
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/107225

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-24 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/107225


J.E.A.TH.BOGAERS 

DE GALLO-ROMEINSE TEMPELS 

TE ELST IN DE OVER-BETUWE 

T H E ROMANO-CELTIC TEMPLES 

AT ELST IN T H E OVER-BETUWE 

DISTRICT 





DE GALLO-ROMEINSE TEMPELS TE ELST 

IN DE OVER-BETUWE 



PROMOTOR: PROF. D R . F. J. DE WAELE 



DE GALLO-ROMEINSE TEMPELS 

TE ELST 

IN DE OVER-BETUWE 
THE ROMANO-CELTIC TEMPLES AT ELST 

IN THE OVER-BETUWE DISTRICT 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

TER V E R K R I J G I N G VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE L E T T E R E N 

EN W I J S B E G E E R T E AAN DE R.K. U N I V E R S I T E I T TE N I J M E G E N 

OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS DR. A. G. M. VAN M E L S E N 

HOOGLERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN W I J S B E G E E R T E 

V O L G E N S BESLUIT VAN DE A C A D E M I S C H E SENAAT 

IN H E T OPENBAAR TE V E R D E D I G E N 

OP VRIJDAG 2 D E C E M B E R 1955 

DES NAMIDDAGS TE 4 UUR 

D O O R 

JULIANUS EGIDIUS ALPHONSUS THERESIA BOGAERS 

G E B O R E N TE CUYK 

STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJ F / 'S-GRAVENH AGE 1955 





UXORI F I L I O Q U E 

PARENTIBUS 

PRAECEPTORIBUS 



Deze studie zal tevens verschijnen als deel I van 'Nederlandse Oudheden', 
een reeks archaeologische monografieën, uitgegeven vanwege 

de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort 

Uitgegeven met steun van 
de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) 



I N H O U D 

ВІ2. 

Lijst van platen χ 
Litteratuur xiii 
Inleiding ι 

HOOFDSTUK I 

Keltische, Gallo-Romeinse en Germaanse heiligdommen 3 

A. Keltische en Gallo-Romeinse tempels 5 

B. Germaanse tempels 8 

HOOFDSTUK 11 

Tempels in de Nederlanden uit de Romeinse tijd 11 

1. Domburg 11 
2. Eist (O.B.) 20 
3. Gulpen 22 
4. Hofstade bij Aalst (Oost-Vlaanderen) 24 
5. Nijmegen: Ulpia Noviomagus 1 26 
6. Nijmegen: Ulpia Noviomagus 11 28 
7. Nijmegen: Kopse Hof 30 
8. Nijmegen 31 
9. Ravensbosch 32 

10. Rijsbergen 34 
11. Rimburg 38 
12. Valkenburg (Z.H.) 38 

Samenvatting 38 

HOOFDSTUK I I I 

Het tempelterrein en de heiligdommen te Eist 40 
A · Ligging 40 
B. Beschrijving van de tempelresten, profielen en plattegronden 41 

Oudste lagen 42 
Tempel I 43 
Tempel II 46 

Cella 47 
Omgang 52 

C. Muurresten in de nabijheid van de tempels 59 

HOOFDSTUK IV 

De maten der tempels 61 



VIII I N H O U D 

H O O F D S T U K V ВІ2. 

De vondsten 65 

A. Vondstenlijst 65 

B. Aardewerk, brons, zilver en glas 73 
1. Beschrijving en datering 73 
2. Dateringstabel 90 

C. Muurschilderingen 91 
1. Beschrijving der stukken en reconstructies 91 

Tempel I 92 
Plaat 20 93 

Tempel II 95 
Plaat 21 98 
Plaat 22 99 
Plaat 23 100 
Plaat 24 101 

2. Techniek 104 
3. Stijl en datering 124 

Tempel I 124 
Tempel II 125 

4. Graffito 135 

D. Zoogdierresten 137 

E. Bouwmateriaal van natuursteen 144 

F. Bouwfragmenten 148 
1. Natuursteen 148 
2. Baksteen enz 156 
3. Kapiteelfragmenten 156 

HOOFDSTUK VI 

De reconstructie der tempels 159 

Tempel I 159 
Tempel II 161 

HOOFDSTUK VII 

Chronologie, achtergronden en omstandigheden 174 

A. Datering 174 

B. Ligging van de tempels ten opzichte van hun omgeving 181 

C. De bouwers en de gemeenschap der tempels 183 

D. Verhouding van Bataven en Romeinen 186 
Bataafse nobiles als leiders 189 
Bataafse nobiles als grootgrondbezitters 191 

E. De Bataven, de Romeinen en de tempels 191 



I N H O U D IX 

H O O F D S T U K v i n (aanhangsel) Blz. 

Over de middeleeuwse kerken van Eist 195 
A. De oudste kerk 195 

De oorkonde van 726 198 
Het patronaat van de kerk van Eist 202 
De oorkonde van 726 en de opgravingsresultaten 205 

B. De latere middeleeuwse bouwperioden 207 
De 'steen van Baldericus' 208 
Capella en crypt 215 
De crypt en de gothische kerk 221 

SUMMARY 

The Romano-Celtic Temples at Eist in the Over-Betuwe District. . 230 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die gallorömischen Tempel in Eist (Over-Betuwe) . . . . . . . 244 

Index . . . . . . . . . . . 259 

Plaat 1-48 



LIJST VAN PLATEN 

Plaat 

ι Toren van de Nederlands Hervormde kerk te Eist (O.B.) vóór de verwoesting 
van 1944. 

2 Schip en toren van de Ned. Herv. kerk te Eist na de verwoesting van 1944, gezien 
vanuit het koor. 

3 Model van de opgraving. 

4 Overzichtsfoto van de opgraving in de hoofdbeuk en het koor, genomen vanuit 
de toren. 

¿a Ontgraven koor van de gothische kerk: daarin fundamenten van de 'voor'- en 
'achter'crypt en overblijfselen van een altaar. In de N. travee van het koorpolygoon 
bevindt zich een rondboog boven een oude, dichtgemetselde doorgang. 

b Vergroting van een detail van pi. ¿a: muurwerk van het koor der gothische kerk 
met een rondboog boven een oude, dichtgemetselde doorgang. 

6 Binnenzijde van de O. cellamuur van tempel II en - op de voorgrond - gedeelte 
van de N. muur van tempel I, gezien vanuit het Noordwesten. 

7 N.W. hoek en vloer van tempel I. 

Sa Buitenzijde van de W. muur van tempel I: de specie in de voegen is met de troffel 
afgestreken. 

b Fundamenten uit verscheidene perioden, ten Zuiden van de gothische kerk, ten 
Oosten van het portaal. 

9<г Op de voorgrond vloer en N. muur van tempel I, daarachter het bij tempel I be
horende loopvlak met brandsporen en op de achtergrond tussen twee pijlers van 
de gothische kerk een gedeelte van de N. muur van het schip der oudste kerk, ge
zien vanuit het Zuiden. 

b Op de achtergrond binnenkant van de O. cellamuur van tempel II, rechts N. muur 
van tempel I en links daarvan het bij tempel I behorende loopvlak met brand
sporen. Geheel links tussen twee pijlers van de gothische kerk een deel van de 
N. muur van het schip der oudste kerk. 

10 W. zijde ( = binnenkant) en doorsnede van de O. cellamuur van tempel II. 

na W. zijde van de O. cellamuur van tempel I I : fundering op ingeheide, eikenhouten 
palen. 

b W. zijde van de O. cellamuur van tempel I I : muurwerk van de fundering. 

iza Omgang van tempel II aan de O. zijde, gezien vanuit het Noorden; rechts O. cella
muur, links O. colonnademuur. 

b N. beuk van de gothische kerk en N.O. hoek van de celia van tempel II, gezien 
vanuit het Noordoosten. 



L I J S T VAN PLATEN XI 

Plaat 

130 Buitenzijde van de W. colonnademuur van tempel I I : boven de versnijding resten 
en indrukken van een bekleding van kalksteen. 

b Fundering van de Z. colonnademuur van tempel II (links) en van de grote daar
tegenaan gebouwde trap (rechts), gezien vanuit het Westen. 

іфг Verbreding van de O. colonnademuur van tempel II tegenover de Z. colonnade
muur. 

b Z. colonnademuur en W. trapwang van tempel II, gezien vanuit het Noordoosten. 

с W. trapwang, Z. colonnademuur en grote trap van tempel II, gezien vanuit het 
Zuiden. 

150 Overblijfselen van twee 'favissae' tussen de W. colonnademuur (links) en de W. 
cellamuur (rechts) van tempel II. Boven de favissae een stuk van de N. muur van 
het schip der tweede kerk. 

b Paalfundering in N.Z. sleuf ten N. van de kerk, gezien vanuit het Zuiden. 

16 Achterkant van enige fragmenten van de muurschilderingen van tempel I. 

17 Achterkant van vier fragmenten van de muurschilderingen van tempel II en van 
één stuk muurschildering, dat waarschijnlijk behoort bij tempel I. 

180 Fragmenten van een muurschildering van tempel II, welke met de onderlagen aan 
elkaar passen. 

b Fragmenten van een muurschildering van tempel II. De bovenste drie stukken 
passen met de onderlagen aan elkaar. 

19Й Sokkelfragment van een muurschildering en een stuk 'vloerband' van tempel II. 

b Stuk muurschildering van tempel II met Griekse graffito. 

с Dwarsdoorsnede van het bovenste gedeelte van een stuk muurschildering van 
tempel II, 60 maal vergroot. 

20 Stukken muurschildering van tempel I. 

21 Gedeeltelijke reconstructie van een muurschildering van tempel II. 

22 Gedeeltelijke reconstructie van een muurschildering van tempel II. 

23 Gedeeltelijke reconstructie van de sokkel van een muurschildering van tempel II. 

24 Stukken muurschildering van tempel II. 

25 Schedels van een varken, een ram en een rund, vermoedelijk resten van een 
suovetaurilia-offer. 

26 Boven- en onderkant van een stuk vloer van tempel I. 

27 Fragmenten van zandstenen halfzuilen en kalkstenen blok. 

28 Achterkant van de bouwfragmenten, waarvan de voorzijde is afgebeeld op pi. 27. 

290 Fragmenten van kalkstenen kapitelen. 

b Rozet van kalkstenen kapiteel. 

с Hoekfragment van kalkstenen kapiteel. 



XII LIJST VAN PLATEN 

Plaat 

30 Fragmenten van kalkstenen kapitelen. 

31Й Voor-, boven- en onderzijde van de 'steen van Baldericus' in de huidige toestand. 

b Voorzijde van de 'steen van Baldericus' in de vooroorlogse toestand. 

32Д Kaart van Nederland met plaatsen, waar zeker of vermoedelijk in de Romeinse tijd 
een tempel heeft gestaan. 

b Situatiekaart van het dorp Eist - in de vooroorlogse toestand - met N.H. kerk, 
tempel II, ten Zuiden en Zuidwesten van de tempels gevonden sporen van Ro
meinse muren en verlande bedding van een arm van de Rijn, die in de Romeinse 
tijd nog bevaarbaar is geweest. 

3 3 Vereenvoudigde bodemkaart van Eist en omgeving met woonplaatsen uit de Ro
meinse tijd. 

34 Vereenvoudigde plattegrond van de gothische kerk te Eist met de opgegraven 
fundamenten van tempels en kerken. 

3 5 Plattegrond van tempel II. Fijne arcering : 'tegelbanden' (opus listatum). 

36 W.O. profiel binnen de cella van tempel II, ± 1 m ten Noorden van de N. muur 
van tempel I. 

37 Vondsten van aardewerk. 

3 8 Vondsten van aardewerk en brons. 

39 Bouwfragmenten. 

40 Bouwfragmenten. 

41 Bouwfragmenten. 

42 Reconstructie van de bekleding van het podium van tempel II, een zuil van de 
colonnade en het daarbij behorende hoofdgestel. 

43 Gereconstrueerde plattegrond van tempel II. 

44 Gereconstrueerd vooraanzicht van tempel II. 

45 Reconstructie van tempel II, gezien uit het Zuidwesten onder een hoek van 30o 

met de N.Z. as. 

46 Vloertegels uit het W. deel van de buitencrypt of achtercrypt. 

47 Plattegrond van de gothische kerk te Eist met de opgegraven fundamenten van 
tempels en kerken. 

48 O.W. profiel, grotendeels samenvallend met de lengte-as van de gothische kerk 
te Eist. 



LITTERATUUR 

Van Aken ι 

Van Aken 2 

Altbachtal 

Anderson - Spiers 

Aubin 

Augusti ι 

Augusti 2 

Augusti 3 

Beckers 

Ber. R.O.B. 

Ber. R.G.K. 

Beyen 

Blanchet 

Le Blant 1 

Le Blant 2 

A. R. A. van Aken, Nieuwe wegen in de Romeinsche woning
bouw van Sulla tot Domitianus. Dissertatie Utrecht, Utrecht 1943. 

A. R. A. van Aken, Lateres and Latericium. Mnemosyne S. 4, 5, 
1952, p. 139-148. 

S. Loeschcke, Der Tempelbezirk im Altbachtale zu Trier, 1-2, 
Trier 193 8-1942. In 2, p. 167-179: H. Mylius, Zum Aufbau der 
Kultbauten im Altbachbezirk zu Trier. 

W. J. Anderson - R. Spiers, Die Architektur von Griechenland 
und Rom, Leipzig 1905. 

H. Aubin, Der Rheinhandel in römischer Zeit. B.J. 130, 1925, 
p. 1-37. 

S. Augusti, Metodo Sistematico per il Riconoscimento Micro
chimico dei Colori Minerali. 
I. Colori bianchi. Mikrochemie 17, N.F. 11, 1935, p. I - I O . 
IL Colori azzurri e verdi. Mikrochemie 17, N.F. 11, 1935, p. 344-

353· 
III. Colori gialli. Mikrochemie i9 ,N.F. 13, 1935-1936^. 230-238. 
IV. Colori rossi, bruni e neri. Mikrochemie 20, N.F. 14, 1936, 
p. 65-76. 
S. Augusti, Microchemical Recognition of Pigments from Paint
ings. Mikrochimica Acta 3, 1938, p. 239-246. 

S. Augusti, La tecnica dell'antica pittura parietale Pompeiana, in: 
Pompeiana - Raccolta di studi per il secondo centenario degli scavi 
di Pompei, Napoli 1950, p. 313-354. 

