijk 
drie typen onderscheiden kunnen (Afb. 5). Aan den buitenkant ver
loopt bij type A de wand na de randlip concaaf naar den bodem, zoodat 
de doorsnede een kwartcirkel vormt, buigt daarna over een diepe 

1) Vgl. ook Koenen, Andernach, bldz. 160, Grab 1, 9, bldz. 162, Grab 4, 6 en 
bldz. 168, Grab 16, 11; В. J. 89, bldz. 43, 349 а—с, waar een andere lezing 
voor deze stempels. 
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circulaire groeve afgerond naar den bodem, die iets convex schuin 
omlaag loopt naar een platten bodemring, waarvan de doorsnede 
relatief klein is. Aan den binnenkant heeft de wand onmiddellijk na 
den bovenrand een breede groeve, en verloopt daarna in één vlakke 
welving naar den bodem; de overgang wordt gevormd door een forsche 
groeve. De bodem zelf is aan den binnenkant dus concaaf met een 
tamelijk sterk konische punt in het midden. Het totale profiel in 
type A staat zeer dicht bij Halt. type 726 en, mede in aanmerking 
genomen het tamelijk grove terra-nigra-achtige bakwerk, mogen we 
dan type A op zich als de vertegenwoordiger van den ouderen vorm 
dezer borden beschouwen. 

Bij type В staat de randlip aan den buitenkant in verticale richting 

^ L ^ J 
^ 4 

Afb. 5. Vonnvarianten van G-B-borden: 
type 16 = 18. (1 :2) 

met een kleine afronding naar boven en beneden; aan den buitenkant 
is de wand na de randlip meer convex gevormd, terwijl aan den binnen
kant na de groeve bij den rand het geheele wandvlak gevormd wordt 
door twee breede, vlak gewelfde gordels. De bodem is binnen minder 
concaaf en de bodemring is relatief grooter in doorsnede. 

Type С in terra-nigra-techniek komt met В overeen in het profiel 
van den binnenkant van den wand, met A in den vorm van den randlip 
alsook in den concaven stand van den wand aan den buitenkant; de 
overgang tot den bodem is binnen en buiten zeer scherp. 
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De typen В en С vinden hun naaste parallel in de borden Hofh. 
type 97Aa, (Hofh. bldz. 333); type В evenwel wijkt sterk af in de bui-

4 tenprofileering en den vorm van den bodem. Een aardige parallel is 
het type Behrens, Bingen I, Taf. 14, 2, Bingen II, bldz. 100, Grab 2. 
Verder vermelden we voor deze borden de vroeg-Romeinsche graven 
van Andernach (Koenen, Andernach, Taf. V, 14 = Grab 1, 6, T.N. 
en Grab 2, 11, B.R.), de graven van Urmitz, uit den tijd van Augustus 
en Tiberius (b.v. Prov. Mus. Bonn Inv. Nr. 17 882e) en uit den tijd 
van Claudius (b.v. id. Inv. Nr. 17 920&). 

TYPE 1 7 - B o r d m e t o v e r h a n g e n d e n w a n d (PI. V). 

Van dit bord-type bevat het grafveld drie soorten, die allen hierin 
overeenkomen, dat zij een overhangenden rand hebben, doch werkelijk 
verschillen in de détails der wandprofileering. 

Bij type A loopt aan den buitenkant de bovenhelft van den wand 
vanaf den bovenrand schuin naar buiten, springt daarna met een 
sterk overhangende lip naar binnen om met een gelijkmatige ronding 
om te buigen naar den bodem, die in zijn geheel naar het midden toe 
omhoog loopt. Aan den binnenkant is de wand zuiver concaaf gevormd 
en van den bodem gescheiden door een scherp gevormde kantlijst. 

Met hun overhangende lip behooren deze borden tot het type Halt. 
72B6, waarvan zij echter afwijken door den omhoog loopenden bodem; 
evenzeer vindt men aansluiting bij het type Hofh. 98A, evenwel met 
een totaal verschil in de profileering van den binnenkant van den wand. 

Type B, waarbij het roode aardewerk overwegend is, verschilt wezen
lijk alleen van A door zijn rijkere profileering aan den binnenkant van 
den wand. Even boven de hoogte van de overhangende lip vinden we 
aan den binnenkant een in doorsnede rechthoekig uitstekenden kant; 
daarop volgt een breede gordel, die zeer vlak convex gevormd is en 
dus wezenlijk verschilt van de rondgevormde richel van het terra-
sigillata-type 4; de overgang naar den bodem wordt verder gevormd 
door een scherp geprofileerd hol lijstje. Onder de typen van Haltern 
en Hofheim is geen zuivere parallel te vinden. Het Provinciaal Museum 
te Trier evenwel bezit een paar terra-sigillata-exemplaren, die onge
twijfeld als het voor-type van deze borden beschouwd mogen worden, 
juist om hun typischen vlak-convex gebouwden gordel: aldaar Inv. 
Nr. 06.624A, uit een graf van het St. Matthias-grafveld, gedateerd 
ca. 10 n. Chr., en een grootendeels gerestaureerd exemplaar uit den 
tijd van Augustus en gevonden in het „Tempelbezirk" 1). 

1) Dit T-S-exemplaar heeft aan den binnenkant van den wand eigenlijk 
niet den rechthoekigen kant boven de welving, maar een smalle richel. Merk-
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Naar het profiel van den buitenkant van den wand onderscheiden 
we (Afb. 5): 
a. borden, waarbij de bovenrand en de overhangende lip scherp ge

vormd zijn; 
b. borden, waarbij deze afgerond zijn; 
с borden, waarbij de bovenhelft van den wand verticaal staat. 

Type C, waarvan de meeste exemplaren tot het terra-nigra-aarde-
werk behooren, verschilt slechts in twee punten van B. In plaats van 
de vlakke welving heeft de gordel in doorsnede den vorm van een 
kwart-cirkel, terwijl het verbindingslid met den bodem uit een 
platte richel bestaat, die, in doorsnede rechthoekig, als het ware op den 
bodem gelegd is, aansluitend aan den wand. Hier vinden we onmid
dellijk aansluiting in Hofh. type 97Ai>. 

Naarmate de bovenhelft schuin staat of verticaal, onderscheiden 
we de varianten a en b (Afb. 5). 

TYPE 1 8 - S c h o t e l m e t s c h u i n s t a a n d e n w a n d 
(PI. V). 

De vorm van den wand sluit het meeste aan bij Halt. type 74: 
„Teller mit geteilter Wand". In een scherp gevormden hoek staat de 
wand schuin naar buiten op den bodem; aan den binnenkant is hij 
verdeeld, doordat het profiel op ongeveer een vierde van de hoogte 
naar binnen ingesnoerd is. Het bovenste gedeelte vormt aldus een 
rand, waarvan de verticale doorsnede langwerpig is, het onderste 
driekwart is door een lichte welving van den wand in doorsnede 
eenigszins kussenvormig. Van de twee varianten loopt bij type A de 
geheele wand schuin (Afb. 5). Hiermede is een nauw verband gegeven 
met typen als Koenen, Gefässk., Taf. IX, 22, en Halt. type 74 (Halt. 
Abb. 39, 1—4) uit de jongere ceramiek van Haltern. In Hofheim ont
breken deze typen geheel (Hofh. bldz. 336) en we mogen dan ook met 
Ritterling I.e. aannemen, dat ons type 18A op zijn laatst gedateerd 
moet worden in den tijd van Tiberius. Type 18B staat eerder in nadere 
betrekking met Hofh. type 97B. De rand is boven de insnoering aan 
den binnenkant schuin naar binnen omgebogen, terwijl ook aan den 
buitenkant de benedenhelft van den wand iets meer naar binnen buigt. 

De bodem is steeds vlak, bij type A met een lichte konische 
welving. 

waardig in verband hiermede is een kleine afwijking, die we op één der exem
plaren uit de CC.-verzameling vinden (Inv. Nr. 235), waar we diezelfde smalle 
richel ontmoeten; dit versterkt ons slechts in het vermoeden, dat de genoemde 
T.S.-typen als voorbeeld gelden mogen voor ons inheemsch bordtype 17B. 
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TYPE 1 9 - P l a t t e s c h o t e l m e t l i c h t g e b o g e n w a n d 
(PI. V). 

Deze schotelvorm komt onmiddellijk overeen met Hofh. type 99. 
Opmerking verdient, dat de vlakke, gebogen wand aan den binnenkant 
van den bodem gescheiden is door een soms tamelijk scherp gevormde 
kantlijst. De bodem loopt steeds meer of minder sterk omhoog, soms 
met een konischen top in het midden. Van de veertien, meestal gaaf 
bewaarde exemplaren, is één volledig hersteld exemplaar van rood 
aardewerk aanwezig (Inv. Nr. 448). Terwijl in Hofheim de hoogte 
steeds varieert tusschen 4 en 5% cM. (Hofh. bldz. 335), is deze bij het 
meerendeel der borden uit de CC.-Collectie tusschen 3 en 4 cM. 

Dat bij een enkel exemplaar de wand minder zuiver gebogen is (Inv. 
Nr. 372) of steiler staat dan bij de andere exemplaren (Inv. Nr. 267), 
is geen wezenlijk onderscheid in type; evenmin dat bij Inv. Nr. 365 
de bovenrand iets naar binnen buigt, hoewel dit exemplaar om zijn 
grovere techniek, zijn donkergrauwe tot zwartachtige leemsoort en 
zijn „palmef'-stempel een afzonderlijke plaats inneemt en waarschijn
lijk uit een fabriek van minder fijn-afgewerkte produkten stamt ^. 

De gewone platte bodemring ligt bij een of ander exemplaar tamelijk 
dicht aan den buitenkant van den bodem (b.v. Inv. Nr. 170). Voor 
den tijd van dit type vermelden we naast het vroege Hofheim de 
graven van Urmitz uit den tijd van Claudius (b.v. Prov. Mus. Bonn 
Inv. Nr. 17 859», 15 681 d) en van St. Matthias te Trier (Prov. Mus. 
Trier Inv. Nr. 23.5b, waarbij een munt van Nero gevonden werd). 

TYPE 2 0 - B a k j e m e t g l a d d e n h a l f b o l v o r m i g e n 
w a n d (PI. V). 

De wand, in den vorm van een halven bol, bezit geen enkele groeve 
of richel; de bovenrand vertoont een kleine neiging binnenwaarts. De 
relatief hooge standring, in tegenstelling met den kleinen ring bij het 
terra-sigillata-type 8, staat schuin naar buiten en is onderaan afge
rond. We hebben hier ongetwijfeld te doen met een inheemsche imitatie 
van het Arretijnsche terra-sigillata-bakje van dezen vorm, dat ook 
in Gallische sigillata gefabriceerd is (vgl. type 8). Het inheemsche 
karakter komt ook sterk uit in de eenvoudige afwerking en het gemis 
aan iedere ornamentiek, zelfs van een markeerende groeve langs den 
bovenrand. Aan den binnenkant is alleen op de hoogte van den stand-
ring een flauwe circulaire groeve. Een zuivere parallel vinden we in het 

1) Een parallel voor dit grove aardewerk meen ik te mogen zien in Prov. Mus. 
Bonn. Inv. Nr. 17 883 b uit een graf van Urmitz uit den tijd AugustusДіЬегіиз. 
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grafveld bij Coblenz-Neuendorf (Günther, Cobl.-Neuend., bldz. 94, 
Fig. 13, 2), dat zelfs in hoogte nauwkeurig overeenkomt. 

TYPE 21 - K l o k v o r m i g e b a k j e s (PI. V; Behrens, Bingen, 
ITaf. 14,5). 

Voor deze klokvormige bakjes in zwart zoowel als rood aardewerk, 
met even naar binnen gebogen bovenrand, die in de vindplaatsen van 
de eerste eeuw zoo veelvuldig voorkomen, kunnen we op verschillende 
détails wijzen, die een nadere aansluiting geven met de elders gevonden 
exemplaren. De vorm aan den buitenkant vertoont veelal meer over
eenkomst met het type Halt. 806 dan met Hofh. 103, met name door den 
naar binnen gebogen stand van den bovenrand en den platten ring-
vorm van den standring; aan den binnenkant verschilt het type echter 
door de sterk geprononceerde kantlijst aan den bovenrand, terwijl even
eens aan den binnenkant de forsche holle lijst bij de verbinding van 
den wand met den bodem blijkbaar dichter bij het type van Hofheim 
staat. Bij slechts één exemplaar (Inv. Nr. 427) ontmoeten we bij de 
verbinding van den bovenrand met den klokvormigen wand den sterk 
overhellenden lip-vorm, zooals b.v. gevonden werd onder de vroeg-
Romeinsche grafvelden van Andernach (Koenen, Andernach, Taf. V, 
44 en id. Gefässk. XIII, 4). De kleinere exemplaren, type A, wisselen 
in hoogte van 4.3 cM. tot 5.6 cM., de grootere, type В, zijn 6.7—7.3 cM. 

In Hofheim dateeren deze bakjes uit het castellum van den tijd 
van Claudius; Ritterling acht hun bestaan tot niet lang na het midden 
der eerste eeuw waarschijnlijk (Hofh. bldz. 339). 

TYPE 22 - H a l f r o n d e b a k j e s m e t s t a a n d e n b o v e n 
r a n d (PI. V). 

In tegenstelling met de vondsten in Hofheim (Hofh. type 104, bldz. 
339) werden exemplaren van dit type op het grafveld CC. veelvuldig 
gevonden; van de zeventien, meestal gave bakjes is het grootste 
deel uit het roode aardewerk vervaardigd. De ronding van den wand 
is niet zoo sterk als bij de in vorm overeenkomstige sigillata-bakjes 
(type 7), de staande rand is hooger, steeds eenigszins gewelfd—bij Inv. 
Nr. 126 zelfs zeer sterk — en van het bolvormige benedenstuJk ge
scheiden door een sterk uitstekende en veelal iets overhangende 
richel, die soms zeer scherp gevormd is (Inv. Nr. 36, 51, 83). Op den 
buitenkant van den staanden bovenrand is bij de roode bakjes meestal 
in het midden een circulaire groeve aangebracht, soms ook op 1/4 of 3/4 

van de hoogte; bij één exemplaar (Inv. Nr. 160) zijn twee groeven aan
wezig. Van de vier zwartebakjes heeft slechts Inv.Nr.265 dezegroeveop 
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het midden, de overige drie hebben raadjesversiering evenals de over
eenkomstige terra-sigillata-bakjes; behalve door de stempels, —slechts 
bij één zeer duidelijk, bij de andere praktisch onleesbaar, doch ver
moedelijk identiek — wijken deze drie exemplaren ook in den vorm 
van den standring af van de andere bakjes: hun standring is plat en 
staat iets schuin naar buiten, als bij het terra-sigillata-type 7C, waar
mede zij tevens overeenkomen in platheid van model, wanneer men 
de verhouding van hun hoogte tot hun randbreedte beschouwt1). 
Bij alle andere bakjes is de standring in het midden zeer dun en wordt 
aan den onderkant een weinig dikker; bij het kleine type В is de vorm 
van den standring begrijpelijkerwijze eenvoudiger. Aan den binnen
kant, vooral bij het groóte type A, bevinden zich op den bodem, onge
veer op dezelfde hoogte als de standring, meestal een of twee circulaire 
groeven, bij een paar terra-nigra-exemplaren vervangen door een 
smalle raadjesversiering, zooals Afb. 4, nr. 5. 

De volgende vier typen,23—26, hebben, hoewel op het pottebakkers-
wiel gevormd, toch een ruw-bewerkten vorm. Het materiaal is grof 
en slecht gezuiverd, en doet soms denken aan het ruwe Germaansche 
aardewerk. De polijsting van den wand is zeer slecht, de stukken zijn 
zwart of grijs gesmoord. Ook hun plompe vorm spreekt duidelijk voor 
hun inheemsch karakter. 

TYPE 23 - B a k j e m e t n a a r b i n n e n g e b o g e n b o v e n -
w a n d (PI. VI). 

Ofschoon de typen 23 en 24 zeker onderling verwant zijn, ligt er 
toch een aanzienlijk verschil in hun vorm. Type 23 is een laag model, 
waarbij de schuin naar buiten staande wand op ongeveer % vanaf den 
bovenrand gelijkmatig naar binnen buigt, terwijl buiten onder den 
bovenrand een circulaire groeve is aangebracht. Het eenige, slechts 
weinig gehavende exemplaar, is afkomstig uit een graf, dat om zijn 
sterk Germaanschen inhoud vroeg gedateerd moet worden. De concaaf 
gevormde bodem en heel het profiel vertoont een uitgesproken in-
heemschen vorm van de Latène-kultuur. Men vergelijke b.v. onder 
het aardewerk uit een begraafplaats van den Latène-tijd, gevonden 
te WaUerstein en gepubliceerd in het M.Z. XXIV/XXV, 1929/30, bldz. 
125 w . , typen als Abb. 3, 1 en 2, Abb. 4, 2 enz. (zie ook Koenen, 
Gefässk., Taf. VII, 6). Collingwood dateert in zijn Archaeology bldz. 

1) Dit platte model is ook elders gevonden; b.v. Prov. Mus. Bonn Inv. 
Nr. 943. 
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224 een soortgelijke type nog in den tijd van Claudius (Collingwood, 
Archaeol. fig. 53, 26). 

TYPE 2 4 - B a k j e m e t n a a r b i n n e n g e b o g e n r a n d 
(PI. VI). 

Bij dit relatief hooger gevormde type loopt de geheele wand schuin 
naar binnen naar een betrekkelijk smallen bodem. De bovenrand ligt 
als een dikke randlip naar binnen gebogen en wordt aan den buiten
kant door een breede vlakke groeve van den wand gescheiden. De 
vorming van dit bovenstuk heeft dus verband zoowel met type 23 
alsook eenigszins met type 104D. De bodem staat een weinig hol, 
zoodat het bakje op den buitenrand rust. Het materiaal is grof 
moddergrijs leem, met kiezel gemengd. Dit type komt meermalen 
gevarieerd voor in graven uit de eerste helft van de eerste eeuw. Een 
zeer goede parallel bezit het Wallr. Rich. Mus. Keulen, Inv. Nr. 2915. 
Ook te Trier werd meermalen dit type gevonden: bij een exemplaar, 
uit het „Tempelbezirk" aldaar uit den tijd van Augustus, is de groeve 
een zeer smalle ingesneden lijn; uit de graven van St. Matthias wordt 
een groot terra-nigra-achtig exemplaar bewaard (H. 14.2), waarbij 
de circulaire groeve zich lager onder den rand bevindt (Prov. Mus. 
Trier, Inv. Nr. 06.586a), terwijl bij een dergelijk bakje in het Prov. 
Mus. te Bonn (Inv. Nr. 17 859d) uit de graven van Urmitz de wand 
in het midden versierd is met twee circulaire parallelgroeven. 

TYPE 2 5 - B a k j e m e t i n h e t m i d d e n g e k n i k t e n 
w a n d (PI. VI). 

Opvallend zijn een tweetal bakjes van zeer eenvoudigen vorm. Op 
het midden van de totale hoogte is de wand gebogen, zoodat de boven-
helft in verticale richting staat en de benedenhelft schuin binnen-
waarts loopt naar den even gewelf den bodem. Het profiel van bo ven
en benedenhelft is licht concaaf gevormd. De wand is naar verhouding 
tamelijk dik, het aardewerk van een vaalgrijze leemkleur, aan den 
buitenkant onhandig gepolijst en zwart gesmoord. De bakjes werden 
gevonden in de graven Nr. 35 en 50, die naar hun verderen inhoud 
te oordeelen uit den tijd van Claudius zijn. Hiermede staat dus zeker 
vast, dat dit type in dien tijd voorkomt. Waarde vroegstedateerings-
grens ligt, is onzeker; na het midden van de eerste eeuw zullen zij in 
die ruwe en onbeholpen techniek wel niet lang meer gefabriceerd 
zijn. 
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TYPE 2 6 - B a k j e m e t b o v e n i n g e s n o e r d e n w a n d 
(PI. VI). 

Van dit laag-gemodelleerde bakje loopt de wand vanaf den bodem 
schuin omhoog, buigt op het midden van de hoogte in een gebogen 
lijn naar binnen om daarna wederom in een schuinen rand naar buiten 
te buigen; deze rand verschilt echter geheel van den schuinen rand, 
die bij „Belgisch" aardewerk voorkomt. Hier ontwikkelt zich de 
rand uit een regelmatige insnoering en weer-ombuiging van het 
wandprofiel. De vorm sluit dan ook ongetwijfeld aan bij late Latène-
vormen en doet denken aan typen als Koenen, Gefässk. Taf. VIII, 15 
en 13, het laatstgenoemde echter van hoog model. Het bakje is ver
vaardigd uit dezelfde vaalgrijze leemsoort als type 25 en geheel ge
smoord, terwijl slechts het benedenste stuk van den wand onhandig 
gepolijst is. 

TYPE 2 7 - B e k e r m e t v e r t i c a l e r i b b e n i n b a r b o-
t i n e . (PI. V). 

Met dit type begint de reeks van inheemsch aardewerk, waarbij we 
de benaming beker of urn gebruiken, naarmate hun afmetingen kleiner 
of grooter zijn. 

Deze beker behoort, behoudens eenige détail-verschillen, tot het 
door Ritterling, Hofh. bldz. 351 beschreven type 122. De niet zuiver 
verticaal geplaatste ribben buigen onderaan naar elkaar om. Het 
onderste vierde gedeelte van den wand is vlak en van den ribbengordel 
gescheiden door twee parallel loopende groeven; de bodem heeft een 
quasi-standring, ontstaan door een circulaire groeve aan den onder
kant van den bodem. Het profiel van schouder en bovenrand wijkt 
echter af van het type van Hofheim. Op den schouder bevindt zich 
slechts één breede groeve, juist boven den ribbengordel; de bovenrand 
is geleidelijk naar buiten omgebogen en komt aldus meer overeen met 
het type Koenen, Gefässk. Taf. IX, 11 1). Het materiaal is van licht
grijze, fijne kleur, het geheele oppervlak gepolijst en dof grijs-zwart 
gesmoord. Over het verband met de Latène-kultuur spreekt reeds 
Koenen, Gefässk. bldz. 72. Het type is meermalen gevonden op den 
Hunnerberg te Nijmegen, b.v. Gem. Mus. В III, 74. 

1) Zie ook Behrens, Bingen II, Abb. 67, 4. Men vindt deze bekers ook met 
nogal sterk concaaf gevormden schouder, b.v. uit Vetera in Prov. Mus. Bonn 
Inv. Nr. 23 030, 22 бЗЗк; Prov. Mus. Trier, Inv. Nr. 06.19. Ook rijke variatie 
in het Wall-Rich. Mus. Keulen. 
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TYPE 28 - B e k e r m e t i n g e k n e p e n h a l s (PI. V en 
PI. VI). 

Deze beker onderscheidt zich onmiddellijk door den vorm van den 
hals en het benedengedeelte. De hals bestaat uit een schuinen band, 
die ten opzichte van den stand van den rand en den schouder sterk 
naar binnen ligt. Het benedengedeelte van den buik loopt volgens 
een concave lijn binnenwaarts, zoodat het profiel tamelijk plotseling 
naar den bodem afvalt. Deze bodem heeft denzelfden eenvoudigen 
licht-concaven vorm als bij de voorafgaande typen 23—26, zonder 
eenigen standring. 

Bij type A is de omgebogen bovenrand door een circulaire groeve 
in twee geledingen verdeeld, de overgang van den hals naar den rand 
en den schouder is scherp, de schouder zelf draagt een grof gevormde 
groeve, terwijl de lijn van den buik plomp gebogen is. Type В echter 
heeft een gelijkmatig omgebogen gladden bovenrand, de overgangen 
van den hals zijn gelijkmatiger, de schouder is geprofileerd door twee 
kleinere groeven, de buik regelmatiger gewelfd en versierd met een 
breede zone ingebrande lijnen volgens een onregelmatig ruitmotief, 
ongeveer in het midden horizontaal verdeeld door een breede circulair 
ingebrande lijn. 

Terwijl type A uit een meer blauwgetint aardewerk vervaardigd is 
en zeer hard gebakken, is het exemplaar Inv. Nr. 460 van type В 
van een lichtgrijs en zacht materiaal. Voor de behandeling van het 
buitenoppervlak is het laatste type merkwaardig. Behalve de zone 
met ruitversiering is het geheele oppervlak glad en met uitzonde
ring van het benedenstuk zwart gesmoord. Blijkbaar heeft men dus 
eerst het boven- en benedenstuk glad gepolijst, daamaop de niet ge
polijste midden-zônemet een smal instrument de lijnen voorderuit-
vormige versiering aangebracht en het stuk aan de smoor-techniek 
blootgesteld, doch met het onderste gedeelte in een ander urntje 
geplaatst. Zoo is het duidelijk, waarom het benedenstuk wel glad, 
maar niet zwart is, en de binnen vlakken van de ruiten wel zwart, 
maar niet glad zijn. Men vergelijke voor deze techniek een exemplaar 
uit de vroeg-Romeinsche graven van Andernach (Koenen, Andernach, 
bldz. 167, Grab 16 Nr. 6, Taf. VII, 25), waar de ruiten bovendien nog 
„flach vertieft" zijn. Voor het ruit-motief met horizontale deelstreep 
in het midden, zie id. Taf. VII, 14 1). 

1) Ritterling, Hofh. bldz. 349, Typus 121 vermoedt omtrent deze lijnen-
techniek, dat het van een ,,Ersatz" is ,,für altere Bemalung in der Latène-
Keramik"; in Hofheim alleen gevonden in de kultuurlaag vóór den tijd van 
Vespasianus (ib. bldz. 360). 
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TYPE 29 - B e k e r t j e of u r n t j e m e t g o u d g l i m m e r . 

Naarmate de wand van het urntje glad gehouden is of met knobbels 
versierd, onderscheiden we type A en B. Het bijna gave exemplaar 

Afb. 6. Urntje met goudglimmer en knobbels: 
type 29B. (1 : 2) 

van type A heeft een relatief breeden bovenrand, die schuin naar 
buiten staat en onderaan een weinig naar binnen inspringt. Wegens 
dezen schuinen rand staat het in onmiddellijk verband met type 30 w . 
De schouder is lichtelijk geprofileerd door een flauwe circulaire richel 
en groeve. De buik verloopt in een gelijkmatig gerond en vlak profiel, 
terwijl de bodem gemarkeerd is door een quasi-standring; van een 
eigenlijken ring kunnen we niet spreken; het is slechts een verdikking 
van den bodemrand. Het bodemvlak loopt gelijkmatig naar het mid
den omhoog en draagt een stempel, die excentrisch dicht aan den rand 
geplaatst is (zie Catalogus, Inv. Nr. 453, Graf 77 en de lijst der 
G-B-stempels). Het geheele buitenoppervlak en de binnenkant van 
den bovenrand is met goudglimmer overdekt. Het aardewerk zelf 
is van een fijne, zanderig aanvoelende, lichtgele leemsoort. Merk
waardig is de overeenkomst van den stempel op Inv. Nr. 453 (zie 
I.e.) met den stempel, dien we vinden op een terra-nigra-type CC. 
17C£> (Inv. Nr. 301, graf 49 en de lijst der G-B-stempels). 

Het middenstuk is bij beiden van hetzelfde type: een O met aan 
beide kanten een X, doch de vulling der beide hoeken is verschillend; 
in plaats van de twee O's vinden we op het urntje aan beide einden 
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twee verticale strepen: 11. Deze merkwaardige overeenkomst van 
stempelvorm maakt het mogelijk en wellicht waarschijnlijk, dat 
we te doen hebben met eenzelfden inheemschen fabrikant, die zoowel 
terra-nigra als goudglimmerwerk leverde. 

Van een ander type, В (Afb. 6), werden in het grafveld slechts 
enkele fragmenten gevonden. Een gedeelte is versierd met viervlakke 
ronde knobbels, die in één rij liggen. Deze fragmenten behooren zeker 
tot een type, waarvan de CC.-collectie een exemplaar van elders bezit 
en waarvan ook in het Gem. Mus. een paar gave exemplaren bewaard 
worden 1). Het heeft een smallen schuin-staanden rand, een regelmatig 
gebogen profiel met een relatief smallen bodem, waarboven de wand 
even naar binnen inbuigt. Op den wand van dergelijke bekers bevin
den zich meestal drie verticale rijen met van binnen uitgedeukte 
knobbels, die onder den rand beginnen en tot even over het midden 
doorloopen 2). Soortgelijke bekers in de andere Musea van Nijmegen 
laten een rijke afwisseling van dit ornament zien: de knobbels zijn 
aangebracht in enkelvoudige rijen van drie of meer, ofwel zij zijn in 
een driehoekmotief geplaatst, of ook worden de enkelvoudige rijen 
onderbroken door een tweetal knobbels naast elkaar. Bekend is, hoe 
in Hofheim, bij type 26C (Hofh. bldz. 258) het geheele oppervlak met 
dit motief gesierd is. 

De techniek van de fragmenten van type В is anders als bij A. Op 
de breuk onderscheidt men steeds twee scherp gescheiden lagen; de 
buitenlaag is geel, de binnenlaag lichtbruin; de leemsoort zelf is veel 
zuiverder3 ). 

TYPE 3 0 - B e k e r m e t i n g e s n o e r d „ v o e t s t u k " (PI. VI). 

De voor het „Belgische" aardewerk zoo typische schuine boven
rand is door een zeer vlakke groeve gescheiden van den eigenlijken 
beker, die een opvallenden vorm vertoont. Vanaf den bovenrand 
loopt het profiel eerst schuin naar buiten tot op het midden van de 
totale hoogte, waar de grootste breedte van den beker bereikt is. 

1) Gem. Mus. В III, 118 en 124, beide gevonden op den Hunnerberg. 
2) Voor den vorm vergelijke men nog Koenen, Gefässk. Taf. XI, 6, Westd. 

Zeitschr. XXIII, blz. 364, Taf. 6, 9 en XVI Taf. 1, 4. 
3) In de „Jahresberichte des Altertums-Mus. der Stadt Mainz" van 1 April 

1928—1 April 1930, in het M.Z. XXIV/XXV, 1929/30, bldz. 140 wordt vermeld, 
hoe onder de resten van een pottebakkersoven uit de tweede eeuw n. Chr. te 
Mainz-Kastel een umvormig stuk aardewerk gevonden werd, half gevuld met 
stukjes graniet, met magnesia-glimmer geaderd, waaruit men de goudkleurige 
poeder won voor de techniek van deze bekers. 
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Daar buigt het profiel in een mooi gevormden lijn binnenwaarts en 
loopt sterk concaaf naar een relatief smallen bodem, en wel zóó, dat 
het onderste zesde deel van den beker, dat in doorsnede nauwelijks 
een derde deel van de grootste breedte is, den indruk geeft van een 
„ingesnoerd voetstuk". Ook bij dit type ontmoeten we nog geen 
standring, zooals bij vele inheemsche typen van volmaakteren vorm 
(type 27, 32 w.) ; toch schijnt de circulaire groeve, even boven den 
bodemrand aangebracht, een elementaire proeve om tot een meer 
zelfstandigen standring te komen, die de functie van staan en dragen 
meer tot uiting brengt. Behalve deze groeve is het geheele opper
vlak glad. 

Het aardewerk is van een oranjeachtige roode soort; de geheele 
buitenkant en de binnenkant van den schuinen bovenrand zijn ge
polijst — juist dus als bij de inheemsche roode en terra-nigra borden 
de onmiddellijk zichtbare deelen —; het geheele oppervlak is choco
lade-bruin gesmoord, behalve het benedenste gedeelte, door de
zelfde oorzaak, die we reeds bij de bespreking van type 28B (bldz. 40) 
aangaven. Dezelfde techniek vindt men bij de bekende „gordelbekers" 
(vgl. Loeschcke, Halt. bldz. 289). 