H. J. Beckers sr. - G. A. J. Beckers jr., Voorgeschiedenis van 
Zuid-Limburg, Maastricht 1940. 

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon
derzoek in Nederland, 1950-

Bericht der römisch-germanischen Kommission, 1904-

H. G. Beyen, Die pompejanische Wanddekoration vom zweiten 
bis zum vierten Stil I, Haag 1938. 

A. Blanchet, Etude sur la décoration des édifices de la Gaule Ro
maine, Paris 1913. 

E. le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au 
VIII" siècle, I-II, Paris 1856-1865. 

E. le Blant, Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de la 
Gaule, Paris 1892. 



XIV LITTERATUUR 

Le Blant 3 E. le Blant, Paléographie des inscriptions latines du III e siècle à la 
fin du VIIe. Revue Archéologique 29,1896,p. 177-197 en 345-355; 
30, 1897, p . 30-40 en 171-184; 31 , 1897, p . 172-184. 

Blümner H. Bliimner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und 
Künste bei Griechen und Römern, I-IV, Leipzig 1875-1887. 

B.J. Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande 
1-95, 1842-1894; Bonner Jahrbücher 96- , 1895-

De Boone W. J. de Boone, De Franken van hun eerste optreden tot de dood 

van Childerik. Dissertatie Groningen, Amsterdam 1954. 

Boosten J. P. Boosten, De godsdienst der Kelten, Roermond 1950. 

Braat 1 W. C. Braat, Nieuwe opgravingen van Romeinsche villa's in Lim
burg. O.M.R.O.L., N.R. 22, 1941, p. 39-51. 

Braat 2 W. C. Braat, Drie inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd. 
O.M.R.O.L., N.R. 30, 1949, p. 23-46. 

Braat 3 W. C. Braat, De grote Romeinse villa van Voerendaal. O.M.R.O.L., 
N.R. 34, 1953, p. 48-79· 

Braun 1 J. Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwick
lung, I-II, München 1924. 

Braun 2 J. Braun, Die Reliquiare des christlichen Kultus und ihre Ent
wicklung, Freiburg im Breisgau 1940. 

Breuer J. Breuer, Les objets antiques découverts à Ubbergen près Nimè-
gue. O.M.R.O.L., N.R. 12, 1931, p. 27-121. 

Brom Gisb. Brom, Regesten van oorkonden betreffende het Sticht Utrecht 
(694-1301), I-II, Utrecht 1908. 

Brunsting 1 H. Brunsting, Het grafveld onder Hees bij Nijmegen. Dissertatie 
Amsterdam, Amsterdam 1937. 

Brunsting 2 H. Brunsting, Een opgraving van Reuvens en Leemans bij het fort 
Krayenhoff te Nijmegen in 1834. O.M.R.O.L., N.R. 30, 1949, 
p. 47-65. 

Buchelius A. Buchelius, De Episcopis Ultraiectinis ( = editie van het Chro-
nicon (-1358) van lohannes de Века en de Historia episcoporum 
ultrajectinensium (1524) van Wilhelmus Heda), Traiecti 1643. 

Van Buchem H. J. H. van Buchem, De fibulae van Nijmegen. Dissertatie Nij
megen, Nijmegen 1941. 

Buddingh D. Buddingh, Eist in de Overbetuwe ; onder het heidendom, in den 
eersten Christentijd en tijdens de Hervorming, benevens de Over-
betuwse leesinstelling. Delft 1858. 

Byvanck 1 A. W. Byvanck, Excerpta Romana, I-III, 's-Gravenhage 1931-
1947. 



LITTERATUUR XV 

Byvanck 2 

Cabrol - Leclercq 

Du Cange 

Cappelli 

De Caumont 

Conrad 

C L L . 

Curtius 

Cuypcrs 

Daniels 

Daremberg - Saglio 

Deglatigny 

Deschamps 

Drack 

Dresselhuis 

Drexel 

Durm 

Ebert 

Edelman 

A. W. Byvanck, Nederland in den Romeinschen tijd, I-II, Leiden 
1943. 

F. Cabrol - H. Leclercq, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et 
de liturgie, Paris 1907-

C. du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latini-
tatis, I-VII, Paris 1840-18 50. 

A. Cappelli, Dizionario di Abbreviature latine ed italiane, Milano 
19494. 

M. A. de Caumont, Abécédaire ou rudiment d'archéologie, ère 
gallo-romaine, Caen 187o2. 

R. Conrad, Niederrheinische Epigraphik vom achten bis zum drei
zehnten Jahrhundert. Dissertatie Frankfurt am Main, Frankfurt am 
Main 1931. 

Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini 1862-

L. Curtius, Die Wandmalerei Pompejis, Leipzig 1929. 

P. Cuypers, Oudheidkundige ontdekking aangaande den tempel 
der Dea Sandraudiga te Zundert in Noord-Braband. Bijdragen 
voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde IV, 1844, 
p. 157-166. Daarin p. 162 s.: L. J. F. Janssen, (Beschrijving der 
ontdekte voorwerpen en) Opmerkingen. 

M. Daniels, Romeinsch Nijmegen I I -Ulpia Noviomagus. 
O.M.R.O.L., N.R. 8, 1927, p. 65-111. 

C. Daremberg - E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et 
romaines, Paris 1877-1918. 

L. Deglatigny, Documents et notes archéologiques, I-II, Rouen 
1925-1927. 

P. Deschamps, Etude sur la paléographie des inscriptions lapidai
res de la fin de l'époque mérovingienne aux dernières années du 
XII e siècle. Bulletin Monumental 88, 1929, p. 5-86. 

W. Drack, Die römische Wandmalerei der Schweiz, Basel 1950. 

J. Ab Utrecht Dresselhuis, De godsdienstleer der aloude Zeelan
ders, Middelburg 1845. 

F. Drexel, Die Götterverehrung im römischen Germanien. Ber. 
R.G.K. 14, 1922, p. 1-67. 

J. Durm, Die Baukunst der Etrusker-Die Baukunst der Römer 
(Handbuch der Architektur II, 2), Stuttgart 19052. 

M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, I-XV, Berlin 1924-193 2. 

C. H. Edelman, Oudheidkundige resultaten van de bodemkarte-
ring. Boor en Spade 4, 1951, p. 307-325. 



XVI LITTERATUUR 

Egberts 

Egger ι 

Egger 2 

Eibner 

Espérandieu 

Evelein -van Giffen 

Van der Feen 

De Fontenay 

Forrer 

Frcmersdorf 

Gehl 

Germania Romana 

Van Giffen ι 

Van Giffen 2 

Van Giffen 3 

H. Egberts, De bodemgesteldheid van de Betuwe, 's-Gravenhage 
1950. Daarin p. 68-70: P. J. R. Modderman, De bewoningsge-
schiedenis van Over- en Neder-Betuwe, en p. 71-73 : A. W. Vlam, 
Over de scheiding tussen Over- en Neder-Betuwe en enige andere 
oude rivierbeddingen. 

R. Egger, Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1949. Ca-
rinthia I, 140, 1950, p. 433-510. Daarin p. 497-500: F. Walliser, 
Bisherige Untersuchungsergebnisse und Sicherungsvorschläge bei 
den Wandmalereien auf dem Magdalensberg (met verslag van 
chemisch onderzoek - qualitatieve analyse - van stukken muur
schildering door E. Schmitz te Wenen). 

R. Egger, Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1950. Ca-
rinthia I, 142, 1951, p. 1-94. 

A. Eibner, Entwicklung und Werkstoff der Wandmalerei vom Al
tertum bis zur Neuzeit, München 1926. 

E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de 
la Gaule romaine, Paris 1907-

M. A. Evelein - A. E. van Giffen, De Woerd, genaamd de 'Ker-
kenhof ' te Ressen, gem. Ressen-Bemmel. Jaarverslag van de Ver-
eeniging voor Terpenonderzoek 11-12, 1927-1928, p. 16-29. 

P. J. van der Feen, Geschiedenis van de bewoning van Walcheren 
tot 1250, in: J. Bennema en К. van der Aleer, De bodemkartering 
van Walcheren, 's-Gravenhage 1952, hoofdstuk XV, p. 147-160. 

H. de Fontenay, Autun et ses monuments, Autun 1889. 

R. Forrer, Strasbourg-Argentorate, I-II, Strasbourg 1927. 

F. Fremersdorf, Der römische Gutshof Köln-Müngersdorf, Ber
lin-Leipzig 1933. Daarin p. 55-61: J. Klinkenberg, Die Wand
malereien des Herrenhauses, en p. 61-64: К. Würth, Zur Technik 
der Wandmalereien. 

W. Gehl, Das Problem des germanischen Tempels. Zeitschrift für 
deutsches Altertum und deutsche Literatur 78, 1941, p. 37-49. 

Germania Romana-Ein Bilderatlas, I-V, Bamberg 1924-19302. 

A. E. van Giffen, Opgravingen in Drente, in: Drente - Een hand
boek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen, 
onder redactie van J. Poortman, I, Meppel 19442, p. 395-568. 

A. E. van Giffen, De Romeinsche castella in den dorpsheuvel te 
Valkenburg aan den Rijn (Z.H.) (Praetorium Agrippinae). Jaar
verslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek 25-28, 1941-
1944. 

A. E. van Giffen, Thermen en castella te Heerlen (L.). L'Antiquité 
Classique 17, 1948, p. 199-236. 



LITTERATUUR XVII 

Glasbergen ι W. Glasbergen, De periodisering van de Romeinse occupatie, in : 
Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland 
- Gedenkboek A. E. van Giffen, Meppel 1947, p. 299-312. 

Glasbergen 2 W. Glasbergen, Barrow Excavations in the Eight Beatitudes, I-II. 
Dissertatie Groningen, Groningen-DJakarta 1954. 

Glazema 1 (P. Glazema), Belangrijke opgravingen in de Ned. Hervormde 
Kerk te Eist. Weekblad De Betuwe, Eist 1947, nr. 32, 8 Augustus. 

Glazema 2 (P.) Glazema, Uit boek en bodem - Een half jaar oudheidkundige 
opgravingen te Eist (Betuwe). De Betuwe 1947, nr. 41,10 October. 

Glazema 3 (P.) Gl.(azema), Uit boek en bodem - Het eerste Christendom te 
Eist. De Betuwe 1947, nr. 45, 7 November. 

Glazema 4 P. Glazema, Het archaeologisch onderzoek van middeleeuwse ker
ken. Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 
5 de serie, 1, 1947, p. 102-109. 

Glazema 5 P. Glazema: recensie van Taminiau, Geschiedenis van Eist enz. 
Tijdschrift voor Geschiedenis 61, 1948, p. 382 s. 

Glazema 6 P. Glazema, Gewijde plaatsen in Friesland. Dissertatie Amsterdam, 
Meppel 1948. 

Glazema 7 P. Glazema, Oudheidkundig onderzoek van middeleeuwse kerken 
in de provincie Gelderland. Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen, Akademiedagen 3, 1950, p. 91-112. 

Glazema 8 P. Glazema, Oudheidkundige onderzoekingen in de provincie Gel
derland gedurende de jaren 1946 tot en met 1950. Bijdragen en 
Mededelingen der Vereniging 'Gelre' 51, 1951, p. 1-152; p. 22-37 
= Excavations carried out in and near the badly damaged mediae
val church at Eist (Netherlands), in: Beiträge zur älteren euro
päischen Kulturgeschichte I - Festschrift für Rudolf Egger I, Kla
genfurt 1952, p. 383-395· 

Grenier A. Grenier, Archéologie Gallo-Romaine, I-II ( = J . Déchelette, 
Manuel d'Archéologie, V-VI), Paris 1931-1934. 

Gutenbrunner S. Gutenbrunner, Die germanischen Götternamen der antiken In
schriften, Halle (Saale) 1936. 

Hahl L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrömischen Plastik in 
Germanien und Gallien, Darmstadt 1937. 

Halbertsma H. Halbertsma, Een onderzoek in de kerken van Eethen en Herpt 
in 't land van Heusden (N.-Brabant). Ber. R.O.B. 4, 1953, ι, p. 
18-36. 

Haltern S. Loeschcke, Keramische Funde in Haltern. Mitteilungen der Al
tertums-Kommission für Westfalen j , 1909, p. 101-322. 



XVIII LITTERATUUR 

Hardenberg ι Η. Hardenberg, De villa Eist en het castrum aldaar. Nederlandsch 
Archievenblad 50, 1945-1946, p. 31-46. 

Hardenberg 2 H. Hardenberg, De Nehalennia-reliëfs. Archief Zeeuws Genoot
schap der Wetenschappen 1948, p. 1-29 (zie ook Archief enz., 1949, 
p. 1-9). 

Haslinghuis E. J. Haslinghuis, Bouwkundige termen - Woordenboek der wes
terse architectuurgeschiedenis, Utrecht 1953. 

Hawkes Chr. Hawkes, Die Erforschung der Spätbronzezeit, Hallstatt- und 
Latene-Zeit in England und Wales von 1914 bis 1931. Ber. R.G.K. 
21, 1931, p. 86-173. 

Heidenreich K. Heidenreich, Das Amphitheater der Colonia Traiana bei Xan
ten. B.J. 145, 1940, p. 33-62. 

Heldring O. G. Heldring, Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en 
Romeinsche Oudheden, Legenden, enz., I-II, Amsterdam 1838-
1839. 

Hermans C. R. Hermans, Noordbrabants oudheden, 's Hertogenbosch 1865. 

Hermesdorf P. F. J. M. Hermesdorf, Muurschilderingen uit de Romeinse villa 
te Vlengendaal, gemeente Bocholtz - Hun technische opbouw. De 
Maasgouw 72, 1953, kol. 121-126. 

Hettner 1 F. Hettner, Die Ausgrabungen bei Bonn vor dem Cölner Thor im 

Herbst 1876, B.J. 62, 1878, p. 64-74. 

Hettner 2 F. Hettner, Drei Tempelbezirke im Trevererlande, Trier 1901. 

Hettner 3 F. Hettner, Nachtrag zu dem Werke: 'Drei Tempelbezirke im 
Trevererlande'. Trierer Jahresberichte 3, 1910, p. 49-67. 

Van Heussen H. F. V.(an) H.(eussen), Historia episcopatuum foederati Beigli, 
I-II, Lugduni in Batavis 1719. 