Van type 30 worden meerdere, meerendeels gave exemplaren 
bewaard in het Mus. Kam, die afkomstig zijn uit de grafvelden 
O, E en S, alsook in het Gem. Mus., waarvan met name genoemd 
mogen worden de prachtige exemplaren В XI а, 14, gevonden tusschen 
Pater Brugmanstraat en Museum Kamstraat (voormalige Eleonora-
straat), met stempel, en В II, 224, gevonden op den Hunnerberg. 

Verschillende exemplaren zijn versierd met groeven, richels en 
gordels met ingekraste lijnmotieven in verticalen of schuinen stand, 
de laatste heelemaal in den geest van de „gordelbekers", waardoor 
dus ook in de versieringsmotieven een onderling verband schijnt 
te bestaan. 

TYPE 31 - B e k e r m e t i n g e s n o e r d e n s c h o u d e r (Pl.VI). 

Ofschoon in totalen vorm op type 30 gelijkend, laat type 31 toch 
vele verschillen zien in vormdétails en techniek. Vanuit den smallen 
schuinen bovenrand, die binnen eenigszins overhangt, ontwikkelt 
zich, gescheiden door twee zeer flauwe circulaire parallelgroeven 
bij de verbinding van den rand met den beker, een halfcirkelvormig 
gebogen schouder, van de midden-zône gescheiden door een breede 
groeve, waardoor de schouder als het ware ingesnoerd wordt. Het 
benedengedeelte van den beker, dat van de midden-zône wederom 
door een circulaire groeve gescheiden is, heeft denzelfden vorm als 
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type 30; de groeve vlak boven den bodemrand ontbreekt echter. De 
breede en sierlijk gewelfde band op het midden is versierd met bundels 
van telkens drie verticaal ingekraste lijnen1); door deze versiering 
treedt dit type in onmiddellijk verband met de exemplaren van type 30, 
die van het graf veld O stammen en waarover wij boven spraken, 
en daardoor dus ook met de met ingekraste lijnen versierde 
gordelbekers. 

Met deze laatste bestaat nog een nader verband. Het exemplaar 
Inv. Nr. 165 van type 31, is van een zeer zacht, geelachtig en melig 
aanvoelend aardewerk. Een klein bekertje van type 85, Inv. Nr. 164, 
in hetzelfde graf 24 gevonden, is waarschijnlijk van dezelfde techniek. 
Het is dus mogelijk, dat bekers van type 31 en 85 uit eenzelfde fabriek 
afkomstig zijn, waardoor de gelijkenis van versieringsmotieven nog 
begrijpelijker wordt. Bemerken we bovendien, dat de merkwaardige 
insnoeringstechniek door een breede groeve ook terugkeert bij lampen-
vullers van het type 47B, dan is ook dit een aardige illustratie van 
de onderlinge afhankelijkheid en samenhoorigheid van verschil
lende typen van aardewerk: verband in vorm tusschen type 30 en 
31, 31 en 47B, in materiaal tusschen 31 en 85, in versiering tusschen 
exemplaren in Mus. Kam. van type 30 en CC.-exemplaren van 
type 31 en 85. 

TYPE 32 — U r n t j e m e t s m a l l e n , s c h u i n s t a a n d e n 
b o v e n r a n d (PI. VI). 

Dit type met geheel gladden wand staat in vorm dicht bij Koenen, 
Gefässk. Taf. IX, 14. De bovenrand is opvallend smal, het buikprofiel 
gelijkmatig gebogen en wel zóó, dat de grootste breedte van het 
umtje iets lager ligt dan % van de totale hoogte. De wand is zeer 
dun, aan het buitenoppervlak met een dun gepolijst laagje bestreken, 
waardoor een zacht glanzend zwart ontstaat, dat door den bruin-
achtigen ondergrond van het aardewerk iets bruin doorschemert. 
Aan den bodem is een standring gevormd door het zijwaarts uit
trekken van het profiel. Deze standring, die we reeds bij type 27 
ontmoetten en bij volgende umentypen bijna voortdurend vinden, 
is, zooals boven reeds is aangeduid, ongetwijfeld te danken aan den 
invloed van het Romeinsche aardewerk. 

TYPE 3 3 - U r n t j e m e t s c h e r p g e k n i k t e n w a n d (PI. VI). 

Deze umtjes „mit ausgesprochenen Latèneformen" (Lehner 

1) Het fragment Breuer, Ubbergen, bldz. 61 PI. V, 21 zal om vorm en ver
siering wel tot dit vormtype gerekend moeten worden. 
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Führer I, bldz. 36) komen geheel en al overeen met de beschrijving 
door Ritterling, Hofh. type 113, bldz. 345 gegeven; om hun zorgvul
dige bewerking en dunne wanden moeten de CC.-exemplaren onder 
het type van den tijd van Tiberius-Nero gerekend worden; uit dien 
tijd zijn ze bekend uit allerlei vindplaatsen. Naast de door Ritter
ling 1. с. vermelde voorbeelden, mogen we b. v. wijzen op exemplaren 
te Keulen (Wall.-Rich. Mus., Inv. Nr. 26, 929), met een stempel 
V I R A D I V S, uit een brandgraf van het midden der 1 e eeuw, 
te Bonn (Prov. Mus. Inv. Nr. 24 204d; vgl. Lehner, Führer I, bldz.92), 
uit een vroeg-Romeinsch graf van Urmitz, te Trier uit de graven van 
St. Matthias, waar vele exemplaren gevonden werden in graven uit 
de eerste helft van de eerste eeuw. Eén der CC.-urntjes draagt een 
stempel op den bodem. Talrijke exemplaren worden bewaard in het 
Mus. Kam. en het Gem. Mus.; in het laatste één groot exemplaar, 
met een merkwaardige breede gordelprofieleering boven den buik 
(B II, 139). Het vormverband van dit type met b.v. 34D, waar
over Ritterling-Hofh. bldz. 345 ook spreekt, is duidelijk uit twee 
exemplaren in het Gem. Mus. B. II, 183, gevonden in de voormalige 
Eleonorastraat, en B. II, 198 gevonden in de Hugo de Grootstraat. 

TYPE 34 - Urn me t h o o g g e w e l f d e η s c h o u d e r (PI. VI)1). 

Een veertiental grootendeels gaaf bewaarde exemplaren van deze 
veelal glanzend diepzwarte urnen vormen een zeer interessante serie 
in de CC.-collectie. In wezen beantwoorden zij aan het type Hofh. 
114A, dat door Ritterling (o.e. bldz. 346) in verband gebracht wordt 
met Koenen, Gefässk. Taf. IX, 17 en 18. Ritterling onderscheidt 
vervolgens een type 114B, gekenmerkt door den kleineren schouder, 
de dikkere naar buiten omgebogen bovenlip en de groeven op den 
overgang van den schouder naar het buikprofiel. Slechts één exem
plaar der CC.-collectie (Inv. Nr. 111) komt hiermede eenigszins 
overeen, doch wijkt af in den vorm van den bodem en den gewonen 
niet verdikten randvorm. Wij meenen echter aan de hand van ons 
materiaal een andere classificatie te mogen opzetten, die echter 
alleen op vormverschil gebaseerd is en, zooals blijkt uit een verge
lijking der betreffende graven, geen chronologisch verschil aangeeft. 

1) Als we de sterke overeenkomst zien van dit type, met name van 34 A, 
met een fleschvormige um uit de Latène-kultuur, zooals vermeld staat in 
Germania 1931, Heft 2, bldz. 108, Abb. 7, β, waar de schoudervorm overeen
komt met dit umtype 34 A, terwijl de hals doet denken aan het nog te bespreken 
type 43, mogen we het volgende verband vermoeden: door verwijding van den 
hals van het aangehaalde fleschvormige umtype komt men tot het umtype 34, 
door vernauwing tot het fleschtype 43. 
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Omdat de totale vorm van de um sterk beïnvloed wordt door de 
relatieve hoogte van bovenrand en schouder, meenen we deze rand-
hoogte als differentieerend element te mogen vaststellen voor de 
onderverdeeling. We onderscheiden dan: type A met een randhoogte, 
die Va bedraagt van de totale urnhoogte, type В met rand 1/i, type С 
met rand 1/5, type D met rand 1/e (vgl. Bijvanck, Nijmegen, bldz. 109, 
afb. 5). Steeds is deze rand concaaf gevormd en in verticale richting 
geplaatst of met een lichte neiging naar binnen. Vanuit den onder
kant van den rand is de buik der urnen tamelijk sterk naar buiten 
omgebogen, zoodat er een hoog schoudergedeelte ontstaat. De 
overgang tot dezen schouder wordt gevormd door een scherpe lijn, 
of door een kantlijst, die in doorsnede een rechthoekig profiel vormt, 
ofwel door een enkele circulaire groeve. 

De meeste urnen zijn van een fijne lichtgrijze soms vaalgrijze 
leemsoort, enkele van een bruin-rood materiaal. Bijna allen hebben 
een gepolijst en gesmoord oppervlak; bij een enkel exemplaar be
perkt die polijsting zich tot den rand, terwijl de rest van den wand 
ruw is, zooals bij type 28B in de ruitvormige vakjes geconstateerd 
werd. 

Als parallellen, waaruit tevens hun dateering in de eerste helft van 
de eerste eeuw blijkt, noemen we naast Hofh. 114 A, dat steeds in de 
Claudische periode van dat castellum voorkomt, de vroeg Romein-
sche graven van Andernach, de graven van Coblenz-Neuendorf 
(Günther, Coblz.-Neuend., bldz. 86, Fig. 8, 3),degravenvanUrmitz 
uit den tijd van Claudius1), de grafvondsten in het Prov. Mus. te 
Trier, waar b.v. het grove exemplaar Inv. Nr. 98, 201 В uit Winters
dorf, hoewel de buik een weinig concaaf gevormd is, een goede 
illustratie kan zijn van het voortype voor deze zwarte urnen. 

TYPE 35 - U r n m e t r a a d j e s - v e r s i e r i n g (PI. VI). 

In den vorm valt een verdere ontwikkeling te onderscheiden in 
vergelijking met type 34. De bovenrand buigt met zijn lip verder 
naar buiten, de schouder is niet zoo hoog. Het buiten-oppervlak 
heeft een raadjesversiering; deze loopt in een eenvoudigen smallen 
gordel rondom op de schouders (α) ofwel op het midden van de urn 
in twee parallelzônen gescheiden en boven en beneden begrensd 
door smalle groeven (b) of ook bedekt zij den geheelen wand vanaf 
den schouder tot op ongeveer het benedenste vierde deel (c) (vgl. 

1) Zeer instructief: Bonn. Prov. Mus. Inv. Nr. 17 496a, overeenkomend met 
CC. 34C, en het kleine umtje aldaar uit den tijd АиртзіизДіЬегіиз, Inv. Nr. 
17 841 С 
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Bijvanck, Nijmegen, bldz. 107, afb. 4). Bij deze laatste variatie draagt 
de schouder zelf twee parallelgroeven, waartusschen zich een bree-
dere, vlakke schouderband bevindt. 

TYPE 36 - U r n m e t o p g e s p o t e n o r n a m e n t (PI. VI). 

In vorm overeenkomend met het voorafgaande type, zijn deze 
umtjes versierd met een ©pgespoten ornament: a. in den vorm van 
doorntjes, die ofwel in vrij regelmatige parallellijnen het geheele 
buikprofiel bedekken tot het onderste vierde deel, of ook in een 
teekening van diagonaal loopende lijnen aangebracht zijn. Dergelijk 
ornament vindt men ook op geglazuurde bekers in den tijd van 
Augustus (Halt. type 23 en 43B), alsook in Hofh. I (Hofh. type 106), 
beide echter van geheel anderen vorm. Meerdere exemplaren van ons 

Afb. 7. Umtje met opgespoten ornament: 
type 36Ò. (1 : 2) 

terra-nigra-typewerdengevondenin de grafvelden E en S te Nijmegen1). 
Ritterling maakt de opmerking (Hofh. bldz. 340, noot 383), dat de 
vele te Nijmegen gevonden exemplaren wellicht uit een fabriek in 
of bij Nijmegen afkomstig zijn. Een tweede ornament, b. (Afb. 7) 
bestaat uit vlak opgespoten vlokjes, die grootendeels regelmatig 
in horizontale kringen aangebracht zijn, doch op meerdere plaatsen 
ineenloopen tot een versiering als van „rustic war" (vgl. Curie, Pl.LI, 
1 en 2, bldz. 247). Meerdere parallellen bezitten het Mus. Kam. en het 
Gem. Mus., b.v. В II, 164, gevonden op den Hunnerberg (vgl. Bijvanck, 
Nijmegen, bldz. 107, afb. 4). 

1) Type 36 correspondeert niet aan het in Andernach gevonden type Koenen, 
Andernach,bldz. 226 Taf. VII, Nr. 47, waar de doomtjes van binnen uitge
stoken zijn, waardoor meer een technische verwantschap is met de bekers met 
uitgedrukte knobbels. 
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TYPE 3 7 - U r n m e t i n h e t m i d d e n g e k n i k t e n w a n d 
(PI. VII). 

De schuine rand staat onder een scherpen hoek op den umwand 
en is een weinig gebogen. Het buikprofiel is niet regelmatig gebogen, 
doch ongeveer in het midden bevindt zich een stompe knik. Een 
dergelijke wandknik is ook karakteristiek voor vroege kruiken; men 
vergelijke hiervoor b.v. kruiken uit vroege graven in Keulen (Hagen, 
Köln, Taf. XXI, 5b, 11 b. Taf. XXII, 17b). Wellicht is er eenig verband 
met de schalen of kommen van type 42; men lette ook op het vroege 
type van Andernach uit den tijd van Caligula (Koenen, Andernach, 
bldz. 224, Taf. VI, 36«), dat in zijn totalen vorm tusschen het um-
type 37 en het komtype 42 staat. Behalve de plompe vorm spreekt 
ook de platte bodem met schijn-ring voor een relatief vroege da
teering. De bovenhelft van den wand is geprofileerd, beginnend op 
ongeveer 1li hoogte vanaf den bovenrand: een platte band met een
voudige raadjesversiering in lijnmotief, boven en beneden begrensd 
door drie breede, parallelgroeven. 

Een soortgelijk geknikt profiel, doch met minder groeven en een 
smalleren bovenrand, vertoont een urn uit een Romeinsch grafveld 
bij Weisenau (M. Z. VIII/IX, 1913/14, bldz. 44, Grab 26, 1). 

TYPE 3 8 - S l a n k e v a z e n m e t l i c h t g e b o g e n r a n d 
(PI. VII; vgl. Bijvanck, Nijmegen, bldz. 109, afb. 5). 

Merkwaardig, vooral in hun techniek, zijn eenige vazen, die in hun 
model overeenkomen met Halt. type 84 en 85. Om hun vorm kunnen 
drie typen onderscheiden worden, waarvan A de eenvoudigste en 
meest slanke kan genoemd worden. De relatief smalle bovenrand 
heeft den inheemschen schuinen stand; op de verbinding van dezen 
rand met de vaas is aan den buitenkant een richel aangebracht, die 
we ook bij В en С ontmoeten, gevolgd door een vlakke groeve. De 
vaas zelf is eerst licht naar buiten gebogen zóó, dat de grootste 
breedte zich op ongeveer 1¡i van de hoogte vanaf den bovenrand 
bevindt, daarna gaat het profiel geleidelijk in een concaven lijn over 
naar den scherpen bodemrand. Een standring is niet aanwezig; de 
bodem is evenals bij В vlak, met in het midden een lichte welving. 
Vervaardigd uit een vaalgrijs leem, heeft het type als ornament 
een reeks ingebrande lijnen, die op onregelmatige afstanden min 
of meer horizontaal zijn aangebracht vanaf de groeven onder den 
bovenrand tot op 1/1 hoogte vanaf den bodem1). De rand en het 

1) Vgl. b.v. een urn uit graven van Coblenz-Neuendorf, Günther, Cobl,-
Neuend., bldz. 83, Fig. 6, 2 uit graf F, en Koenen, Gefässk. Taf. X, 21. 
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benedenste vierde gedeelte zijn gepolijst, terwijl de ruimte tusschen 
de ingebrande lijnen ruw aanvoelt; eenzelfde techniek dus als bij 
type 28B (bldz. 40). 

Bij type В is de schuine bovenrand aanmerkelijk breeder, loopt 
in een dikke randlip uit, is wederom door een richel met vlakke 
groeve met den wand verbonden, terwijl hij op dezelfde hoogte aan 
den binnenkant een overhangende lip vormt. Dit laatste ontmoeten 
we ook bij het inheemsche type 31 en bij het type Breuer, Ubbergen, 
bldz. 51, PI. V, 16. Het zacht-concaaf welvende vaas-profiel loopt 
beneden veel minder sterk naar binnen als bij A, zoodat de vaas 
niet dien slanken vorm heeft. Volgens het bijna volledig bewaarde 
exemplaar Inv. Nr. 491 blijkt het type veel hooger te zijn dan het 
door Loeschcke afgebeelde type Halt. 84A, dat nergens van den 
bodem tot den bovenrand kon opgebouwd worden. (Loeschcke, 
Halt. bldz. 280, noot 1). 

Het reeds geciteerde exemplaar heeft drie omamentbanden, ge
scheiden door breede, vlakke gordels. De banden boven en beneden 
worden gevormd door kleine vierkante blokjes, die, doordat de ver
ticale en horizontale tusschengroeven zeer diep ingesneden zijn, in 
relatief hoog relief staan; de tusschengroeven hebben een driehoekige 
doorsnede. De middenband bestaat uit een reeks schuin geplaatste 
staafjes, gescheiden door weer in doorsnede driehoekige insnijdingen. 

De zeer talrijke parallellen in de beide andere Nijmeegsche Musea 
bieden een rijke afwisseling in de wijze, waarop men deze ornamenten 
gebruikte. Als voornaamste varianten naast ons type В en Halt. 84 
mogen hier genoemd worden: het schaakbordmotief in één breeden 
band of in drie smallere banden (Gem. Mus. В II, 170, gevonden op 
den Hunnerberg bij den Ubbergschen Veldweg) of drie banden, waarvan 
de middelste in schaakbordmotief, boven en beneden een dubbele 
band in ribben-motief, ofwel twee banden hetzij boven schaakbord
motief en beneden drie rijen ribben, hetzij beide uit twee rijen ribben 
bestaande. 

De bodem is als bij A. Het fabrikaat is ongetwijfeld het interessante 
fijne Nijmeegsche aardewerk, waarover bldz. 68 vv. de verdere 
uiteenzetting1). 

Type С komt in vorm overeen met Halt. type 85; de bovenrand is 
opvallend breed en eenigszins concaaf gevormd. Tusschen den rand 
en de vaas ontbreekt bij Inv. Nr. 234 de richel. De vaas zelf is ei
vormig en heeft vlak boven den bovenrand een circulaire groeve 

1) Ook andere technieken zijn in gebruik geweest, getuige b.v. een groot 
exemplaar in het Gem. Mus. (B XI a, 13), waarop een roode verflaag aan
gebracht is. 
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als type 30. De wand is versierd met een breeden gordel raadjes-
versiering, bestaande uit een ingedrukt punt-motief, langs den boven
kant begrensd door twee parallelgroeven (α) of een band met in
gedrukte haakjes, waarboven, gescheiden door de twee groeven, 
zich een smallere zone bevindt met ingekraste, schuinstaande lijnen, 
die in groepjes van vijf op eenigen onderlingen afstand aangebracht 
zijn; langs den bovenkant weer een groeve (b)1). 

De exemplaren van dit type zijn blijkbaar van een ander fabrikaat 
als type B. Het is een zacht rood-bruin aardewerk, dat aan den 
buitenkant gepolijst is in een doffe chocolade-achtigen tint en in de 
kern soms grijs van kleur is. Bij Inv. Nr. 234 schijnt de lichtbruine 
buitenlaag, die bij het schoonmaken in dunne blaadjes afschilferde, 
doch later er weer opgeplakt werd, er zelfs afzonderlijk op aange
bracht te zijn (Clg. Leyd. s.n.). 

Zoowel Loeschcke (Halt. bldz. 281), alsook Breuer (-Ubbergen, 
bldz. 52, PI. V, 25) dateeren type В in den tijd van Augustus en 
Tiberius. Volgens het grafcomplex 81 evenwel blijkt, dat deze vazen 
zeker nog na het midden van de eerste eeuw in Nijmegen voorkwamen, 
terwijl graf 82 de dateeringsgrens van type С ook tot omstreeks de 
vijftigerjaren opschuift. 

TYPE 3 9 - T e r r a - n i g r a - u r n m e t n a a r b u i t e n g e 
b o g e n r a n d (PI. VII). 

Een sprekend voorbeeld van de wisselwerking tusschen de Romein-
sche ceramiek en de inheemsche is dit urn-type. De vorm met den 
naar buiten omgebogen bovenrand, de schouderprofileering met 
richels en groeven is geheel dezelfde als die van de urnen met ruwen 
wand, type 97/98. De techniek is echter die van het terra-nigra-
achtige aardewerk. Bij het kleine type A is het wandoppervlak slecht 
gepolijst en niet gesmoord; het groóte type В is van goed gezuiverd, 
lichtgrijs aardewerk, grijs gesmoord, terwijl het oppervlak niet 
glad gepolijst is, doch geheel bedekt met een massa fijne, ongeveer 
parallel loopende richels en groefjes. De beste parallel voor deze 
versiering zie ik in de kleine „Rillenbecher" Halt. type 43A. 

De bodem is nagenoeg vlak; bij A. heeft de bodemrand een vorm 
als type 97Ò, bij В als 97/ (Afb. 19)2). 

1) Voor versieringsmotieven vgl. umen uit de vroege graf velden van Ander
nach: Koenen, Andernach, Taf, V, 16, 19, 42, voor de techniek vooral id. Nr. 21 
(uit een graf waarschijnlijk van den tijd van Tiberius) uit een glanzend donker
bruin, soms roodachtig soort aardewerk (id. bldz. 221). 

2) Voorbeelden van het kleine type leveren ook umtjes in het Gem. Mus. 
als В II , 71 en В I I , 83, beide gevonden op den Hunnerberg. 
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TYPE * 4 0 - K o m m e t g e k n i k t e n w a n d e n r a a d -
j e s v e r s i e r i n g (Afb. 8). 

Een enkel fragment, Inv. Nr. 341 (Schk. 55), toont, hoe de terra-
sigillata-vorm type 12 blijkbaar in inheemsche techniek werd na
gebootst. Bewaard is een fragment vanaf den bovenrand tot even 
over den wandknik. Boven en beneden den wandknik is een breed 
fries met raadjesversiering in verticaal streep-motief. Op den knik 

Afb. 8. Kom met geknikten wand: 
type *40. (1 : 2) 

zijn de friezen gescheiden door twee groeven, waartusschen een 
smalle, gekartelde richel. Op het bovengedeelte van den wand is op 
kleinen afstand onder den bovenrand een breede groeve, daarna 
een breedere vlakke band, door twee groeven met tusschen-liggenden 
richel gescheiden van het bovenfries. Een dergelijk fragment, of
schoon in profileering iets afwijkend, vermeldt Curie, Newstead, 
bldz. 257, PI. LI, 8. 

Het materiaal is een vaalgrijze, melig aanvoelende leemsoort, 
aan den buitenkant grijsachtig gesmoord. 

TYPE 41 - K o m m e t s c h u i n a f h a n g e n d e n r a n d 
(PI. VII). 

In grof aardewerk is dit type uit vele vindplaatsen van de eerste 
eeuw bekend; hiervan bezit ook de CC.-collectie enkele exemplaren 
en fragmenten, waarover een nadere beschrijving onder type 92A 
(bldz. 107). De breede, liggende bovenrand is bovenop vlak-concaaf 
gevormd, aan den buitenkant schuin afgesneden, en ligt in zijn ge
heel een weinig schuin omlaag. De wand valt tot op het midden 
met een lichte buitenwaartsche welving, buigt dan vrij plotseling 
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naar binnen naar een platten bodem. Op het midden loopt een breede, 
vlakke groeve. Binnen is de bovenkant van den wand iets naar binnen 
omgebogen. Het materiaal is een zeer harde grijze leemsoort met 
fijne kiezel gemengd, zoodat het oppervlak soms eenigszins ruw 
aanvoelt. 

TYPE 4 2 - K o m m e t g e k n i k t e n w a n d e n s c h u i n e n 
r a n d (PI. VII). 

De vorm komt overeen met Hofh. type 127. De schuine bovenrand 
steekt zoover naar buiten, dat de loodlijn uit den bovenrand den 
buik op het midden niet raakt. De bodem heeft wel een groeve langs 
den rand, maar blijft in het midden nog vlak; aan den binnenkant 
van den bovenrand bevindt zich wederom de overhangende lip als 
bij type 30 en 38B en С Op eenigen afstand van den rand liggen 
twee circulaire groeven, gevolgd door een vlakken gordel met raadjes-
versiering, die bij den knik wederom door een groeve wordt afgesloten. 
De raadjesversiering bestaat uit drie rijen vierkante vakjes met 
schuine groetjes zóó, dat de groetjes der aangrenzende vakjes lood
recht op elkaar staan, in den geest als Koenen, Andernach, bldz. 223, 
Taf. VI, 31, op aardewerk uit Andernach van den tijd van Augustus 
tot Claudius (Afb. 9d). 

Dit terra-nigra-type schijnt voor te komen zeker tot omstreeks het 
midden der Ie eeuw. Men vindt het o.a. in de vroege graven van 
Andernach (о. с bldz. 166, Taf. VI, 36л) uit den tijd van Caligula— 
met veel breederen bodem —, inde graven van St. Matthias te Trier 
(b.v. Prov. Mus. Trier Inv. Nr. 05.3896; 05.51 ld), het laatste exem
plaar uit een graf gedateerd ca. 40 n. Chr. Ook Ritterling, Hofh. bldz. 
356, dateert dit type tot hoogstens in den tijd van Nero. Op de tech
niek dient speciaal gewezen te worden: het is een lichtgrijs, zanderig 
aardewerk, van zeer fijn fabrikaat, doch niet gepolijst. 

T Y P E 4 3 - F l e s s c h e n (PI. VII; vgl. Bijvanck, Nijmegen,bldz. 109, 
afb. 5). 

Deze flesschen, volgens Loeschcke (-Röm. Gefässe, bldz. 71, Taf. I, 
3 en 7) reeds ontstaan in de Gallische ceramiek van de Ie eeuw v.Chr., 
vinden hun verdere ontwikkeling in de Belgische ceramiek (id. bldz. 72, 
Taf. I, 14). Wanneer men het laat-Latène-type beschouwt, zooals 
Koenen, Gefässk. Taf. VIII, 7, valt de relatief wijde hals op als een 
characteristicum. We hebben dan ook gemeend deze flesschen in 
drie klassen te mogen verdeelen. 
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Type A heeft een breeden en lagen hals, waarvan de bovenrand 
een dikke omgebogen lijn vormt. Hierin ligt een onmiddellijk verband 
met de flesch, Halt. type 89, uit den tijd van Augustus. Van den 
anderen kant evenwel heeft A niet meer het breed gewelfde buik
profiel van het type van Haltem, terwijl ook de raadjesversiering op 
den schouder op den tijd na Augustus wijst (vgl. Hofh. bldz. 348/49). 
Wellicht is dus dit type A om de contactpunten zoowel met Haltern 
als Hofheim het meest karakteristiek voor den tijd onmiddellijk na 
Augustus en mogen we als normale dateering de periode om Tiberius 
aannemen. Hiermede komt ook overeen, dat te Andernach in graven 
van den tijd van Tiberius, hetzelfde type voorkomt (Koenen, Ander
nach, bldz. 223, Taf. VI, 5), evenals in de graven van Coblenz-Neuen-
dorf (Günther, Cobl.-Neuend., bldz. 97, Fig. 12,5 graf P, bldz. 94, Fig. 
13, 10 graf R)i). 

De flesschen van type В onderscheiden zich door een relatief 
slankeren hals; de hoogte verschilt niet noemenswaardig met die van 
type A, doch de doorsnede is smaller, het profiel concaver, terwijl 
in tegenstelling met A de loodlijn van uit den ook hier naar buiten 
ombuigenden bovenrand gewoonlijk buiten de verbinding van den 
hals met den schouder valt; een soortgelijke ontwikkeling dus als men 

\ІІИ»ІЧЧІ І 

t Щ 
•>шт mm 
кяхзПёк 

Afb. 9. Schouderversiering op T-N-flesschen: 
type 43. (1:2) 

bij de halzen der kruiken constateert. 
Van de raadjesversiering, die op de schouders voorkomt, geeft Afb 

9 een overzicht: het veelvuldig voorkomende kommamotief (я), hei 
verticale streepmotief (δ), kleine golfjes (c), vakjes, gescheiden dooi 
smalle vlakke bandjes en gekarteld met groefjes in diagonale richting 
(d), of dezelfde groefjes in langere verticale strooken (e). Bij een paar 

1) Dat naast type A ook de slankere hals van type В vroeg voorkomt, toont 
b.v. id. bldz. 86, fig. 8, 9, losse vondsten. 
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LIJST DER G-B-STEMPELS 
(De rangnummers verwijzen tevens naar PI. XXI; tusschen haakjes geplaatste nummers zijn niet gefacsimileerd) 

Nr. Stempel 
Inv. 
Nr. 

Type Vgl. CIL. XIII Parallelen ϊη Nijmegen Opmerkingen 

1 ACVT 266 Bakje, zwart, type 22B 10010. 27-37 

2 ANDO(R') 332 Schotel, zwart, type 19 

3 AMANTVn r ) 438 Umtje, zwart, type 35b 

* 1 24 Bakje, rood, type 22B 

ß ? A^τ 2 Ö " » " 2 2 B 

7 j A T 36 22B 
β ATTA/??? " " " ¿¿" 
B A 1 1 A / 80 Bord, rood, type 17C 

485 Bakje, rood, type 22B 9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 

AVOT(') 

BOYDV 
, 
} 
\ CAR II VIR 

ι 
) 

267 Schotel, zwart, type 19 
22 Bord, rood, type 17B 
23 „ „ „ 17B 
78 „ „ „ 17B 
82 „ „ „ 17B 

156 , 17B 

155a 

201 

248 

3280 

Mus. Kam: zwart bak
je, type 21. 

Mus. Kam: zwarte 
schotel, type 19, graf-
veld E. 

Gem. Mus. II , 196, uit 
Hugo de Grootstraat. 

Mus. Kam: rood bakje, 
type 21, grafv. S; id. 
grafv. WW; id. type 
22, herkomst onbek. 

Varianten te Nijmegen о a : ACVTVS 
ДС + , ACVTV, ACVS, ACVT, 
Λ CV op rood, ЛС -Т , ACVTO, 
ACVTII, ACVlfVop zwart aarde
werk, veelvuldig Mus Kam en Gem 
Mus: meestal op roode en zwarte bor
den, type 17, eveneens op roode bak
jes, type 21 Vgl о a : Koenen, An
dernach, Grab 9, В J 89, bldz 51, 
90/97, bldz 88, enz ; Günther, Cobl.-
Neuend bldz 81; Mestwerdt, Kam, 
bldz 115, 2, 116, 1 en 2; 117, 1; Mitt. 
Alt Westf. II, bldz 151; Loeschcke, 
Halt, bldz 265 en 267, noot 2; Rit
terling, Hofh bldz 329; Evelem, 
Gids, bldz. 35 en 45 

Lezing Amantu is echter twijfelachtig. 

Evelem, Gids, bldz. 45. 

Vgl. voor Atta-stempels Loeschcke, 
Halt. bldz. 266, Taf. XXX, 7; Beh
rens, Bingen, Abb. 93, 666 en Mz. 
6115; Smml. Niessen, Taf. CIV, 2875α 
en 2875. 

Zie voor deze stempel de Inleiding van 
het G-B-aardewerk, bldz. 30/31. 

Mus. Kam: rood en zw. Vgl. B.J. 89, bldz. 8; in 1926 bij bouw 
bord, type 17, grafv. van internaat Klokkenberg dit stem-
O; rood bord, type 17, pel gevonden op rood bordje, type 16. 
grafv. E; rood en zw. 
bord, type 17, grafv. 
S. Gem. Mus: rood 
bord, type 17, van 
den Hunnerberg. 



E; 2 id., grafv. S. 

18 ΙΛΚΜ 84 Bakje, rood, type 20 

19 1 9 \TTVT-PTXT«-T/T 4 1 θ Schotel, zwart, type 19 
20 }INTIN/CIAI 4 4 8 ^ * r o o d i ' >* --19 } » 1035 

21 IVLIOS 61 Bakje, rood, type 22B 

1065 
3278 d 

I V I / I S 
REU AN 

5 0 Ь Ю 5 

з влс гі 

28 STBILVS 
29 SVBILVS 

236 Bakje, zwart, type 21B 
236 Bord, type 17B 
298 Bord, zwart, type 17C 
299 „ „ „ 17C 
300 „ „ „ 17C 
421 Urn, zwart, type 34(?) 

99 
35 

34B 
34B 

) " > en 

diaal op groot, zwart vlak bord met 
geprofüeerden rand, grafveld E. 

Verslag 1921, Nr. 18. Mus. Kam: rood bak
je, type 20, herkomst 
onbek.; o.a. twee
maal uit grafveld S. 
Gem. Mus.: rood bak
je, type 22, v.d. Hun-
nerberg; bodem rood 
bakje, v. d. Broerweg 

Gem. Mus: zw. scho-В. J . 100, bldz. 208. 
tel, type 19, van den 
Hunnerberg. 

Mus. Kam. 

30 THTI/OVI 170 Schotel, zwart, type 19 

16236 

1832 

1848 
3282 m 

3303 en 
3057 

Varianten te Nijm.: Mus. Kam: IVLIV 
op rood bord, ongev. als Halt.74,graf-
veld O, IVLIOS AVOTI op zw. bord, 
type 17, als deksel op een T-N-um, 
grafv. S; vgl. B.J. 89, bldz. 63; Geiss-
ner, Mainz, 1902,306—309, Taf. 4,Nr. 
198; Mestwerdt, Kam, bldz. 120, 6 en 
10; Mitt. Alt. Westf. IV, bldz. 99, 
Abb. 10, 6; Loeschcke, Halt. bldz. 267 
en Taf. XXX, 16; Mitt. Alt. Westf. 
VT, bldz. 60; Smml. Niessen, Taf. 
CIV, 2907; Ritterling, Hofh. bldz. 330 
en Abb. 84, 7; Evelein, Gids, bldz. 35; 
Stempeltype Nr. 22 in Mus. Kam: zw. 
bord, ongev. als Halt, 74, grafv. O. 

Loeschcke, Halt, Taf. XXX, 10 stem
pel: BELAN. 

Mus. Kam: zw. bakje, 
type 21, grafveld O. 

Mus. Kam: zw. um, Evelein, Gids, bldz. 44 
type 34, grafveld E. 

Mus. Kam: zw. u m als 
type 36, grafv. S; 
drietal andere T-N-
urnen, grafveld S. 

Mus. Kam: 2 zw. scho-Mestwerdt, Kam, bldz. 116, 20. 
tels, type 19, en een 
grijs bord, grafv. S. 

Evelein, Gids, bldz. 44; Breuer, Ub-
bergen, PI. X I I I , 137. 

N.B. Voor de stempels uit het Gem. Mus. en het Mus. Kam werden mij welwillend aanteekeningen van den heer M. Daniels 
ten dienste gesteld; voor zoover zij laatstgenoemde verzameling betreffen, vermelden zij de stempels, die aanwezig waren 
tijdens het leven van den heer G. M. Kam; de in genoemde aanteekeningen gebruikte typologie hebben we vervangen 
door de CC.-typen, waarbij echter preciseering in details niet mogelijk was: Koenen, Gefässk. Taf. IX, 17 en 18 wer
den CC. 34 en 36, Halt. 72 werd CC. 16, Hofh. 97, 99, 103, 104 werden CC. 17, 19, 21, 22. 



Van de volgende stempels gelijken Nr. 31—64 op namen-stempels, doch zijn niet of niet voldoende te ontcijferen; Nr. 6Ö—72 
omvatten figuren-stempels (zie PI. XXI): 

Nr. Stempel Inv. 
Nr. 

Type Parallelen in Nijmegen Opmerkingen 

31 ЛЗИ(') 

32 ASIM') 

S3 onleesbaar 
34 
36 

36 
37 
38 
30 
40 
41 

42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
40 
SO 

}DIIAH(?) 

}llllV(') 

}AIOII.. 
onleesbaar 

. . IIDVI 
onleesbaar 

V(') 

246 Schotel, zwart, type 19 Mus. Kam: 4 zwarte scho
tels, type 19, 1 graf veld 
E, 1 grafveld S. 

431 Bord, rood, type 17A 

446 Schotel, zwart, type 19 
372 „ „ „ 1 9 
447 „ „ „ 1 9 

394 Bakje, zwart, type 22B 
398 Schotel, zwart, type 19 
399 „ „ „ 19 
397 
260 Bord, zwart, type 17C Waarschijnlijk als Mus. 
261 „ „ „ 17C Kam: zwart bord, type 

17, grafveld O. 
79 Bakje, rood, type 22B 
81 „ „ „ 22B 

297 Bord, zwart, type 17C 
302 „ „ „ 17C 
126 Bakje, rood, type 22B 
383 Umtje, zwart, type 33 
649 Bord, rood, type 17C 
101 Schotel, zwart, type 18 
648 Borri m r 

Overeenkomst met CIL. X I I I . 10010, 180? 

Waarschijnlijk verwant met St 31, voor an
dere, wellicht verwante stempels zij ver
wezen naar Mus Kam ЛИ: 2 zwarte scho
tels, type 19, 1 grafveld E en 1 grafveld S, 
ASIIИ 5 zwarte schotels, type 19, 3 graf
veld E, 1 grafveld S, ld 1 exemplaar Gem 
Mus van den Hunnerberg.Hofh 1904,bldz 
79, Abb 31, 1 en 2, Steiner, Xanten, Nr 
276 en 277, Behrens, Bingen, Abb 94, 6137, 
Smml Niessen, Taf CIV, 2890, CIL Х Ш , 
10010, 3282 A 
Verwante stempels- Mus Kam. uit graf

veld E en S, Gem Mus , schotels, gevon
den in de Museum Kamstraat en op den 
Hunnerberg, vgl. ook Smml Niessen, Taf. 
CIV, 2895 

Ì
Let bij de laatste hasta op de verdikking 

boven en beneden. 



(54) 
55 figuurstempel(?) 
66 „ (?) 
67 ., (?) 
58 „ (?) 
59 tak-stempel 

60 figuurstempel: O en 
61 „ : O en X 
62 „ i l l . X e n O 

63 \ 
64 1 

65 ι 
66 f 
67 
68 

69 
70 

(71) 
72 

379 Bakje, zwart, type 21A 
52 Bord, rood, type 17C 

142 „ „ „ 1 6 
162 Bakje, rood, type 22A 
599 Schotel, zwart, type 18 
365 „ „ „ 19 

onontcijferbaar 

484 
301 
453 

486 
487 

545 
646 
624 
613 

317 
427 
168 
161 

Bord, rood. 
Bord, zwart, 
Goudglimmer-
Bakje, rood, 

Bakje, rood, 

Bakje, zwart, 
Urn, zwart, 

type 17C 
type 17C 
beker, 
type29A 
type 21В 

.. 21B 

type 21A 
„ 21A 

type 21A 
type 35c 

Bakje, zwart. 
Bakje, rood, 
Urn, zwart, 

type 21A 
type 21В 
type 34D 

Mus. Kam: rood bakje, 
type 21, herkomst on
bekend. 

Mus. Kam: zwarte urn, 
type 34, herkomst on
bekend. 

Behrens, Bingen, Abb. 134, 1. 

Takstempels meermalen op dergelijke scho
tels; vgl. Günther, Cobl.-Neuend. bldz. 83, 
fig. 6, 10; Behrens, Bingen II , Abb. 94, 
Mz. 6138. 

Geissner, Mainz 1902, Taf. IV, 201; Behrens, 
Bingen, Abb. 93, 446; vgl. CIL. XII I , 
10010, 3216 w . 

^Blijkbaar verwant met St. 61 en 62. 

Lijkt een samenstelling van een dier (insect?) 
met cirkel- en stermotiefje. 

Eenigszins verwant met St. 66? 

Nr. 

73 

Bij de jongste opgravingen werd een stempel gevonden: 

Stempel 

BIILIAXVS 

Inv. Nr, 

'29/30, 23 

Type 

Umtje, zwart, type 36a 

Parallelen in Nijmegen 

Mus. Kam, uit grafveld 
O, E en S; Gem. Mus., 
van „Bastion Pesthuis" 

Opmerkingen 

B.ï. 102, bldz 289; Loeschcke. Halt. 
bldz. 192; vgl. ook Stemer, Xanten, 
Taf. XXII , 281 (DIILIAXVT) 



exemplaren zijn schouder en hals versierd met dicht aan elkaar slui
tende, ingebrande parallellijnen. Het materiaal is meestal een vaal-
grijze leemsoort, een enkel exemplaar (Inv. Nr. 104) is van een licht
grijs tot hcht blauwachtig, zacht aardewerk. De flesschen zijn steeds 
gepolijst en zwart gesmoord, Inv. Nr. 104 donker blauwachtig. 

Opvallend om vorm en techniek is exemplaar Inv. Nr. 330, type C, 
De hals is tot een minimum gereduceerd en loopt onder den omge
bogen bovenrand bijna onmiddellijk in den buik over, waarvan het 
profiel op de grootste breedte in een stompen knik tamelijk plotseling 
ombuigt. De bodem heeft geen standring, doch is plat met een kleine 
welving in het midden. Dit gedrongen model heeft een merkwaardige 
overeenkomst met een lage flesch uit een graf van Ober-Olm, Rhein
hessen, uit den laat-Latène-tijd (M. Z. XXIV/XXV, 1929/30, bldz. 137, 
Abb. 2, 6). Het graf (53), waarin een gaaf exemplaar gevonden werd, 
schijnt er echter wel op te wijzen, dat deze vorm tot na het midden 
der Ie eeuw voorkomt. Het exemplaar is van een lichtgrijze, fijne 
leemsoort, zonder smoortechniek. 



D - GEVERNIST AARDEWERK 

Inleiding 

Van het geheel of gedeeltelijk geverniste aardewerk bezit de CC-
collectie verschillende typen: schaaltjes, bekers, lampenvullers, 
zalffleschjes, oor-kan. Behalve meerdere bijzonderheden in de vorm-
détaüs, moeten we de aandacht vestigen op de verscheidenheid van 
techniek. Naast de door Ritterling voor Hofheim vastgestelde soorten 
van aardewerk (Hofh. bldz. 250 w.) vermelden we voor de schaaltjes 
een hard gebakken aardewerk met dunnen wand, uit een lichtgrijs 
leem, dat weinig mica bevat, terwijl het eenigszins ruwe van het 
oppervlak doet denken aan de techniek der ruwe urnen, type 97/981). 
Het binnen- en buitenoppervlak schijnt bovendien nog met een laagje 
grijze kleurstof overdekt. Waarschijnlijk is dit hetzelfde materiaal, 
dat we door J. Hagen vermeld vinden voor schaaltjesfragmenten 
van de Alteburg bij Keulen (Hagen, Alteburg, bldz. 275,3). Een 
zacht bruin aardewerk wordt op bldz. 60 besproken. Onder de 
bekers vinden we bovendien nog een exemplaar van geglazuurd 
aardewerk. 

TYPE 44 - P l a t g e v e r n i s t s c h a a l t j e (PI. VIII). 

Deze schaaltjes komen in hun uiterlijken vorm overeen met Hofh. 
type 22 (Hofh. bldz. 251 w.) . Daar wordt een onderscheid gemaakt 
tusschen twee typen, naargelang de leem geel, soms groen- of 
roodachtig georiënteerd is of een wit, meestal harder materiaal; 
hiermede loopen de vormen parallel; tot de eerste techniek (A) be-
hooren schaaltjes met gelijkmatig geronden vorm, tot de tweede (B) 
schaaltjes met een knik in het wandprofiel. Deze indeeling is voor de 
CC.-Collectie moeilijk te handhaven. Onder de twaalf volledig, en 
meestal zelfs gaaf bewaarde exemplaren, vinden we er acht, die in 
vorm correspondeeren met Hofh. 22A, waarvan er echter slechts 
drie in techniek Hofh. 22A zijn uitgevoerd (Inv. Nr. 4, 109 en 253), 
terwijl vier anderen van de techniek Hofh. 22B zijn (Inv. Nr. 33, 
407, 435, 639) en één van grijs aardewerk (Inv. Nr. 107). Drie 
schaaltjes hebben den vorm van Hofh. 22B, waarvan twee ook de
zelfde techniek (Inv. Nr. 368, 369), het derde evenwel is van een zacht, 
bruin gekleurd aardewerk en in vorm zelfs iets afwijkend van Hofh. 
22B (Inv. Nr. 525). Een enkel exemplaar in techniek Hofh. 22B 
staat in vorm tusschen beide in (Inv. Nr. 60). De meest overzichtelijke 

1) Dergelijke schaaltjes meerdere in het Gem. Mus. b.v. В V, 25, 66, 81, 
alle gevonden in de Hugo de Grootstraat. 
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onderverdeeling lijkt me dan ook weer die, welke berust op den vorm; 
voor alle schaaltjes zij vooraf opgemerkt, dat ze den vlakkeren vorm 
hebben en aan binnen- en buitenkant gevernist of geverfd zijn, twee 
characteristica, vooral eigen aan het type na den tijd van Augustus1). 
We onderscheiden drie typen. 

A. Schaaltjes met geknikten wand: het bovendeel van den wand 
loopt ongeveer verticaal en buigt op 3/4 v a n de hoogte plotseling in 
een tamelijk scherpen knik om naar den als een standvlak gevormden 
bodem. Bij één exemplaar (Inv. Nr. 525) loopt het bovengedeelte 
naar beneden toe een beetje schuin. De met zand bestrooide wand 
draagt een groeve even onder den bovenrand, zoodat een soort smalle 
randrichel ontstaat in den geest, zooals eigen schijnt te zijn aan het 
type uit den tijd van Tiberius (Hagen, Alteburg, bldz. 275, 3, id. 
Köln, Taf. XXI, le)2). Het zachte, bruine materiaal wordt noch in 
Haltem noch in Hofheim voor dit type vermeld; het toont veel 
overeenkomst met het aardewerk, waarvan de hooge vazen van type 
38C vervaardigd zijn. De andere exemplaren type A zijn van harder, 
wit leem, geel tot lichtbruin gevernist en met een eenvoudig raadjes-
omament versierd. Zij hebben reeds een afzonderlijk ontwikkelden 
bovenrand, zooals in verschillende vormen aan de schaaltjes van Hof
heim eigen is, terwijl aan den onderkant van den wand, ongeveer 
midden tusschen den wandknik en den bodem rondom twee breede, 
vlakke groeven zijn aangebracht (vgl. Ritterling, Hofh. bldz. 254/); 
ook aan den onderkant van den bodem dragen zij een circulaire 
groeve, zoodat een quasi-standring ontstaat. 

De vorm van type В verschilt hierin van A, dat de wandknik op 
halve hoogte ligt, waardoor de plompe, vierkantige vorm van А 
verloren gaat. Onder den bovenrand wordt een afzonderlijke profi
leering gevormd door twee parallelle groeven op geringen onderlingen 
afstand. Het materiaal is het witte leem als Hofh. 22B, doch de vernis-
kleur is geheel anders. De bovenhelft van den wand aan den buiten
kant is lichtbruin, de onderhelft en geheel het binnenoppervlak 
vertoont een bruin-grijze metaalachtige kleur. Daar we dit ook 
op andere exemplaren ontmoeten, mogen we hierin misschien een 
gewilde bedoeling zien om de aarden bakjes, waarbij vorm en ver
siering in barbotine onmiddellijk aan metaaltechniek doen denken, 
ook in hun kleur op metaalwerk te doen gelijken. Mogelijk is ook. 

1) Altebrug Keulen, oudere Hofheim; vgl. Loeschcke, Halt. bldz. 201. 
2) In Prov. Mus. Bonn worden bakjes type A met zandbestrooing bewaard 

van een vindplaats, die terug gaat tot op den tijd van Augustus, de Stiftplatz 
aldaar: Inv. Nr. 19 984 d en h (vgl. Lehner, Führer I, bldz. 103). 
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dat deze eigenaardige kleuring slechts beperkt is tot dat gedeelte 
van den wand, dat door het opstapelen der schaaltjes in den oven 
bedekt was door een ander schaaltje. 

Het halfronde type C, in vorm overeenkomend met Hofh. 22A, 
is het meest vertegenwoordigd. Steeds is er een afzonderlijke boven-
rand aangegeven, ofwel doordat die rand een weinig inspringt, ofwel 
doordat hij met richels of groeven van de rest van den wand ge
scheiden is. Bij Inv. Nr. 435 is een circulair ingekraste lijn aanwezig 
op eenigen afstand van den bodem. Het materiaal is zacht-groen en 
wit aardewerk. De vemiskleur is grijsachtig-groen, lichtbruin en 
rood-bruin, soms metaalkleurig. Eén schaaltje (Inv. Nr. 107) is in 
het boven besproken lichtgrijze materiaal. 

Alle exemplaren type С hebben een plat standvlak, als Hofh. 22A, 
met uitzondering van een rood-bruin gevernist exemplaar (Inv. 
Nr. 407), waarbij de bodem concaaf gevormd is. 

Vatten we aldus kort samen: 
A. type met laagliggenden wandknik; zachte bruine, en hardere 

witte leemsoort; 
B. type met wandknik op halve hoogte; witte leemsoort; 
С type met regelmatig geronden wand; zacht, groen-geel aarde

werk, waarnaast ook wit en lichtgrijs. 
Veelvuldig komen deze schaaltjes voor met twee oortjes, waaruit 

hun karakter van drinknapjes duidelijk moge blijken. Voor Nijmegen 
zelf wijzen we op exemplaren in het Mus. Kam (vgl. Bijvanck, Nij
megen, bldz. 106, afb. 3 en bldz. 108) en in het Gem. Mus. (o.a. Inv. 
Nr. BV, 10, afkomstig uit kabinet Guyot); evenzoo in Prov. Mus. 
Bonn (Inv. Nr. 15 141 = Behrens, Bingen II, bldz. 201, I, Tafel 166), 
en in het Wallr.-Rich. Mus. te Keulen. Ongetwijfeld mogen wij ver
band zien met het vroeg-Gallische terra-sigillata-schaaltje met raadjes-
versiering uit het Prov. Mus. Trier, afgebeeld bij Loeschcke, Halt. 
Abb. 5, 21). 

O-Pr. brengt deze bakjes in onmiddellijk verband met de half-
bolvormige terra-sigillata-bakjes als type CC. 8, waar op PI. XLVIII 
nr. 17—19 de geverniste bakjes Hofh. 22Aa, 22Aá en 22Bd naast 
de sigillata-bakjes worden geplaatst en er op bldz. 184 gesproken 
wordt van „the probable interinfluence of sigillata and non-sigillata 
contemporary products". Het wil mij evenwel voorkomen, dat het CC-
type 44= Hofh. 22 een ontwikkeling is uit het type Halt. 40, dat 
onmiddellijk naast de besproken sigillata-bakjes staat; we kunnen 

1) Zie aldaar voor verdere vergelijking met bekers met twee ooren uit het 
begin der eerste eeuw; zie ook Hofh. bldz. 266, type 23. 
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dus hoogstens spreken van een zelfstandige ontwikkeling in de ge
verniste bakjes, die in hun eerste type wellicht onder invloed van het 
sigillata-type stonden. 

Omtrent de versieringsmotieven het volgende overzicht (Afb. 10): 

Afb. 10. Versieringsmotieven op geverniste schaaltjes en bekers: type 44, 45 en 46.(1 : 2) 

a. de wand is met fijne zandkorrels bestrooid (Hofh. bldz. 252, a); 
b. raadj es versiering in langwerpige ruitjes vanaf den geprofileerden 

bovenrand tot even voorbij den wandknik (Hofh. bldz. 252, / en 
Abb. 54, a). 
De volgende versieringen zijn in barbotine en bevinden zich meestal 

alleen op de bovenhelft van den wand: 
c. rozetten, dicht met puntjes bezet, evenwel zonder de steeltjes 

van Hofh. bldz. 254, с en Taf. XXXII, 22Ac. Ze zijn geplaatst 
in schuine rijen van drie; 

d. hoef ijzer-motief in meer of minder regelmatig geplaatste horizontale 
rijen (Hofh. bldz. 254, d en Taf. XXXII, 22Ad); 

e. een rij lancetvormige blaadjes, verticaal op kleinen afstand naast 
elkaar geplaatst, en afwisselend in grootte (Cleuziou, Poterie 
Gauloise, bldz. 258, fig. 196 en Koenen, Gefässk. Taf. XII, 19); 

/. los blad-motief, met langere steeltjes, in den geest van de rand
versiering op terra-sigillata-schaaltjes van type 11 (Drag. 35/36), 
boven door een horizontalen, beneden door een golvenden parel-
rand omzoomd; 

g. klimop-bladeren met langere steeltjes, die beurtelings boven en 
beneden aan een golvende richel ontspruiten (zie PI. VIII, 44B, 
en Hofh. bldz. 254, e, Abb. 54, 10). 
Voor een verder vastleggen der dateering, speciaal hier nog van 
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type В en С, kunnen we naast het vroege castellum van Hofheim 
wijzen op de vroege graven van St. Matthias te Trier (b.v.Prov. Mus. 
Trier Inv. Nr. 07.15/) van Urmitz (in Prov. Mus. Trier Inv. Nr. 17863); 
В komt volgens CC. graf 81 zeker tot in den tijd van Nero voor. 

TYPE 45 - K l e i n e g e v e r n i s t e b e k e r (PI. VIII). 

De vier verschillende technieken noodzaken ook hier de door 
Ritterling gemaakte verdeeling op te geven. Volgens het profiel van 
den wand onderscheiden we twee typen. De meeste bekers komen 
in vorm overeen met Hofh. type 25; op een smallen rand volgt een 
regelmatig geronde wand1), waarbij de grootste breedte meestal op 
2/з van de hoogte valt. Het benedengedeelte van den wand loopt 
ofwel een weinig naar binnen buigend ofwel schuin naar het stand-
vlak (vgl. Hofh. Taf. XXXII, 25Aa en 25Ac). Bij Inv. Nr. 196 is 
de bodem iets hol gevormd, terwijl de bodemrand van Inv. Nr. 320 
als een dikkere richel naar buiten steekt. 

Vorm en stand van den bovenrand is in de weinige exemplaren 
sterk varieerend (Afb. 11): schuin staande randen (a), randen met 

cv- b с d ' e 
Afb. 11. Randvormen van geverniste bekers: type 45. 

een groeve aan den onderkant (5) of een richel bij den overgang van 
den rand met den schouder (c), terwijl de jongste opgravingen een 
tweetal sterk ingesneden randprofielen leverden {d en e). Wat de 
techniek betreft, vinden we naast de groen-gele en de hardere witte 
leemsoort, die we ook bij de schaaltjes van het vorige type consta
teerden, een tweetal kleine bekertjes van totaal andere techniek. 
Inv. Nr. 597 is van een zeer hard, grijs aardewerk, dat op den buiten
kant licht- en donkergrijs tot blauwachtig gevlekt is en den indruk 
geeft van donker gemarmerd werk, terwijl Inv. Nr. 389 uit een lichter 
grijs leem gebakken is en aan den buitenkant en binnen langs den 

1) Bij Inv. Nr. 320 schijnt een poging aanwezig, om op den schouder enkele 
zwakke groeven aan te brengen. 
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schuinen bovenrand met een sterk glanzend geelachtig-groen glazuur 
overtrokken. Wellicht is dit aardewerk afkomstig uit fabrieken van 
geel-groen glazuurwerk in Frankrijk uit den tijd van Tiberius en 
Claudius1). 

Het eenige exemplaar van type В onderscheidt zich dooreen 
opvallenden knik in het benedengedeelte van den wand, terwijl de 
bovenhelft rond uit den rand uitgebogen in gelijkmatig schuine 
richting verloopt. De rand is aan den buitenkant flauw gegroefd. 
De grootste breedte ligt beneden het midden; dit wijst op een latere 
dateering. Voor Engeland tenminste dateert Collingwood dit type 
vanaf den tijd der Flaviers (Collingwood, Archaeol. bldz. 235 en 
fig. 57, nr. 77). Het witte aardewerk is opvallend hard en aan de op
pervlakte eenigszins ruw. 

Waar de wandversiering aanwezig is, bestaat deze uit bestrooiing 
met zand, of uit het hoefijzer-omament als bij de srhaaltjes van type 44 
(Afb. 10, d), doch wijder uit elkaar geplaatst (vgl. Hofh. Taf. XXXII, 
26Βδ). De vemiskleuren zijn geelachtig-bruin, rood-bruin of groen-
achtig-grijs. Onder type A vallen meerdere exemplaren op door hun 
kleine afmetingen, in hoogte varieerend tusschen 4,8 en 6,6 cM.; 
deze worden voor „зрее^оеа'Ъекег^ез aangezien, zooals b.v. in 
het Prov. Mus. te Trier Inv. Nr. 03.579c uit een graf bij St. Matthias, 
gedateerd ca. 45 n. Chr. Het type werd behalve in Hofheim in ver
schillende andere vindplaatsen van den vroegen keizertijd gevonden; 
o.a. een exemplaar met een oortje*) in de graven van Andernach, 
te zamen met een munt van Caligula (Koenen, Andernach, bldz. 224, 
Taf. VII, 4). In 1929 werden te Keulen meerdere exemplaren van 
deze bekertjes gevonden in een Romeinsche aardewerkfabriek tusschen 
den Dom en het Hauptbahnhof, allen geel tot rood-bruin gevernist. 
Onze Nijmeegsche exemplaren zijn wellicht grootendeels, zoo niet 
allen, Keulsch import, gezien daarnaast de rijke import van Keulsch 
glaswerk. 

TYPE 4 6 - U r n - a c h t i g e b e k e r m e t s c h u i n e n r a n d . 

Te oordeelen naar de randfragmenten, die bewaard zijn gebleven, 
zijn deze in vorm met Hofh. type 26 overeenkomende bekers van 

1) Vgl. Halt. bldz. 198. 
N.B. Een exemplaar van wit leem (Inv. Nr. 209) uit een schervenkuil is 

dikker van wand, grijs-bruin gevernist, en heeft onderaan een sterk naar bin
nen gebogen profiel; de vorm is als M. Z. XXIV/XXV, 1929/30 bldz. 141, Abb. 
9, 8 (pottebakkers-oven te Mainz-Kastel uit de tweede eeuw). 

2) Bewaard Prov. Mus. Bonn Inv. Nr. 1904; vgl. type 44; zie Koenen Gefässk. 
Taf. XII , 16. 
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grootere afmetingen als type 45, zoodat ze als het ware de afmetingen 
hebben van kleine urntjes. In meerdere opzichten vallen verschillen 
te constateeren met het door Ritterling (Hofh., bldz. 257) besproken 
type; geen enkel fragment is van een witte leemsoort, alle echter 
van grijs aardewerk; de bovenkant van den schuinen rand is meer
malen convex gevormd, soms met een diepe insnoering of groeve 
op den buitenkant. In de versiering zijn drie motieven aanwezig: 
a. groóte of kleine schubben, die in tegenstelling met Hofh. Taf .XXXII, 

26B6 in meer dan drie rijen tot dicht bij den bovenrand reiken 
(vgl. Hofh. bldz. 258, b); 

b. lancetvormige bladeren, boven en onder omlijst door een lijn van 
kleine streepjes, in plaats van den gewonen parelrand (Afb. 10, A; 
vgl. Hofh. bldz. 258, c); 

c. een soort raadj es versiering in streepjesomament, die ofwel op 
eenigen afstand van den bovenrand door een circulaire groeve 
afgesloten wordt, ofwel tot aan den bovenrand zelf doorloopt 
(vgl. Hofh. bldz. 258, d). 

De beschildering is geel-bruin, donker bronskleurig of rood tot 
rood-bruin. 

TYPE 47 - L a m p e n v u l l e r (PI. VIII). 

Van deze kleine kannetjes, die volgens Loeschcke (Vind. bldz. 354) 
als lampenvuller opgevat moeten worden, bezit de CC.-collectie eenige 
nagenoeg volledige exemplaren. Naar hun vorm onderscheiden we: 

*A. een gedrongen dikbuikig model, aanmerkelijk verschillend 
van Loeschcke, Vind. Kat. Nr. 1092, 1 en 2,Abb. 42,waarbij het 
geknikte tuitje boven het midden bevestigd is. De bovenrand is een 
smal, omgebogen kraagje, de wand is versierd met twee groeven 
tusschen den bovenrand en de tuit; onder de tuit heeft de wand in 
het midden een diepe groeve, zoodat het wandprofiel naar binnen 
ingesnoerd wordt. Dit is hetzelfde princiep, dat we toegepast zien 
bij de vroege bekers van type 311). 

Het sterk concaaf gevormde wandprofiel bij den bodem vormt een 
tweede overeenkomst met de vroege bekers van type 30 en 31. Stelt 
Loeschcke (Vind. bldz. 355) den tijd der lage vormen als Hofh. 33B — 
waaraan ons type В beantwoordt — in de eerste eeuw in tegenstelling 
met den lateren slankeren vorm, de genoemde eigenaardigheden in den 
wandvorm bij dit extra gedrongen type A spreken wellicht voor de 
eerste helft der eerste eeuw; dit wordt gesteund door het feit, dat 

1) Vgl. Lehner, Novaesium, Taf. XXVII, 27 voor dezelfde techniek bij een 
•Toeg bekertje uit Novaesium. 
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het Mus. Kam een dergelijk exemplaar met slechts geringe vorm-
variaties bewaart uit het vroeg-Nijmeegsche grafveld O uit den tijd 
voor het midden der eerste eeuw. De zachte grijs-witte pijpaarde 
draagt geen enkel spoor van vernis. 

Iets hooger van model is type B; de grootste breedte van den ge
welfden wand bevindt zich onder het midden, het tuitje juist in het 
midden; een volkomen parallel dus met Hofh. 33B. Aan den boven
kant zijn sporen van roodbruine vernis op het witte aardewerk, juist 
als bij een um, die gevonden werd op den Hunnerberg (Gem. Mus. 
В II, 70). 

De vindplaatsen in Nijmegen voor dat type strekken zichuitminstens 
over de geheele eerste eeuw: grafveld O en KKH uit begin en einde 
der eerste eeuw in het Mus. Kam, alsook in het Gem. Mus., o.a. В VI, 
11 w . uit het Kabinet Guyot en gevonden op den weg naar Berg 
en Dal en verder op den Hunnerberg (zie ook Koenen, Andernach, 
bldz. 224, Taf. VII, 3). 

Bij *C ligt de grootste breedte zeer laag, terwijl naar boven toe de 
wand in een slank, nauw halsje uitloopt; men vergelijke Smml. Niessen 
2603, 2604, 2635. Naar hun vindplaatsen zijn de exemplaren van dit 
type afkomstig uit het einde der Ie of het begin der 2e eeuw. Het 
aardewerk is ook van geheel andere soort: zacht, geel tot rood-bruin, 
met rood-bruine korrels gemengd. 

Terwijl A en В een eenvoudig standvlak hebben, is bij С de bodem 
aan den buitenkant tot een richel gemodelleerd en meer concaaf 
gevormd. 