Van Heussen- H. V.(an) H.(eussen) - H. V.(an) R.(ijn), Kerkelijke Historie en 
Van Rijn Outheden der zeven Vereenigde Provinciën (Batavia Sacra), I -VI, 

Leiden 1726. 

Hofheim E. Ritterling, Das frührömische Lager bei Hof heim im Taunus. 
Annalen des Vereins für nassauische Altertumskunde und Ge
schichtsforschung 40, 1912. 

Holwerda 1 J. H. Holwerda, Een woerd te Rijswijk (gem. Maurik). Bijdragen 
en Mededeelingen der Vereeniging 'Gelre' 20, 1917, p. 221-246. 

Holwerda 2 J. H. Holwerda, Arentsburg - een Romeinsch militair vlootstation 
bij Voorburg, Leiden 1923. 

Holwerda 3 J. H. Holwerda, Germaansche grafplaatsen en templa. 
O.M.R.O.L., N.R. 6, 1925, p. 80-92. 

Holwerda 4 J. H. Holwerda, Germanische 'templa', in: Studien zur vorge
schichtlichen Archäologie Alfred Götze dargebracht, 1925^ . 181-
186. 



L I T T E R A T U U R XIX 

Holwerda 5 J. H. Holwerda, De Belgische waar in Nijmegen, ('s-Gravenhage) 
1941. 

Holwerda 6 J. H. Holwerda, Het in de pottenbakkerij van de Holdeurn ge
fabriceerde aardewerk uit de Nijmeegsche grafvelden. 
O M.R.O.L., suppl. op N.R. 24, 1944. 

Holwerda 7 J. H. Holwerda, De baksteenfabricage op de Holdeurn, in: J. H. 
Holwerda en W. C. Braat, De Holdeurn bij Berg en Dal. 
O.M.R.O.L., suppl. op N.R. 26, 1946, p. 68 ss. 

Hübner ι Α. Hübner, Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berolini 1871. 

Hübner 2 A. Hübner, Inscriptiones Hispaniae Christianae - Supplementum, 
Berolini 1871. 

Hübner 3 A. Hübner, Inscriptiones Britanniae Christianae, Berolini-Londi-
ni 1876. 

Jacobi L. Jacobi, Das Römerkastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe, 
Homburg vor der Höhe 1897. 

Janssen L. J. F. Janssen, De Romeinsche beeiden en gedenksteenen van 

Zeeland, Middelburg 1845. 

Kahler H. Kahler, Die römischen Kapitelle des Rheingebietes, Berlin 1939. 

Kenner H. Kenner, Antike römische Wandmalerei in Kärnten. Carinthia 

I , 140, 1950, p . 150-171. 

Kesteloo H. M. Kesteloo, Domburg in woord en beeld, Middelburg 1913. 

Keysler I. G. Keysler, Antiquitates Selectae Septentrionales et Celticae, 

Hannoverae 1720. Daarin p. 235-296: De Dea Nehalennia2. 

Kisa A. Kisa, Das Glas im Altertum, I-III, Leipzig 1908. 

Klein J. Klein, Der Marberg bei Pommern an der Mosel und seine Kult
stätte. B.J. 101, 1897, p. 62-116. 

Koethe 1 H. Koethe, Die keltischen Rund- und Vielecktempel der Kaiser
zeit. Ber. R.G.K. 23, 1933, p. 10-108. 

Koethe 2 H. Koethe, Römische Villa bei Oberweis. Trierer Zeitschrift 9, 
1934, p. 20-56. 

Kraus F. X. Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande, I-II, 
Freiburg i. Br.-Leipzig 1890-1894. 

Krause Krause, art. s.v. hostia in: Pauly-Wissowa, Suppl. Band V, kol. 
236-282. 

Ter Kuile E. H. ter Kuile, De bouwgeschiedenis van de Hervormde kerk te 
Eist in de Overbetuwe. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 
і952-і95з,р. 47-69. 



XX LITTERATUUR 

De Lact ι S. J. de Lact, Romeinse oudheden gevonden te Hof stade bij Aalst 
(O. VI.). L'Antiquité Classique 16, 1947, p. 287-306. 

De Laet 2 S. J. de Laet. Een Gallo-Romeins Heiligdom op de Steenberg te 
Hofstade bij Aalst (Oostvlaanderen). Cultureel Jaarboek van de 
Provincie Oostvlaanderen 1950, p. 269-314 (overdruk p. 1-46). 

De Laet 3 S. J. de Laet, Le fanum de Hofstade-lez-Alost (Flandre Orientale) 
et le culte de la déesse gauloise de la fécondité. Latomus n , 1952, 
p. 45-56. 

De Laet 4 S. J. de Laet, De Romeinse nederzetting te Hofstade bij Aalst 
(Oostvlaanderen) - Verslag van de opgravingscampagne 1951 en 
samenvatting van de tot heden bereikte resultaten. Cultureel Jaar
boek van de Provincie Oostvlaanderen 1952, II, p. 281-302. 

Lambrechts P. Lambrechts, De streek tussen Noordzee en Schelde tijdens de 
Romeinse overheersing. Cultureel Jaarboek van de Provincie Oost
vlaanderen 1951, II, p. 21-44. 

Lehner 1 H. Lehner, Das Heiligtum der Matronae Aufaniae bei Netters-
heim. B.J. 119, 1910, p. 301-321. 

Lehner 2 H. Lehner, Provinzialmuseum in Bonn - Führer durch die antike 
Abteilung, Bonn 1915. 

Lehner 3 H. Lehner, Die antiken Steindenkmäler des Provinzialmuseums in 
Bonn, Bonn 1918. 

Lehner 4 H. Lehner, Der Tempelbezirk der Matronae Vacallinehae bei 
Pesch. B.J. 125, 1919, p. 74-162. 

Leopold H. M. R. Leopold, Uit de leerschool van de spade, I-VI, Zutphen 
1922-1935. 

Loeschcke S. Loeschcke, Die Erforschung des Tempelbezirkes im Altbach
tale zu Trier, Berlin 1928. 

De Maeyer R. de Maeyer, De Romeinsche villa's in België, Antwerpen-'s Gra-
venhage 1937. 

De Man Marie de Man, Que sait-on de la plage de Dombourg? Tijdschrift 
van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 
7, 1899, p. 1-109. 

Marien M. E. Marien, Oud-België, Antwerpen 1952. 

Maris ι Α. J. Maris, De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen 
in Gelderland in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen. 
Dissertatie Utrecht, 's-Gravenhage 1939. 

Maris 2 A. Johanna Maris : recensie van Taminiau, Geschiedenis van Eist 
enz. Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 2, 1948, 
p. 297-300. 

Maris 3 A. Johanna Maris, De opgravingen te Eist. Tijdschrift voor Ge
schiedenis 62, 1949, p. 304 s. 



LITTERATUUR XXI 

Maris 4 

Mattingly 

Mau ι 

Mau 2 

Meyer 

Modderman ι 

Modderman 2 

Modderman 3 

Muller 

Muller - Bouman 

Mylius 1 

Mylius 2 

Mylius 3 

Mylius 4 

Nagy 

Niederbieber 

Niermeyer 

Van Nieuwenburg 

Nolet - Boeren 

A. Johanna Maris, Over de Sint Werenfriedskerk te Eist en de 
daarmede verbonden stichtingen. Bijdragen en Mededelingen der 
Vereniging 'Gelre' 54, 1954, p. 57-142. 

H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, 
London 1923-

A. Mau, Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji, 
Berlin 1882. 

Α. Mau, Pompeji in Leben und Kunst, Leipzig 19082. 

H.Meyer, art. s.v. hostia in: Pauly-Wissowa VIII, kol. 2498-
2500. 

P. J. R. Modderman, Uit boek en bodem - Bewoning rondom 
Eist. Weekblad De Betuwe, Eist 1947, nr. 49, 5 December. 

P. J. R. Modderman, Het oudheidkundig onderzoek van de oude 
woongronden in de Over- en Neder-Betuwe. O.M.R.O.L., N.R. 
30, 1949, p. 66-93. 

P. J. R. Modderman, Het probleem van de Romeinse wegen in het 
rivierkleigebied. Bijdragen en Mededelingen der Vereniging 
'Gelre' 52, 1952, p. 21-28. 

S. Muller Fz., Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht, 
's Gravenhage 1892. 

S. Muller Fz. - A. C. Bouman, Oorkondenboek van het Sticht 
Utrecht tot 1301,1, Utrecht 1920-1924. 

H. Mylius, Die Krufter Grabdenkmäler und ihre Rekonstruktion. 
B.J. 130, 1925, p. 180-192. 

Η. Mylius, Die Tribunenbauten von Vetera. B.J. 134, 1929, p. 
67-78. 

H. Mylius, Zwei neue Formen römischer Gutshäuser (Villa bei 
Blankenheim). B.J. 138, 1933, p. 11-21. 

H. Mylius, Die römischen Heilthermen von Badcnweiler, Berlin-
Leipzig 1936. 

L. Nagy, Die römisch-pannonische dekorative Malerei. Mitt. des 
deutsch. Arch. Instituts, röm. Abteilung 41, 1926, p. 79-131. 

F. Oelmann, Die Keramik des Kastells Niederbieber, Frankfurt 
a. Μ. 1914. 

J. F. Niermeyer, Het Midden-Nederlands rivierengebied in de 
Frankische tijd. Tijdschrift voor Geschiedenis 66,1953, p. 145-169. 

С. J. van Nieuwenburg, Kwalitatieve chemische analyse, Den 
Helder 1945. 

W. Nolet - Р. С Boeren, Kerkelijke instellingen in de middel
eeuwen, Amsterdam 1951. 



xxrr LITTERATUUR 

Oelmann 

O.M.R.O.L. 

Parlasca 

Pauly - Wissowa 

Von Petrikovits 

Peutz 

Pleyte 

Plinius 

Post 

Praschniker -
Kenner 

Publications 

Raehlmann ι 

Raehlmann 2 

Reusch 

Roessingh 

Samesreuther 

Schefold 1 

F. Oelmann, Zum Problem des gallischen Tempels. Germania 17, 
1933, p. 169-181. 

Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oud
heden te Leiden, N.(ieuwe) R.(eeks), 1920-

K. Parlasca: recensie van Drack, Die römische Wandmalerei der 
Schweiz. Gnomon 24, 1952, p. 154-160. 

Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 
neue Bearbeitung von G. Wissowa, W. Kroll und K. Mittelhaus, 
Stuttgart 1894-

H. von Petrikovits, Die Ausgrabungen in der Colonia Traiana bei 
X a n t e n - I . Bericht. B.J. 152, 1952, p. 41-161. 

F. P. J. Peutz, Ordenatlas, eigen uitgave, (Heerlen) z.j. 

W. Pleyte, Nederlandsche Oudheden van de vroegste tijden tot op 
Karel den Groóte, Leiden 1877-1903. 

С Plinius Secundus, Naturalis historia - libri XXXVII. Ed. L. 
Jan - С. Mayhoff, Lipsiae 1892-1909. 

R. R. Post, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees 
Utrecht tot de XlIIe eeuw. Dissertatie Utrecht, Utrecht 1928. 

C. Praschniker - H. Kenner, Der Bäderbezirk von Virunum, Wien 
1947. 

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
Limbourg, 1864-

E. Raehlmann, Über die Maltechnik der Alten mit besonderer 
Berücksichtigung der römisch-pompe janischen Wandmalerei nebst 
einer Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung der Kunst
werke, Berlin 1910. 

E. Raehlmann, Römische Malerfarben - Mikroskopische Unter
suchung der Farben und Farbstoffe eines römischen Malers. Mitt. 
des kaiserl. deutsch. Arch. Instituts, röm. Abteilung 29, 1914, 
p. 220-239. 

W. Reusch, Die Aussengalerien der sog. Basilika in Trier. Trierer 
Zeitschrift 18, 1949, p. 170-193. 

D. Roessingh, Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen 
en Celten. Dissertatie Groningen, Groningen 1915. 

E. Samesreuther, Der römische Gutshof bei Laufenburg (Baden). 
Germania 24, 1940, p. 32-36. 

K. Schefold, Der vespasianische Stil in Pompeji. Bulletin van de 
Vereniging tot Bevordering van de Kennis der Antieke Bescha
ving 24-26, 1949-1951, p. 70-75. 



LITTERATUUR ХХШ 

Schefold 2 К. Schefold, Pompejanische Malerei - Sinn und Ideengeschichte, 
Basel 1952. 

Schlikker F. W. Schlikker, Hellenistische Vorstellungen von der Schönheit 
des Bauwerks nach Vitruv. Dissertatie Münster 1940, Würzburg-
Aumühle 1940. 

Schuchhardt C. Schuchhardt, Vorgeschichte von Deutschland, München-Berlin 
19353. 

Schultz G. Schultz, Farbstoff-Tabellen, neu bearbeitet und erweitert von 
L. Lehmann, I, Leipzig 19317. 

Schultze R. Schultze, Das Prätorium von Vetera und seine Architekturreste 
in ihrer Stellung zur römischen Provinzialarchitektur des Rhein
lands. B.J. 126, 1921, p. 1-21. 

Schultze - R. Schultze - C. Steuemagel, Colonia Agrippinensis. B.J. 98,1895, 
Steuernagel p. 1-144. 

Skjold Müller F. Skjold Müller, Über die Techniken antiker Wandmalereien und 
Mosaiken, in : Bericht über den VI. Internationalen Kongress für 
Archäologie - Berlin 21-26. August 1939, Berlin 1940, p. 157-162. 

Smallegange M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696. 

Sprey W. Sprey, Tacitus over de opstand der Bataven. Dissertatie Utrecht, 

Groningen-Djakarta 1953. 

Stähelin F. Stähelin, Die Schweiz in römischer Zeit, Basel 19483. 

Steiner P. Steiner, Römische Wandmalerei in Trier. Trierer Zeitschrift 2, 
i927>P· 54-68. 

Tacitus P. Cornelius Tacitus - libri qui supersunt. Ed. С H a l m - G . An-
d r e s e n - E . Köstermann, I-II, Lipsiae 1934-1936. 

Taminiau J. L. L. Taminiau, Geschiedenis van Eist in de 0\rer-Betuwe en 
zijn R.K. parochie vanaf het jaar O.H. 690 tot op onze dagen, 
Nijmegen-Utrecht 1946. 