TYPE 48 - Z a l f f l e s c h j e (PI. VIII). 

De vorm van dit type, dat volgens Dragendorff van Hellenistischen 
oorsprong is (Mitt. Alt. Westf. III, bldz. 89), wijkt in het buikprofiel 
eenigszins af van Halt. type 31; de buik is onderaan wijder en in een 
stompen knik omgebogen. De wand is relatief dik, het materiaal 
een hard gebakken lichtbruin aardewerk. Bovenrand en hals zijn 
aan buiten- en binnenkant bruin-rood gevernist; ook op den buik 
zijn twee vernisvlekken, die echter duidelijk een fout zijn van den 
werkman. Dit zoogenaamde korte model is te dateeren in de eerste 
helft van de Ie eeuw. Behalve het door Loeschcke, Halt. bldz. 201/02, 
over dit type gezegde, wijzen wij op de parallellen uit grafveld O in 
Mus. Kam alsook in het Prov. Mus. te Trier (b.v. Inv. Nr. 03.583«, 
uit een graf bij St. Matthias, gedateerd 10 η. Chr., en 06.588/, uiteen 
graf van ca. 20 η. Chr.1). 

1) Vergi, ook Smml. Niessen 2628 (8—16 cM.), Taf. XCIII, Behn, type 147 
en 148, Wallr. Rich. Mus. Keulen/Inv. Nr. 94, e.a. 
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Veelvuldig zijn ook deze fleschjes in blauw-grijze techniek, waarbij 
de hals ook meestal donkerder gevernist is: zoo b.v. in het Prov. 
Mus. te Trier Inv. Nr. 04.890e, in de vroege graven van Andernach 
(Koenen, Andernach, bldz. 221, Taf. VII, 22), waarschijnlijk uit den 
tijd van Tiberius, in de graven van Urmitz (Prov. Mus. Bonn, Inv. 
Nr. 17 850e), alsook in de oudere nederzetting van Wiesbaden (Mus. 
Wiesb. Inv. Nr. 14651). In Haltern is een exemplaar gevonden met 
een steenen stop (Mitt. Alt. Westf.VI, bldz. 47e, Taf. IV, 15). 

TYPE 49 - K a n n e t j e m e t é é n o o r (PI. VIII). 

Vanaf den smallen bovenrand, die een weinig uitsteekt en aan den 
buitenkant schuin naar binnen geprofileerd is, loopt de wand in het 
bovengedeelte eenigszins convex en buigt daarna met een forsche 
buikwelving naar den breeden bodem; hiervan is de onderkant voor
zien van een breede, ondiepe groeve evenals bij eenige schaaltjes 
van type 44A. 

Het oor begint onder aan den bovenrand; de korte arm is gebogen, 
de lange arm loopt een weinig schuin naar binnen en is op de grootste 
buikwijdte vastgehecht; in het midden heeft het bandvormige oor 
een breede groeve. 

Rondom den wand loopen twee paren parallelgroeven, bij de 
oorinplanting even onder den rand en boven de onderste oorinplanting. 
Het materiaal is een zanderige, lichtgele tot bruin-achtige leemsoort 
met veel mica; de buitenkant is rood gevernist.1) 

Hetzelfde type vindt men onder 102 terug in de techniek van het 
aardewerk met ruwen wand. 

1) Voor dergelijke geverniste kannen, vgl. Smml. Niessen Taf. XCVI, 2608 
en XCVIII, 2609, uit witte aarde en met geel-roode е т і з . 
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E - FIJN „NIJMEEGSCH " AARDEWERK 

Inleiding 
In de CC.-collectie zijn van bijzonder belang een reeks scherven 

en een enkel gaaf exemplaar van een fijn gezuiverd aardewerk, dat 
in tint wisselt tusschen een zachte zalmkleur en zacht lichtbruin1) en in 
verschillende stadia van hardheid voorkomt. De fragmenten werden 
gevonden zoowel in graven als in schervenkuilen, alsook bij de jongste 
opgravingen van 1929—31. De zacht gebakken stukken behouden 
tot in de kern dezelfde kleur als aan de oppervlakte, harder gebakken 
fragmenten loopen naar binnen toe in grijzen tint over, terwijl een 
enkel glashard stuk door het bakproces geheel grijs verkleurd is. 
Op een viertal kleine fragmenten ontmoeten we een versiering in 
witte barbotine. 

Dit soort aardewerk, waarvan in het Gem. Mus. en het Mus. 
Kam vele interessante stukken bewaard worden, schijnt speciaal 
met Nijmegen verbonden te zijn. Van andere vindplaatsen is het 
mij geheel onbekend, terwijl het te Nijmegen veelvuldig op het terrein 
van de castra en omgeving gevonden is. 

Het plaatselijk verband met Nijmegen wordt nog versterkt, door
dat we gezien hebben, dat we voor de hooge, slanke vazen van het 
type 38B, die om hun veelvuldig voorkomen hier ter stede terecht 
als karakteristiek Nijmeegsch fabrikaat worden beschouwd (vgl. 
Halt. bldz. 299; Daniels II, bldz. 92), ditzelfde aardewerk vinden. 
Het meest merkwaardige is — zooals bij de beschrijving der typen 
zal blijken —, dat voorwerpen uit verschillende technieken geïmi
teerd zijn, zoowel uit de terra-sigillata als uit de glas-industrie, en 
dat er verband bestaat met inheemsche Latène-umen en met brons
techniek. Daarbij valt het tevens op, hoe de omvorming in het plaat
selijke materiaal gepaard gaat met kleine variaties in den vorm, ja 
hoe de figulus vrij met nieuwe motieven speelt. 

Wat de dateering betreft, niet alleen verschillende vormen, maar 
vooral ook de vindplaatsen wijzen zeker op fabrikatie, die reeds 
vóór het jaar 70 bestaan heeft (graf 81), terwijl gedurende de laatste 
decennia der eerste eeuw, speciaal volgens de vele stukken uit KKH 
in het Mus. Kam en de vele specimina, die binnen de legerplaats 
geregeld gevonden zijn, een levendige fabrikatie van dit aardewerk 
moet hebben voortbestaan2). 

1) Evelein, Gids bldz. 40 groep V, spreekt van oranje-rood aardewerk. 
2) Daniels I I , bldz. 92; wij meenen de onderste tijdgrens vroeger te mogen 

leggen. Voor vondsten van dit materiaal te Ubbergen vergelijke men Breuer, 
Ubbergen, PI. V, 26—29 en 31—33. 
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T Y P E * 5 0 - P l a t b o r d m e t l i c h t g e b o g e n w a n d (Afb.12). 

Meerdere fragmenten zijn van een eenvoudig plat bord; de bodem 
is vlak, zonder eenige profileering en zonder standring; de wand is 
meer of minder gewelfd, de bovenrand, zonder groeve of richel, loopt 
soms in een dunnen kant uit of is een enkele maal naar binnen ge
bogen; de overgang van den wand naar den bodem is niet scherp. 
De grootte dezer borden is blijkbaar zeer verschillend geweest, te 
oordeelen naar het fragment '30,3 met dikken wand. Naar het pa
rallelmateriaal in het Gem. Mus. en Mus. Kam, vooral uit graf-
veld KKH afkomstig, is de binnenkant van den bodem meestal 
vlak, een enkele maal echter versierd met een concentrische groeve 
of een stempeling. 

Volgens de in het Mus. Kam. bewaarde exemplaren komt dit 
type veelvuldig voor in het grafveld KKH van omstreeks het einde 
der eerste eeuw, doch ook werden exemplaren gevonden in de vroegere 
grafvelden E en S1). Verband in vorm kan men zien zoowel met de 
zoogenaamde ,,Pompeianisch-rote" borden als Halt, type 75A, 
waarvan het type van Wiesbaden (ORL. Wiesbaden, bldz. 113, 
С 17, Taf. XIII, 26) waarschijnlijk de laatste uitlooper is, alsook 
met een Latène-vorm zonder bodemring als Koenen, Gefässk. Taf.VIII, 
17. In aanmerking genomen de sterk inheemsche ceramiek van 
Nijmegen en het voorkomen in E en S lijkt het laatste mij het meest 
aanneembaar. 

TYPE *51 - В а к j e m e t i n g e s n o e r d e n w a n d (Afb.12)· 

Slechts een enkel randfragment, Inv. Nr. '29/30, 4, toont, dat ook 
de terra-sigillata-bakjes type 9 in fijn „Nijmeegsch" aardewerk 
werden geïmiteerd. Zoowel buiten als binnen is de insnoering zeer 
scherp; de bovenrand heeft geen randrichel, doch loopt iets dikker 
uit en is horizontaal afgeplat. Een mooi bewaard exemplaar uit het 
grafveld KKH in het Mus. Kam heeft een meer geprononceerden 
bovenrand en laat tevens zien, dat het type ook een tamelijk hoogen 
standring had, die schuin naar buiten staat. 

TYPE *52 - K l e i n e b e k e r (Afb. 12). 

Hieronder vatten we twee bekertypen samen, die de CC.-collectie 
slechts in een paar fragmenten bezit. Het essentieele van type *A is 
de schuine stand van den wand, met een zeer Hchtebinnenwaartsche 

1) Het Gem. Mus. bezit exemplaren uit grafveld RK, b.v. В VII Nr. 47 IX 
en Χ. 
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bulging. Uit een vergelijking met meerdere exemplaren in het Gem. 
Mus. en het Mus. Kam werd duidelijk, dat dit type verschillende 
variaties toelaat. Naast een zeer hoog model ontmoeten we veel
vuldig een lagen vorm; hiervan zijn, naar eenige metingen aan exem
plaren in het Gem. Mus. te oordeelen, de verhoudingen van de totale 

Afb. 12. Vormen van fijn „Nijmeegsch" aardewerk: *60, *61, *62A, »64, бб, *67. (1:2) 

hoogte tot de breedte van den bovenrand zeer afwisselend; naast een 
exemplaar, waarbij de doorsnede aan den rand tot de totale hoogte 
zich verhoudt ongeveer als 5:4, en tot de hoogte zonder den stand-
ring ongeveer als 3 : 21), was bij een andere beker de doorsnede aan 
den rand gelijk aan de hoogte zonder standring2). Onze type-teekening 

1) Exemplaar, gemerkt Η (op den Hunnerberg gevonden); D. aan den rand: 
ca. 9.2., totale Η : 7.6, h. zonder standring : 6.5. 

2) Inv. Nr. В III , 96, gevonden op den Hunnerberg; D. aan den rand: ca. 
10.3, h zonder standring : 10.3. 
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(Afb. 12) is naar het bodemfragment Inv. Nr. '30,6, waarbij de rich
ting van den wand het zekerst kon vastgesteld worden; daarbij bleek, 
dat de verhouding van randdoorsnede en totale hoogte het beste 
kon worden aangenomen naar het eerst genoemde fragment uit het 
Gem. Mus. Wat de versiering van het wandoppervlak betreft, hier valt 
weer een rijke afwisseling te constat eeren. Het meest schijnt wel,,raad-
jesversiering" voor te komen, waarbij de streepjes zoowel verticaal 
als in schuine richting geplaatst zijn. Doch daarnaast vindt men 
andere motieven van louter circulaire groeven of ranken met klimop
bladeren. Langs den bovenrand is meestal een min of meer breede 
band zonder versiering vlak gehouden, terwijl het versierde gedeelte 
veelal boven en beneden door een circulaire groeve wordt begrensd; 
ook vlak onder den bovenrand ontmoet men een smalle groeve. 
De bodem heeft niet steeds den standring, zooals op het afgebeelde 
type. Misschien ligt hier eenig verband met cylindervormige bekers 
als Halt. type 16 van Arretijnsche sigillata en Behn, type 2771). 

*B. Slechts één klein randfragment laat zien, dat ook het bekertype 
met ronden wand en licht naar buiten omgebogen bovenrand, in den 
geest van het terra-nigra-type 32, uit dit fijne materiaal vervaar
digd werd. 

TYPE 53 - S c h o t e l m e t p l a t t e n r a n d , m e t b a r 
b o t i η e-v e г s i e г i η g (PI. VII). 

Dit type is gereconstrueerd naar een groot randfragment, dat 
in graf 81 gevonden werd. De wand is ongeveer halfbolvormig, 
terwijl op een afstand van 0.7 cM. onder den bovenrand in hori
zontalen stand een 3.4 cM. breede ring is aangebracht; deze is een 
weinig gebogen en heeft aan den onderkant vlak bij den buikwand 
een scherpe groeve. De binnenkant van den wand springt, juist op de 
plaats, waar de ring is aangezet, even naar binnen, zoodat daar een 
breede, ondiepe gleuf ontstaat. Op den bovenkant van den ring is 
een zeer zuiver gevormde versiering in barbotine aangebracht, van 
peervormig motief. Geheel de vorm, de licht gebogen ring, de gleuf 
aan den binnenkant, alles toont onmiddellijke overeenkomst met de 
terra-sigillata-kom als Curie, PI. XXXIX, 11 (=0-Pr. PI. LXXI, 10) 
uit de Flavische nederzetting te Newstead, en de kommen uit den-
zelfden tijd, gevonden te Margidunum en Silchester (May. Silchester 
PI. XXXIII, 38, bij O-Pr. PI. LXXI, 11 en 12), aansluitend aan het 

1) Vgl. Breuer, Ubbergen, PI. V, 26, 32 (ook 27), waar verband gezocht 
word met typen van Hofheim; verband tusschen Breuer, o.e. PI. V, 32 en 
Hofh. type 28 A lijkt mij onwaarschijnlijk. 
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type Hofh. 12, waarvan een variant met gebogen ring — echter 
zonder barbotine — voor Aislingen vermeld wordt door Knorr, 
Aislingen, Taf. XVI, 25. Dat komtype heeft ongetwijfeld als voor
beeld gediend. De zeer merkwaardige versiering in barbotine 
pleit voor de zelfstandigheid, waarmede de plaatselijke figulus het 
gegeven model modificeerde. Daar dergelijke versiering op sigillata-
aardewerk op z'n vroegst in den tijd van Nero verwacht mag worden 
(O-Pr. bldz. 212), mogen we type 53 pas in dien tijd dateeren; 
in de laatste decennia der eerste eeuw mogen we dan een verdere 
fabrikatie veronderstellen. 

Op de reconstructie hebben we een standring aangebracht, in aan
sluiting aan de sigillata-voorbeelden, doch in verband met den stand-
ring van type *56 en 59 is deze zoo eenvoudig mogelij к gehouden. 
Ook bij het Gallo-Belgische roode en zwarte aardewerk zien we 
immers steeds den inheemschen standring in veel eenvoudiger vorm 
als bij de betrokken terra-sigillata-voorbeelden. 

TYPE *54 - D e k s e l t j e v a n f ij η a a r d e w e r k (Afb. 12). 

Ook de bekende deksels werden in het fijne plaatselijke materiaal 
gefabriceerd. De opgravingen 1929—31 brachten een groot fragment 
van een 15,4 cM. doorsnede. De wand is licht concaaf gevormd, de 
knop in het midden hol; groeven ontbreken. 

TYPE 55 - S c h a a l m e t r o n d e n s t e e l (Afb. 12). 

Het fragment Inv. Nr. 588 is een handvat uit aardewerk, vaneen 
vorm, die essentieel overeenkomt met Halt. type 29. Van de platte 
schaal is de rand, die onmiddellijk aan den steel aansluit, nog ge
deeltelijk bewaard. Deze horizontale rand heeft een zwak-ingesneden 
groeve. De holle steel is vlak en aan het uiteinde geprofileerd met 
een uitstekenden ring, die door een groeve in twee richels verdeeld 
is; daarna loopt de steel kegelvormig uit en eindigt in een ronden 
knop. Een onmiddellijke parallel biedt het Gem. Mus: het exemplaar 
is hersteld, de steel heeft op het einde een kopje in relief; het bij-
behoorende schenkkannetje is aldaar eveneens bewaard. In wit 
aardewerk vindt men een dergelijk exemplaar in het Wallr. Rich. 
Mus. te Keulen (Inv. Nr. 52), waar de steel eveneens met een masker, 
een Silenusmasker, versierd is. 
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TYPE *5б - P l a t t e s c h a a l , w a a r v a n d e w a n d i n 1 / * 
c i r k e l n a a r b u i t e n i s o m g e b o g e n (PI. VII). 

Het op PI. VII, *5б geteekende type is een reconstructie naar een 
groot randfragment, gevonden in Schk. 79. De wand, in een scherp 
gevormden hoek met den bodem verbonden, loopt aanvankelijk 
schuin buitenwaarts omhoog, buigt op 2/з van de hoogte in een kwart 
cirkel naar buiten om, en eindigt in een dikke, verticale randrichel, 
die in doorsnede ovaalvormig is. De bodem is binnen geheel vlak 
en heeft aan den onderkant een weinig binnen den omtrek een zwakken, 
rechthoekigen standring. Aan den rand is het grootste gedeelte van 
een platten handgreep bewaard. Niet alleen uit den vorm der schaal, 
maar ook uit dezen handgreep spreekt de imitatie van metaaltech
niek. In de omlijning rijk geprofileerd vormen de langwerpige uit-
loopers, die langs den rand van de schaal liggen, een onmiddellijke 
parallel met de wijze, waarop bij bronzen kannen en schalen veelal 
het oor aan den rand is bevestigd. Zeer duidelijk ziet men er in het 
zoogenaamde „vogelkopmotief", dat hier in het materiaal natuurlijk 
tot zijn eenvoudigsten vorm is teruggebracht1). Het ornament op 
den bovenkant van den greep, bestaande uit gebogen en voluut-
vormige lijntjes en tot groepjes vereenigde ronde stippen en knopjes, 
herinnert aan de drijftechniek bij het brons. 

Dat we te doen zouden hebben met een fragment van een trulla, 
wordt niet alleen uitgesloten door den hoogen rand en de scherpe 
verbinding met den bodem i. p. v. een geronden vorm, maar vooral 
ook door de afmetingen; de geheele schaal moet 13,65 cM. doorsnede 
gehad hebben, wat bij het relatief dunne aardewerk te groot is om 
aan een steel gedragen te worden. 

In het Gem. Mus. berust een ander fragment van een dergelijke 
schaal, Inv. Nr. В III, 93, gevonden op den Hunnerberg, waarbij onder 
den handgreep een oortje is aangebracht, dat ongeveer tot aan den 
bodem reikt. Het fragment Breuer, Ubbergen, PI. V, 335, is in zijn 
profiel onmiddellijk verwant aan de CC.-schaal, type *562). 

TYPE *57 - H a l f b o l v o r m i g e k o m (Afb. 12). 

Een merkwaardig fragment is Inv. Nr. '30,1; het is een rand- en 
wandfragment van een groóte kom, die in vorm denken doet aan het 

1) Hetzelfde vindt men bij terra-sigillata-aardewerk; zie Déch. II . PI. VII, 
5 en 8. 

2) Het verband van type *56 met metaaltechniek is duidelijk te zien, als men 
b.v. eens vergelijkt de groóte ronde bronzen schaal met twee gemodelleerde 
horizontale handgrepen in Alt. heidn. Vorz. Band IV, Taf. 36, 2a. 
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terra-sigillata-type 14. Onder den bovenrand loopt een groeve, zoo
dat er een randribbel ontstaat, die aan den buitenkantplat is. Daarop 
volgt een licht gewelfde band in een breedte, zooals aan het genoemde 
sigillata-type van het einde der Ie en het begin der 2e eeuw eigen 
is; vervolgens twee diepe parallelgroeven, waartusschen een flinke 
richel, terwijl de rest van den halfbolvormigen wand volkomen 
vlak is gehouden. Juist ter hoogte van de twee groeven springt 
het wandprofiel aan den binnenkant in, alsof de bovenband er 
afzonderlijk opgezet is. Ik meen in dit type inderdaad een imitatie 
van de sigillata-kommen te mogen zien, zooals deze omstreeks 100 
n. Chr. gefabriceerd werden, en waarbij de Nijmeegsche figulus zich 
van alle wandversiering heeft onthouden. 

TVPE 58 - H a l f b o l v o r m i g b a k j e m e t h o r i z o n t a l e n 
r a n d (PI. VII). 

Van den halfbolvormigen wand is het bovengedeelte wederom 
iets naar buiten gewelfd. De bovenrand bestaat uit een smallen 
horizontalen ring, die naar buiten uitsteekt en aan den buitenkant 
een scherp gevormde, opstaande richel heeft. De bodem wordt ge
vormd door een dunne platte schijf, die als het ware tegen het ronde 
profiel van het bakje aangebracht is. Aan den binnenkant verloopt het 
profiel in een regelmatig gebogen lijn; buiten- en binnenoppervlak 
zijn volkomen vlak. Zoowel in het Gem. Mus. (B XI, b, 18 uit Groes-
beek, V, 58, I uit RK) als in het Mus. Kam worden meerdere exem
plaren bewaard, die onderling slechts verschillen door kleine variaties 
in den vorm van den bovenrand. De stukken schijnen vooral af
komstig uit het grafveld KKH en RK, een plomper type uit O. In 
het type vinden we duidelijk een verband geïllustreerd tusschen 
verschillende technieken; we kunnen dit aardewerk niet scheiden 
van dergelijke glazen bakjes — al hebben deze een standring — als 
Gem. Mus. С I, 15 en 16 (Kabinet Guyot) en Behrens, Bingen I, 
Taf. 6, 7, evenmin als van een bronzen type als Loeschcke, Röm. 
Gefässe, Taf. III, 13 ^. 

TYPE 59 - R i b s с h a a 1 (PI. VII). 

Een prachtig geprofileerde imitatie der bekende glazen ribschalen 
is Inv. Nr. 633 (graf 113). De volledige en zekere reconstructie, met 
name van den platten standring, waar het CC.-fragment juist is 

1) Breuer, Ubbergen, PI. V, 28 is wel het type CC. 68; een vergelijking van 
het profiel met Halt. type 77 lijkt mij uitgesloten. 
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afgebroken, kon geschieden naar een grooter fragment in het Gem. 
Mus., waarvan een teekening mij welwillend door den Heer Daniels 
ten gebruike werd afgestaan. Door de afmetingen, 22 cM. breed en 
9 cM. hoog, en de daardoor gegeven sterk gewelfde lijn van het wand-
profiel is het duidelijk, dat ribschalen als Hofh. glastype 9 tot voor
beeld gediend hebben. Het materiaal brengt met zich mede, dat de 
ribben kantiger gevormd zijn en aldus een driehoekige doorsnede 
hebben. Aan de speciale profileering van den bovenrand, in tegen
stelling met den vlakken rand van de glazen schalen, n. 1. de smalle 
randrichel, gevolgd door een vlak gewelfden band, die langs de boven-
lijn der ribben wederom door een richel wordt afgesloten, zullen 
terra-sigillata-schalen als type 12 en 14 wel niet vreemd geweest 
zijn. Het bij elkaar brengen en vereenigen van deze gegevens uit 
voorbeelden van verschillenden aard en techniek wijst wederom 
op de zelfstandige kunstbeoefening, die ook bij type 53 ter sprake 
kwam. Voor de dateering van dit type, afgezien van de dateering, 
zooals deze uit het betreffende grafcomplex af te leiden is, brengt 
de hooge vorm onmiddellijk verband met het geciteerde glazen type 
uit het vroege Hofheim. Nemen we daarbij de beïnvloeding der ge
noemde terra-sigillata-schalen in aanmerking, dan kunnen we de 
vervaardiging van deze aardewerk-schalen veilig dateeren in de tweede 
helft van Nero's regeering en het begin van den Flavischen tijd. 
Hoe lang deze nog geduurd heeft, is door de weinig bewaarde frag
menten nog niet vast te stellen. 

Van de elders vervaardigde schalen in aardewerk wijzen we speciaal 
op een schaal uit wit aardewerk in het Prov. Mus. te Bonn (Inv. 
Nr. 18 010), onder het aardewerk uit het midden en de tweede helft 
der eerste eeuw (vgl. Lehner, Führer I, bldz. 38, bovenaan) en een 
exemplaar met talrijke zeer smalle ribben, in het Wallr. Rieh. Mus. 
te Keulen (Inv. Nr. 24.355), dat volgens Dr. Fremersdorf rond 100 n. 
Chr. gedateerd moet worden1). Over andere imitaties in geglazuurd 
aardewerk en terra-nigra-techniek, steeds in de laatste decennia 
der 1 e eeuw, spreekt Ritterling, Hofh. bldz. 351,372 tekst, en noot 419. 

TYPE *60 - C y l i n d e r v o r m i g e f l e s e h (PI. VII). 

Type *60 werd gereconstrueerd naar een exemplaar (Inv. Nr. '29/30, 
1), waarvan de volledige hals en een groot gedeelte van den daaraan 
passenden wand kon worden hersteld. De juiste hoogte kon door 
het ontbreken van den bodem niet worden vastgesteld. Verschillende 
exemplaren in het Gem. Mus. en het Mus. Kam toonen aan, dat 

1) Mondelinge mededceling van Dr. Fremersdorf. 
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dergelijke flesschen dezelfde verscheidenheid in doorsnede en hoogte 
bezitten als de bekende ronde glazen flesschen uit de Ie en 2e eeuw 
(vgl. b.v. Hofh. glastype 12). De bovenrand heeft niet den platten 
schuinafloopenden vorm van het glastype, doch bestaat uit een 
concaven kraag; het inspringende en weer zacht naar buiten buigende 
halsprofiel loopt met scherpe groeven in een schuinliggend schouder
stuk over; de schouder buigt scherp om naar den gladden wand, 
die een weinig schuin naar den bodem loopt. Het oor begint onder 
den halskraag, mist het bij de glazen flesschen zoo karakteristieke 
verbindingslid met den halskraag of bovenrand, buigt naar boven 
om en valt verticaal omlaag. De breede lintvorm herinnert aan de 
glazen modellen, doch houdt met name wegens de modelleering in 
enkele breede, vlakke groeven en richels evenzeer verband met ooren 
van de kruiken van aardewerk. Een sprekende vormparallel bezit het 
Wallr. Rich. Mus. te Keulen in een flesch van wit Keulsch fabrikaat 
uit de Ie eeuw (Inv. Nr. 4019); de wand is echter een weinig 
gewelfd en het exemplaar heeft twee ooren. Overigens komen imi
taties van glazen flesschen in aardewerk veelvuldiger voor, zooals 
door Loeschcke aangetoond en geïllustreerd is in zijn Rom. Gefässe, 
bldz. 74 B, Taf. III, 5 en 6. 

Behalve de hier besproken tien typen uit dit aardewerk moeten 
we nog eenige kleine scherf jes vermelden, waarvan het onmogelijk 
vast te stellen is, van welk type ze afkomstig zijn. Ze dragen een 
opgespoten versiering in witte barbotine-techniek, waarom ze waar
schijnlijk omstreeks het einde der Ie eeuw gedateerd moeten worden. 
Voor de beschrijving zie Hoofdst. III, Schk. 33, Inv. Nr. 201, 202, 
206a en b1). 

1) Het Gem. Mus. en Mus. Kam bezitten meerdere andere typen, waarvan 
een systematische bewerking геег wenschelijk zou zijn. 
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F - LAMPEN 

Inleiding 

Voor de typologie der lampen steunen we, uitgaande van den 
vorm, op het fundamenteele werk van Loeschcke „Lampen aus 
Vindonissa",1) en beperken ons dan tot datgene, wat we voor een 
juiste voorstelling onzer lampencollectie noodig achten. Onder het 
bescheiden aantal van 27 exemplaren, die in slechts weinig geschonden 
toestand in het grafveld gevonden zijn, tellen we 18 versierde lampen, 
1 firma-lamp en 8 open lampen. De versierde lampen vertegen
woordigen Vind. IA, IB, 1С, II, IV, en V, de firma-lamp Vind.IX, 
de open lampen Vind. XI, XIII, Fremersdorf type 68; bovendien 
werd één looden lamp gevonden. 

Omtrent de groep der versierde lampen, type 61—64, enkele al
gemeen geldende opmerkingen: de stand der reliefs is steeds zóó, 
dat de onderkant der voorstelling bij de tuit ligt; een enkele valt 
op door de scherpe omlijning, terwijl de meeste afbeeldingen flauwer 
zijn van lijn. Dit moet ongetwijfeld toegeschreven worden aan het 
nabootsen van den vorm (Fremersdorf, bldz. 126/27). Bij slechts 
vijf exemplaren is een afzonderlijke kleine ronde opening aanwezig, 
viermaal in den hals van de tuit en eenmaal op de spiegeltong; 
deze opening verklaren we met Fremersdorf (bldz. 34 vv.) wel het 
beste als lucht-opening. Het aangezette oor is bij de meeste dezer 
lampen rond in doorsnede, met één groeve, ongeveer in het midden; 
een enkele maal glad of ook plat lintvormig met twee groeven; ge
woonlijk is het hoog aangezet, bij type 62 echter zeer laag gehouden. 
Slechts één exemplaar van type 63 heeft geen oor. De bodem is in 
den regel plat en door een vlakke groeve ter zijde onderscheiden van 
den wand; bij twee exemplaren ontbreekt deze groeve, twee andere 
hebben een vlakken standring. De vulopening ligt gewoonlijk ex
centrisch, aangepast bij de reliefvoorstelling, slechts viermaal in het 
midden. Het materiaal is gewoonlijk grijzig-wit, soms helwit, en is 
zachter of harder gebakken; het oppervlak is gevernist in gele of 
lichtbruine, bruine of rood-bruine tint, een enkele maal zelfs glanzend. 
Inv. Nr. 254 is een hard, ongevemist exemplaar, steen-rood en 
zonder oor. 

Dat we meerendeels met produkten uit niet al te ver verwijderde 
fabrieken te doen hebben, ligt wel voor de hand; het materiaal van 
witte pijpaarde doet wellicht denken aan Novaesium, vooral ook 

1) Verwijzingen naar dit werk zijn steeds volgens de „Bandpaginatur". 
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voor de open lampjes, type *67 (vgl. Fremersdorf, bldz. 116, a). Voor 
een mogelijke fabrikatie in Nijmegen zelf deed zich geen enkele 
aanwijziging voor (vgl. Fremersdorf, bldz. 26). 

TYPE 61 - L a m p m e t h o e k i g e t u i t m e t v o l u t e n 
(PI. VIII). 

Dit type correspondeert in vorm geheel met Vind. I en Evelein, 
Lampen IAI (Loeschcke, Vind. bldz. 212 vv. en Evelein, Lampen, 
bldz. 9 w. ) . Onder de elf lampen zijn de drie vormvariaties vertegen
woordigd, naargelang op de tuit de breedte op de hoogte van de 
pit-opening veel geringer is als die bij de voluten-knoppen aan den 
schouderrand (A), of minder klein (B) of iets grooter (C) (vgl. 
Walters, Cat. Lamps, type 78, zonder oor). Bij één lampje (Inv. 
Nr. 579) zijn de voluten ongeveer verdwenen en vinden we op de tuit 
twee halfcirkelvormige kanaaltjes, die in het midden breeder worden 
en geheel volgens het voluten-schema verloopen; de knoppen der 
voluten zijn echter aanwezig. Het ongeacheveerde van het heele 
stuk is een verdere aanwijzing, dat we zeker met een geval van 
sterke nabootsing te doen hebben. Een ander lampje (Inv. Nr. 628) 
is met scheef oor en scheve tuit zeer onsymmetrisch en lijkt haast 
een misbaksel. 

Van de reliefvoorstellingen worden er enkele besproken om hun 
eigenaardigheden. Wat het vormen van nieuwe reliefs betreft door 
verdeeling van een reeds bestaande groep (vgl. Loeschcke, Vind. bldz. 
205 w.) , ontmoeten we het bekende geval van den knielenden gla
diator (Inv. Nr. 12), terwijl ook de afbeelding van louter twee knot
sen op het lampje Inv. Nr. 138 waarschijnlijk in verband staat met 
de voorstelling Vind. Taf. VII, 72, waar zich tusschen de twee knotsen 
nog een beker met twee ooren bevindt. Op twee andere reliefs dient 
de aandacht nog gevestigd te worden. Geen juiste parallel kon ge
vonden worden voor een naakten Cupido n. r. op een klein rotsje 
gezeten (Inv. Nr. 61, Pi. XXI); de rechterarm steekt naar voren 
en is iets opgeheven, de beenen hangen schuin omlaag. De houding 
van de figuur wijst er wel op, dat ook deze voorstelling van een 
grooter geheel is afgenomen. Een zeer mooie groep vinden we op Inv. 
Nr. 20; in scherpe omlijning een wagenmenner met tweespan, n. 1. 
rijdend. Een nauwkeurige parallel vindt men bij Houben-Fied-
ler. Tab. VII, 3. De wagenmenner met den beschermband om het 
middel, een helm op het hoofd, houdt met de vooruitgestoken linker
hand de teugels, die hij tevens om zijn middel heeft geslagen; de 
rechterhand heft boven zijn hoofd de zweep en is juist op het punt 
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te slaan; de figuur helt een weinig naar voren. Deze stand komt dus 
overeen met die van een wagenmenner met vierspan als Hofh. 
Taf. XXIX, 9, Vind. Taf. X, 156 (doch hier het bovenlijf ontbloot), 
Fremersdorf, bldz. 90, type 12 en Behrens, Bingen I, Tafel 19, 5 en II 
Abb. 136, 3. De twee paarden staan met de achterpooten op den 
grond, met de voorpooten opgeheven in galoppeerende houding. 
Toch vormen zij niet dezelfde teekening als het zooeven vermei de 
lampje van Bingen, want de paarden staan veel verder voorbij elkaar 
geschoven, zoodat van het achterste paard de geheele nek, de voor
pooten en de kop vrij zijn en ook de ruimte tusschen de achterpooten 
van het achterste en het voorste paard zoo groot is, dat daartusschen 
ongeveer de helft van het tweede rad van den wagen afgebeeld is. 
De geheele groep vertoont een bewonderswaardige levendigheid 
en een myronische acuutheid van handehng. 

Loeschcke (Vind. bldz. 217/18) dateert het type A vooral in den 
lateren tijd van Augustus en de periode van Tiberius, type В na 
den tijd van Tiberius, type С vanaf ongeveer het midden der Ie 
eeuw. Volgens onze graven kom t type A zeker in de jaren na Tiberius 
voor (zie Hoofdst. III, graf 77). Dat Loeschckes dateering zeer globaal 
is, en met name ook van type С voor de Nijmeegsche grafvelden 
veel wijder, blijkt al uit een kort overzicht van de lampen van dit 
type in het Mus. Kam (Evelein, Lampen, tabel bldz. 10—13); van 
de zeker gelocaliseerde vondsten komt A vooral voor in E en S, В 
zeven maal in O, E en S en acht maal in KKH, terwijl С met den 
schoudervorm Vind. Abb. 2, IV, door Loeschcke meer in het vierde 
kwartaal der Ie eeuw gedateerd, niet alleen in KKH, doch ook in 
de vroegere velden O, E en S voorkomt. De dateeringsgrens van С 
kan dus zeker tot in het tweede kwartaal der 1 e eeuw teruggeschoven 
worden. 

TYPE 6 2 - L a m p m e t h o e k i g e t u i t , d i e i n d e s c h o u 
d e r s o v e r g a a t (PI. VIII). 

De vorm is als Vind. II; de afhangende schouder mist alle ver
siering en is slechts door één circulaire groeve geprofileerd. Van de 
rozet met 19 blaadjes, die den spiegel siert, kon ik geen volkomen 
juiste parallel vinden. Het oortje is klein en zeer laag aangezet, de 
bodem iets concaaf. Loeschcke dateert zoowel het type als de rozet-
versiering in den vroegen keizertijd, ofschoon toch na Augustus 
(Loeschcke, Vind. bldz. 221 en 238). 
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TYPE 6 3 - L a m p m e t r o n d e t u i t e n v o l u t e n (PI. Vili). 

Van denzelfden vorm als Vind. IV en Evelein, Lampen, IAIII 
(vgl. Walters, Cat. Lamps, type 81) hebben deze lampen ook dezelfde 
verscheidenheid in schouderprofiel (Loeschcke, Vind bldz. 225). 
We ontmoeten schouders van het type Vind. Abb. 2, III, V,VI, 
alsook een zuiver rond gevormden rand zonder profileering. Van 
twee lampjes is de spiegel grootendeels gerestaureerd, doch het 
relatief groóte gedeelte, dat nog aanwezig was, gaf geen enkele aan
duiding van een versiering. Bij het gehoornde kopje op Inv. Nr. 581 
zijn in tegenstelling met Vind, bldz. 362 de hoorntjes zeer duidelijk 
aanwezig1); de palmet laat een zevental bladeren veronderstellen, 
hoewel de omlijning minder scherp is. Juist het minder scherpe van 
het totale relief rechtvaardigt de veronderstelling, dat we met een 
navorming te doen hebben. Indien dit zoo is, dan is deze navorming 
beter geslaagd als bij de lampjes uit Vindonissa, waar de hoorntjes 
ontbreken, ofwel het gehoornde type gaat op een andere oorspronke
lijke voorstelling terug. 

Dit lampentype is volgens Loeschcke gedurende de geheele 1 e eeuw 
in gebruik, zelfs tot in de 2e eeuw, waarmede de Nijmeegsche vondsten 
in de grafvelden E, S, KKH, en een enkele in RK, WW en KL over
eenkomen (Evelein, Lampen, bldz. 16). 

TYPE 6 4 - L a m p m e t r o n d e t u i t e n v o l u u t o p d e n 
s c h o u d e r (PI. VIII). 

Eigenaardig is, dat dit type, overeenkomend met Vind. V (Loesch
cke, Vind. bldz. 228; vgl. Walters, Cat. Lamps, type 85), zoo schaarsch 
vertegenwoordigd is in Nijmegen. Terwijl de CC.-collectie slechts 
één exemplaar bezit, vinden we voor het Mus. Kam slechts vijf 
lampen vermeld onder nummer IAIV. (Evelein, Lampen, bldz. 19). 
De afhangende onversierde schouder is een kleine variant op Vind. 
Abb. 2, Vila, doordat een derde groeve op den schouder een ring 
meer doet ontstaan als bij de onversierde lampen Vind. type V, en 
het schoudertype dus een tusschenvorm is tusschen Vind. Abb. 
Vile en Villa. 

De dateering valt volgens Loeschcke vooral in het 2e en 3e 
kwartaal der Ie eeuw (Loeschcke, Vind. bldz. 232). 

1) Voor het Italische voorbeeld, waarop dit type teruggaat, zie Smml. 
Niessen, Taf. LXXX, 1819. 
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TYPE *65. - F i r m a - l a m p z o n d e r k a n a a l (PI. VIII). 

Op het grafveld werd eveneens een firma-lamp gevonden van het 
type Vind. IX (vgl. Walters, Cat. Lamps, type 93), waarbij we met 
Loeschcke (-Vind. bldz. 256, noot 158) de uitdrukking ,,met gesloten 
kanaal" liever vervangen door: lamp zonder kanaal. Het oor is uit 
den vorm meegemaakt. De schouderring is gesloten en op de tuit 
bevindt zich een gleuf, die bij de lontopening rond toeloopt. De lamp 
is van bruin-rood aardewerk en in dezelfde kleur glanzend gevernist. 
Op den onderkant van den bodem staat een door het navormen 
sterk afgesleten naamstempel; naar de weinige nog leesbare resten 
te oordeelen meen ik den naam E V C A R P I te mogen recon-
strueeren (vgl. id. bldz. 276 en 292, bldz. 430, 792—793 op lampen 
zonder oor, 794—798 op lampen met oor), een naam, die ook meer
malen op de andere graf velden gevonden is (Evelein, Lampen, bldz. 33, 
34, 35, uit de grafvelden KKH en RK). 

Volgens Loeschcke ligt de vroegste dateering van deze lampen 
om 75 n. Chr., waarmede de vondsten te Nijmegen geheel overeen
komen. Van de firma-lampen in het Mus. Kam, wier vindplaats 
bekend is, werd er geen enkele in de vroege grafvelden O, E en S 
gevonden (Evelein, Lampen, bldz. 41 w.) . Ons type 65= Evelein, 
Lampen, firma-lampen type А1 (о. с bldz. 29 w . en PI. VII, 1 en 2), 
werd wel veel gevonden in KKH. Wanneer dan ook de Clg. Leyd. 
de eenige firma-lamp, Inv. Nr. 516, in een graf vermeldt tezamen 
met een urn, die ,,in andere handen is overgegaan", worden we hier 
te weinig gesteund om een werkelijk graf te aanvaarden. Bovendien 
geeft de vergelijking van den Clg. Leyd. met de Aant. Leyd. en de 
correctie-lijst duidelijk aan, dat hier een kleine verwarring in het 
spel geweest is, die we helaas niet meer kunnen corrigeeren en waar
door de herkomst van de lamp geheel en al twijfelachtig wordt1). 
Een paar exemplaren, gevonden bij de jongste opgravingen, worden 
in het betreffende hoofdstuk vermeld. 

TYPE 6 6 - A c h t - v o r m i g e , o p e n l a m p (PI. VIII). 

De algemeene vorm is als Vind. type XI en Evelein, Lampen, 
ICI. De vroege, gedrongen vorm komt niet voor. Het oor is rond, 
met een groeve in het midden, en los aan de lamp gezet of het is uit 
den vorm meegemodelleerd en heeft den vorm van het firma-oor 
of het ontbreekt en is dan vervangen door een klein puntig knob
beltje op den bovenrand van de lamp. Alle exemplaren hebben een 

1) In den catalogus der graven enz. heb ik dit nummer dan ook niet als 
grafvondst vermeld. 
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standring; deze is bij de lampen, die uit grijs, soms gepolijst, aarde
werk vervaardigd zijn, relatief hoog evenals de wand. Slechts twee 
lampen uit wit of grijsachtig wit materiaal met het oor als bij de 
firma-lampen hebben een lagen en onverzorgden standring. Het 
exemplaar uit het grijswitte materiaal (Inv. Nr. 515) was volgens 
de weinige bewaarde sporen rood-bruin gevernist, en zeer schilferig. 
Dit is dezelfde techniek, die Evelein bespreekt voor acht-vormige lam
pen met firma-oor (Evelein, Lampen, bldz. 45) en voor de firma-lam
pen onder techniek III, A (id. bldz. 35 en 38). In overeenstemming 
met deze techniek is ook de lamp uit witte aarde (Inv. Nr. 561) geel
bruin gevernist en zéér laag van model. Een dergelijk laag model 
is eveneens gevonden in grafveld E en mogen we met Evelein be
schouwen als een overgang van het lage type zonder standring 
naar het gewone type met standring (Evelein, Lampen, bldz. 45, 47 
II en PI. XI, 32). Het voorkomen van acht-vormige lampen met 
standring in de grafvelden E en CC is een aanwijzing, dat de door 
Loeschcke gegeven aanvangsdateering, laatste kwartaal der 1 e eeuw, 
in ruimen zin genomen moet worden en deze lampen zeker reeds 
in den tijd van Nero in Nijmegen in gebruik waren. 

TYPE * 6 7 - P l a t r o n d l a m p j e (PI. VIII). 
Op het grafveld zelf werd slechts één exemplaar gevonden, dat 

overeenkomt met Vind. type XIIIC (vgl.Evelein, Lampen, bldz. 48 vv. 
en PI. XII): de vorm is laag, de opening boven is kleiner als de bodem, 
terwijl om de opening geen afzonderlijke rand aanwezig is; het 
liggende steeltje is horizontaal doorboord, de bodem op het wiel 
afgedraaid. Om de vindplaats, n.l. een schervenkuil, en tevens in 
verband met een gelijkend exemplaar, dat elders op het college-
terrein binnen de legerplaats van het 10e legioen gevonden werd, 
moeten we het wel in verband brengen met die militaire nederzetting 
van het einde der Ie eeuw. 

TYPE 6 8 - O v a a l - g e r e k t e l a m p , m e t o p e n s p i e g e l 
(PI. VIII). 
Van het ééne exemplaar, dat op het grafveld gevonden is, zijn de 

linker schouderrand en het tuitblad gerestaureerd. De schouder-
rand is vlak, zonder versiering; op eenigen afstand van de tuit waren 
aan de zijwanden nog de onderste helften van twee knoppen over, 
die zeker rudimenten zijn van versiering met voluten als bij type 61. 
Deze knoppen schijnen niet altijd aanwezig te zijn; in het Gem. 
Mus. wordt een exemplaar (B. B. X, 5, uit Kabinet Guyot) bewaard, 
waar deze knoppen ontbreken, evenals bij het gerestaureerde type 
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Fremersdorf 68. Een andere variant is het type, waarbij op den 
schouderrand ingekerfde lijnen zijn aangebracht, die straalsgewijze 
naar den spiegelrand loopen, terwijl ook de spiegelbasis met in
kervingen versierd is; aldus een exemplaar in Evelein, Lampen, 
bldz. 24, 1 en PI. VI, 1 uit grafveld S, alsook een paar lampen in het 
Prov. Mus. Bonn uit de Ie eeuw (Inv. Nr. 10 995 en 8340), waarbij 
de spiegelbasis bovenaan boogvormig uitgehold is1). 

We kunnen dus onderscheiden een type met gladden schouder-
ring, met of zonder twee knoppen, en een type met inkervingen op 
schouder en spiegelbasis, die rechtlijnig of uitgehold kan zijn. Wordt 
dit type in het Museum te Bonn blijkbaar onder de eivormige lampen 
gerekend (vgl. Lehner, Führer I, bldz. 41), in aansluiting bij Fremers
dorf lijkt het wel beter te spreken van ovalen lamp met open spiegel. 
Immers, al mag in de versiering op den schouderrand en wellicht 
ook in den vorm eenige overeenkomst zijn met de eenvoudige lampen 
als Vind. type VII (zie Loeschcke, Vind. Taf. III en XVII, Nr. 649), 
van de bij eivormige lampen zoo karakteristieke ronde opening in 
het midden is hier geen sprake, nu de totale spiegel ontbreekt en de 
resteerende schouderrand naar binnen evenzeer is afgerond als naar 
buiten. Bovendien wijkt het CC.-type door de knoppen bij de tuit 
van de eivormige lampen af. 

Ook het oor is — bij de Nijmeegsche exemplaren tenminste — niet 
het firma-oor (zie Vind. 1. c) , maar het ronde oor met een groeve 
in het midden. De dateering vanaf minstens ongeveer omtrent het 
midden der Ie eeuw (zie Fremersdorf, bldz. 108) wordt door de Nij
meegsche lampen uit S en CC bevestigd. 

TYPE * 6 9 - O p e n l o o d e n l a m p (PI. VIII). 
In een schervenkuil is een looden lamp gevonden, waarvan het 

infundibulum bestaat uit een rond, plat schaaltje met bijna verti
caal staanden wand zonder een tuit, in welken vorm dan ook. De wand 
is zeer laag en loopt naar het handvat toe langzaam omhoog. Dit 
handvat bestaat uit een dikke looden staaf, in doorsnede rechthoekig, 
die op eenigen afstand van het infundibulum met een scherpen knik 
opwaarts buigt en in een krul is omgedraaid. De vorm is plomp en 
onregelmatig2). 

Tot duidelijk overzicht van de lampen der CC.-collectie voegen 
we twee tabellen toe, waarvan tabel I de versierde lampen bevat, tabel 
II de onversierde. 

1) Ook in de graven bij St. Matthias te Trier is type 68 gevonden: Prov. 
Mus. Trier Inv. Nr. 03.511. 

2) Een looden open platte lamp, doch met een tuit werd nog gevonden 
op den Hunnerberg en berust in het Gem. Mus.; vgl. Verslag 1918, bldz. 3, 
E IX, 6b. 
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LAMPENTABEL 

Inv. Nr. 

20 
456 

12 

61 

133 

Vindpl. Type 

223 

488 

679 

617 

628 
130 

Gr. 3 
Gr. 77 

Gr. 2 

Gr. 7 

Gr. 24 

Gr. 37 

Gr. 81 

Gr. 102 

Gr. 108 

Gr. 113 
Gr. 23 

61A 
61A 

61B 

Θ1Β 

61B 

61B 

61B 

61B 

61B 

61B 
61C 

Schouder 

± V. I l l« 
V. I l la 

V. III6 

V. IVO 

V. IVa 

Voorstelling 

Wagenmenner met tweespan n.l. 
Dansende Bacchante n.r. 

Knielende vuistvechter n.r. 

Cupido, zittend op rots, n.r. 
(PI. XXI) 

Twee verticale knotsen. 

V. IVa 

V. I l la 

V. IV6 

ν. m 

rond 
± V. І Ь 

Plaats v. 
d. vulop. 

excentr. 

Luch 

Buste van Mercurius n.r., met 
petasus en caduceus. 

Schrijdende Minerva n.l. 

Zonder voorstelling. 

Pegasus n.r. 

Zonder voorstelling 
Altaar tusschen twee sprenkel 

takken(?) 

in midd 

excentr. 

excentr. 



SIERDE LAMPEN 

Oor 

Ier· 
2 gr. 

1 richel. 

2 gr. 

1 gr-

1 gr-

1 gr-

geres
taureerd 

1 gr-

1 gr· 

Parallelen 

Houben—Fiedler, Tab. VII, 3. ' 
Vind. type I, bldz. 362, 28 en Taf. 

V, 28. 
Vind, type I, bldz. 373, 164, 
type IV, bldz. 398, 448—464 en 
Taf. X, 448; Behrens, Bingen II, 
Abb. 136, 8; Evelcin, Lampen, 
type IB, bldz. 11, 28 en Taf. I, 28. 

Evelein, Lampen, type 1С, bldz. 
12, 64—56 en PI. I I , 65. 

Opmerkingen 

Vind, type I, bldz. 359, 4 en Taf. 
IV, 4; Evelein, Lampen, type IB, 
bldz. 11, 24—27, type 1С, bldz. 
12, 48 en PI. I I , 48. 

Walters, Cat. Lamps Nr. 775 en PI. 
XXV, 775; Vind, type IV, bldz. 
388, 331—335 en Taf. IV, 331. 

Hofh. bldz. 266, 27 en Taf. XXIX, 
3; Houben—Fiedler, Tab. XXXII 
3. 

Hoíh. bldz. 266, 11 en Taf. XXIX, 
11; Vind. type I, bldz. 374, 1 O S 
ISI en Taf. XI, 168; Behrens, Bin 
gen I. Taf. 19, 4 en II Abb. 136, 4; 
Evelein, Lampen, type 1С, bldz. 
13, 68—69 en PI. I I 68 en 69. 

Schema van zittende Cupido veel
vuldig op Terra-Sigillata van 
Lezoux; Déch. 259—263. 

Kam 65 is uit KKH. Nog in 1931 
werd bij een grafvondst in den 
tuin van den Heer A. Rutgers v. 
d. Loef f in de Barbarossastraat 
een lampje van dit type met twee 
knotsen gevonden. Dezelfde voor
stelling met beker tusschen de 
knotsen: Vind. type I, bldz. 336, 
72 en Taf. VII, 72. 

Kam 24 is uit E, 27 uit KKH, 48 
uit O. 

In Vind. dus op een ander type; 
daar ligt ook de vulopening dichter 
bij de figuur. 

In plaats van de voluten meer 
twee boogvormige kanaaltjes; mo
delleering van bovenvlak zeer 
vlak. 

Voorstelling zeer flauw. Exemplaar 
Houben—Fiedler is op type als 
CC. 63. 

Model is scheef. 
Kam, 68 is uit E. 



LAMPENTABEL 

Inv. Nr. Vindpl. Type 

12 

13 

14 
16 

16 

17 

18 

138 

53 

254 
547 

581 

640 

604 

Gr. 26 

Gr. 5 

Gr. 43 
Gr. 89 

Gr. 103 

Gr. 114 

Gr. 107 

62 

63 

63 
63 

63 

63 

64 

Schouder 

V. II 

± V. lila 

V. V 
V. I l la 

V. Vla 

rond 

V. I l la/ 
Vi l la 

Voorstelling 

Rozet van 19 blaadjes. 

Plaats v. 
d. vulop. 

in midd. 

Lucht 

Rozet van 4 smalle bladeren in 
kruisvorm. 

Zonder voorstelling. 
Venus met amoretten, toilet 

makend, zittend n.l. 
Gehoci-nd kopje, waaronder een 

palmet van 7 bladeren. 

Zonder voorstelling. 

Zonder voorstelling. 

(midden) 
excentr. 

(midden) 

in midd. 

aan 

aam 

N.B.: V = Vind. Abb. 2, waarnaar de vormen van den schouderrand getypeerd zijn. 
gr = groeve. 
st.ring= standring. 

LAMPENTABEL II 

Inv. Nr. Vindpl. Type 

19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

616 

106 

323 
476 
515 
561 
245 

393 

233 

Gr. 84 

Gr. 16 

Gr. 62 
Schk. 80 
Gr. 83 
Schk. 96 
Schk. 42 

Gr. 66 

Schk. 39 

65 

66 

66 
66 
66 
66 
67 

68 

69 

Bodemvorm 

vlak, met onduidelij ken stempel. 

scherp gevormde ring. 

bodemring onscherp. 
„ hoog. 

laag. 
laag. 
afgedraaid, 
smal en niet vlak. 

onregelmatig vlak. 

Oor 

firma-oor. 

rond, 1 gr. 

i.p.v. oor een knobb 
(rond, 1 gr.), 
firma-oor. 
firma-oor. 
horizontaal doorboor 
steeltje. 

(rond, 1 gr.). 

aan het einde omgekru 
steel. 



ERSIERDE LAMPEN 

dem Oor Parallelen 

ak, gr. 

ak, gr. 

ak, gr. 
ak, gr. 

• ring. 

vlak 

ak, gr. 

rond 

1 gr-

1 gr· 

1 gr-

1 gr. 

R. G. Centr. Mus. Mainz. Inv. 
Nr. 4669; Prov. Mus. Trier Inv. 
Nr. 02, 197. 

Vind. type IV, bldz. 389, 344 en 
Taf. IV, 344. 

(Vind. type I, bldz. 362, 29—48 en 
Taf. V, 29). 

Opmerkingen 

Geen volkomen parallel; behoort 
bij lampen met rozetten als Vind. 
Taf. XV, 302—308 en Fremers-
dorf, type 49—51. 

Onderste blad gerestaureerd. 

Spiegel grootendeels gerestaureerd. 

Bij de lampen van Vind. ontbreken 
de hoomtjes (Vind. bldz. 362 
(20)); id. geeft als wel aanwezig 
bij: Smml. Inguimbert-Parijs.type 
1С; Kat. Niessen Taf. LXXX. 
1819 en Ermitage, Waldhauer 
185, type IV. 

Spiegel grootendeels, oor geheel 
restaureerd. 

NVERSIERDE LAMPEN 

Parallel-type 

ind. type IX. Evelein, Lampen, IBA 1 

Ind. type XI; Behrens, Bingen II , 
Abb. 138, 6; Evelein, Lampen, ICI. 

id. 
id. 
id. 
id. 

'ïnd. type XIIIC; Evelein, Lampen 
ICIII. 
remersdorf, type 68. 

Opmerkingen 

Vulopening in het midden. 
Stempel: waarsch. EVCARPI. 

Oor gerestaureerd. 

Gerestaureerd aan de tuit; geheele model laag. 

Verder Gem. Mus. B.B. X 6; Evelein, Lampen, 
bldz. 24, 1; Prov. Mus. Bonn 10 996 en 8340; id. 
Trier 03. 511. 

Vgl. Verslag 1918, bldz. 3, E IX, 6 ft. 



G - KRUIKEN EN TECHNISCH VERWANT AARDEWERK 

Inleiding 

Behalve eenige exemplaren, waarvan het oor geheel of gedeeltelijk 
ontbreekt, zijn de ruim zeventig kruiken uit het graf veld gaaf bewaard 
of konden hersteld worden. In hun vorm komen zij hoofdzakelijk 
overeen met de kruiktypen der verschillende vindplaatsen uit de eerste 
helft der 1ste eeuw na Chr.: Haltern, de graven van Coblenz-Neuendorf, 
de vroege vondsten van Andernach, Urmitz, Trier, Hofheim e.a. 
Meerdere vormen komen ook op het einde der 1 e eeuw en zelfs in de 
2e eeuw voor; men vergelijke b.v. type 78 met ORL. Wiesbaden, 
Taf. XIV, 4, XV, 55 w . , type 82 met id. Taf. XIII, 4, XV 61 en 62. 
Terwijl aldus sommige vormen karakteristiek zijn voor de eerste zes 
à zeven decennia, kunnen andere op zich voor dateering moeilijk 
aangewend worden. 

De meeste kruiken hebben een soort standring, die in doorsnede 
gewoonlijk ongeveer rechthoekig is; het bodemvlak is aan den onder
kant meestal concaaf gevormd, dikwijls met een breede groeve, vlak 
binnen den standring. Slechts weinig kruiken rusten op den eigenlijken 
bodemrand, waarbij somtijds door een circulaire groeve rondom den 
wand van de kruik, even boven den bodem, de illusie gewekt wordt 
van een standring1). 

De technieken der kruiken kunnen tot vier hoofdgroepen worden 
teruggebracht2). 

I. Betrekkelijk weinig kruiken zijn vervaardigd uit een zuivere, 
witte pijpaarde, die zacht aanvoelt; eenige hebben een zeer sterk 
mica-gehalte, een enkel exemplaar bovendien een bijmengsel van 
rood-bruin gekleurde korrels (zie onder II). Het oppervlak is meestal 
zeer glad, soms als het ware met een gepolijst laagje overstreken en 
iets rosig van tint. Voor deze techniek vergelijke men Halt. bldz. 226, 
type 47 en Hofh. bldz. 276, 4. 

II. De meeste kruiken zijn van een grijsachtig witte pijpaarde, 
die in de kern veelal bruin of rose getint is en een enkele maal week 
aanvoelt; alle zijn min of meer gemengd met fijne kiezel en bevatten 
een licht mica-gehalte, soms ook pyriet-deeltjes; bij vele is de aarde 
vermengd met grootere en kleinere rood-bruine korrels, die aan de 
oppervlakte als strepen uitgevlakt zijn. Over ditzelfde verschijnsel 
spreekt Ritterling, Hofh. bldz. 276, 1 en vermeldt daarbij een lichte 

1) Zie voor een dergelijk verschijnsel bij het inheemsche aardewerk o.a. 
type 30. 

2) Deze tecbnieknummering is ook in den catalogus gebruikt. 
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menging met „Ziegelmehl". De tint van den buitenkant is meermalen 
geelachtig, soms zelfs naar het bruinachtige toe. Of dit een resultaat 
is van menging of van het bakproces, is niet duidelijk; wellicht kan 
ook van een „patina" gesproken worden. 

III. Een enkel exemplaar uit de collectie van het grafveld, doch 
meerdere scherven van de opgravingen '29—31, zijn een imitatie van 
de pijpaarden kruiken. De kruik is vervaardigd uit een steenrood 
gebakken leemsoort, sterk met kiezel vermengd, terwijl het oppervlak 
met een dun laagje lichtgeel gekleurde pijpaarde overtrokken is. 
Gezien het materiaal van de kern, is het misschien mogelijk, dat we 
te doen hebben met een imitatie, die in dezelfde fabriek vervaardigd 
is als het „baksteenachtige" aardewerk, waarover onder H gesproken 
wordt (zie bldz. 104) ^. 

IV. Een paar kruiken zijn van een lichtbruin, hier en daar rood
achtig gevlekt leem, welke gemengd is met kiezel en een meer of 
minder sterk mica-gehalte vertoont; de buitenkant voelt ruw-zande-
rig aan. 

V. Geheel van de vorige techniek verschillend is een grijs-bruine 
leemsoort, met een aanzienlijke hoeveelheid bruin-roode korrels; de 
bouw van den wand is als in lagen, zoodat de buitenkant zeer sterk 
afschilfert. 

De hier genoemde leemsoorten zijn niet tot een bepaald type van 
kruiken beperkt, zoodat blijkbaar in de verschillende fabrieken ver
schillende typen vervaardigd werden (vgl. Hofh. bldz. 275, IV). 

TYPE 7 0 - K r u i k m e t t r e c h t e r v o r m i g e n h a l s (PI. IX). 

Dit type, uit techniek II, komt het meest overeen met Halt. type 47, 
dat door Loeschcke (Halt. bldz. 226) in de laatste jaren van die neder
zetting gedateerd wordt. Naar boven toe is de hals wijd trechtervor
mig; de bovenrand steekt ver naar buiten uit en is aan den zijkant 
gegroefd in den geest als Halt. Abb. 24, 3. Het ongeveer rechthoekig 
omgebogen oor heeft den vroeg-platten bandvorm. Een kleine variatie 
bestaat hierin, dat men den hals onderaan een weinig heeft inge-
knepen en de totale vorm aanzienlijk gedrungener is dan het type 
van Haltern. Zeker moeten deze kruiken gedateerd worden in de 
vroegste decennia der 1 e eeuw. 

1) We hebben hier niet te doen met het „blauw-roode" aardewerk uit 
Xanten, waarover Loeschcke, Halt. bldz. 107 vv., vooral bldz. 111 en Hagen, 
Fürstenberg, bldz. 343 w . handelen. 

89 



TYPE 71 - K r u i k m e t s c h u i n e n k r a a g (PI. IX). 

Het materiaal van deze kruiken is de witte pijpaarde nr. I, met hier 
en daar kwarts-stukjes en pyriet. De loodlijn uit den buitensten 
kraagrand valt relatief ver buiten den voet van den hals, een kenmerk 
van kruiken uit het begin van de eerste eeuw (Halt. bldz. 224, An-
merk. 1). De buikvorm is als Halt. type 48, de aan den binnenkant 
trechtervormige mond in den geest van Halt. Abb. 24, 4b, terwijl 
op den buitenkant van den kraag soms twee groeven zijn aangebracht 
als Halt. Abb. 24, 1, of een enkele groeve bij de bovenste inplanting, 
in den geest van Halt. Abb. 24, 4a. Naast deze sterke overeenkomsten 
met vroege kruiken zijn er elementen, die op overeenkomst met het 
aardewerk van Hofheim wijzen. De buitenkant van den nog breed 
uitstaanden kraag is reeds merkelijk schuin, terwijl de bovenrand van 
den mond schuin naar buiten afgeplat is; de hals is van onderaf niet 
meer trechtervormig, doch loopt benedenwaarts naar buiten uit; een 
mengeling dus in den vorm van vroege elementen met elementen uit 
den tijd van Hofheim. Wellicht is het niet gewaagd als hoofddateering 
het tweede kwartaal van de Ie eeuw aan te nemen. 

We onderscheiden een type A en B, naarmate de grootste breedte 
van den buik ongeveer in het midden of daaronder ligt; in het tweede 
geval, type B, vertoont de buikvorm dan eenige gelijkenis met type 79, 
waarvan het evenwel wezenlijk onderscheiden is door den vorm van 
hals en mond. 

TYPE 72 - K r u i k m e t p l a t t e n k r a a g (PI. IX). 

Een volledig exemplaar van dit type is in de kern grijs, ruw en hard 
gebakken en sterk gemengd met fijne kiezel, terwijl men aan het 
bruinachtig gekleurde oppervlak eenige mica en rood-bruine korrels 
kan waarnemen. 