Tenhaeff N. B. Tenhaeff, De Oorkonden-schat van den Heiligen Willebrord, 
Groningen 1929; herdrukt in: N. B. Tenhaeff's Verspreide Ge
schriften, uitgegeven door Dr. Jan Romein, Groningen-Batavia 
1949,1, p. 1-18 (verwijzingen betreffen de tweede editie). 

Thümmel A. Thümmel, Der germanische Tempel. Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Literatur 35, 1909, p. 1-123. 

Tischler F. Tischler, Frühmittelalterliche Keramik aus Duisburg. Germania 

28, 1944-1950, p. 75-85· 

Toutain J. Toutain, Les cultes païens de l'Empire romain III, Paris 1920. 

Verbeek A. Verbeek, Die Aussenkrypta. Zeitschrift für Kunstgeschichte ι з, 
ΐ95°,Ρ·7-38· 



XXIV L I T T E R A T U U R 

Vermeulen W. G. J. R. Vermeulen, Een Romeinsch grafveld op den Hunner-
berg te Nijmegen. Dissertatie Nijmegen, Amsterdam 1932. 
L. de Vesly, Les fana ou petits temples gallo-romains de la région 
normande, Rouen 1909. 
Anonymi Vita Werenfridi, in: Acta Sanctorum Augusti VI, Ant-
verpiae 1743, p. 102-105, voorafgegaan door Commentarius prae-
vius op p. 100-102. 

M. Vitruvius Pollio, De architectura-libri X. Ed. F. Krohn, Lip-
s iae 1912 . 

A. Voirol, Die Darstellung eines Keltentempels auf einem Denar 
von Kaiser Augustus. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft 
für Urgeschichte 31, 1939, p. 150-157 en Taf. XX. 
J. de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte, I-II, Berlin-
Leipzig 1935-19З7· 
J. de Vries, De Germanen, Haarlem 1941. 

F. J. de Waele, Noviomagus Batavorum (Romeinsch Nijmegen), 
Nijmegen-Utrecht 1931. 

H. van de Weerd, Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archeologie 
der Nederlanden, Antwerpen 1944. 

R. E. M. Wheeler, A 'Romano-Celtic' Temple near Harlow, Essex; 
and a note on the type. The Antiquaries Journal 8, London 1928, 
p . 300-326. 

R. E. M. Wheeler - T. V. Wheeler, Verulamium - A Belgic and 
two Roman Cities, Oxford 1936. 

H. Wirth, Die quadratischen gallisch-rómischen Tempel. Disser
tatie Wien 1931 (getypt manuscript in de universiteitsbibliotheek 
te Weenen). 
G. Wissowa, Religion und Kultus der Romer (Handbuch der klas
sischen Altertumswissenschaft V, 4), München 191 z2. 

N B. Na het ter perse gaan van dit boek is verschenen · M. P. M. Daniels, Noviomagus - Romeins Nijmegen 
(nagelaten geschriften van M. P. M. Daniels, in leven archivaris van Nijmegen), Nijmegen (1955) ( = Dome/s 2, 
tegenover Daniels zie supra p. xv). Indien schrijver dezes tijdig kennis had kunnen nemen van de inhoud van dit 
zeer belangrijke werk, zou hij de hierna volgende tekst op diverse plaatsen gewijzigd en'of uitgebreid hebben. 
Dit betreft speciaal 
1. p . 26-28 cf Daniels 2, p. 206-209. 'De steen van Ltcimus Seranus (C.I.L. XIII, 8716 [Byvanck 1, II, p. 132 s., 

nr. 187]) en de Andromeda of liestone (Espérandicu [IX] 6632) zouden dus toch m een onzer belde tempeltjes 
kunnen zijn gevonden' (Daniels 2, p. 209), cf. Daniels p. 93-100 Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat de steen 
van Licmius Seranus, die gewijd is aan Juppiter Ophmus Maximus, behoord heeft bij een der door Daniels in 
1920/21 opgegraven inheemse, Gallo-Komewse tempels, cf. Koethe 1, p. 15 en infra p. 183. 

2. p. 31 (8 Nijmegen): cf Daniels 2, p. 208 s. (het 'vetus sacellum', binnen welks muren volgens Smetius in 
1630 de steen van Licmius Seranus en de Andromeda of Hcsione zijn gevonden, zou volgens Daniels een 
van de door hem in 1920/21 opgegraven tempels kunnen zijn geweest) en supra sub 1. 

3. p. 31, n. 12: aanvullen: zie ook Daniels 2, p. 291. 
4. p . 80, n. 3 en p. 176, n. 10: aanvullen: cf. Daniels 2, p. 320 ss. 
5. p. 14J, η. io en p. 148, η. 3: aanvullen: Daniels 2, p. 113 en 139. 
6. p. 146, n. 2: aanvullen: cf. Daniels 2, p. 113 en 142. 
7. p. 158, n. 4· aanvullen: zie Daniels 2, p. 131, η. 14 en p. 132, afb. 57. 

De Vesly 

Vita Werenfridi 

Vitruvius 

Voirol 

De Vries ι 

De Vries 2 

De Waele 

Van de Weerd 

Wheeler 1 

Wheeler 2 

Wirth 

Wissowa 



INLEIDING 

Tot de talrijke kerkgebouwen, die ten offer zijn gevallen aan het geweld van de laatste 
wereldoorlog, behoort de indrukwekkende gothische kerk van de Nederlands Hervorm
de gemeente te Eist, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen in de Over-Betuwe. In het 
najaar van 1944, tijdens de moeilijke dagen van de bevrijding, werd dit dorp zwaar ge
havend; ook de N.H. kerk werd geteisterd: het schip brandde geheel uit, terwijl de 
majestueuze toren ernstig beschadigd uit de ramp te voorschijn kwam 1. 

Na de oorlog is het oudheidkundig bodemonderzoek, ook ten aanzien van middel
eeuwse monumenten, intensief ter hand genomen; daarbij kon dikwijls gebruik ge
maakt worden van de gelegenheid, die juist door de verwoestingen was geboden. 

De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.), toentertijd 
staande onder leiding van Prof. Dr. A. E. van Giffen te Groningen, verkreeg in het 
voorjaar van 1947 van de kerkvoogdij der N.H. gemeente te Eist en van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg te 's-Gravenhage toestemming tot het verrichten van een 
opgraving in en om de bovengenoemde kerk, voordat met de restauratie van het ge
bouw een aanvang zou worden gemaakt. 

Terwijl alle door de oorlog beschadigde middeleeuwse kerken voor een archaeolo-
gisch onderzoek in aanmerking kwamen, stond het uitzonderlijk belang hiervan met 
betrekking tot de kerk te Eist reeds bij voorbaat vast. Niet alleen zou de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg ten zeerste gediend zijn met de resultaten van de opgraving, 
in het belang van de wetenschappelijke beschrijving en de restauratie van het kerkge
bouw, maar ook wekten de historische gegevens, die voor kerkelijk Eist tot in de 8ste 
eeuw teruggaan, zeer grote verwachtingen, speciaal ten opzichte van de oudste ge
schiedenis van het christendom en de vroegste kerkelijke bouwkunst in ons land. 

Met de opgraving werd een begin gemaakt op 21 April 1947. Het werk stond onder 
de dagelijkse leiding van Dr. P. Glazema, die in zijn taak ter zijde werd gestaan door de 
tekenaars en technici van de R.O.B., de Heren J. Ypey, G. Plug en A. van Pernis. 

Toen het onderzoek op 24 October 1947 werd beëindigd, waren de resultaten groter 
dan men had kunnen en mogen verwachten. Niet alleen immers waren de overbUjfselen 
van twee vroeg-middeleeuwse kerken te voorschijn gekomen, maar bovendien de resten 
van twee Gallo-Romeinse tempels. De opgraving te Eist behoort hierdoor ongetwijfeld 
tot de voornaamste archaeologische onderzoekingen, die na de oorlog in Nederland 
hebben plaatsgevonden. 

Over de resultaten is in de afgelopen jaren een aantal voorlopige berichten verschenen 
van de hand van Dr. P. Glazema 2; het belangrijkste hiervan werd in 1951 opgenomen 
in de Bijdragen en Mededelingen der Vereniging 'Gelre' 3. 

Nadat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg tijdens de restauratie van de kerk 
- die op 7 Maart 1953 weer plechtig in gebruik is genomen - in de gelegenheid was 
geweest diverse waarnemingen te doen, zijn de hierdoor verkregen gegevens en die van 
het bodemonderzoek, voor zover ze de middeleeuwse gebouwen betreffen, door Prof. 
Dr. E. H. ter Kuile uitgewerkt en gepubliceerd in het Nederlands Kunsthistorisch Jaar
boek 1952-1953 4. 

1 Zie pi. ι en 1. * Glazema 1-4 en 7-8. a Glazema 8. * Ter Kuile. 



2 INLEIDING 

De bedoeling van dit werk is de verrassende resultaten bekend te maken, die het 
Romeinse gedeelte van de opgraving en de determinering van het Romeinse vondsten
materiaal hebben opgeleverd, en enige beschouwingen te bieden over de daarmee 
samenhangende problemen. 

Een nadeel werd voor schrijver dezes gevormd door de omstandigheid, dat hij zelf 
niet aan de opgraving heeft deelgenomen. Hier dient echter onmiddellijk aan te worden 
toegevoegd, dat dit door nauwe samenwerking met de onderzoekers van 1947 zoveel 
mogelijk gereduceerd kon worden. Bovendien is de taak van de schrijver vergemakke
lijkt door de gunstige gelegenheid, die, dank zij de medewerking van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, bij de restauratie van de kerk is geschapen om nog een zeer 
groot gedeelte van de opgegraven kerk- en tempelresten te bezichtigen en te bestuderen; 
het oude fundamentencomplex in schip en koor is nl. met een betonnen vloer overdekt, 
waardoor het na de opgraving toegankelijk is gebleven. 

Aan het opgravingsverslag gaat een beschouwing vooraf, die gewijd is aan algemene 
problemen betreffende Keltische, Gallo-Romeinse en Germaanse heiligdommen (hoofd
stuk I). Deze wordt gevolgd door een overzicht van de in ons land en in België gevon
den tempels uit de Romeinse tijd (hoofdstuk II). Daardoor kan een indruk worden ver
kregen van de stand der archaeologische wetenschap aangaande dit onderwerp, en is 
een vergelijking van de vondsten van Eist en een waardebepaling van deze laatste ten 
opzichte van andere, soortgelijke ontdekkingen mogelijk. 

Strikt genomen valt het als aanhangsel te beschouwen hoofdstuk VIII buiten het 
kader van dit werk. Er zijn enkele vraagstukken in behandeld, welke in verband staan 
met de middeleeuwse kerken van Eist en zich a.h.w. aan de schrijver hebben opgedron
gen tijdens diens bestudering van de Gallo-Romeinse tempels. 

Tenslotte brengen we aan de zeer velen, die op enigerlei wijze behulpzaam zijn 
geweest bij het tot stand brengen van dit boek, hartelijk dank voor hun medewer
king, belangstelling en vriendschap. De meesten van hen zijn elders in de tekst ge
noemd; voor zover zulks niet is geschied, vermelden we hier nog: Prof. Dr. H. G. 
Beyen (Leiden), Dr. H. Brunsting (Leiden), Dr. L. S. Meihuizen (Amersfoort), С G. Α. 
Morren, litt, class, drs. (Nijmegen) en Dr. К. Parlasca (Frankfurt am Main). Onze 
dank gaat eveneens uit naar de Heren J. Ypey en G. den Ouden te Amersfoort, niet 
alleen voor hun tekenwerk, maar ook voor de van grote scherpzinnigheid en kennis 
getuigende raad en daad, waarmee zij de schrijver zo vaak terzijde hebben gestaan. 



H O O F D S T U K I 

KELTISCHE, GALLO-ROMEINSE 

EN GERMAANSE HEILIGDOMMEN 

In zijn 'Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archaeologie der Nederlanden' heeft Prof. 
Dr. H. van de Weerd geconstateerd 1, dat er tot nu toe geen Romeinse tempels en 
Oosterse heiligdommen in onze streken zijn ontdekt, hoewel men zeker mag ver
onderstellen, dat er in de hoofdplaatsen der civitates en ook wel elders een officiële ver
ering van de keizers en van de hoofdgoden der Romeinen heeft bestaan 2. 

Bij de bespreking der inheemse cultusplaatsen uit de Romeinse tijd, waarvan wél over
blijfselen aan het licht zijn gekomen, maakt van de Weerd onderscheid tussen Germaanse 
en Gallo-Romeinse heiligdommen; de verschillende vormen van tempels der laatste 
groep moeten reeds bij de Kelten uit de voor-Romeinse tijd bekend zijn geweest3. 

Het is van belang na te gaan, waarop het verschil tussen Germaans en Gallo-Romeins 
in dit verband berust, en of het voor de Romeinse tijd inderdaad juist is de inheemse 
heiligdommen in twee groepen te verdelen en deze te benoemen met termen, die een 
duidelijk ethnisch of cultureel onderscheid aangeven of minstens suggereren. 

Terwijl van de Weerd voor België geen voorbeelden weet te geven van inheemse 
heiligdommen, vermeldt hij voor Nederland het gebouwencomplex, dat door Daniels 4 

te Nijmegen gevonden is en waarvan twee, ongeveer vierkante tempels met omgang 
deel uitmaakten, en een paar ronde tempels, alle behorend tot de Gallo-Romeinse groep. 
De Germaanse heiligdommen zijn alleen vertegenwoordigd door de vondsten van 
Rijsbergen 5. 

Deze laatste hebben het praedicaat 'Germaans' klaarblijkelijk ontleend aan de naam 
van de godin, die er vereerd is, aan een bepaalde soort aardewerk 6 en in het bijzonder 
aan de (volkomen hypothetische) vorm van het heiligdom, welke Germaans zou zijn. 

Daarnaast doet zich echter het feit voor, dat te Nijmegen, een stad in het land van de 
Bataven, die, als men Tacitus 7 mag geloven, Germanen zijn geweest, twee Gallo-Ro
meinse tempels zijn ontdekt. 

In de bovengenoemde gevallen hebben de termen 'Germaans' en 'Gallo-Romeins' 
blijkbaar in de eerste plaats betrekking op de vorm van de heiligdommen. Wanneer dit 
vaststaat, kan men zich afvragen, hoe dan de verhouding is geweest van de Germanen 
tot de Gallo-Romeinse tempelvormen, en of het wel verantwoord is van een Germaans 
heiligdom van Rijsbergen te spreken. 