Het lage, konisch gevormde halsje heeft aan den mond een breed 
uitstekenden, volkomen plat ge vormden ring. In den mondring begint 
het dunne bandvormige oor en loopt met een licht gebogen hoek een 
weinig schuin omlaag. De grootste breedte van den buik ligt boven 
het midden; daarna loopt het profiel schuin naar den bodem met een 
lichte neiging naar binnen. De bodem is even gewelfd en heeft geen 
standring, zoodat het kruikje op den bodemrand rust. Dit type lijkt 
mij hierom merkwaardig, omdat het volledige kruikje Inv. Nr. 541 
zoowel om de erbij gevonden voorwerpen alsook met name om den 
vorm van het oor als een vroeg type gekarakteriseerd wordt, terwijl 
tevens in het onderste buikprofiel de latere tendenz al aanwezig is 
van een lichte binnenwaartsche inbuiging. Een vormparallel vindt 
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men in een „blauw-grijzen" kan uit de graven van den tijd van Augus
tus bij Coblenz-Neuerdorf (Günther, Cobl.-Neuend. bldz. 79, Fig. 4, 9, 
Grabstätte A), terwijl in het Prov. Mus. Bonn (Inv. Nr. 15 169) een 
pijpaarden kruik van groot model bewaard wordt, waarbij het oor 
op dezelfde manier aan den rand aangezet is; deze kruik is daar ge
dateerd in de eerste helft van de eerste eeuw 1). 

TYPE 73 - K r u i k j e m e t h o r i z o n t a a l g e g r o e f d e n 
k r a a g (PI. IX). 

De breed naar buiten uitstaande kraag is door een horizontale 
groeve in twee forsche ribbels verdeeld, waarvan de onderste een 
weinig overhangt. Bovenaan is de hals breeder dan bij den schouder, 
zoodat het geheele type nog trechtervormig is (vgl. type 70); dit wijst 
nog sterk op de eerste helft der eerste eeuw. Hiermede stemt overeen, 
dat Collingwood, Archaeol. bldz. 228, 52—53 het ontstaan van dit 
type dateert vóór het type CC. 76, met meermaals geribbelden kraag, 
terwijl deze kruikvorm op zijn beurt vanaf den tijd van Tiberius 
gedateerd wordt. Toch komt de geribde kraagvorm ook nog later voor, 
b.v. in de vroege nederzetting te Newstead (Curie, bldz. 261, PI. 
XLIX B, 2 en 4 en fig. 33, 6). De schouder is slechts weinig gewelfd, 
en na een tamelijk sterken wandknik verloopt de buik kegelvormig 
naar een smallen bodem. Deze is voorzien van een standring, die aan 
den buitenkant rond geprofileerd is. Het onhandig aangezette oortje 
is lintvormig en door twee groeven in drie vlakke banden verdeeld. 

TYPE 7 4 - K l e i n o o r k a n n e t j e (PI. IX; vgl. Bijvanck, Nij
megen, bldz. 110, afb. 6). 

Meestal zijn ze vervaardigd uit de witte pijpaarde nr. I, aan den 
buitenkant soms geelachtig, of licht vermengd met rood-bruine kor
rels. Een enkel exemplaar is van hard, ruw aardewerk, bruin-rood 
gekleurd en met kiezel gemengd, en zou dus volgens het materiaal 
meer tot het aardewerk met ruwen wand behooren; het is blijkbaar 
een imitatie van de fijnere pijpaarden soort. 

De kleine kannetjes hebben een relatief breeden buik, waarvan de 
grootste breedte beneden het midden ligt; naar boven toe loopt het 
profiel eerst sterk naar binnen tot een smal hakje om onmiddellijk 

1) Overigens heeft dit exemplaar meerdere eigenaardige afwijkingen van 
het CC.-type; tegenover het oor bevindt zich een giettuitje, boven den bodem 
loopt het wandprofiel niet naar binnen, terwijl schouder en buik tot ongeveer 
het midden geteekend zijn met parallelbanden, afwisselend in de kleur van de 
pijpaarde en donkerder van tint. 
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weergeleidelijknaarbuitenomte buigen tot een zeer breeden trechter-
vormigen mond, die sterk herinnert aan de kruiken type 70 en 71. 
Het onhandig dik gevormde oor is onmiddellijk onder aan den boven-
rand vastgezet (vgl. o.a. type 80); een enkele maal is het plat, meestal 
met een groeve in het midden. Het relatief breede voetje is plat of 
heeft een standring, die aan den buitenkant schuin of rond geprofi
leerd is en onderaan door een breede circulaire bodemgroeve geschei
den wordt van het bodemvlak, dat naar het midden toe oploopt. 

Behalve het verband in den vorm van den mond met de vroege 
kruiken type 70 en 71, wijzen ook parallelvindplaatsen op het vroege 
karakter. Voor Hofheim vinden we het niet vermeld, doch wel op 
andere vindplaatsen ongeveer uit den tijd van Tiberius; zoo te Ander
nach (Koenen, Andernach, bldz. 224, Taf. VII, 7 en Koenen, Gefässk., 
Taf. XI, 27, o.a. met een munt, gemerkt: Divus Augustus en een munt 
van Tiberius), in de vroege gravencomplexen van Coblenz-Neuerdorf 
(Günther, Cobl.-Neuend., bldz. 84, Fig. 7,7, bldz. 89, Fig. 10, 9), van 
Keulen (Hagen, Köln, bldz. 383, Taf. XXI, 6c, waar tevens verdere 
plaatsen vermeld staan, en bldz. 385, Taf. XXI, 8d). 

TYPE 7 5 - K r u i k m e t v e r t i c a l e n k r a a g (PI. IX). 
De hals is cylindervormig en scherp gescheiden van den schouder. 

Om den mond ligt een dunne, tamelijk hooge kraag in verticalen stand. 
Hierdoor staat deze vorm onmiddellijk in verband met geïmporteerde 
kruiken te Trier uit den tijd van Augustus, waarbij de kraag gegroefd 
is (Hofh. bldz. 281/282 en Abb. 63, 1 en 2). Deze verticale kraag is 
de oudere vorm, waaruit zich de onder type 76 te bespreken vorm 
ontwikkelt. Van type 75 zijn twee variaties in de CC.-collectie ver
tegenwoordigd. Bij A is de kraag volkomen glad, het buikprofiel sterk 
bolvormig, gelijk het exemplaar uit Trier, afgebeeld Hofh. Abb. 63,2. 
Het materiaal is de onder I vermelde zuivere witte pijpaarde, met 
rood-bruine korrels gemengd. Bij type В is de verticale kraag horizon
taal gegroefd, zooals de reeds aangehaalde voorbeelden uit Trier1). 
Tevens valt hierbij de vorm van den buik op; de grootste breedte ligt 
zeer laag, zoodat na de ombuiging het profiel haast horizontaal naar 
den standring loopt; hierdoor wordt het geheele model zeer gedrongen. 
Voor de vroege dateering spreken ook kruiken met dergelijk kraagtype 
in de graven van Andernach, gevonden te zamen met munten van 
Tiberius en Caligula en aardewerk van dienzelfden tijd (Koenen, 
Andernach, bldz. 225, Taf. VII, 32); het aardewerk is hard en geel 
van kleur. 

1) Ook in het ,,Tempelbezirk" werd type В gevonden, dateerend uit den 
tijd van Augustus. 
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ТУРЕ 76 - K r u i k m e t t r e c h t e r v o r m i g e η, g e r i b b e l -
d e n k r a a g (PI. IX). 

Slechts één kruikhals is waarschijnlijk uit het door Ritterling (Hofh. 
bldz. 281) genoemde bruin-gele, korrelige leem en heeft tot een exem
plaar van de grootere soort behoord als Hofh. Abb. 64, 10. Overigens 
is het materiaal als onder II, meestal hard gebakken. 

De hals heeft niet den cylindervorm van het voorafgaande type, 
doch is meer konisch, de mond staat trechtervormig naar buiten, 
zoodat de horizontaal geribbelde kraag, waardoor dit type onmiddellijk 
verwant is met type 75B, naar beneden schuin afloopt. De buik is 
wijd en regelmatiger gebogen, de standring aanmerkelijk smaller dan 
bij type 75. Deze kruiken komen dus overeen met Hofh. type 52, en 
zijn ruim verspreid geweest. Specimina zijn gevonden te Bingerbrück 
(b.v. Mus. Wiesb. Inv. Nr. 156), in de graven van Urmitz (Prov. Mus. 
Bonn. Inv. Nr. 15 507a), in graf L van Coblenz-Neuendorf met een 
munt van Caligula (Günther, Cobl.-Neuend. bldz. 89, Fig. 10,2), en 
vooral veelvuldig in Trier, waardoor we de dateering zeker tot aan 
den tijd van Vespasianus moeten laten oploopen (b.v. Prov. Mus. Trier 
Inv. Nr. 04.894c is uit een graf, gedateerd circa 70). Ook in het castel-
lum van Newstead is dit type gevonden, bijna uitsluitend in de vroege 
versterking, waar echter zoowel het buikprofiel alsook de tuit smaller 
gevormd zijn (Curie, Newstead, bldz. 261 en PI. XLVI, 34, fig. 33, 1-4). 

TYPE 7 7 - K r u i k m e t g i e t t u i t j e (PI. IX). 

In wezen correspondeert deze vorm aan Hofh. type 54: een tamelijk 
breede schouder, de grootste breedte boven het midden, beneden een 
lichte binnenwaartsche buiging van den wand, en het ontbreken van 
een standring. Het platte oor begint vlak onder den bovenrand, als 
bij type 74 en 81. Deze bovenrand is gevarieerd van vorm. Bij Inv. 
Nr. 629 buigt de hals bovenaan om tot een horizontaal afgeplatten 
rand, waarin door inknijping een tuitje is gevormd. Deze vorm komt 
onmiddellijk overeen met Hofh. type 54. Bij het op plaat IX als type 
77 geteekende exemplaar ligt even onder den bovenrand een platte 
ring om den mond, die tegenover het oor als tuitje ingeknepen is, 
terwijl tevens in den bovenrand, die nu als een dikke ribbel boven dit 
horizontale kraagje uitsteekt, een daaraan beantwoordende indeuking 
aangebracht is. Een dergelijke vorming vindt men o.a. bij een exem
plaar in het Prov. Mus. Bonn (Inv. Nr. 15 682d), terwijl ook een kruik 
in het Wallr. Rich. Mus. Keulen (Inv. Nr. 2023) sterke overeenkomst 
vertoont. 

Dit type met giettuitje schijnt bijzonder eigen te zijn aan den tijd 
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van Tiberius en Claudius. Naast Hofheim verwijzen we nog naar vond
sten uit vroege graven van Urmitz, gedateerd in den tijd van Tiberius 
en Claudius, in het Prov. Mus. Bonn (Inv. graf 17 497; vgl. Lehner, 
Führer I, bldz. 87). 

De CC.-exemplaren zijn van techniek II of van een leemsoort, die 
doet denken aan techniek I, doch valer van kleur isx). 

TYPE 7 8 - K r u i k m e t c o n c a v e n k r a a g (PI. IX). 

Het grootste aantal der kruiken kunnen onder één type samengevat 
worden, dat in wezen overeenkomt met Hofh. type 50. Volgens den 
vorm van het geheel onderscheiden we: 

A. kruiken, waarbij de grootste breedte van den buik kleiner is 
dan zijn hoogte; 

B. kruiken, waarbij deze breedte grooter is dan de hoogte van den 
buik; 

C. een type, waarbij de buik zeer wijd is, zoodat het geheel een 
gedrongener profiel krijgt. 

Het karakteristieke is de hals; deze heeft steeds een scherpen over
gang naar den schouder en is bijna altijd ruim 1/3 van de totale hoogte, 
soms iets minder dan 1/4. Onder den kraag is de hals iets nauwer, 
het buitenprofiel loopt ofwel schuin-af ofwel met een lichte buiging 
naar binnen. De naar buiten omgebogen monding wordt omsloten 
door een kraag, waarvan de buitenkant in meer of mindere mate 
concaaf gevormd is, terwijl de onderkant van den kraag meestal meer 
binnenwaarts ligt dan de bovenkant. De loodlijn uit de monding valt 
in of dichtbij den overgang van den hals naar den schouder (vgl. 
Halt. bldz. 224, Anmerk. I en Hofh. bldz. 278/9). 

De vormen van mond en kraag kunnen tot de volgende typen 
teruggebracht worden (Afb. 13): 

a. het meest voorkomende type sluit sterk aan bij Hofh. Abb. 
24, 4b, waarvan het vooral verschilt door de concave uitholling aan 
den buitenkant en de meer horizontaal liggende afronding bovenop. 
De onderkant van den kraag loopt schuin naar beneden en gaat in 
een scherpen of ronderen hoek, die ook wel tot een groeve is uitgehold, 
over in den hals; 

b. deze vorm verschilt van kraagtype a, doordat de onderkant 
eerst horizontaal is en daarna schuin naar beneden in den hals over
loopt; 

1) Ofschoon ook bij type 81 ( = Hofh. type 56) veelal een giettuitje voorkomt, 
meen ik toch type 77 en 81 te moeten scheiden, om de verschillende vorming 
van den mond. 
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c. de onderkant van den kraag is schuin omhoog gericht, zoodat 
onder langs den kraag een scherpe kant ontstaat (vgl. Hofh. Abb. 
62, 11); waar de kraag in den hals overgaat, is deze een weinig naar 
buiten gebogen of met enkele kanten gemarkeerd; 

d. komt overeen met type c, doch de overgang van den kraag naar 

it f 
Afb. 13. Mond- en Kraagvormen van Kruiken: type 78 en 79. (1 : 2) 

den hals wordt gevormd door één kantige richel (vgl. Hofh. Abb. 
62,2); 

e. de monding is bovenin vlak-schuin, de kraag buiten ligt zeer 
schuin naar binnen, terwijl de onderkant iets hol gevormd is; de ge-
heele kraag steekt relatief ver naar buiten en doet aldus een nauwer 
contact vermoeden met typen als Hofh. Abb. 62, 2; 

/. de kraag heeft onderaan den vorm van een ronde richel; de 
bovenkant van de monding is horizontaal, plat of iets gewelfd en 
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komt dus sterk overeen met Hofh. Abb. 62,6; de daar gegeven ge
leding aan den binnenkant ontbreekt evenwel; 

g. de kraag heeft onderaan een overhangende ronde richel; de 
bovenkant van de monding is schuin naar binnen gerond, soms iets 
trechtervormig; 

h. dit type is opvallend, doordat de kraag onderaan een scherp 
geronde en sterk overhangende onderlip heeft; 

i. de kraag is wel convex, maar zóó dat de onderkant in één 
verticale lijn ligt met den bovenkant en soms als een scherpe, over
hangende lip gevormd is; binnenin is de mond iets trechtervormig; 
de hals is relatief breeder dan bij de andere exemplaren. 

Bij alle kruiken van het type 78 begint het oor op eenigen afstand 
onder den kraag; de horizontale arm is kort, de ombuiging rond, doch nog 
hoekig gevormd; de staande arm loopt gewoonlijk schuin naar buiten; 
de meeste exemplaren hebben twee flinke groeven, sommige één of 
drie. De bodem met ongeveer rechthoekigen standring loopt meestal 
naar het midden omhoog, terwijl bij eenige exemplaren binnen den 
bodemring een breede circulaire groeve aanwezig is. 

Bij Inv. Nr. 49 is om den hals een groeve aangebracht op de hoogte 
van het oor; daar dit geheel afgebroken is, kan men zien, hoe 
deze groeve ook doorloopt op de plek, waar het oor bevestigd ge
weest is. 

De kruiken zijn gefabriceerd volgens techniek II. 

TYPE 7 9 - K r u i k m e t a f h a n g e n d e n s c h o u d e r (PI. IX). 

Bij deze kruiken, vervaardigd uit de onder I en II besproken tech
nieken, ligt de grootste breedte op ongeveer 1/з vanaf den bodem, 
zoodat de schouders in sterke mate naar beneden gericht zijn. De 
vorm van mond en kraag heeft naast de bij type 78 gebruikelijke 
vormen a en с nog enkele varianten (Afb. 13): 

k. de halswand is bovenaan dikker, bovenop schuin afgesneden 
en aan den buiten- en binnenkant onregelmatig geprofileerd; 

l. een hoogstaande kraag, in doorsnede tamelijk smal en aan den 
binnenkant diep trechtervormig. 

Bij een enkel exemplaar is het oor rechthoekig, zooals bij vroege 
kruiken. Zooals reeds Ritterling (Hofh. bldz. 280, type 51) betoogt, 
heeft de totale vorm veel overeenkomst met Halt. type 46 en 48, wat 
eveneens voor een vroege dateering pleit. 

In Hofheim niet sterk vertegenwoordigd, vinden we dit kruiktype 
meermalen in graf velden van de eerste helft der Ie eeuw, met name 
ook te Nijmegen in de belendende grafvelden. 
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TYPE 8 0 - K r u i k m e t h a l s - e n s c h o u d e r r i n g (PI. IX). 

Deze kruik is van een zacht, geelachtig lichtbruin getint materiaal, 
dat eenige mica-deeltjes en rood-bruine korrels bevat. 

In alle hoofdpunten komt zij overeen met het type Hofh. 53, de 
vorm van mond en kraag speciaal met Hofh. Abb. 64, 6; de halsring 
en de kraag zijn tot een geheel vergroeid. Het ontbrekende oor laat 
op de plaats der inplanting zien, dat het tamelijk smal geweest is. 
De overgang van den hals naar den schouder wordt gevormd door een 
breeden platten ring of band; de buik is nogal breed en in het midden 
meer zacht geknikt dan regelmatig gewelfd, doch mist de richel, 
waarvan Ritterling, Hofh. bldz. 282, spreekt; wel bevinden zich even 
boven den bodemring een breede groeve en drie circulaire parallel-
lijnen, die slechts even in den wand ingesneden zijn. Ook de forsche, 
schuin naar buiten geprofileerde standring is met een scherpe circu
laire groeve geteekend. Deze gegevens versterken nog het door Ritter
ling I.e. besproken vermoeden van Loeschcke (Halt. bldz. 227, Typus 
49A en B), dat dit kruiktype zijn oorsprong vindt in de metaaltechniek. 

Bij het volledige exemplaar, Inv. Nr. 356, zijn op de plek, waar het 
oor in den schouder ingeplant was, twee scherpe, diep gegroefde kras
sen aangebracht, die ongeveer rechthoekig op elkaar rechts en links 
schuin omlaag loopen, en als gemeenschappelijk punt van uitgang 
juist de plaats hebben, waar de insnijding in het oor lag. Als we nu 
bij Loeschcke (Halt. bldz. 228, Abb. 26, 2) een plastischen drietand vin
den, die (o.e. bldz. 229) mede als motief wordt aangehaald van het 
ontstaan dezer kruiken uit de metaaltechniek, hebben we dan in de 
twee krassen, juist op die karakteristieke plek, misschien niet een 
soortgelijk verschijnsel, maar nu geworden tot een niet meer begrepen 
siermotief? 

TYPE 81 - K r u i k m e t s c h u i n - a f g e p l a t t e n b o v e n -
r a n d (PI. IX; vgl. Bijvanck, Nijmegen, bldz. 110, afb. 6). 

De vorm komt geheel overeen met Hofh. type 55: konische hals 
met een rand, die boven schuin naar buiten afgeplat is en onderaan 
horizontaal uitsteekt. Onmiddellijk onder dezen ring begint het oor 
(vgl. type 74 en 77) met korten bovenarm en één groeve; ook midden 
op den hals is een smalle circulaire groeve aangebracht, maar aan den 
binnenkant van den mond ontbreekt de „Innenkehlung", waarvan 
Ritterling (Hofh. bldz. 285) spreekt. De grootste breedte ligt boven 
het midden; de bodem is vlak zonder standring. 

Volgens Ritterling (I.e.) begint dit type, dikwijls voorzien van een 
giettuitje, in den tijd van Tiberius en komt veelvuldig voor om-
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streeks het midden der Ie eeuw in graven van Urmitz, Remagen en 
Bonn (Hagen, Alteburg, bldz. 273, 4a, Taf. XVIII, 1); eveneens vindt 
men het in Coblenz-Neuendorf uit den tijd van Claudius (Günther, 
Cobl.-Neuend. bldz. 92, Fig. 12, 6), in graven bij St. Matthias bij 
Trier tot in den tijd van Nero (Prov. Mus. Trier, o.a. 08.213, met een 
munt van Nero). 

T Y P E 82 - K r u i k e n m e t t w e e o o r e n (Afb. 15 en PI. IX). 

De twee typen *A en В onderscheiden zich zoowel door vorm als 
materiaal. Type *A heeft een cylindervormigen hals, waarvan de 
wanden meer de schuine richting hebben van Hofh. type 57. De enkel
voudig gegroefde ooren beginnen onmiddellijk onder den bovenrand, 
waarmede zij verbonden zijn; ook dit legt verband met Hofh. type 
57A; de horizontale arm buigt evenwel niet zoo sterk omhoog. De 
bovenrand is gevormd als een platte horizontale ring, die bovenop 
schuin naar buiten afloopt — zooals bij Hofh. type 57C, doch zonder 
de daar zoo karakteristieke groeve—en aan den onderkant gegroefd is, 
zoodat de rand als een platronde richel overhangt. Volgens den vorm 
moet A dus ongetwijfeld gedateerd worden vanaf de veertiger jaren. 
Het materiaal, een fijne, zacht-bruine leemsoort, is niet te scheiden 
van de slanke vazen type 38B en wijst dan op plaatselijke fabricatie 
van dit type. 

Type B, door een prachtig gaaf exemplaar vertegenwoordigd in 
techniek II, heeft overeenkomst met typen van verschillende plaatsen 
en tijden. Doordat de grootste breedte boven het midden ligt en de 
wand daarna schuin naar den bodem loopt, die iets smaller is dan de 
bovendoorsnede van den hals, is het niet meer de gedrongen vorm uit 
den tijd van Augustus (Halt. type 50—52). De hals is meer dan 
^з van de totale hoogte en loopt naar beneden schuin naar buiten, 
elementen, die men ontmoet bij Hofh. type 58 (Hofh. bldz. 288) en 
Hofh. type 59 (id. bldz. 290). De viervoudig geribbelde kraag, in den 
geest van de kruiken type 76, schijnt echter weer een vroeg element 
te zijn, en al is de vorming der ribbels gelijkmatiger, toch doet zij 
denken aan een dergelijke kraagversiering bij het type Halt. 53 
(Halt. Abb. 28 В, b 2) of aan amphoren uit den tijd van Augustus te 
Andernach (Koenen, Andernach, bldz. 224, Taf. VII, 5). De breede, 
bandvormige ooren beginnen op een kleinen afstand van den kraag 
en buigen schuin om naar het midden van den schouder, zooals bij 
het juist aangehaalde voorbeeld van Andernach, doch evenzeer te 
Hofheim (Hofh. typ. 58, Abb. 66,3). In vorm en versiering vereenigt 
het type derhalve elementen uit de verschillende decennia van de 
eerste helft der Ie eeuw. 
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TYPE 83 - Ζ . g. H o n i n g p o t t e n (PI. IX en Afb. 14). 

Onder dit type vereenigen we de veelal als honingpotten gekwalifi
ceerde voorraadspotten met kleine oortjes, tevens een type C, waarbij 
de oortjes ontbreken. De bovenrand wordt meestal gevormd door een 
dikken, platten ring, die horizontaal naar buiten steekt en in door
snede ongeveer driehoekig of rechthoekig is (vgl. Hofh. type 66). Als 
variaties vindt men een rand, die bovenop schuin naar binnen loopt 
(Inv. Nr. 191), of sterk ondersneden is (Inv. Nr. 283), of een zwakke 
groeve aan den buitenkant heeft (Inv. Nr. 498); bij één exemplaar is 
de rand slechts een verdikking van den wand. Onderaan is het oor 
meestal op den schouder vastgehecht even boven de grootste breedte 
van den buik, stijgt ongeveer tot de hoogte van den bovenrand, buigt 
omlaag en is op geringen afstand van den bovenrand op den schouder 
weer vastgehecht. Het is dus niet meer het oor van Halt. type 62 
— alleen de ooren van Inv. Nr. 283 en 284 wijzen nog sterk in die 
richting, — doch van Hofh. type 66. Geen enkel exemplaar echter heeft 
het halfronde oor van Hofh. type 66D, uit den tijd van Vespasianus. 
De ooren hebben één groeve; Inv. Nr. 498 echter, uit witte pijpaarde, 

^ meervoudig gegroefd; bij een enkel exemplaar bevindt zich bij de 
onderste oorinplanting een deuk, b.v. Inv. Nr. 312. Een standring 
is nergens aanwezig. 

Volgens den vorm van het geheel onderscheiden we: 
A. een gedrongen type, waarbij de grootste breedte grooter is dan 

de hoogte (vgl. Hofh. 66A). Terwijl bij het type van Hof heim de wand 
slechts door één enkele groeve versierd is, hebben de CC.-exemplaren 
afwisselende versieringsmotieven van twee of drie horizontale groeven, 
gewoonlijk verdeeld over de beide oorinplantingen 

B. Een meergerekten vorm, waarbij de grootste breedte kleiner is 
dan de totale hoogte, dus wat het profiel betreft, ongeveer als Hofh. 
66D; in plaats van het voor den tijd van Vespasianus blijkbaar karak
teristieke oor (Hofh. bldz. 296, D), vinden we evenwel hetzelfde oor 
als bij A; ook de groeve is juist als bij A op de hoogte van de oor-
inplanting, terwijl de buik niet onder de grootste breedte als in Hof-
heim, maar onder de benedenste oorinplanting twee zeer zwakke 
groeven heeft. 

Mogen we dus type A parallel met Hofh. 66A in de eerste helft der 
Ie eeuw dateeren, type В lijkt mij nog niet in den tijd van Vespasianus 
geplaatst te moeten worden, doch staat in vorm en dateering tusschen 
83A = Hofh. 66A en Hofh. 66D in. 

Het materiaal dezer urnen is de witte pijpaarde (techniek I), een 
week en melig, bruin-geel materiaal, (waarschijnlijk hetzelfde als Hofh. 
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bldz. 276,2), het grijsachtig witte leem (techniek II) en bij het exem
plaar Inv. Nr. 191, dat reeds door zijn sterk geknikt buikprofiel op
valt, een harde grijs-witte leemsoort, zeer sterk gemengd met kiezel, 
terwijl aan het oppervlak veel stukjes kwartsiet, mica en pyriet liggen, 
soms van grootere afmetingen dan men gewoonlijk ontmoet. 

С (Afb. 14). Eén exemplaar Inv. Nr. 551, is onder dit type ge
plaatst, omdat de totale vorm onmiddellijk aansluit bij 83B. Toch 
heeft het verschillende merkwaardige afwijkingen. De ooren ontbreken; 

Afb. 14. „Honingpot": type 83C. (1 : 4) 

de wand is, behalve over een breeden vlakken band onder den boven-
rand en boven den bodem, door een spiraalvormig ingegriffelde lijn 
versierd met een vlakke richel, die in een 25-tal windingen rondom den 
buik ligt. Misschien is hier een technisch verband met de „Rillen"-
versiering op aarden bekers, waarover Loeschcke handelt bij de be
spreking van Halt. type 43A (Halt. bldz. 220). In ieder geval zullen 
we deze „graveer"techniek moeten terugbrengen tot voorbeelden uit 
de metaal-techniek (vgl. onder type 80). 

TYPE *84 - G r o ó t e v o o r r a a d s k r u i k e n of a m p h o r e n 
(Afb. 15). 

De weinige fragmenten, allen uit schervenkuilen of van de jongste 
opgravingen, zijn naar den vorm van hals en wand in drie typen 
vertegenwoordigd. 
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Een groot halsfragment van type *A heeft een breed-uitstekenden, 
platten bovenrand, die aan den onderkant schuin naar den hals loopt; 
deze is ongeveer cylindervormig en loopt geleidelijk in den schouder 
over. Het bandvormig oor, met één forsche groeve in het midden, 
begint op kleinen afstand van den bovenrand; de korte horizontale 
arm buigt ongeveer rechthoekig om. Het materiaal is rood-bruin in 
de kem, aan het oppervlak met een dun geelachtig laagje overstreken. 

Ook bij type *B loopt de hals geleidelijk in den schouder over; de in 

Afb. 15. Kruiken en voorraadspotten met twee ooren: type *82A 
en *84A—C. (1 : 6) 

doorsnede halfrond gevormde bovenrand heeft aan den buitenkant 
een sterk overhangende onderlip met een breed-vlakke richel langs 
den hals. De enkelvoudig gegroefde ooren zijn stomp gebogen en bij 
de aanhechtingspunten zeer breed uitgekneed, zoodat aan den hals 
zelfs een soort ring ontstaat. Het materiaal is een zachte gele leem-
soort, die op den breuk naar het midden toe rosig-rood wordt. 

*C is een grover bakwerk van een grijs-gele leemsoort, zacht en als in 
lagen op elkaar. De platte bovenrand heeft aan den binnenkant een 
scherpe richel en loopt onderaan schuin naar den hals (vgl. type *A). 
Onmiddellijk onder de bovenste oorinplanting buigt het wandprofiel 
schuin buitenwaarts. Het oor is rond in doorsnede (vgl. Novaesium, 
bldz. 357, 4e vv.). Van een paar groóte buikfragmenten is het type 
niet met zekerheid vast te stellen. Zoowel bij *B als *C werden enkele 
graffiti gevonden. 
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TYPE 8 5 - B e k e r m e t d u b b e l - c o n v e x e n w a n d 
(PI. IX). 

De vorm doet allereerst denken aan de z.g. „gordelbekers" uit de 
vroegere graven der 1 e eeuw. Indien men hiermede verband wil leggen, 
moet men het toch als een sterk vereenvoudigd type beschouwen, 
daar de gordelbanden geheel ontbreken. Het eigenlijk typeerende is, 
dat de wand dubbel-convex gevormd is, het middengedeelte in verti
cale, het beneden-gedeelte in schuine richting. Dezen algemeenen vorm 
vindt men ook in bekers uit de Hallstatt-kultuur; hiervoor verwijzen 
we b.v. naar een beker uit een graf te Osburg. (Prov. Mus. Trier, Inv. 
Nr. 02.448a, Tumulus B7). 

Bij het CC.-type is de convexe wand in het midden aan den boven-
en onderkant begrensd door een sterk naar buiten geprofileerde plooi, 
die van binnen uit den wand gekneed is. De hooge bovenrand is sterk 
concaaf gevormd, zoodat een krachtig ingesnoerd profiel ontstaat. 
Juist deze merkwaardige profielvorming, waardoor de binnenkant 
van den wand de lijn van den buitenkant volgt, doet denken aan 
metaal-drijfwerk, eerder dan aan houttechniek, waarmede Loeschcke 
de gordelbekers in verband brengt (Loeschcke, Röm. Gefässe bldz. 72). 
Een paar sprekende vormparallellen, gevonden te Uden, bevinden 
zich in het Oudheidkundig Museum te Leiden; de bewerking is evenwel 
grover (vgl. Remouchamps, Uden, bldz. 72, 7c en d. Taf. XXI, Afb. 
10, 7c en d). 

De bodem heeft geen standring, doch een weinig boven den bodem-
rand bevindt zich een breede, in doorsnede rechthoekige groeve. De 
versiering bestaat uit ingekraste lijnen, die in groepjes van drie schuin 
op elkaar geplaatst zijn, een motief, dat o.a. meermalen voorkomt 
op bekers van het type 30, die in het Mus. Kam bewaard worden uit het 
vroege grafveld O. Verder verwijzen we voor dit motief o.a. naar 
Behrens, Bingen I, Taf. 14, 6. Voor het materiaal zij verwezen naar 
type 31 op bldz. 44. 

TYPE *86 - E i v o r m i g e v a a s (Afb. 16). 

In vorm sterk overeenkomend met Hofh. type 102, mist deze vaas 
alle versiering en is vervaardigd uit een hard gebakken pijpaarde, 
soms een weinig rose getint en met kleine rood-bruine korrels gemengd. 
De bovenrand heeft binnen hetzelfde profiel als de trechtervormige 
kruiktuiten, en loopt aan den buitenkant met een geleidelijke binnen-
waartsche buiging over in den zuiver eivormigen buik. Boven den 
bodem is de wand even naar binnen gebogen; de bodem zelf is licht 
concaaf. Het geheele fabrikaat is ruw en onverzorgd. 
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Afb. 16. Eivormige vaas: type *86. (1 : 2) 

TYPE *87 - „K a η d e 1 a a r t j e". 

Een enkel sterk geschonden exemplaar, uit hetzelfde gewone ma
teriaal als het voorgaande type, vertegenwoordigt de z.g. „kandelaars" 
als Novaesium, Taf. XXVII, 16, waarvan het Gem. Mus. een rijke 
serie bezit in meerdere technieken. 
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H - A A R D E W E R K M E T R U W E N W A N D 

Inleiding 

Onder dezen titel vatten we alle aardewerk samen dat in een ruwe, 
grove techniek is uitgevoerd. Vooraf bespreken we een vijftal tech
nieken, die bij veel typen voorkomen, zoodat we ter plaatse kunnen 
volstaan met een verwijzing naar de hier volgende nummering: 

I. een hard-gebakken lichtgrijs aardewerk met licht mica-gehalte 
en gemengd met zand en kleine kiezel. Het oppervlak der stukken is 
gewoonlijk in meer of mindere mate blauw tot zwart gesmoord, dat 
soms sterk in het glanzend-zwart overloopt, zoodat afgezien van het 
ruwe oppervlak de idee van terra-nigra gewekt wordt. Het onderste 
gedeelte van de stukken is, voorzoover zij in den oven in elkander 
geplaatst werden, lichter van kleur; 

II. uit dezelfde grondstof vervaardigd, vertoonen een groot aantal 
stukken een veel lichtere smoortechniek; deze heeft men slechts zoover 
laten doorwerken, dat het oppervlak als met ontelbare kleinere en 
grootere blauwe stipjes en vlekjes overdekt is; een enkele maal zijn 
grootere vlekken, waar de rook blijkbaar dieper ingewerkt heeft, 
blauw gekleurd; 

III. een opvallend ruw baksel van een in de kern rood-bruin leem, 
die aan de oppervlakte meer geel-bruin getint is; sterk gemengd met 
zand en kiezel. 

IV. een andere lichtbruine leemsoort is aan de oppervlakte eenigs-
zins glad; de aanwezigheid van slechts één exemplaar in deze techniek 
— zooals ook bij III het geval is —, waarbij tevens, in tegenstelling 
met bekers en urnen uit techniek I en II, de bovenrand opvallend 
klein en laag is, doet hier denken aan een uit den vreemde geïmpor
teerd stuk; 

V. vele stukken, zooals urnen, wrijfschalen, kannen, bij de op
gravingen '29—31 gevonden, zijn vervaardigd uit een aardewerk, dat 
we met Daniels (Daniels II, bldz. 92/93) als „baksteenachtig" aarde
werk betitelen. Het is meer of minder rood van kleur, bevat soms veel 
mica-deeltjes, is met kiezel gemengd en toont aldus een sterke over
eenkomst met het materiaal, waarvan de gewone tegels en dakpannen 
vervaardigd zijn, zooals er van het 10e legioen te Nijmegen vele ge
vonden werden. Dit soort aardewerk, waarvan Daniels (I.e.) als voor-
loopig voldoende zeker aanneemt, mede naar aanleiding van een 
fragment van een wrijfschaal met het merk der Legio Decima Gemina, 
dat het een Nijmeegsch fabrikaat is, moet wel gemaakt zijn in potte-
bakkerijen, die gelegen waren bij den tegenwoordigen Holdeumschen 
weg, gelijk de typische fragmenten, die men daar veelal vindt, duidelijk 
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aantoonen. De stukken komen voor in verschillenden graad van hard
heid, waardoor ook de kleur soms naar het donkere, haast bruinachtig 
roode loopt. Bovendien moet men onderscheid maken tusschen bak
steenachtig aardewerk van fijnere en grovere soort. Sommige scherven, 
klaarblijkelijk van kleine bekertjes, zijn fijner van samenstelling, 
doordat de leem meer gezuiverd is en niet zoo sterk gemengd met 
grof kiezelhoudend zand. 

TYPE *88 - P l a t t e s c h o t e l m e t g e b o g e n w a n d 
(Afb. 17). 

Het is in de grove bewerking van het baksteenachtig aardewerk 
tenslotte dezelfde vorm als het fijne aardewerk van type *50. De af
metingen zijn grooter, en uit een exemplaar, waarvan drie vierde 
bewaard is gebleven, blijkt, dat de binnenkant van den platten bodem 
versierd werd met circulaire groeven. 

TYPE *89 - S c h o t e l m e t h o r i z o n t a l e n b o v e n r a n d 
(Afb. 17 en PI. X). 

Hieronder vatten wij drie typen samen, waarvan *A en *B ons 
slechts in enkele scherven gegeven zijn. *A heeft een platten bodem, 
waarop de wand een weinig schuin naar buiten staat. De bovenrand 
wordt gevormd door een platten uitstekenden ring, die aan den 
buitenrand schuin naar beneden afgerond is. Het materiaal is het zacht-
roode aardewerk. De weinige scherven van *B geven alleen het rand-
profiel; de vorm van den bodem en de hoogte van den schotel zijn 
uit de fragmenten onbekend; de schuin staande wand wordt naar 
boven toe dikker en is op den bovenrand ongeveer horizontaal afge
sneden, met een zwakke groeve langs den binnenkant. De scherven 
zijn van een hard bruin-rood materiaal, dat zeer veel mica bevat. 
Type С heeft in vorm veel overeenkomst met *A; de bovenrand heeft 
echter langs den binnenkant een opstaande richel en is naar buiten 
schuin uitgetrokken. Het materiaal is donkergrijs, dofzwart gesmoord. 

TYPE *90 - „ R o o k s c h a a l " u i t r u w a a r d e w e r k 
(Afb. 17). 

Slechts enkele fragmenten werden gevonden bij de opgravingen 
'29—31, waarvan het grootste bewaard is vanaf den rand tot aan het 
begin van het voetje. De doorsnede aan den rand moet ongeveer 
18 cM. bedragen hebben. Iets boven het midden van de totale hoogte 
is de wand scherp omgebogen; het bovengedeelte loopt vanaf den rand 
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Afb. 17. Eenige typen van ruw aardewerk: »88, *89A en B, *90, 
•95, *96. (1 : 2) 

aanvankelijk schuin naar binnen, buigt daarna naar buiten om en is 
op den wandknik met een ongeveer horizontaal liggenden, golvenden 
band versierd. De bovenrand heeft langs den binnenkant een staanden 
golvenden band, waaronder een in een halven cirkel naar boven ge
bogen kraag is aangezet, die wederom uitloopt in een golvenden 
bovenrand. Dezelfde vorm vindt men bij rookschaaltjes uit fijn wit 
aardewerk, waarvan eveneens in '29—31 een typisch fragment ge
vonden werd. Het gedeelte beneden den wandknik verloopt met een 
lichte uitholling in horizontale richting naar het voetje. Hiervan is 
slechts de aanzet bewaard; de rest, alsook het verloop van het profiel 
aan den binnenkant is globaal gereconstrueerd naar het gewone model 
der rookschaaltjes. Het aardewerk is van een zacht baksteenachtig 
materiaal en kan dus een plaatselijk fabricaat zijn (vgl. voor den 
vorm Walters, Cat. Rom. Pott. M 2699,2700, fig. 275). 

TYPE *91 - S c h o t e l m e t t w e e o o r e n (PI. X). 

Een exemplaar van 36 cM. breedte en 12 cM. hoogte kon uit een 
aantal scherven,'gevonden in een kuil op het terrein van de Uitbreiding 
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'30—31 bijna geheel worden hersteld. De platte bodem is slechts 11.5 
cM. breed; de wijd-uitstaande wand is zacht gebogen en eindigt in een 
bovenrand met een dikken randribbel aan den buitenkant. Tegenover 
elkaar zijn tegen den wand twee halfcirkelvormige ooren aangekneed, 
die tevens den randribbel raken; aan den buitenkant zijn zij iets 
afgeplat, zoodat hun doorsnede niet zuiver rond is. De schaal is uit 
baksteenachtig aardewerk. 

Van deze techniek van aangeknede ooren aan dergelijke schalen, 
ongetwijfeld een invloed van de metaaltechniek, bezit het Mus. Kam 
meerdere parallellen uit de velden E en S. De techniek is echter niet 
ons roode baksteenachtige, doch meer rose getint. Ook elders is dit 

Afb. 18. Schotel met ruwen wand: type *92Βδ. (1 : 2) 

type vertegenwoordigd; zoo vermelden we o.a. een exemplaar uit 
Novaesium in het Prov. Mus. Bonn, Inv. Nr. 13 970. 

TYPE 9 2 - K o m v o r m i g e s c h o t e l (PI. X en Afb. 18). 

De exemplaren en fragmenten zijn afkomstig uit schervenkuilen 
en van de opgravingen '29—31 en passen in het type Hofh. 91. In 
tegenstelling met den ouderen vorm Halt. 56 is ook het bovengedeelte 
van den wand gewelfd en loopt de bodem naar het midden omhoog, 
zoodat de schotels op den bodemrand rusten. Zij missen evenwel den 
scherpen wandknik van Hofh. 91A en de sterke buitenwaartsche wel
ving van Hofh. 91B. Naar den algemeenen vorm onderscheiden we: 

*A. een vorm, waarbij de wand met een geleidelijken knik ombuigt en 
boven den bodem iets binnenwaarts gebogen is; de platte rand, onder-
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aan horizontaal, bovenop schuin afloopend en met een groeve ver
sierd, steekt geheel buiten den wand uit; 

B. een vorm, waarbij de wand vanaf den rand tot aan den bodem 
volgens een regelmatig gewelfde lijn verloopt. De vorm van den rand 
is tweevoudig: a, een schuin afhangende rand, die aan den buitenkant 
afgerond is en aan den binnenkant iets oversteekt; *b, een dergelijke 
schuine rand, doch zonder de afronding; de bovenkant is versierd met 
twee groeven; speciaal bij dit type loopt de wand naar boven wijder 
uit, zoodat de rand als 't ware op den verdikten wand gelegd is. 
Vervaardigd uit het baksteenachtige aardewerk schijnt het een type 
te zijn, speciaal eigen aan de Nijmeegsche fabricatie. 

TYPE 93 - B e k e r m e t v e r t i c a l e n r a n d (PI. X). 

Deze bekers, de meeste van kleinere afmetingen, worden naar hun 
vorm in twee typen onderscheiden, die respectievelijk overeenkomen 
met de typen Hofh. 85 en 81. Om hun verschillende bijzonderheden 
verdienen zij een nadere bespreking. 

Onder de onversierde exemplaren vallen vooreerst een viertal beker
tjes, die met hun slanken, haast konischen vorm overeenkomen met 
Hofh. 85A, waarbij de grootste breedte vlak onder den schouder ligt. 
Een drietal andere toonen in hun meer ronden vorm eenige overeen
komst met het eivormige type Hofh. 85B, doch hebben in tegenstelling 
hiermede een sterken knik aan den schouder en zouden dus als een 
tusschenvorm beschouwd kunnen worden tusschen Hofh. 85A en 
Hofh. 85B. Inv. Nr. 503 en 641 wijken in het profiel van hun boven
land eenigszins af; i.p.v. de aan dit type zoo eigen geknikten schouder 
heeft bij Inv. Nr. 503 de overgang van den buik naar den schouder 
plaats door een kantlijst, waarboven het profiel concaaf overgaat in 
een smal, schuin liggend bovenrandje; bij Inv. Nr. 641 neemt een 
circulaire groeve de plaats in van den kantlijst. Alle andere bekers 
van dit type hebben den haast loodrecht staanden bovenrand, op het 
midden verdeeld door een circulaire groeve, zooals bij de stukken van 
Hofheim (vgl. Hofh. bldz. 317). De bodem is plat of naar het midden 
iets gewelfd. De wandversiering is sterk afwisselend; op een enkel 
onversierd exemplaar na, treffen we de volgende lijnmotieven aan; 

a. één breede groeve op de halve hoogte van den wand; 
b. een breede dubbele groeve, die op het bovenstuk van den wand 

op eenigen onderlingen afstand tweemaal aanwezig is; door het weg
vallen van den lichten scheidingsribbel kan zij in een enkele breede 
indeukingsgroeve veranderen; 

с twee platte ringen, boven en beneden door een breede indeuking 
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van de rest van den wand gescheiden en op gelijke manier aange
bracht als b; 

d. een combinatie van Ь en с: vlak onder den schouderknik motief с, 
iets onder het midden van den wand motief b. 

Deze bekertjes zijn vervaardigd in techniek I en II; de meer wit-
achtig gele kleur, die Inv. Nr. 336 aan het oppervlak vertoont zal wel 
te wijten zijn aan een onvolledig bakproces. Opmerking verdient nog 
het feit, dat het meer gedrongen type Hofh. 85C in de CC.-collectie ont
breekt. Deze bekers zijn typisch voor de vroege nederzetting te Hof-
heim uit den tijd van Claudius. Zij zijn dan ook veelvuldig gevonden 
in de graf velden E en S (Mus. Kam). 

TYPE 9 4 - B e k e r m e t b a r b o t i n e - v e r s i e r i n g (PI. X; 
vgl. Bijvanck, Nijmegen, bldz. 106, Afb. 3). 

Technisch overeenkomend met type 93, wijken deze bekers hiervan 
allereerst af door hun vorm: de benedenhelft loopt veel spitser naar den 
bodem toe, die tevens relatief kleiner is dan bij het vorige type. 
Vervolgens ontmoet men naast het verticale, gegroefde randprofiel 
een sterker ontwikkeld randgedeelte; op den geknikten schouder be
vindt zich een bijna verticaal staande schouderkraag, waarna een 
platte schuin liggende rand, die ver naar buiten uitsteekt. De boven-
helft van den wand is bovendien versierd met barbotine-relief: 

я. twee tegenovergestelde rijen van losse, schuin liggende bladeren 
met lange stelen, waarlangs boven en beneden evenals in het midden 
een enkelvoudige circulaire parelrand loopt; dergelijk ornament komt 
ook voor op bekers uit de grafvelden E en S in het Mus. Kam; 

b. langs den schouder en om het midden van den wand bevindt 
zich een enkelvoudige parelrij; daartusschen loopt een dubbele parelrij 
in golvende lijn, terwijl de dan openblijvende breedere en nauwere 
vlakken gevuld worden door driehoeken van barbotinepunten of lan-
cetvormige bladeren met gekromden steel, een zeer levendige en rijke 
ornamentiek (Hofh. zelden; vgl. Hofh. bldz. 313). 

Van de speciale techniek van deze barbotineversiering levert Inv. 
Nr. 59 een duidelijk beeld. Spreekt Ritterling (Hofh. bldz. 314) van 
„schwarz oder grau gefärbten Schlicker", het niet hard doorbakken 
deel van Inv. Nr. 59 laat duidelijk zien, dat hier de barbotine werd 
opgespoten in een zuivere, wit-grijze klei, blijkbaar dezelfde grondstof 
van het geheele soort aardewerk, doch fijner gezuiverd. Waarschijnlijk 
onderging deze fijnere klei de smoortechniek in sterkere mate, zoodat 
daardoor de versiering op het overige wandoppervlak donkerder ge
kleurd uitkomt. 
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TYPE *95 - B e k e r m e t g l a d d e n w a n d (Afb. 17). 

Uit een enkel fragment blijkt, dat in het baksteenachtige aardewerk 
ook een eenvoudig bekertype vervaardigd werd. De wand is regelmatig 
gebogen, terwijl de bovenrand gevormd wordt, doordat de wand 
geleidelijk naar buiten ombuigt, evenwel zonder eenige verdikking. 

TYPE *96 - B e k e r m e t g e r i b d e n w a n d (Afb. 17). 

Deze verschilt zoowel in profiel als randvorm van het vorige type. 
De rand is een even naar buiten buigende kraag, die naar boven toe 
dikker wordt en bovenop horizontaal afgesneden is. De buik is minder 
sterk gewelfd en zóó geribbeld, dat het profiel van den buitenkant een 
golvende lijn vormt. Het geheele model schijnt, naar het groóte rand-
fragment te oordeelen, ook slanker te zijn dan bij type 95. 

TYPE 9 7 - U r n e n m e t n a a r b u i t e n g e b o g e n b o v e n 
r a n d (PI. X). 

Een groot gedeelte van het ruwe aardewerk bestaat uit kookpotten 
die als grafurnen gebruikt zijn. In de meeste bevinden zich beender-
resten, soms ook spijkers of kleiner glas- en aardewerk. Men kan ver
schillende typen onderscheiden, die, omdat zij in groot aantal en 
meestal in goeden staat bewaard zijn, een breedere behandeling 
mogelijk maken. 

Daar evenwel de randprofielen bij type 98 overeenkomen met die 
van type 97 plaatsen we vooraf een typenverdeeling dier bovenranden, 
welke geldt voor beide categorieën, type 97 èn 98. In het algemeen 
zijn er twee hoofdvormen te onderscheiden, naarmate de rand een-

e f Ч " Ι ν 
Afb. 19. Randprofielen van urnen: type 97 en 98. (1: 2) 
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voudig ombuigt of als een overhangende lip gevormd is. De voornaam
ste varianten zijn (Afb. 19): 
a. een eenvoudig naar buiten omgebogen rand, aan den buitenkant 

meestal iets dikker; 
b. id., doch aan den bovenkant iets hoekig, zoodat de doorsnede een 

driehoek vormt (vgl. Halt. Abb. 32,2), onder bij den schouderband 
meestal scherp; 

c. een aan den bovenkant horizontale en aan den buitenkant verticaal 
afgeplatte rand, waarbij de doorsnede derhalve min of meer recht
hoekig is. (vgl. Halt. Abb. 32, 6); 

d. id., doch meer als een smal, dik, min of meer liggend kraagje ge
vormd (komt vooral bij de blauw-zwart gesmoorde exemplaren 
voor); 

e. id., in schuin liggenden platten bandvorm; 
/. een rand, gevormd als een nogal uitstekende, overhangende rand-

ribbel, aan den buitenkant afgerond; 
g. id., doch de buitenkant is afgeplat en bovenop even convex-

schuin gevormd; 
h. id., doch aan den buitenkant rond en onderaan op het laagste 

punt met een scherpe lijn inspringend; 
*'. id., doch in zijn geheel gevormd als een omgebogen, sterk onder-

sneden ribbel. 
Bij de urnen van type 97 varieert de hoogte tusschen 8.5 en 28.7 cM. 

In den algemeenen vorm kan men een drievoudig buikprofiel onder
scheiden: 

A. van den schouder naar den bodem verloopt de wand in een 
over haar geheel gebogen lijn; 

B. na de grootste breedte — die bij alle exemplaren op een derde 
vanaf den bovenrand of daarboven ligt — verloopt de wand volgens 
een meer rechte lijn schuin naar den bodem; 

C. bij een enkel exemplaar van kleinere afmetingen is de wand 
boven het bodemvlak eenigszins hol naar binnen gericht. Deze ver
schillen mogen we wel niet anders opvatten dan als variaties bin
nen hetzelfde vormtype, afhankelijk van den zin van den pottebakker. 

De schouders der urnen zijn meestal versierd met ingesneden lijnen, 
groeven, ribbels of platte ringen met verticalen rand, waarvan de 
bovenste ring dan gevormd wordt door het naar buiten loopende 
profiel van den schouderband of hals, die zich tusschen den schouder 
en den eigenlijken bovenrand bevindt; de hals is meestal concaaf 
gevormd, bij een enkel exemplaar meer verticaal gericht. 

Vergelijkt men het bovengedeelte met de typen van Haltem (Halt. 
Abb. 32,1^8, Taf. XII, 57я en b) en van Hofheim (Hofh. Taf. XXXV, 

111 



87A en В), dan valt het verschil met Haltern aanstonds op. De hals 
is daar van boven naar beneden meest verticaal of zelfs iets schuin 
naar binnen gericht, terwijl tevens de aangehaalde afbeeldingen van 
Haltern, behalve Abb. 32, 4, geen enkele groeve of ribbelversiering 
op de schouders aangeeft. Door den meest concaven, buitenwaarts 
gerichten schouderband valt bij de CC.-exemplaren de loodlijn uit de 
randlip meestal in den overgang naar de schouderversiering. Deze 
eigenschap en de aanwezigheid der geledingen op den schouder 
brengen de CC.-urnen meer in verband met Hofh. type 57B. 

De techniek van de urnen uit de graven is steeds één van de onder 
I—IV besproken soorten; bij de opgravingen '29—31 kwamen evenwel 
meerdere fragmenten in baksteenachtig aardewerk voor den dag. 

TYPE 9 8 - U r n e n i n m e e r g e r e k t e n v o r m (PI. X). 

Terwijl bij type 97 de hoogte kleiner is dan de grootste breedte, is 
zij hier gelijk of meestal iets grooter; de urnen zijn als het ware in de 
lengte uitgerekt. Bij sommige exemplaren zou men door de veel 
geringere buitenwaartsche buiging van het randprofiel eenige overeen
komst kunnen zien met het umtype Hofh. 88; van een aanzienlijk 
verschil tusschen hoogte en grootste breedte, zooals dit bij laatst
genoemd type het geval is, kan evenwel geen sprake zijn. In den 
totalen vorm zien we meer overeenkomst met het type Halt. 57C en 
kunnen het 't beste beschouwen als een tusschenvorm tusschen type 
97 en Hofh. type 88, waardoor wij tevens gerechtigd meenen te zijn 
hier van een op zichzelf staand vormtype te spreken. 

De techniek is I en II; de vormen van de bovenranden zijn besproken 
onder type 97. 

TYPE 9 9 - U r n e n m e t g e k n i k t e n s c h o u d e r (PI. X). 

Evenals bij type 97B loopt de wand na de grootste breedte schuin 
naar een relatief smal bodemvlak; de breede schouder buigt met een 
scherpen knik — bij Inv. Nr. 85 nog door een flinke groeve geaccen
tueerd — vlak-schuin naar binnen om; daarop ligt een buitenwaarts 
gebogen rand, die aan den onderkant haast horizontaal ligt, bovenop 
echter meer schuin naar binnen loopt: een bandvorm dus, die aan den 
buitenkant iets dikker is. 

De urnen zijn vervaardigd uit de gewone grijze leemsoort van tech
niek I en II. 

TYPE 1 0 0 - U r n e n m e t u i t g e d e u k t e k n o b b e l s (PI. X). 

De vorm is iets gedrongener dan type 97, waarmede het bovenrand-
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gedeelte onmiddellijke overeenkomst vertoont. Het wandoppervlak is 
grootendeels bezet met onregelmatig geplaatste knobbels, die van 
binnen-uit naar buiten zijn gedrukt. De tamelijk zachte leemsoort is 
bruinachtig grijs, met rood-bruine korrels gemengd en bevat fijne kiezel 
en mica-deeltjes; het geheel is dofzwart gesmoord. Grootere exemplaren 
worden in het Mus. Kam uit grafveld O bewaard. We kunnen dit 
soort aardewerk niet scheiden van dergelijke urntjes met goudglimmer, 
waarover onder type 29B (vgl. Hofh. 26C) op bldz. 42 gesproken is. 
Die dunwandige, gebronste bekers gelden als een imitatie van dun-
wandige metalen bekers en behooren tot de inheemsche ceramiek ^. 
Zoo moeten we ook in deze grove urnen van type 97 een sterk in
heemsche imitatie zien in grover en dus goedkooper materiaal, hetzij 
in onmiddellijke aansluiting aan metaal-voorbeelden, hetzij met de 
genoemde umtjes met goudglimmer als tusschenschakel. Ofschoon 
men geneigd is aan een grof terra-nigra-fabrikaat te denken, is het 
ruwe aardewerk toch beter onder dit hoofdstuk te plaatsen. 

TYPE 101 - O o r p o t t e n (PI. X). 

Dit aardewerk, waarvan een tweetal exemplaren van groóte afmetin
gen gevonden werd, komt overeen met het Hofh. type 89, (in Haltern 
tot 1909 nog niet gevonden; Halt. bldz. 247). Leemsoort en technische 
afwerking zijn als I en II. Inv. Nr. 48 evenwel, een tamelijk dikwandig 
en nogal hardgebakken exemplaar, is van een donkergrijze kleur en 
sterk zwart gesmoord, wat aan terra-nigra doet denken (vgl. Hofh. 
bldz. 321). Naast den in Hof heim geconstateerden liprand met een 
groeve aan den buitenkant (л) zijn er exemplaren, waarbij de liprand 
buiten vlakrond is, doch op den bovenkant een sterke groeve heeft (ò); 
Inv. Nr. 128, waarbij de bovenkant van den rand een groeve heeft 
onmiddellijk langs den binnenkant, is in het buitenprofiel juist het 
omgekeerde van a, doordat de groeve vervangen is door een richel, 
die onderaan sterk overhangt (c). 

De schouder is bij bijna alle exemplaren in meerdere of mindere 
mate geknikt en al of niet met groeven geteekend; richels zooals Hofh. 
Taf. XXXV, 89 zijn niet aanwezig. Het buikprofiel is gewelfd of loopt 
meer schuin naar den steeds vlakken bodem. Het relatief kleine oor 
is meestal met een breede, diepe groeve in het midden geteekend. 
Deze potten zijn in ruim aantal uit de grafvelden E en S vertegen
woordigd in het Mus. Kam. 

1) Vgl. bijv. stempel: O X M I R O op een exemplair uit Coblenz (Hofh. 
bldz. 259). 

8 
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TYPE »102 - K a n m e t o o r (Afb. 20). 

De vorm is in wezen dezelfde als bij het kannetje van gevernist 
aardewerk, type 49. Bij het door één of twee groeven verdeelde oor is 
de staande arm soms meer verticaal gericht en even boven de grootste 
buikwijdte aangehecht. Naar den vorm van den bovenrand en het 
materiaal onderscheiden we: 

*A. een type, waarbij de bovenrand uit een platten ring bestaat, 
waarvan de bovenkant schuin naar beneden afloopt. Als versiering 
zijn twee paren parallelgroeven aangebracht als bij type 49, doch 
deze liggen hier tusschen de aanhechtingsplaatsen van het oor. Het 
materiaal is een hardgebakken bruin-grijze leemsoort, waarvan het 
oppervlak eenigszins glad gemaakt is; 

*B. de verschillende fragmenten van dit type zijn alle uit baksteen
achtig aardewerk. De bovenrand buigt als een dikke ronde lip naar 
buiten om (я) of is bovenop horizontaal afgesneden (6). Als versiering 

Afb. 20. Randprofielen van kannen: type ·102. (1 : 2) 

zijn wederom groeven aangebracht, doch deze liggen op de meest 
verschillende plaatsen, bij het op Afb. 20 als Bi» geteekende type zelfs 
vlak onder den rand. Dit kannentype is vooral vertegenwoordigd in 
grafveld RK, wat dus op de laatste decennia van de eerste eeuw wijst. 
Van dit ruw roode soort werden ook exemplaren gevonden in E en S. ^ 

TYPE * I 0 3 - K a n m e t i n g e k n e p e n t u i t (Afb. 21). 

Bij alle slechts fragmentarisch bewaarde exemplaren is de hals 
onder een scherpen hoek met den schouder verbonden; naar den vorm 
van den hals onderscheiden we twee soorten. 

*A. Een type met gedrongen hals, die naar boven toe iets nauwer 
wordt; waar de bovenrand tot een tuit is samengeknepen, is deze zóó 
gevormd, dat de randen van de inknijping elkander niet raken. Hierin 
komen deze kannen dus overeen met Halt. type 54 en Hofh. type 86A 
en behooren dus tot de vroege soort. Zij missen evenwel den aldaar 
vermelden plastischen band om den hals; de bovenkant is soms ge-

1) Een prachtige vormparallel uit witte pijpaarde bezit bet Mus. Kam, 
afkomstig van veld O. 
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groefd en naar buiten omgebogen, zoodat voor een groot gedeelte de 
groeve van terzijde zichtbaar is. Het oor, met twee breede, vlakke 
groeven, begint onder den bovenrand en buigt om naar het midden 
van den schouder. Ook om den buik loopt even boven den schouder-
knik een vlakke groeve. Alle fragmenten A zijn van het baksteenachtig 
aardewerk. Niet alleen de tuitinknijping, ook de groeven wijzen op de 
imitatie van metaaltechniek. 

Afb. 21. Kan met ingeknepen tuit: type ·103 A en В. (1 : 3) 

*В. Een totaal andere hals (Inv. Nr. 337) komt met Hofh. type 86B 
— uit de jongere periode van dat castellum — hierin overeen, dat de 
inknijping over den geheelen hals loopt en de samengeknepen plaatsen 
van de bovenranden elkander raken; wederom echter ontbreekt de 
plastische halsband, zoodat het eenvoudiger profiel meer overeenkomt 
met Lehner, Novaesium Taf. XXVII. 8. Vanaf het oor is over den 
mondrand heen een smalle lip van leem aangebracht — op de plaats 
dus, waar het vroegere type Hofh. 86A soms een knop heeft (Hofh. 
bldz. 318) —, een verschijnsel, dat we wel moeten verklaren als een 
laatste imitatie-rudiment van de bronzen kannen, die als voorbeeld 
van dit type gelden. Het moet dan niet zoozeer opgevat worden als 
de navolger van den bronzen bladknop tot gemakkelijker vasthouden 
van de kan, doch meer als een overblijfsel van een bronzen plaatje, 
waardoor het oor met de kan vaster verbonden was. 

Ook bij В is de bovenrand gegroefd, doch niet naar buiten omgebo
gen. Een hals van de opgravingen '29—31 heeft hetzelfde bovenrand" 
profiel als de door Ritterling, Hofh. Abb. 82 afgebeelde kruik uit 
Friedberg (Wiesb. Mus. Inv. 4250); er ligt als het ware een scherpe 
plooi vlak onder den dun uitloopenden bovenrand; dit stuk is blijkbaar 
jonger; het bestaat uit hardgebakken blauwgrijze klei, sterk met 
kwartsdeeltjes gemengd. 
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TYPE 1 0 4 - U r n m e t n a a r b i n n e n g e b o g e n r a n d 
(PI. X en Afb. 22). 

Van dit type, waarvan reeds Loeschcke (Halt. bldz. 294) aantoonde, 
dat men het tot de inheemsche soorten moet rekenen, bezit de CC-
collectie een tiental meest volledige exemplaren, in hoogte varieerend 
tusschen 10.6 en 22.9 cM. Behalve met een verscheidenheid in de 
vormen van den bovenrand en in de bewerking hebben we wellicht 
met vier fabrikaten te doen. Vooraf zij bemerkt, dat geen enkele 
bodem de kiezelversterking heeft, waarvan Loeschcke spreekt. 

Type A, in vorm overeenkomend met Halt. type 9IA (vgl. ook 
Collingwood, Archaeol. bldz. 230, fig. 56, Nr. 58), is in drie techniek
variaties vertegenwoordigd. Eenige urnen zijn vervaardigd uit een 
slecht gezuiverde bruin-roode leemsoort; de buitenkant is kurkachtigof 
soms met ingeborstelde strepen, zooals ook Loeschcke reeds vermeldt. 
Een tweetal andere hebben aan den buitenkant dezelfde bruin-roode 
leemlaag, bij Inv. Nr. 69 het bovengedeelte zelfs met borstelstrepen 
volgens een gewilde variatie — als siermotief derhalve bedoeld—, doch 
de kern en de binnenkant zijn van een vuile zwart-grijze tot zwarte 
leemsoort (vgl. Germaansch aardewerk). Een derde urn is volledig 
uit deze grondstof vervaardigd, zoodat we wel mogen besluiten, 
dat deze drie technische variaties naar alle waarschijnlijkheid in nauwe 
betrekking tot elkaar staan en we in die beide exemplaren met bruin-
roode leemlaag aan den buitenkant met een imitatie te doen hebben 
van de bruin-roode urnen. Daar deze laag geheel van dezelfde soort 
is als het leem der bruin-roode urnen, is blijkbaar deze imitatie met 
meer ordinair en wellicht ook gemakkelijker te betrekken leem in de
zelfde fabriek vervaardigd, en kunnen we bijgevolg slechts aannemen, 
dat de uit zwart leem vervaardigde um uit dezelfde pottenbakkerij 
afkomstig is. 