1 Van de Weerd p. 125. 
' Voor Romeinse tempels in Romeins Germanie, zie Drcxel p. 62, Germania Romana II, p. 32 en von Petriko-
vits p. 128; cf. voor Engeland: R. G. Collingwood, The Archaeology of Roman Britain, London 1930, p. 137 ss. 
3 Van de Weerd p. 127. 
4 Daniels; cf. infra p. 26 ss. 
5 Hohverda 3 en 4; cf. infra p. 34 ss. 
* Volgens Holwerda is er vooral Germaans aardewerk gevonden, 'gelijk we het speciaal uit Bataafsch-Friesche 
nederzettingen kennen' (Holwerda 3, p. 88). 
' Germania 29. 
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Voor Caesar vormde het noordelijk deel van Gallië, het land tussen Seine, Marne, 
Rijn en Noordzee, een zekere ethnische en culturele eenheid, waardoor het zich onder
scheidde van de overige delen van Gallië 1. Hier leefden de Belgae, een Keltisch-Ger-
maanse bevolking, waarvan het Germaanse deel in de Romeinse tijd voortdurend is toe
genomen door infiltraties en immigraties van de overzijde van de Rijn 2. 

Een indruk van de moeilijkheden, die zich voordoen, wanneer het er om gaat, Ger
maans en Keltisch in het gebied aan de linkerzijde van de Neder-Rijn, in Germania In
ferior, te onderscheiden, wordt gegeven door de beschouwing, die Brunsting 3 heeft 
gewijd aan het probleem van de Keltische inslag bij de als Germanen bekend staande 
Bataven. Keltische invloeden zijn bij dezen duidelijk merkbaar. We kennen uit hun 
gebied o.a. diverse namen, die Keltisch zijn of Keltische bestanddelen bezitten, b.v. die 
van de 'Bataafse' nederzetting Ulpia Noviomagus 4. Brunsting komt tot de uitspraak 5, 
dat de Bataven de Keltische inslag, die we in de Romeinse tijd bij hen kunnen consta
teren, naar het schijnt reeds uit hun moederland hebben meegebracht, uit het gebied dus 
der Chatti e , in Hessen. 

Het is echter beslist niet noodzakelijk voor het verklaren van deze Keltische elemen
ten zijn toevlucht te nemen tot bovenvermelde hypothese 7. Evenmin behoeft men in 
dit verband te denken aan Keltische bevolkingsrestanten uit de voor-Romeinse tijd 8. 

De oplossing van het probleem is o.i. gelegen in de invloed van de Gallo-Romeinse 
cultuur op de Batavenβ en in de samenstelling van de bevolking van het Bataafse gebied, 
vooral in de grotere gesloten nederzettingen, waarvan ongetwijfeld belangrijke agglome
raties van Gallische handelslieden deel hebben uitgemaakt. Wanneer men spreekt over 
invloed van de Gallo-Romeinse cultuur, dient men steeds de vereiste nadruk te 
leggen op het Gallische, Keltische element, waarvan de Romeinse beschaving in onze 
streken niet te scheiden is; dikwijls bereikte de Romeinse invloed de Germanen via 
de Galliërs10. 

Thans volgt een overzicht van wat er bekend is van Keltische, Gallo-Romeinse en 
Germaanse tempels. 

1 Cf. De Bello Gallico Ι, ι en II, 4. 
2 Cf. Ebert I, p. 390 ss. (art. Belgen), -IV, 1, p. 273 (art. Germanen), -VI, p. 300 (art. Kelten); Boostcn p. 27; 

Brunsting 1, p. 206; A. W. Byvanck, Oudheidkundig Jaarboek, 4de ser., 12, 1944, p. 73 ss. ; Drexel p. 6 s. en 24; 
Gutcnbrunner p. 4; Hawkes p. 158; Marien p. 391 ; Sprey p. 49 s. Voor het probleem, in hoeverre er in ons land 
Kelten hebben gewoond, cf. W. J. A. Willems, Een bijdrage tot de kennis der vóór-Romeinse urncnveldcn in 
Nederland, diss. Amsterdam, Maastricht 1935, p. 26 ss., 85 s.; J. de Vries, De hypothese van het Keltisch sub
straat, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde 50, 1931, p. 181 ss.; Boosten p. 26 ss.; Hawkes p. 
118 s. ; Marien p. 2 j 8 ss. ; Sprey p. 20 s. 
,.* Brunsting 1, hoofdst. IV. 
, * Cf. Gutenbrunner p. 60 s. n.a.v. Hercules Magusanus. 
'6 Brunsting 1, p. 207. 
• Cf. Tacitus, Hist. IV, 12 en Germ. 29. 
7 Cf. В. J. 142, 1937. Ρ· 3^5 (recensie van Brunsting ι door Η. von Petrikovits). 
β Cf. Sprey p. 20 s. en 99. 
• Cf. infra p. 175 ss. en 183 ss. 

1 0 Cf. Brunsting Ι, ρ._2θ6. 
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Α. K E L T I S C H E E N G A L L O - R O M E I N S E T E M P E L S 

Aanvankelijk schijnen de Kelten geen tempelgebouwen te hebben gehad; daarvan is 
althans niets bekend. Enige verklaringen van Griekse en Latijnse schrijvers, evenals 
gegevens van archaeologische en taalkundige aard, wijzen er op, dat zij oorspronkelijk 
slechts heilige plaatsen in de meest eenvoudige vorm hebben gekend, oflFerplaatsen 
in de open lucht, o.a. in heilige wouden, op rotsen, op toppen van bergen en bij 
bronnen 1 . 

In de loop van de tijd heeft er echter een ontwikkeling plaatsgevonden van het niet 
gebouwde, 'atectonische' heiligdom naar de tempelarchitectuur, waarbij, zoals de ge
gevens van het bodemonderzoek leren, de houtbouw aan de steenbouw is voorafgegaan. 

Zoals blijkt uit de systematische behandeling van de vierkante en rechthoekige a 'Ro
meins-Keltische' of 'Gallo-Romeinse' tempels door Wheeler en Wirth 3, en van de ronde 
en veelhoekige 'Keltische' tempels uit de keizertijd door Koethe 4, komen deze bouw
werken alleen voor in streken, die liggen binnen het 'Keltische' gebied 5. Dit wordt 
duidelijk geïllustreerd door de kaarten, die gepubliceerd zijn door Wheelerβ en Koethe 7 ; 
de vindplaatsen zijn gelegen in Zuidoost-Engeland en het zuidoostelijke randgebied 
van Wales, in Noord-, Oost-, Noordwest- en West-Frankrijk, in Nederland ten Zuiden 
van de Rijngrens, in West- en Zuidwest-Duitsland, in Zwitserland en een enkele maal 
in Oostenrijk, Hongarije en Joego-Slavië 8. 

Men mag verder zeggen, dat de eredienst in deze tempels in het algemeen een Kel
tisch karakter heeft gehad met Romeinse invloedene. 

Vandaar dat men - wel terecht - de termen Keltisch, Gallisch en Gallo-Romeins met 
dit tempeltype heeft verbonden. 

De ontwikkeling van de Keltische tempelbouw heeft vooral plaatsgehad in de Ro
meinse tijd, na het begin van onze jaartelling, en verreweg de meeste Keltische heilig
dommen behoren dan ook tot deze periode, maar er zijn aanwijzingen, dat de tempel
architectuur bij de Kelten in een vroeger tijdperk een aanvang heeft genomen. 

In dit verband is een denarius 10 van belang, waarop aan de voorzijde het hoofd van 
Octavianus is afgebeeld en aan de keerzijde een gebouw, dat door Voirol herkend is als 
een rechthoekige Keltische tempel met colonnade. Deze munt is geslagen vóór 
16 Januari 27 v. Chr., d.w.z. voordat aan Octavianus de titel van Augustus en de be
voegdheden van het principaat waren verleend. 

De stenen rechthoekige tempel met omgang van de Dea Bibracte op de Mont Beu-
vray moet zeker, op historische gronden, vóór 5 v. Chr. gedateerd worden 11. 

1 Cf. Boosten p. 96 ss. en Toutain p. 351 ss. 
2 D.i. meestal bij benadering vierkant. 
3 Wheeler ι; Wirth. 
4 Koethe i. 
5 Voor de verschillende soorten en vormen van Keltische of Gallo-Romeinse tempels, zie van de Weerd ρ. 12 5 

ss. en Oelmann p. 170 ss. 
6 Wheeler ι, pi. XL VII : verspreiding van de vierkante en rechthoekige tempels met omgang. 
' Koethe 1, p. 12 : verspreiding van de ronde, veelhoekige, vierkante en rechthoekige tempels, behalve in het 

Donaugcbicd. 
β Cf. Wirth p. 5, Koethe 1, p. 11 s., van de Weerd p. 128. 
' Cf. Koethe 1, p. 15 ss. 

1 0 Mattingly I, p. 103, nos. 631-632; Voirol Taf. XX, Abb. 1, 11 en Taf. XX, Abb. 2. 
1 1 Koethe 1, p. 19. Cf. H. Bulliot, Mémoires de la Société Eduennc, nouv. série 3, p. 302; J. Déchelette, L'oppi
dum de Bibracte, Paris, z.j., p. 43 ss. (naar Koethe 1, p . 19, n. 29). 
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Naar sporen van houten gebouwen, die aan de stenen heiligdommen uit de keizertijd 
zijn voorafgegaan, is nog maar zelden gezocht. Maar reeds in 1899 zijn bij een opgra
ving in het Coblenzer Stadtwald 1 onder een stenen, nagenoeg vierkante tempel met 
omgang de overblijfselen ontdekt van een oudere, 6,50 X 6 m grote, uit hout opgetrok
ken tempel, die vóór het begin der jaartelling gebouwd moet zijn. 

Bij de opgravingen in het Altbachtal te Trier zijn diverse paalgaten aangetroffen, die 
wijzen op houten bouwwerken uit de voor-Romeinse tijd 2. Als een overgangsvorm 
van houtbouw naar steenbouw kan de vierkante tempel in het Altbachtal beschouwd 
worden, waarvan de resten bestonden uit de stenen vloer van een cella zonder muren of 
fundamentgreppels, en een krans van stenen sokkels voor houten posten, waarop het 
dak van de omgang gerust moet hebben. Dit gebouw is in de vroeg-Romeinse tijd ver
woest, waarna op dezelfde plaats een grote stenen tempel met omgang is verrezen. Tot 
de in Trier gevonden sporen van houten architectuurvormen, welke met zeer grote 
waarschijnlijkheid als tempels moeten worden verklaard, behoren die van achthoekige, 
halfronde en rechthoekige, bijna vierkante gebouwen, welke alle in de voor-Romeinse 
tijd, in de La Tène-periode gedateerd zijn en waarvan de stenen 'vertalingen' in het 
Altbachtal onder de tempels van de keizertijd vertegenwoordigd zijn. Overblijfselen 
van houten bouwwerken met omgang, als voorlopers van dergelijke stenen Gallo-Ro-
meinse heiligdommen, zijn er echter niet aan het licht gekomen. 

De problemen, die zich voordoen met betrekking tot het ontstaan van de Gallo-
Romeinse tempelbouw, zijn op verschillende plaatsen besproken. 

Wir th 3 beschouwt de kleine vierhoekige huizen, die op de Mont Beuvray in het oude 
Bibracte van de iste eeuw v. Chr. zijn aangetroffen 4 en die meestal slechts uit één ver
trek bestonden en een enkele maal nog van een voorhal waren voorzien, als het proto
type van de vierkante Keltische tempel. Hij is verder geneigd aan de Indo-Germaanse 
cultuur de vierkante bouwvorm toe te schrijven, 'die in der für keltisch erklärten La-
tènezeit bereits eine deutliche Herausbildung erfahren hat'. 

Terecht verzet hij zich tegen Schuchhardt 5, die meent, dat de vierkante Gallische 
tempels (teruggaande op 'die alte, vorindogermanische Kulturschicht in Europa') over
eenkomen met het Etruskische huis en de Etruskische tempel. 

Van Drexel β is de hypothese afkomstig, dat de Keltische, ongeveer vierkante, met 
een aarden wal en een gracht omgeven schansen uit de midden en late La Tène-periode, 
althans gedeeltelijk een sacrale aanleg zijn geweest, een omheinde heilige plaats en als 
zodanig een voorloper van de Gallische tempel. 

Oelmann ' volgde Lehner 8, die tot het vermoeden was gekomen, dat de Kelten in 
de voor-Romeinse tijd eenvoudige ronde, polygonale en vierkante houten tempelge
bouwen zonder omgang hebben gekend. Hij kon in zijn betoog verder gebruik maken 

1 Zie R. Bodewig, Westdeutsche Zeitschrift 19, 1900, p. 13 ss. 
2 Cf. Loescheke p. 32, Gnomon 5,1929, p. 278 ss. en Schumacher-Festschrift, Mainz, 1930, p. 73 ss.; Oelmann 

p. 178. 
3 Wirth p. 143. 
4 J. C. Bulliot, Fouilles du mont Beuvray de 1867 a 1895,1-1!, Autun 1899; J. Déchelette, Les Fouilles du mont 

Beuvray de 189731901, Paris-Autun 1904. 
6 C. Schuchhardt, Vorgeschichte von Deutschland, München-Berlin 1928, p. 323, n. 261; 1935 3, p. 271 en 343. 
β F. Drexel, Tcmplum, Germania 15, 1931, p. 1 ss. Cf. Grenier II, 2, p. 771. 
7 Oelmann p. 178 ss. 
8 Lehner 4, p. 142 ss. 
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van de jongste resultaten van de opgravingen in het Altbachtal te Trier 1 en sloot zich 
aan bij de mening van Drexel г en Stähelin 3, die de omgang reeds bij voor-Romeinse 
Keltische tempels verondersteld hadden. Uiteindelijk kwam hij tot de hypothese, dat 
de Keltische tempel met omgang via het mondingsgebied van de Donau en Zuid-Rus
land zijn ontstaan te danken zou hebben aan Iraans-Keltische culturele betrekkingen. 
De stilisering van de zuilen zou afkomstig kunnen zijn van Etruskische invloeden op 
de Kelten in Noord-Italië, terwijl het nu en dan bij Gallo-Romeinse tempels voorko
mende podium, evenals de verbetering van de bouwtechniek (het gebruik van steen 
met kalkmortel als bindmiddel), van Romeinse oorsprong zou zijn. 

Oelmann heeft verder nog de aandacht gevestigd op een mogelijke samenhang van 
de Keltische tempel met bepaalde grafmonumenten uit de praehistorie 4, daarbij o.a. 
wijzend op de paalkransen rond grafheuvels en enige in urnenvelden geconstateerde 
verschijnselen. 

Koethe Б is er bij de bespreking van de geschiedenis der Keltische ronde en veel
hoekige tempels van uitgegaan, dat het lot van deze gebouwen blijkbaar ten nauwste 
verbonden is geweest met dat van de Keltische vierkante of bijna vierkante tempels. 
Beide groepen moeten een gemeenschappelijk ontstaan hebben gehad, onafhankelijk 
van de Romeinse bouwkunst; alleen voor de monopteros bestaat de mogelijkheid van 
een rechtstreekse, formele afhankelijkheid van Romeinse monumenten e. 

De aanvang van de Keltische tempelbouw moet, volgens Koethe, geplaatst worden 
in Gallic tussen de jaren 250 en 100 v. Chr. 7. Hij baseert zich hierbij o.a. op het ont
breken van Keltische tempels in die streken van Engeland, die niet door Belgische 
stammen - dz 75 en ± 50 ν. Chr. - bezet zijn geworden, nadat er in de voorafgaande 
eeuwen al herhaaldelijk Keltische invasies in dat land hadden plaatsgevonden e. De Kel
tische heiligdommen in Engeland zouden van 'Belgische' oorsprong zijn. Men moet 
verder aannemen, 'dass um 75 ν. Chr. auch der Typus des Umgangstempels, und zwar 
sowohl der viereckige wie der runde und polygonale, bereits fertig ausgebildet war ' 9 . 

Koethe heeft tenslotte ook gewezen 1 0 op de formele samenhang van de Keltische 
tempels met de ronde hutvorm en op de mogelijke betrekking tussen deze heiligdom
men en de kringvormige omheining, waarmee vanouds heilige plaatsen, in verband met 
dodenbezorging en godenverering, bevredigd zijn 11. 

De conclusio ex silentio, die Koethe meende te mogen trekken aangaande de tijd van 
ontstaan van de Keltische tempelbouw, lijkt thans niet meer van kracht door een be
langrijke archaeologische ontdekking in Engeland. Voordat tijdens de laatste oorlog te 
Heathrow, Middlesex, met de aanleg van een vliegveld voor Londen werd begonnen, 
kon het daarvoor bestemde terrein wetenschappelijk onderzocht worden door W. F. 

1 Zie supra p. 6. 
2 Cf. Drexel p. 62 ss. 
* Cf. Stähelin, 19312, p. 5)4 ss. (і948 э, p. 568 ss.). 
4 Oelmann p. 181; cf. infra p. 39. 
6 Koethe i, p. 51. 
* Koethe i, p. 35. 
7 Koethe 1, p. 36 ss. 
* Cf. Hawkcs. 
* Koethe 1, p. 36. 

1 0 Koethe i, p. 36 en 41. 
1 1 Zie ook p. 39, η . ζ. 
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Grimes, directeur van het London Museum 1. Bij deze opgraving kwam o.a. een recht
hoekige greppel te voorschijn, uitwendig 18 bij 13 voet groot. De hoofdas was, globaal 
genomen, Oost-West gericht, terwijl zich aan de O. zijde een ingangsopening bevond. 
De breedte van de greppel bedroeg 1,5 tot 2 voet. Op lager niveau werden op de hoeken 
en aan weerszijden van de ingang paalgaten aangetroffen. Op 6 voet afstand, rondom 
de greppel, bevond zich een tweede rechthoek, die geheel gevormd werd door een serie 
paalgaten en afmetingen had van 37 bij 32 voet. 

Deze gebouwsporen hebben volgens de opgraver deel uitgemaakt van een inheemse 
Britse nederzetting, die gedateerd moet worden in de overgangsphase van de Bronstijd 
naar de Ijzertijd, of in de Vroege Ijzertijd, in ieder geval niet later dan 300 v. Chr. 

Grimes heeft de bovenbeschreven plattegrond vergeleken met die van de klassieke 
Griekse tempel met cella, omgeven door een zuilengalerij. Het ligt echter veel meer 
voor de hand in het gebouw van Heathrow een voorloper te zien van de centraal aange
legde Gallo-Romeinse tempel - in het bijzonder van de vierkante of nagenoeg vier
kante cella met omgang - , die juist in grote tegenstelling staat tot de longitudinaal ge
bouwde klassieke tempel. De ingang was bovendien aan de O. zijde gelegen; in verband 
hiermee dient vermeld te worden, dat het front van de Keltische, Gallo-Romeinse 
tempels in de regel georiënteerd is geweesta. 

De ontdekking te Heathrow heeft wel een uniek resultaat opgeleverd : niet alleen zou 
daar voor de eerste keer een houten voorganger van de vierkante Gallo-Romeinse tempel 
met omgang zijn gevonden, maar op grond van deze vondst heeft het er ook alle schijn 
van, dat de Kelten in Engeland reeds in het begin van de Ijzertijd tempelgebouwen 
hebben gekend, zulks in tegenstelling met de door Koethe verdedigde opvatting. 

B. G E R M A A N S E T E M P E L S 

Algemeen wordt aangenomen, dat de Germanen in de voor-Romeinse tijd en - al
thans in het vrije Germanie - ook in de Romeinse periode geen tempelarchitectuur 
hebben gehad. Deze opvatting is o.a. gebaseerd op Tacitus 3, die, wellicht mede onder 
de invloed van de idealiserende tendens, waarmee hij het leven en de cultuur der Germa
nen heeft beschreven, het bestaan van tempels bij hen heeft ontkend. Volgens hem wer
den de Germaanse goden niet door muren omsloten, noch in menselijke gedaante afge
beeld, aangezien dit niet overeenkwam met hun hoge hemelse waardigheid; met bomen 
omheinde plaatsen en wouden waren aan hen gewijd. Het is echter de vraag, of Tacitus 
in Germania 9 wel de waarheid vertelt over de Germaanse heiligdommen, o.a. omdat 
hij elders schrijft, dat een tempel van de Germanen met de grond gelijkgemaakt werd *. 

In ieder geval kan men niets zekers zeggen omtrent een Germaanse tempelbouw in de 
voor-Romeinse tijd s . 

Met betrekking tot de cultus van de Germanen binnen het Romeinse rijk is in dit 
opzicht meer bekend, al moet men bedenken, dat invloeden van diverse aard hier zeer 

1 W. F. Grimes, A Prehistorie Temple at London Airport, Archaeology, New York 1948, p. 74-78 ; War and 
Archaeology in Britain, London 1949, ρ. i6-i8 (met kennelijk foutieve opgave der afmetingen). 
s Cf. Koethe i, p. 14; Lehner i, p. 316 en -4, p. 160 ss.; Oelmann p. 174; infra p. 25, 27 en 182. 
3 Germ. 9. 
4 Ann. I, 51. Cf. Germ. 40 en n.a. daarvan Thiimmel p. 117SS. ; E . Bickcl, Die Glaubwürdigkeit des Tacitus enz., 
В. J. 139, 1934, p. 1 ss.; Gehl p. 39; infra p. 9. 
s Cf. de Vries ι, I, p. 265 ss. en -2, p. 114. 
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groot kunnen zijn geweest, zonder dat daardoor echter de oorspronkelijke kern nood
zakelijk veranderd moet zijn 1. Volgens de inhoud van de inscripties beperkt de zuiver 
Germaanse cultus zich bijna geheel tot de provincie Germania Inferior 2. Slechts een 
enkele maal komt in Germania Superior een godheid voor, die, naar de naam te oor
delen, als van Germaanse afkomst beschouwd moet worden 3. De Romeinse invloed 
blijkt wel allerduidelijkst uit de 'interpretatio Romana', waardoor veel Germaanse goden 
op zijn minst geheel of gedeeltelijk van naam zijn veranderd. 

Uit het feit, dat de vormen van de Gallische heiligdommen binnen het Romeinse rijk 
door de Germaanse cultus zijn overgenomen, treedt de invloed van de Keltische ( = 
Gallische) cultuur duidelijk aan de dag 4 ; zie b.v. de tempels te Nettersheim en Pesch 5, 
resp. gewijd aan de Matronae Aufaniae en de Matronae Vacallinehae e. 

De enige tempels, die van de Germanen uit de Romeinse tijd bekend zijn, behoren tot 
het Keltische, Gallo-Romeinse type 7 en zijn gelegen binnen het Romeinse rijk. Mede 
op gezag van Tacitus (Germania 9) en wegens het ontbreken van andere, zekerheid 
verschaffende gegevens mogen we wellicht aannemen, dat met dit type ook het eerste 
tempelgebouw zijn intrede heeft gedaan in de Germaanse cultus 8. 

Uit de tijd van de 5 de tot de 8ste eeuw zijn diverse berichten bekend, waarin sprake 
is van het vernietigen, speciaal verbranden van Germaanse tempels ; Oelmann β meent 
daarom, dat het bouwen van tempels bij de toenmalige Germanen heel gewoon moet 
zijn geweest. Het is echter de vraag, of deze berichten wel alle op de verwoesting van 
een gebouw wijzen. Ze kunnen ook op een cultusterrein betrekking hebben, op een 
heilige ruimte, waarvan de houten wand met de houten godenbeelden aan de vlammen 
ten offer is gevallen1 0. 

Uit jongere historische gegevens blijkt, dat in het Noorden van het Germaanse ge
bied tijdens de laatste periode van het heidendom, op het einde van de 10de en in het 
begin van de 11 de eeuw, zeker tempelgebouwen hebben bestaan; ook archaeologische 
onderzoekingen hebben dit aangetoond. De gevonden heiligdommen kan men met 
Gellerstedt in twee typen onderscheiden 1 1. 

Tot het eerste behoren bepaalde IJslandse tempels 1 2 ; ook in Noord-Zweden te On-
backen in Hälsingland is een dergelijk heiligdom ontdekt. Dit type, 'hof' geheten, heeft 
een langwerpig grondplan met - in het algemeen - kromme lijnen en afgeronde hoeken; 
het bestaat uit twee delen: een grote hal, een feestzaal, waarin men aan het offermaal 
deelnam, en in het verlengde daarvan een kleine, geheel of gedeeltelijk door een muur 
van de hal afgesloten, ongeveer vierkante ruimte, waarin het altaar en de godenbeelden 
stonden. 

1 Cf. de Vries 1, I, p. 162. 
2 Zie Drexel p. 39 ss.; Gutenbrunnei p. 5, 99. 
3 De uit Britannic bekende inscripties met namen van Germaanse goden zijn voor het grootste deel te danken 

aan afdelingen van het Romeinse leger, die gelicht waren in Germania Inferior; zie Gutenbrurmer, vorige noot. 
4 Cf. Gutenbrurmer (p. 125 s., 139 s.) over het taalkundig aspect van deze kwestie. 
4 Lehner 1 en 4; Drexel p. 43 en 63 ss. 
β Cf. p. 30 s. in verband met de veronderstelde ronde tempel op de Kopse Hof te Nijmegen. 
7 Voor het 'Germaanse' templum te Rijsbergen, zie p. 34 ss, 
8 Cf. Thümmel p. 122. 
• Oelmann p. 177; cf. Thümmel p. 115 ss. 

10 Cf. Glazema 6, p. 53. 
11 N. Gellerstedt, Hednatemplet i gamia Uppsala, Fomvännen 1952, p. 21-57; cf. Gehl p. 38 ss. 
12 Cf. Thümmel; de Vries 2, p. 114 s.; Glazema 6, p. y ι s. ; Holwerda 3, afb. 82 en -4, Abb. 4. 
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Het eigenlijke heiligdom, de vierkante ruimte, zou oorspronkelijk niet verbonden 
zijn geweest met de feestzaall, maar daarmee naderhand zijn 'samengegroeid'. De tem
pel te Saeból (IJsland), die in zijn plattegrond een vierkant vertoont, dat door een 
tweede vierkant is omsloten, terwijl zich in de onmiddellijke nabijheid de resten be
vinden van een geheel vrij liggende, langwerpige ruimte, zou zulks bevestigen. Deze 
tempel behoort overigens met die van Gamia Uppsala tot het tweede type, dat Geller-
stedt onderscheidt, nl. het rechtlijnige. Over de vorm, welke deze heiligdommen hebben 
gehad, bestaat nog steeds groot verschil van mening 2. Het is hier niet de plaats om op 
de daarmee samenhangende problemen in te gaan; we volstaan met te wijzen op een 
hypothese van Oelmann 3, die de plattegrond van de vierkante Gallo-Romeinse tempel 
met omgang in verband heeft gebracht met de ruïne van Saeból en met de Utteraire en 
archaeologische gegevens, welke bekend zijn aangaande de Germaanse tempel in Gamia 
Uppsala en het Slavische heiligdom te Arkona 4. Er zou een Noordgermaans en -Sla
visch tempeltype met vierkante cella en omgang hebben bestaan, dat via de zuidelijke 
Germanen ontleend zou zijn aan de Gallo-Romeinse cultuur B. Het voornaamste ken
merk van de Gallo-Romeinse tempel en ook van dit noordelijk type is, ruimtelijk ge
zien, de centrale aanleg e. De invloed hiervan zou in later tijd duidelijk tot uiting zijn 
gekomen bij de bouw van de Scandinavische staf kerken 7. 

1 He Oelmann p. 177, n. 22, Thümmel p. 121 en de Vries ι, Π, p. 108; cf. echter Gehlp. 59 ss. 
a Zie Oelmann p. 176; A. Fridell, Rekonstruktioner av Uppsala Hednatempel, Tor 1948, p. 120-122; Gcller-
stedt o.e.; H. Widécn, Till Diskussionen om Uppsala Hednatempel, Fornvánnen 1951, p. 127 ss. 
a Oelmann p. 177; cf. F. Oelmann, Zum Problem des wendischen Tempels, B. J. 145, 1940, p. 1J4 ss. 
* Cf. Schuchhardt p. 333 s. 
6 Cf. de Vries ι, I. p. 270. 
* Volgens Oelmann (p. 177, n. 25) is het геег waarschijnlijk, dat ook de eenvoudige ronde Keltische tempel 
door de Germanen is overgenomen; zie ook infra p. 31 (Nijmegen: Kopse Hof). 
' Cf. Gerda Boethius, Hallar, tempel och stavkyrkor, Stockholm 1931. 