Vanderandprofielenzijn twee varianten te onderscheiden (Afb. 22): 
а. een dikker wordende binnenwaartsche buiging van den wand, 

hiervan gescheiden door het scherp inspringen van het wandprofiel: (^; 
bij Inv. Nr. 540 is de lip zeer smal: я2 (vgl. Halt. Abb. 48, 1 ; de borstel-
streken op den liprand ontbreken echter) ; 

б. een schuin naar binnen buigende wandwelving, waarvan het 
buitenprofiel in een golvende lijn verloopt (vgl. Halt. Abb. 48, 3). 
De randen zijn meestal met zwarte lak bestreken, zooals Loeschcke 
reeds vermeldt. 

B. Door een tweetal geheel gave exemplaren, harder gebakken uit 
rood-bruin, goed gezuiverd leem en in hun techniek waarschijnlijk 
overeenkomende met Halt. type 91В kunnen we niet meer spreken 
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van „das völlige Fehlen" van dit type in Nijmegen (Halt. bldz. 299); 
niet dat we Loeschckes conclusie „dass diese Gefässe nicht in Nijm-
wegen hergestellt wurden" willen ontkennen; integendeel de aan
wezigheid van slechts enkele exemplaren in tegenstelling met het 
veelvuldig voorkomen van type A wijst er op, dat we hier waarschijn
lijk met geïmporteerde stukken te doen hebben. 

Op enkele verschillen met Haltern moeten we de aandacht vestigen: 
bij Inv. Nr. 211, in techniek en lipvorm overeenkomend met Halt. 
type 91 В (Afb. 22 c; vgl. Halt. Abb. 48,2), is de binnenkant niet roodach
tig, doch lichtbruin. Inv. Nr. 94 beantwoordt in kleur geheel aan Hal
tern , doch de buitenkant is van grof-geborstelde strepen voorzien, zooals 

Afb. 22. Randprofielen van urnen: type 104 A—С. (1:2) 

bij Α. Tevens is deze urn merkwaardig om den vorm van den boven
land: niet de tweede groeve van Haltern, maar geheel horizontaal 
staande op den wand, bestaat de rand uit twee geledingen: een plat-
horizontalen buitenring, scherp van den wand gescheiden, waaraan 
een breede, plat-gewelfde binnenring aansluit (Afb. 22a). 

С Eén exemplaar (Inv. Nr. 134) is van een geheel andere techniek: 
een harde, lichtbruine tot grijze leemsoort, de buitenkant noch kurk-
achtig, noch geborsteld. Op de halve hoogte loopen op eenigen onderlin-
gen afstand twee breede vlakke groeven, op 1/4 vanaf den bodem drie 
smallere, dichter bij elkaar geplaatst. De totale vorm is iets gerekter, 
de bovenrand heeft een scherpe insnijding en naar den binnenkant 
een dikke richel. We hebben hier dus wel met een derde fabrikaat te 
doen; voldoende aanwijzingen om het exemplaar onder Halt. type 58 
te rangschikken lijken mij niet aanwezig. 

D. Een klein umtje rangschikken we — ofschoon de buitenkant 
voor een gedeelte gesmoord lijkt — toch onder het ruwe aardewerk, 
niet alleen om het ruwe materiaal op zich, doch ook omdat exemplaren 
in het Mus. Kam om hun soms haast totaal gemis aan smoortechniek 
ons er niet toe dwingen ze onder de terra-nigra te rekenen. De boven
rand loopt naar binnen schuin omhoog zonder golving van profiel, 
terwijl de overgang van den schouder naar den rand gemarkeerd is 
door een scherp afgelijnde groeve. Op het sterk inheemsche van dezen 
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vorm wijst een umtje van Germaansch aardewerk (Inv. Nr. 378, graf 
63, type lllB«/6). 

TYPE 1 0 5 - U r n m e t p l a t t e n r a n d r i n g (Pl.X en Afb. 23)^ 

In vorm komen deze urnen overeen met Halt. type 65 en 67, en 
Hofh. type 78. Een exemplaar van een hardere lichtbruine leem, die 
aan het oppervlak bruin-rood kleurt, moeten we wel rekenen tot de 
„Romeinsche" imitatie van dit inheemsche type (vgl. Halt. I.e.). Van 
de inheemsche exemplaren bestaat Inv. Nr. 216 uit een zachte licht
grijze klei, met rood-bruine korrels gemengd en aan de oppervlakte 
met een grijs-geel laagje glad overstreken; Inv. Nr. 276 is van een 
weeker en meer schilferachtig materiaal, met fijne kiezel gemengd. 
De variaties in den randvorm zijn: 
a. een ongeveer horizontaal liggende platte ring (PI. IX, 105); 
b. een ring, die naar binnen iets oploopt en twee groeven heeft 

(Afb. 23); 
c. een nog schuiner geplaatste ring, met aan den buiten- en binnen

kant een opstaande richel (Afb. 23). 
Bij het als type geteekende exemplaar, Inv. Nr. 276, is de breede 

bovenrand zwart gelakt (vgl. Loeschcke, bldz. 304). Voor de dateering 
zie ik een nauwere aansluiting bij Hofh. type 78 dan bij het slankere 
„Romeinsche" type Halt. 65, dat ook voor den tijd van Augustus is 
vastgelegd (Mitt. Alt. Westf. VI, bldz. 57, Typus 65 en Taf. XV, 12). 

TYPE 106 - Wr i j f s c h a l e n (Afb. 23). 

Slechts één fragment is afkomstig uit een graf, de andere stukken 
werden bij de jongste opgravingen gevonden. Alle behooren tot het 
type met horizontaal-liggenden of omgebogen rand als Hofh. type 80B. 
Van de variatie in de randprofileering geven we het volgende overzicht: 
a. een horizontale rand, die naar buiten even overhangt, met een 

forsche richel aan den binnenkant; 
b. id., doch minder scherp gevormd; 
с id., aan den buitenkant sterk gezwollen, met een scherper ge

teekende binnenrichel; 
d. een schuin geplaatste raid, aan den buitenkant schuin afgesneden, 

met een binnenrichel als onder c; 
e. een rand, die in min of meer sterke mate volgens een volledigen 

kwartcirkel overhangt; langs den binnenkant een staande richel, 
die soms dunner is uitgetrokken. 

De techniek der stukken varieert evenzeer. Naast een tamelijk hard, 
aan den buitenkant geelachtig aardewerk, dat in de kern grijs is. 
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Afb. 23. Randprofielen van urnen met platten randring: type 105, en 
wrijfschalen: type 106. (1 : 2) 

(vgl. Hofh. bldz. 311) vinden we een geelachtig aardewerk met bruine 
tint, soms in de kern meer rood of rose gekleurd (vgl. Hofh. 312, 10. 
405). Een enkele schaal is van een zacht, geelachtig grijs materiaal, 
dat sterk met roodbruine korrels gemengd is en aldus onmiddellijke 
overeenkomst vertoont met het materiaal, dat we onder type 105 
voor Inv. Nr. 216 bespraken. Andere fragmenten van het randtype 
e behooren ongetwijfeld tot het Nijmeegsche baksteenachtige aarde
werk, waarbij door een nauwkeuriger zuiveren van het materiaal 
soms een fijnere soort ontstaat. 

TYPE 107 - D e k s e l s (PI. X). 

De bijna steeds fragmentarisch bewaarde exemplaren hebben den 
gewonen vorm, zooals men op de kookpotten in de publicaties van 
Haltern (Halt. Taf. XII, 57), Hofheim (Hofh. Taf. XXXV, 87) e.a. 
vindt. Van een bovenop platten knop, waarvan de verticale zijde bin-
nenwaarts uitgehold is, loopt het dekselvlak gewoonlijk in een eenigs-
zins hol profiel schuin naar den rand (A); een enkel stuk is iets bol ge-
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welfd (В). De techniek wisselt tusschen I en II, een bruine, mica-
bevattende leemsoort, met kiezel gemengd en een roodachtig bakwerk, 
wat echter te zacht lijkt voor het baksteenachtige. Een fragment van 
een klein dekseltje, dat bij de opgravingen '30 te voorschijn kwam, is 
van het fijnere Nijmeegsch aardewerk vervaardigd (vgl. type 56). Inv. 
Nr. 360 is merkwaardig van vorm en materiaal: de deksel is haast 
horizontaal, de knop bovenop wel vlak, maar met een schuin afgesne
den en sterk naar buiten staanden rand; binnenin is de gewone holte 
niet aanwezig Het exemplaar is geslepen uit natuursteen en heeft 
bovenop circulaire groeven in groepen van twee. Dit stuk is dus zeker 
van elders gekomen. 

TYPE 1 0 8 - M u u r k l o s s e n (PI. X). 

Deze eigenaardige klossen van baksteenachtig aardewerk, waarvan 
het Mus. Kam meerdere exemplaren uit de velden E en S bezit, 
hebben een onregelmatigen cylindervorm; de beide min of meer platte 
vlakken aan de uiteinden steken rondom buiten den klos uit en ver
schillen onderling in doorsnede. Dergelijke klossen werden o.a. ook in 
Novaesium gevonden en volgens Lehner (Novaesium bldz. 310,5, 1 en 
Taf. XXII, 16 w.) deden zij dienst bij den muurbouw van verwarmde 
vertrekken om met een T-ijzer er doorheen de twee evenwijdige muren 
van elkander te houden, waarop de T-ijzers wijzen, die bij sommige 
exemplaren gevonden werden; zoo b.v. in het Prov. Mus. Bonn en 
onder de vondsten van Niederberg (ORL. Niederberg, bldz. 18, IX 
en Taf. V, fig. 16 en 17). 
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J - G E R M A A N S C H A A R D E W E R K 

Inleiding 

Onder Germaansch aardewerk verstaan we het aardewerk, dat, 
ofschoon het op meerdere punten een beïnvloeding van de Romeinsche 
typen laat zien, toch om vorm en materiaal tot het plompe, grove 
fabrikaat der inheemsche ceramiek behoort. Dat dergelijk aardewerk 
in meerdere graven gevonden werd, mag ons niet verwonderen; immers 
reeds Ritterling (Hofh. bldz. 378) wees er op, dat inheemsch fabrikaat 
nog lang in gebruik geweest is, zelfs in Romeinsche nederzettingen en 
castella (vgl. verder Hoofdstuk IV, blz. 215). 

Het materiaal is meestal een zachte, zwarte of zwartachtige leem-
soort.die steeds in meerdere of mindere mate mica bevat en soms ook 
met een weinig kiezel gemengd is. Op de breuk loopt de kleur naar den 
buitenkant toe soms over naar bruin-rood, zoodat het oppervlak op 
vele plekken bruinachtig getint is. De buitenkant is meestal op 
onhandige wijze glad gemaakt; een enkel exemplaar (Inv. Nr. 239) is 
voor een gedeelte met bruinachtig leem onregelmatig bestreken, 
waardoor kunstmatig een ruw oppervlak verkregen is (vgl. Halt. bldz. 
305). Deze bestrijking en een enkele maal een groeve bij den bovenrand 
vormen de eenige „versiering". De wand is steeds dik. De stukken zijn 
niet op het pottenbakkerswiel gevormd. Een enkel exemplaar vertoont 
een vervolmaking der techniek, doordat het in zijn profiel zuiverder 
gevormd is en tevens harder gebakken. Ook ontmoeten we een leem-
soort, die onmiddellijk in verband schijnt te staan met één der soorten, 
onder type 105 (Inv. Nr. 216) besproken: een zacht, lichtgrijs leem, 
met rood-bruine korrels gemengd (Inv. Nr. 382), doch veel minder 
gezuiverd. 

TYPE 1 0 9 - P l a t t e s c h o t e l (PI. XI). 

Deze gewone platte schotel heeft een vlakken, soms even oploopen
den bodem, een relatief hooge, haast verticaal staanden wand, die een 
enkele maal iets gebogen is. Aan den bovenrand bevinden zich tegen
over elkaar twee horizontaal uitstekende randverbreedingen, die als 
handvat bedoeld zijn. Het gewone materiaal is zacht zwart leem, 
soms tot bruin-rood gebakken. 

TYPE 1 1 0 - K o n i s c h b a k j e m e t d i k k e n r a n d (PI. XI). 

De wand is schuin of licht gewelfd; de bovenrand is als een ruw 
gevormde band rondom het bakje gelegd, of hangt iets naar beneden 
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over. Aan den buitenkant is deze rand soms gegroefd. Een paar gave 
exemplaren bezitten een plompen standring, die onhandig aan het 
bakje is vastgekneed; andere fragmenten missen dezen standring en 
rusten op een vlakken bodem. Het wil mij voorkomen, dat we in deze 
bakjes, uit de zwarte inheemsche techniek, een plompe nabootsing 
mogen zien van konische bakjes uit de Romeinsche ceramiek, zooals 
deze in de terra-sigillata in verschillende variaties voorkomen. Men 
vergelijke eens het terra-sigillata-type 2, het Gallo-Belgische type 21 
en dit ruwe Germaansche type 110. Juist uit hun ruwe onhandigheid 
is de sterke vereenvoudiging van den vorm gemakkelijk te verklaren. 

TYPE 111 - U r n m e t g e k n i k t e n w a n d (PI. XI). 

Deze vorm verdient zeker bijzonder de aandacht in verband met het 
volgende type en de ruwwandige urnen van type 97/98. Op een derde 
vanaf den bovenrand heeft de wand een scherpen of ook ronder ge-
vormden knik, terwijl het onderste twee derde tamelijk schuin naar 
een relatief smallen bodem afloopt. Het bovenste derde gedeelte is 
ofwel schuin binnenwaarts gebogen (α) of heeft in doorsnede een 
uitgehold of ingesnoerd profiel (¿>), waarbij de bovenrand een enkele 
maal een richel heeft (c). Bij b en с ligt de bovenrand meestal in een 
verticale lijn met den wandknik1). De siermotieven noemden we reeds: 
ruwe leem-besmering of een groeve aan den bovenrand. 

De urnen van type 111 kunnen in twee groepen verdeeld worden: 
A. een laag type, waarbij de hoogte aanmerkelijk kleiner is dan de 

grootste breedte; 
B. een hoogen vorm, waarbij de hoogte grooter is dan de grootste 

breedte of ongeveer daaraan gelijk. 

TYPE 112 - U r n m e t n a a r b u i t e n o m g e b o g e n r a n d 
(PI. XI). 

De grootste breedte van den sterk gewelfden wand ligt ongeveer in 
het midden; de bovenrand is naar buiten omgebogen, zooals dit het 
geval is bij de Romeinsche urnen van type 97/98, en bovenop eenigs-
zins afgeplat. De vlakke bodem is slechts weinig smaller dan de breedte 
aan den rand. De vorm is zeer merkwaardig in verband met de typen 
111 en 113. 

TYPE 1 1 3 - U r n m e t „ R o m e i n s e h " p r o f i e l (PI. XI). 

Het materiaal van deze urnen is de zachte, zwarte leemsoort, hier 

1) Bij Inv. Nr. 378, Graf 63, is dit niet het geval. 
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en daar gemengd met de voor het inheemsche aardewerk zoo karakte
ristieke bruin-roode korrels. Volgens dit materiaal behoort het type 
ongetwijfeld tot het Germaansche aardewerk. De wand is evenwel aan
zienlijk dunner, de vorm in bovenrand, schouder en buikprofiel geheel 
en al die van de „Romeinsche" urnen, type 97/98; slechts de bodem is 
nog relatief breed, zoodat het geheele model plomper wordt. Het wand-
oppervlak is ruw, doch niet door leembestrijking, maar geheel en al 
gelijkend op de ruwheid van type 97/98. Is het materiaal dus specifiek 
Germaansch, vorm en oppervlak wijzen op Romeinschen invloed en 
ongetwijfeld hebben we hier een schakel tusschen onze Germaansche 
urnen en de Romeinsche. Deze komt het scherpste uit in het exem
plaar Inv. Nr. 32, waarbij men den vorm geheel kan gelijkstellen met 
type 97, behalve den nog te breeden bodem: de rand speciaal vertoont 
reeds den onder type 97 vermelden vorm d; kleur en materiaal even
wel geven nog onmiddellijk contact met het Germaansche werk. 

Aldus kan de CC.-collectie in een viertal urnentypen een merkwaar
dige vormontwikkeling aanwijzen: 

1. type 111 A heeft het gewone Germaansche profiel; 
2. bij type 111 В is het bovendeel van den wand in doorsnede 

concaaf gevormd; 
3. bij type 112 wordt deze insnoering van den bovenwand meer 

naar binnen getrokken en ontstaat met den meer bolvormigen wand 
een omgebogen bovenrand; de grootste breedte verplaatst zich naar 
het midden; 

4. bij type 113 wordt het bovenrandgedeelte meer als een afzonder
lijk deel behandeld, terwijl ook het buikprofiel door het hooger op
schuiven van de grootste breedte het type in onmiddellijk verband 
brengt met den ,,Romeinschen" vorm 97/98. 
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К - Н Е Т GLAS 

Inleiding 

In verschillende graven werden voorwerpen van glas gevonden, die 
ofwel nagenoeg gaaf te voorschijn kwamen ofwel meestal konden her
steld worden. De vormen zijn meerendeels de gewone vormen van 
bekers, kommen, flesschen en zalffleschjes. Sommige fragmenten zijn 
niet meer tot een bepaald type terug te brengen. Onder de typen is 
117A zeker merkwaardig om vorm en versiering. De glaskleuren 
wisselen tusschen opaakwit, olijfgroen, blauw, blauw-groen en bam-
steenachtig bruin, waarbij onder de stukken met dunnen wand ver
schillende voorwerpen opvallen om hun hoogen graad van doorzichtig
heid en helderheid (vgl. Hofh. bldz. 364,6). Onder de meer-kleurige 
stukken vindt men oplegwerk van witte glasdraden, of van witte en 
groene puntjes, alsook een geribbelden beker met ingesmolten draden 
(vgl. Hofh. bldz. 364,2). 

Van de kleine zalffleschjes zijn verschillende blijkbaar door de hitte 
van de lijkverbranding versmolten en daardoor tot soms haast onher
kenbare glasklompjes vervormd. Dat dit bij de lijkverbranding plaats 
greep, blijkt wel hieruit, dat dergelijke versmolten fleschjes bij de 
beenderresten in de umen gevonden werden (vgl. o.a. Inv. Nr. 124, 
Graf 22) en dus blijkbaar na het verbrandingsproces met de beender
resten verzameld werden en daarmede in de um geworpen. 

TYPE 114 - B e k e r m e t l i c h t - g e w e l f d e n w a n d 
(PI. XI). 

Volgens den vorm is dit type verwant met Hofh. glastype 1 en 2. 
Van den wand is het middelste gedeelte ongeveer verticaal, het boven
ste derde gedeelte buigt naar binnen, terwijl ook boven den bodem 
de wand geleidelijk binnenwaarts buigt; de vlakke bodem loopt in 
het midden zacht omhoog. Vlak onder den bovenrand bevindt zich 
een smalle ingeslepen groeve, op de plaats, waar het gewelfde bovenstuk 
overgaat in het meer verticaal gerichte midden-gedeelte, eenbreede 
groeve en onderaan op eenigen afstand van den bodem wederom een 
smalle. Het glas is van een lichtblauwe, reeds sterk ontkleurde soort. 

TYPE 115 - K a n t h a r o s - m o d e l (PI. XI). 

Van het bekertype met twee ooren, Hofh. glastype 6, verschilt dit 
kantharos-model geheel door het voetje, dat in Hofheim niet aanwezig 
is. De eigenlijke kelk heeft een schuin naar buiten staanden bovenrand. 
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door een richel gescheiden van den S-vormig geprofileerden buik. Het 
voetje, waarvan de doorsnede een gegolfde lijn vertoont, is door een 
plat-ronden knobbel met den kelk verbonden. De ooren beginnen boven 
aan den bovenrand en loopen in een sierlijk omgebogen lijn omlaag 
naar de plaats, waar de kelk haar grootste breedte heeft. Deze ooren 
zijn gereconstrueerd, uitgaande van de twee resten, die op de aan-
hechtingsplaatsen van één oor nog aanwezig waren en voldoende 
zekerheid boden. Voor de juistheid der reconstructie zij nog verwezen 
naar een exemplaar in het Wallr. Rich. Mus. te Keulen (Inv. Nr. 1044 
aldaar), vervaardigd uit azuurblauw glas en met witte glasstukjes 
bezet ^; het heeft eenzelfde voetje als het CC.-type, doch de bovenrand 
is steiler; vervolgens naar een in Weisenau gevonden kantharos van 
ultramarijnblauw glas, die echter minder sierlijk van model is als het 
CC.-exemplaar (vgl. M.Z. III, 1908, bldz. 138, 3, Taf. IV, 3). Voor de 
dateering van dit type zeker in het midden der Ie eeuw n. Chr. ver
wijzen we o.a. naar Houben-Fiedler (bldz. 47 en Tab. Х л): een exem
plaar van blauw glas met blauwe glasstukjes bezet, waarbij echter 
tusschen den kelk en het voetje de knobbel ontbreekt. Het werd ge
vonden voor den Clever Tor te Xanten, met o.a. een munt van Nero 
en terra-sigillata met de merken van Bassus, Celsinus en Geminus. 

TYPE 116 - B e k e r m e t v e r t i c a l e r i b b e n (PI. XI). 

De vorm is de bekende beker met dunnen wand en verticale ribben 
als Kisa Abb. 218, Taf. IV, 6 en Taf. F, 365, Smml. Niessen Taf. V, 20 
en Hofh. glastype 5, gedateerd omstreeks het midden der eerste eeuw 
(Hofh. bldz. 268). Het grootendeels gaaf gevonden exemplaar, Inv. 
Nr. 228, is van opaakwit glas, terwijl schouder en buik dooraderd zijn 
met dunne aderen, waarvan de kleur naar het ultramarijnblauw loopt. 
Des te merkwaardiger is dit exemplaar, omdat het opake glas in dezen 
tijd wel bekend is voor versiering van glasmodellen, doch niet zoozeer 
als substantie voor dezen beker (vgl. Hofh. bldz. 364, 4). Wel vindt 
men het aldus in lateren tijd o.a. voor kleine zalffleschjes van het type 
120B, b.v. een Keulsch fabrikaat in het Wallr. Rich. Mus. te Keulen, 
Inv. Nr. 30. 575, gevonden in een graf in de Jacobsstrasse. 

TYPE 1 1 7 - S c h a a l m e t g e r i b d e n w a n d (PI. XI). 

Naast het in de eerste eeuw veel voorkomende type, waarbij de 
ribben tot aan den bodem doorloopen, werd in graf 107 een schaal 

1) Gevonden in een graf in de Bonnerstrasse. 
2) Zie ook B. J. LXIV, Taf. X, 3. 
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gevonden van opvallenden vorm (A). De breede bovenrand staat 
verticaal; daarna buigt de wand tamelijk plotseling naar binnen en 
verloopt eenigszins gewelfd in schuine richting naar een relatief 
smallen bodem, die naar het midden even oploopt. De wandknik is 
versierd met een band, gevormd door een rij regelmatig aansluitende 
ribben, die in schuine richting zijn geplaatst; slechts een smal gedeelte 
dus van den wand is met ribben versierd. Aan den binnenkant is de 
overgang van den wand naar den bodem aangegeven door een paar 
concentrische groeven, terwijl ook ín het midden een cirkelvormige 
groeve is aangebracht; doorsnede van den cirkel 1.3 cM. Het glas is 
zuiver groen van kleur; de wand tamelijk dik. 

Type В is het bekende model, waarbij de ribben verticaal zijn aange
bracht en tot over de overgangslijn van den wand met den bodem 
reiken, zoodat de schaal op de ribben rust. Het is echter niet het 
hooge model, als Hofh. glastype 9, doch opvallend vlak. De boven
rand staat schuin naar buiten en ligt in dezelfde profiellijn, volgens 
welke de wand naar beneden buigt. Aan den binnenkant bevindt zich 
hetzelfde complex groeven als bij A; het wandoppervlak is evenwel 
niet volkomen glad, doch bij de ribben steeds een weinig hol. De kleur 
is lichtblauw-groen. Een parallel van dit vlakke model — uit ultrama
rijnblauw glas vervaardigd — vindt men onder vondsten uit Weisenau 
(M.Z. III, 1908, bldz. 139, Ie kol. 7, Taf. IV, 7) ^. 

TYPE 118 - F l e s c h m e t k o g e l v o r m i g e n b u i k (PI. XI). 

Deze flesch van lichtblauw glas komt in wezen geheel overeen met 
Kisa, Taf. A, 30 en Hofh. glastype 16. De cylindervormige hals met 
platten, naar buiten een weinig schuin oploopenden bovenrand, is bij 
de verbinding met den buik nauwelijks merkbaar ingesnoerd; het 
buikprofiel verloopt niet zoo bol als bij het type van Hofheim, doch 
zóó, dat de grootste breedte beneden het midden ligt; de bodem is 
wederom niet scherp gescheiden van den wand en loopt naar het 
midden omhoog. Uit de talrijke exemplaren, die de verschillende 
musea van het Rijnland in allerlei variaties bezitten, wijzen we op de 
exemplaren van Vetera uit den tijd van Claudius-Nero in het Prov. 
Mus. Bonn (b.v. Inv. Nr. 23 033,23 034,23 035, sterk wisselend in groot
te), op een groveren vorm uit het grafveld bij St. Matthias te Trier 
(Prov. Mus. Trier, Inv. Nr. 08.933¿>) en op de talrijke exemplaren in 
het Wallr. Rich. Mus. te Keulen, gedateerd in de Ie eeuw. 

1) Vgl. ook M.Z. XX—XXI, 1926/1926, bldz. 63, Abb. 1: G. Behrens, 
Römische Gläser aus Rheinhessen. 
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TYPE 1 1 9 - F l e s c h m e t v e r t i c a l e n w a n d . 

Van dit type, dat overeenkomt met Kisa, Taf. С, 173, Hofh. glas
type 12, en Smml. Niessen Taf. XXXV, 435 werden op het CC-
terrein verschillende fragmenten gevonden van een dikwandig b auw-
groen glas. De korte cylindervormige hals heeft een platten bovenrand, 
waarvan de bovenkant schuin afloopt en de onderkant als een dikke, 
ronde ribbel afhangt. Waar de haast horizontale schouder omgebogen 
is naar den vertikalen wand, heeft het wandprofiel een lichte buiging 
binnenwaarts. Het breede, platte en scherp omgebogen oor met talrijke 
ribbels is het gewone type, als Kisa Abb. 157, 45 en Abb. 159. Bij de 
inplanting onder den bovenrand is het oor smaller, eenige malen als 
het ware over zich-zelven opgevouwen en met een zeer smal verbin-
dingslid met den bovenrand verbonden. Evenals te Hofheim zijn twee 
typen te onderscheiden, naargelang de buik cirkelvormig is (A) of 
vierkant (*B). Van een enkel randfragment, Inv. Nr. 475, is het type 
onzeker; de breede doorsnede doet denken aan een glazen urn, doch 
de aanwezigheid van slechts één oorinplanting geeft verband met de 
flesschen, type 119, zoodat het fragment waarschijnlijk van een flesch 
met breeden hals afkomstig is. 

TYPE 1 2 0 - B a l s a m a r í a (PI. XI). 

De vele balsamaría uit de graven, deels in versmolten vorm bewaard, 
kunnen in drie groepen verdeeld worden: 

A. Een langwerpige vorm zooals Hofh. glastype 18, zoowel met 
dikken als met dunnen wand. De bovenrand is naar buiten gebogen 
— slechts één exemplaar heeft een platten, horizontalen bovenrand —, 
de wand heeft meestal de kleine insnoering van het als type geteekende 
sxemplaar, doch loopt soms ook geleidelijk over in een iets breederen 
buikvorm; in dit geval is een kleine bodem aanwezig. 

B. Bij dit type, waarbij hals en buik duidelijk onderscheiden zijn, 
is de hals cylindervormig, met een schuin omgebogen of een horizon
taal uitstekenden bovenrand. De vlakke bodem loopt naar het midden 
een weinig omhoog. De kleur van het glas bij A en В wisselt tusschen 
blauw-groen en Pruisisch licht- en donkerblauw1). 

Type С is door één gaaf exemplaar vertegenwoordigd van Pruisisch-
blauw glas. De vorm is bijna een zuivere bol, aan één kant met een 
kleine opening voorzien en versierd met een spiraalvormig opgelegde 
draad van melkglas. Volgens Lehner, Führer I, bldz. 76/77 is de be
doeling van deze „Schminkkugel" evenwel nog onzeker. 

1) Een ten deele versmolten fragment, Inv. Nr. 606, -waarschijnlijk van type 
В is van geelachtig olijfgroen glas, met dofwitte en groene punten bestrooid. 
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L - BRONZEN VOORWERPEN 

Inleiding 

De bronzen voorwerpen omvatten o.a. verschillende fibulae, onder
deeltjes van kistjes, spiegels, armbanden, kettinkjes, medische in
strumenten, lepels, het oor van een kan en ringen. De meeste dezer 
voorwerpen werden in de graven gevonden. Eenige stukken verdienen 
meer speciaal de aandacht. In dit hoofdstuk wordt een korte beschrij
ving gegeven, voor zoover dit noodig is ter kenschetsing van de voor
werpen om in den catalogus met een enkel nummer naar dit hoofdstuk 
te kunnen verwijzen. Bij enkele voorwerpen is de uitgebreidere be
schrijving in den catalogus opgenomen, daar dit voor de duidelijkheid 
of voor den samenhang met de betreffende grafvondst gewenscbter 
leek; steeds wordt dan in dit hoofdstuk naar het graf verwezen. 

I. F i b u l a e 

Daar de meeste der gevonden fibulae onmiddellijk overeenkomen 
met de collectie van Hofheim, zooals deze door Ritterling, Hofh. bldz. 
117 w . beschreven is, hebben wij ook hier de typeering uitgewerkt aan 
de hand van de fibulae-tabel van dat castellum. Naast enkele schar-
nier-fibulae wordt het grootste aantal gevormd door de z.g. spiraal-
fibulae; het is niet te verwonderen, dat de meeste exemplaren juist 
als grafvondsten in een relatief gaven toestand gevonden werden. 

A. Spiraalfibulae. 
1. Draadfibulae met onderdraadsche spiraalveer (vgl. Hofh. bldz. 

125, m = Almgren fig. 15; Lehner, Novaesium, Taf. XXIV, 41 
vv.; Evelein, Gids, bldz. 64, IX, PI. VIII, 11—12). 

Dit is het eenigste type, waarbij de spandraad van de spiraalveer 
onderdraadsch loopt. De doorsnede van den beugel is rond (slechts bij 
één exemplaar, Inv. Nr. 347, plat)1); even boven de spiraalveer buigt 
de beugel om, en loopt schuin naar den driehoekigen naaldhouder 
(bij Inv. Nr. 347 echter gebogen); geen enkel exemplaar heeft op het 
einde een knop. De veer heeft steeds vier windingen. 

Alle volgende typen van A hebben een bovendraadsche spiraalveer. 
2. Fibulae met geknikten of gebogen beugel met beugelknoop. 
Als gemeenschappelijk characteristicum mag gelden, dat de over

gang van den hals naar den voet gevormd wordt door een dikken 

1) Als vormtype van het einde der eerste eeuw (vgl. Evelein I.e.) is het dan 
ook in een schervenkuil gevonden. 
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