HOOFDSTUK II 

TEMPELS IN DE NEDERLANDEN 

UIT DE ROMEINSE TIJD 

Vooraf zij opgemerkt, dat in dit hoofdstuk uitsluitend vindplaatsen worden 
besproken, waarvan men enkel of mede op grond van overblijfselen van ge
bouwen heeft aangenomen, dat er zich een tempel heeft bevonden (zie pi. 32«). 

Onbehandeld blijven dus de gevallen, waarin men alleen steunend op ge
gevens van niet bouwkundige aard, b.v. de vondst van een wijaltaar, een 
heiligdom zou kunnen onderstellen 1. 

Alleen ten aanzien van Eist is een uitzondering gemaakt in verband met 
enige oudere berichten, waarin sprake is van een tempel in deze plaats. 

1. D O M B U R G 

Aan de kust bij Domburg op het eiland Walcheren, aan de monding van de Schelde, 
heeft een heiligdom gestaan, waarvan talrijke overblijfselen bekend zijn, vooral wij
altaren, die betrekking hebben op de cultus van de godin Nehalennia 2. 

Vanaf het begin van het jaar 1647 zijn resten van dit heiUgdom aan het licht gekomen. 
Nog uit de eerste helft van de 18de eeuw zijn er berichten bekend over bezienswaardig
heden aan het strand, die daarmee in verband staan. De vindplaats ligt nu zeker een 
eind buiten de lijn van de laagste laagwaterstand 3. De Domburgse cultusplaats is eer
tijds aan de binnenrand van de duinen overstoven en later aan de zeezijde door afslag 
aan de voet van de duinen weer te voorschijn gekomen. 

Sinds 1647 hebben zich talrijke geleerden met de vondsten beziggehouden. Over dit 
onderwerp bestaat een uitgebreide litteratuur, waartoe de laatste belangrijke bijdrage 
is geleverd door Hardenberg 4. 

Men mag aannemen, dat de bij Domburg gevonden monumenten alle zijn opgericht 
als dank voor een behouden overtocht uit Britannië en dat de godin Nehalennia een 
locale godheid was, die uitsluitend op Walcheren is vereerd5. 

Het heiligdom heeft vermoedelijk gelegen in het gebied der Morini *, die (volgens 
Caesar 7) tot de Belgae behoorden en het beste beschouwd kunnen worden als - al of 

1 'Over beweerde Romeinsche tempels te Maastricht', cf. W. Goosscns, O.M.R.O.L., N.R. 6, p. 37-39. 
2 Zie Byvanck 1, II, p. 21 ss. en p. 152 ss.; -1 , III, p. 154 s. 
3 Cf. van der Feen p. 149 ss. 
1 Hardenberg 2. 
' Cf. Byvanck 2, II, p. 561 s.; Drexel p. 41. 
• Cf. Strabo, Geographica IV 5, 2, с. 199 ( = Byvanck 1,1, p. 104) en Byvanck 2, II, p. 561. Gutenbrunner (p. 
76 ss., 150 s.) meent, dat Walcheren, met het heiligdom van de (volgens hem) Germaanse godin Nehalennia, tot 
het gebied van de Germaanse stam der Marsaci heeft behoord. Over Morini en Marsaci, cf. Sprcy p. 65 s. en 75. 
' De Bello Gall. II, 4. 
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niet met Germaanse elementen vermengde - Kelten 1. In Hardenbergs bovenvermelde 
studie, waarin allereerst de monumenten aan een onderzoek zijn onderworpen - in 
tegenstelling tot vroegere methoden, waarbij men meestal uitging van gissingen om
trent de betekenis van de naam Nehalennia - , is de schrijver tot de conclusie gekomen, 
dat Nehalennia essentieel een plaats moet hebben gehad onder de Keltische goden, en 
wel als de grote Moedergodin. In dit verband is het van belang te wijzen op de vele 
Keltische namen van dedicanten, die op de inscripties van de Nehalennia-monumenten 
voorkomen a. 

Volgens Gutenbrunner 3 zouden de Domburgse wijaltaren merendeels uit de 2de 
eeuw na Chr. zijn. Op grond van de stijl van de reliëfs dateert Hahl 4 ze tussen de jaren 
164 en 23 5. De Romeinse munten, die op het strand te Domburg zijn gevonden, vormen 
ten dele een aaneengesloten reeks, nl. van de jaren 68-69 (Galba) tot 235-238 (Maximi-
nus I); de meeste zijn geslagen tussen 69 (Vespasianus) en 217 (Julia Domna); enkele 
behoren tot een vroegere (vanaf 134 v. Chr.) of tot een latere periode (tot en met Tetri-
cus, 270-273)5. Het Romeinse aardewerk, dat op het strand is aangetroffen, dagtekent, 
voor zover het onderzocht is, van 100 tot kort na 200 e. 

Uit diverse gegevens valt op te maken, dat aan de Romeinse invloed op Walcheren 
hoogst waarschijnlijk in de tweede helft van de 3de eeuw een einde is gekomen. De 
reden hiervan is te zoeken in politieke en in natuurlijke factoren (overstromingen, ver
hoging van de grondwaterstand) '. 

Over de vorm van de tempel bij Domburg is uiterst weinig bekend. Dit is o.a. te 
verklaren uit het feit, dat de aandacht in 1647 en volgende jaren speciaal gericht is ge
weest op de wijstenen met reliëfs en inscripties. 

Koethe 8 heeft het heiligdom in zijn catalogus opgenomen onder de 'zweifelhafte 
Rundtempel', zich daarbij baserend op Danckers 9, die in 1647 het 'Fondament van een 
ronden Tempel' vermeldde in zijn inleiding op de publicatie van een aantal gravures 
van Domburgse vondsten, welke door de Middelburgse schilder Hendrik van Schuy-
lenburgh in tekening waren gebracht. Danckers kan echter geen getuige van de ont
dekking van 1647 genoemd worden. Zelf schrijft hij, dat deze te zijner kennis is ge
komen en dat hij de afbeeldingen, waarnaar hij de gravures heeft gemaakt, bij toeval 
in handen heeft gekregen 10. 

1 Cf. Lambrechts p. 24 s. en Sprey p. 66. Marien (p. 390, 408 en 426) noemt de Morini Kelten, die waarschijnlijk 
reeds sinds de 4de eeuw v. Chr. langs de zeekust woonden en daar tot de komst van de Romeinen hun onafhan
kelijkheid hebben gehandhaafd. Nehalennia echter is volgens M. een Germaanse godin (p. 436). 

2 Overigens hebben ook diverse dedicanten Germaanse namen: zie Gutenbrunner p. 78 s. Cf. Germania Ro
mana IV, tekst bij Tafel XXXII, 3 (p. 53). 

3 Gutenbrunner p. 78. 
4 Hahl p. 53. 
6 M. G. A. de Man, Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuwsch Genootschap der Weten

schappen, Middelburg 1907, p. 213 ss. 
8 Van der Feen p. 151. 
7 Cf. van der Feen p. 152s. 
8 Koethe 1, p. 93, nr. 42; cf. van de Weerd p. 130 en A. W. Byvanck, Oudheidkundig Jaarboek, 4de ser., 5, 

1936, p. 107. 
* Affbeeldinge vande ouer Oude Rarieteytcn aende strandt omtrent Domburch gevonden den 5en Janua-

rij 1647. Sburgh dclin. Heind. Danckers sculp. 1647, Hagae Comitis. 
10 Cf. Byvanck 1, II, p. 22. 
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Een samenvatting van de meeste gegeл-ens betreffende het heiligdom is te vinden bij 

Ab Utrecht Dresselhuis 1. 
Volgens Smallegange 2, die weliswaar bij het te voorschijn komen van tempelresten 

in 1647 niet in Domburg was, zoals hij zelf verhaalt, maar zich 'korte dagen' na de ont
dekking naar de vindplaats heeft begeven, zijn de eerste vondsten aan het strand gedaan 
op 5 Januari 1647. 

Het oudste bericht is een gedrukte brief, 14 Januari 1647 te Domburg geschreven en 
' t ' Amsterdam ghedruckt by Ian van Hüten' in 1647 3. Deze brief is door Matthaeus 
opgenomen in zijn Analecta4. Hierin is sprake van de ontdekking Ontrent 14 dagen 
gheleden' van 'eenighe groóte Steenen / van witten Arduyn / die de voorleden weke 
zijn uytghedolven'. 'Daer zijn ter selver plaetsen gevonden / de Fondamenten van een 
kleyn Huysken / groot een Roede of wat meer in 't viercant'. Uit de laatste zin kan men, 
als het meest voor de hand liggende, moeilijk iets anders lezen dan dat het een klein 
vierkant gebouwtje betreft, waarvan de zijden 1 roede of wat meer lang zijn geweest5. 
In ieder geval is in deze brief niets te vinden aangaande een ronde tempele. Er wordt 
o.a. nog het volgende in meegedeeld : 'Eenige voeten onder het zant / rontom de ge
melde plaetse / is 't op het Strant vol stroncken van Bomen en Wortelen, soo dat daer 
schijnt voor desen een Bosschagie geweest te zijn'. In tegenstelling tot Dresselhuis 
(p. 5 6) menen we, dat er niet voldoende reden is om te mogen aannemen, dat het heilig
dom door geboomte omgeven is geweest. De bomen, waarvan in 1647 de stronken en 
wortels enige voeten onder het zand zijn aangetroffen, dus hoogst waarschijnlijk een 
eind beneden het niveau van het gebouw, kunnen heel goed tot een oudere periode 
behoord hebben dan het 'Huysken'. 

De Middelburgse hoogleraar N. Blankaart heeft in October 1663 ' met betrekking 
tot het gebouw (sacellum) niet veel meer geschreven dan dat het van hetzelfde materiaal 
was gemaakt als de votiefstencn 8. Dit leidde hij af uit een vergelijking van de tot de 
vondsten behorende votiefstencn en bouwfragmenten. 'Quin ipsum sacellum ex parili 
materia structum fuisse, firmat alia columna, non semel a me lustrata apud Samuelem 
Episcopium, Idem adstruunt lapides maiores, quibus universa aedis moles, ceu 
fundamento, innixa. Sin vehementior Eurus mari incumbat, tunc, arenis disiectis, rudera 
murorum aperiunt se . . . .'. 

Hoe Dresselhuis op grond van de twee bovenvermelde berichten kan spreken van 
een koepeltje 9, is een raadsel. 

1 Dresselhuis p. 56 ss. 
a Smallegange p. 82; cf. supra p. 12, п. д. 
3 Een exemplaar van deze brief bevindt zich in de Koninkli|ke Bibliotheek te 's-Gravenhage (handschrift 130 
С 9) ; cf. Byvanck ι, II, p. 21 (waar in noot 5 in plaats van 'Jan van Hetcrcn' 'Jan van Hiltcn' moet worden ge
lezen) en Kcsteloo p. 24 s. 
4 Antonii Matthaei Veteris Aevi Analecta ІИ, Hagae-Comitum 17382, Ρ· (»95; cf· Dresselhuis p. 56. 
5 Op Walcheren gebruikte men vroeger de Puttense roede ( = 1 2 voet = 12X0,339 m = 4,0687 m); cf. 
Staring's Lijst van alle Binnen- en Buitcnlandsche Maten, Gewichten en Munten en?.. Schoonhoven iSSs3, p. 6. 
β Cf. echter de Man p. 6 s. 'On trouva, comme nous le raconte un certain Matthaeus, dans sa lettre du 
14 janvier 1647, le sol d'une petite maisonnette (ecn klein rond huysken) sur lequel on constata l'existence de 
fûts de colonnes en pierre calcaire' ' ? Deze mededeling is nagenoeg geheel onjuist. 
7 N. Blancardi Epistola ad J. Lydium, door J. Lydius uitgegeven achter zijn Belgium Gloriosum, Dordrecht! 
1668 (Disceptatio Epistolica p. 262-271), en door P. Burmanus in zijn Sylloge Epistolarum a vins illustr. script., 
II, (1725), Ep. 379, p. 644-648; cf. Dresselhuis p. 51, n. 2 en p. 57. Vermoedelijk is Blankaart geen getuige 
geweest van de ontdekking van 1647. 
8 D.i. van kalksteen en zandsteen. 
* Dresselhuis p. 57. 
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De volgende berichtgever, Smallegange 1, schrijft in zijn Cronyk: 'Na dat men uit 
het liggen van de t'saemgevallen steenen kon afnemen, die seer vele eeuwen onder het 
Zand van de Duinen hadden begraven gelegen, soo had het als een ronde Kapelle ge
weest, waer in verschelde Altaren gestaen hadden; en de steenen, in welke de Godin 
Nehalennia afgebeeld was, rontom in de muuren van dien Tempel'. Smallegange zegt 
dus niets over de fundamenten van een gebouw, zoals de briefschrijver van 14 Januari 
1647. In zijn 49 jaar na de eerste ontdekking verschenen verslag deelt hij slechts mee, 
dat het leek alsof er een ronde kapel was geweest2; daarbij baseert hij zich waarschijnlijk 
enkel op de ligging van de votiefstenen 3. Uit zijn woorden mag men o.i. geen conclusie 
trekken ten opzichte van de plattegrond van de tempel, noch van de positie der votief
stenen ten aanzien daarvan. 

Over het gebouw, waarvan men in 1647 (en later?) aan het strand van Domburg 
overblijfselen heeft gezien, zijn ook enige mededelingen gedaan in een concept van een 
brief4, dat na 13 November 1696 is opgesteld. De schrijver vertelt, dat zijn berichten 
het gevolg zijn van een reis, welke hij op de 13de November 1696 gemaakt heeft (naar 
Domburg); 'buijten domburgh op het strant omtrent hondert schreden van de duijnen 
leght een fundament van een gebouw . . . . . in welcke van de Romeijnen is geviert ge
worden de godinne nehalennia en dat dit de waerh(eid) is blijkt mij omdatter 13 stukken 
steen uijtgehaelt sijn van verschelde groóte, alle pronkende met het opschrift van de 
godinne nehalennia . . . . ' . De stenen zijn door de sehr, bezichtigd in de kerk van 
Domburg. Naar aanleiding daarvan deelt hij o.a. enige bijzonderheden mee over een 
inscriptie 'op een bloote steen zonder beelt', welke o.a. door Janssen gepubliceerd is 5. 
Hij zegt hiervan: 'Dees . . . . steen hebbe ik met eijgene handen uijt het fundament van β 

van deze godinne gehaelt op het s t r a n t , . . . . ' . Aangezien de daarop aangebrachte in
scriptie reeds vermeld is in de bovengenoemde, op 14 Januari 1647 te Domburg ge
schreven en in Amsterdam gedrukte brief, moet de schrijver van het concept in de 
eerste dagen van 1647 in Domburg zijn geweest. Uit de laatstgeciteerde zin zou men de 
conclusie kunnen trekken, dat de steen Janssen nr. 3 3 zich in het muurwerk, in de funde
ring van het gebouw heeft bevonden en daarin secundair 7 verwerkt is geweest. Wan
neer men dit doet, kan men nog verder gaan en constateren, dat de in 1647 aangetroffen 
muurresten heel goed tot een na-Romeins gebouw kunnen hebben behoord en mogelijk 
slechts indirect - op grond van secundair in de muren verwerkt 'Romeins' steenmate-
riaal - in betrekking hebben gestaan tot een tempel uit de Romeinse tijd. Het is echter 
geenszins noodzakelijk deze conclusie te trekken, omdat het volstrekt niet zeker is, dat 
de aangehaalde zin letterlijk moet worden opgevat. De sehr, heeft o.i. niet meer willen 

1 Smallegange p. 82; cf. supra p. 13. 
2 Een dergelijk, wellicht mondeling bericht kan ten grondslag liggen aan het 'Fondament van een ronden 
Tempel' van Danckcrs. 
3 Cf. Janssen p. 120. 
4 Concept van een brief, waarschijnlijk gericht aan Jac. Gronovius, gevonden onder de papieren van L. T. 
Gronovius (catalogus 51, E. von Schcrling, Jan. 1952, nr. 80). Dit stuk is onlangs aangekocht door het Rijks
museum van Oudheden te Leiden. Dank zij de welwillende medewerking van Dr. II. Brunsting - conservator 
van bovengenoemd museum -, die voornemens is de tekst volledig te publiceren, hebben wij het ter inzage 
gekregen. 
* Janssen p. 83 s., nr. 33 en pi. XVII; cf. Byvanck i, II, p. 153, nr. 236. Resten van deze steen bevinden zich 
thans in het museum te Middelburg (mededeling van Mevr. A. H. Hondius-Crone te Amsterdam, van wie 
binnenkort een boek zal verschijnen over het heiligdom van de godin Nehalennia te Domburg). 
β Overgeslagen is : de tempel. 
7 Cf. echter het bericht van Smallegange, supra. 
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zeggen dan dat de steen door hem uit of te midden van de overblijfselen van het ge
bouw is te voorschijn gehaald 1. Een andere mededeling in het concept heeft betrekking 
op de resten van 'het' fundament, die in 1696 nog te zien waren : ' . . . . en dit is er om
trent van te sien' (de sehr, heeft hierbij een plattegrondje geschetst van twee loodrecht 
op elkaar staande muren en een onregelmatig gevormde steen (?), die binnen de door 
de muren gevormde rechte hoek is gelegen) 'de dikte van de muur komt mij voor te 
sijn 3 voet(;) de rest van het fundament is ingewelt int sant dogh dat andere dat te sien 
is, steekt een voet bij пае boven het sant,'. 

Volgens Dresselhuis 2 zou over de vorm van het heiligdom ook een gegeven te 
vinden zijn bij Keysler 3. Deze schrijft - op gezag van anderen - : 'Sacra autem Neha-
lenniae ex sententia quorundam haud proeul Domburgo peracta in templo, si ruinas 
metiaris, satis angusto, dudumque arenis ас fluctibus obruto. Eo enim fere loco appa-
ruerunt fundamenta pervetusti sacelli, quae etiamnum acrius vento mari incumbente 
disjectis arenis eminere ajunt. Aedicula ista 12. aut 13. pedes in longitudinem, forma 
inter quadratam et rotundam intermedia'. Wat Keysler verder over het tempeltje ver
telt, is, zoals Dresselhuis 4 heeft aangetoond, gefingeerd naar de beschrijving, welke 
Blankaart5 heeft gegeven van de kapelletjes op de votiefstenen van Nehalennia. Andere 
bronnen van Keysler zijn de brief van 1647 e, de inleiding van Danckers 7 en de Cronyk 
van Smallegange 8. Volgens de brief van 1647 was de grootte van het 'Huysken' een 
roede of wat meer in het vierkant. De Puttense roede van ruim 4,06 m was verdeeld in 
12 voet 9 . Van de door Keysler opgegeven lengte van 12 of 13 voet kan men dus zeggen, 
dat ze in overeenstemming is met en wellicht ontleend is aan het oudste bericht. 

De vreemde zinsnede: 'forma inter quadratam et rotundam intermedia', berust on
getwijfeld op een combinatie van diverse berichten, b.v. de brief van 1647 ('een kleyn 
Huysken/groot een Roede of wat meer in 't viercant'), de inleiding van Danckers ('Fon
dament van een ronden Tempel') en het verhaal van Smallegange ('had het als een ronde 
Kapelle geweest enz. ' ) 1 0 . 

Keysler heeft ook nog bijzonderheden overgenomen uit de berichten, welke C. Boot, 
die van 1702 tot 1706 Predikant was te Domburg, heeft gezonden aan Professor Reland 
te Utrecht 1 1 . In verband hiermee haalt Dresselhuis de volgende zin van Keysler aan: 
'Corn. Boot memorai lapides hosce detectos fuisse in formam rotundam, tanquam 
altaría in tempio dispositos'12. Boot is zeer waarschijnlijk in 1647 niet te Domburg 
geweest en daarom moet deze mededeling als secundair worden beschouwd. De boven-
geciteerde zin is o.i. een parafrase van een gedeelte van het bericht van Smallegange 
en zegt niets over de vorm van de tempel, maar enkel wat over de positie, waarin de 
wijstenen bij de ontdekking zouden zijn aangetroffen. 

1 Cf. supra de cerstgccitccrdc zin. 
2 Dresselhuis p. 57 s. 
' Keysler p. 290 s. 
4 Dresselhuis p. 51 s. 
6 Cf. supra p. 13. 
* Cf. Keysler p. 237, п. a en p. 291. 
' Cf. Keysler p. 237, п. b. 
8 Cf. Keysler p. 248. 
• Cf. supra p. 13, n. 5. 

1 0 Cf. supra p. 12 ss. 
1 1 Cf. Keysler p. 239 s., Dresselhuis p. 57 s. 
1 2 Keysler (p. 291) voegt daaraan toc: 'Servai hanc formam Noviomagense Sacellum in loco Valkhof dicto, 
maxima vetustate conspicuum ac a Romanis, ut crediderim, conditum. Nequc cnim aliis sacris satis commodum' 1 
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Uit de voorafgaande uiteenzetting blijkt, dat de conclusie van Dresselhuis 1, dat het 
geheel der gegevens van de briefschrijver van 1647, Blankaart, Smallegange en Keysler 
doet denken aan een bijna rond, op zuilen rustend koepeldak, niet verantwoord is. 

Met betrekking tot wat men na 1647 aan het strand te Domburg heeft gezien van 
resten van gebouwen, welke in verband kunnen hebben gestaan met het in 1647 ont
dekte, is in de eerste plaats van belang een 'Memorij' van de hand van P(iete)r de Buk, 
te Domburg geboren in 1672. Dit stuk is 10 Juli 1756 geschreven, zeer waarschijnlijk op 
verzoek van Hendrik Cannegieter; het bevindt zich nl. in een manuscript van Canne-
gieter, dat deel uitmaakt van diens nooit gepubliceerde verhandeling over Nehalennia 
en de vondsten van Domburg 2. In de Memorij vertelt Pieter de Buk wat hij van zijn 
'voorsaeten' heeft gehoord en zelf heeft gezien 'aengaende de ondeckinge van de beel
den die in de kerke van domb(urg) syn'. Hij zegt, dat na de ontdekking in 1647 alle 
'beelden' 'onder den tooren' van Domburg zijn geplaatst, met uitzondering van één, 
zeer grote steen, die 'wel dry a 4 voeten breedt was in vierkant en somtits wel vier voet 
boven 't sant zig vertoonde'. Deze steen zou toentertijd op het strand zijn achterge
bleven, omdat men hem niet had kunnen meenemen 'of van syn groóte swaerte, of van 
syn vaste gehecte vastigheyt aen syn fondement'. In 1684 werd hij echter door een 
zware ijsgang 'van syn saete' geworpen. Een tijd later 'ist gebeurt, door een storm en 
een groóte uytschueringe van de strani bij die steen is ondeck een gebouw leggende 
noch in syn fondementen van steen, sels noch steenen in de v l o e r . . . . en lag lanck-
werp vierkant, dit gebouw is meer als waerschinelijck de tempel, daer de beelden voor
maels in hebben gestaen Aen de zuydt zyde laegen 4 a 5 : pete stael steene 3 

Verder ist gebeurt ontrent anno 1715 dat door een sterck afnemen van strant en een lage 
ebbe dien tempel exstrodenaer 4 bloot quamp, en op 't eijnde van de voornoemde 4 a 5 
steenen een beelt ondeckte, sijnde de gestalte van een vrouwpersoon (dog het hoft af) 

Wat noort 0:waers van desen tempel plaght by lag waeter . . . . sig te vertoonen 
vesscheyde fondementen van gebouwen en van tonne putten en seer veel bloedt roode 
steenen en stucken steene potten. Ick heb gesien een groot gedeelte van een podt ge-
metselt . . . . boven met een moeye rand vierkantig'. 

Over ontdekkingen van overblijfselen van gebouwen aan het strand te Domburg ná 
1647 Б geeft ook de 'Tegenwoordige Staat van Zeeland' 6 enige inlichtingen. Deze zijn 
afkomstig van de Domburgse Predikant Ds. A. van der Sloot. 'De Eerwaarde Heer 
Augustus van der Sloot, tegenwoordig Predikant te Domburg, heeft op ons verzoek de 
zaak by de oudste Burgers van die Stad onderzogt, en, nevens derzelver berigt, ons zyne 
eigene bevinding in December 174} wel willen mededeelen, zoo in opzigt van dien 
Tempel, als van eenige laatere ontdekkingen op het Domburgsche Strand gedaan'. 

Deze Ds. van der Sloot was niet, zoals Dresselhuis (p. 5 8) zegt, ongeveer een halve 
eeuw na 1647 Predikant te Domburg, maar ongeveer een eeuw daarna, en wel van 

1 Dresselhuis p. 58. 
2 Cf. Byvanck 1, II, p. 23 en -2, II, p. 431 s. De Memorij van Pieter de Buk is te vinden in de Universiteits
bibliotheek te Leiden (handschrift B.P.L. 953, VI, Henrici Cannegieter Domburgensia II [Annotationes et 
Excerpta], lias 3, fol. 52 s.). Alle gegevens betreifende de Memorij hebben wij te danken aan Mevr. Α. Η. Hon-
dius-Cronc te Amsterdam. 
3 P(i)edestalstenen. 
4 Extr(a)ordinair. 
6 Cf. Dresselhuis p. 58 ss. 
• Tegenwoordige Staat (der Vereenigde Nederlanden ; deel X, vervolgende de beschrijving) van Zeeland, dl. 2, 
Amsterdam 1753, p. 222 ss. 
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19 Augustus 1736 tot 15 Juli 1752 1. De 'tempelresten', die in 1684 en volgende jaren, 
speciaal in 1705 of 1706, te voorschijn zouden zijn gekomen en waarover de 'Tegenwoor
dige Staat van Zeeland' op zijn gezag spreekt, heeft hij dus hoogst waarschijnlijk niet 
gezien. 'Zyne eigene bevinding' kan vermoedelijk slechts betrekking hebben op 'eenige 
laatere ontdekkingen'. 

Van der Sloot heeft ook de steen vermeld, waarover de Buk heeft geschreven: 'een 
langwerpig vierkante groóte Steen, bykans twee Voeten boven het Zand uitsteekende, 
. . . . ' , die in '1684, door een zwaaren Ysgang, van zyne plaatse om ver geschooven' 
werd. Toen zou ook ten Zuiden van die steen een deel van de vloer van 'de' tempel, 
die nog altijd onder het zand verborgen was geweest, zichtbaar zijn geworden. 'Sedert 
is de Vloer, by zwaare stormen, door sterke afschuuring van het Strand, by gedeelten 
ontdekt; doch omtrent het jaar 1705 of 1706 zag men . . . . den gantschen Vloer des 
Tempels . . . ., langwerpig vierkant, Oost en West strekkende, omtrent twee Roeden 
lang en half zoo breed, dat is iets meer dan ééne Roede. Rondsom zag men geene over-
blyfsels van Muuren, maar overeindstaande planken, doch geheel by den grond afge
broken. De Steenen van den Vloer waren als groóte platte Straatsteenen, sommigen 
vierkantig, anderen rond, gelyk diergelyke Steenen doorgaans vallen'. 

Terwijl aan de noordzijde van de vloer - die i 8 m lang en iets meer dan 4 m breed 
moet zijn geweest2 - de bovenvermelde grote steen lag, tezamen met andere, grote 
en kleine stenen, bevonden zich aan de zuidzijde 'drie of vier groóte langwerpig vier
kantige Steenen' en een hoofdloos, levensgroot vrouwenbeeld, ' 'tgeen nog in de Dom-
burgsche Kerke bewaard wordt, en de Victoria of Overwinning verbeeldt'. 

'Verschelde, meest Koperen, Penningen, Kettingjes, Ringen en andere kleinigheden 
zyn daar sedert gevonden'. 

Omtrent honderd Roeden Oostwaards van dien Tempel zyn ook veel overblyfsels 
van Kalk en Steen . . . . gevonden Men heeft ook verschelde Tonneputten en 
regtovereindstaande Tonnen . . . . gevonden; gelyk ook veele dikke Staaken en Paaien 
in den grond staande, veele Tighelsteenen van een oud fatsoen en stukken van fyn rood 
net geheeld Aardewerk'3. 

De berichten van Pieter de Buk en Ds. van der Sloot komen grotendeels met elkaar 
overeen. Men kan er de conclusie uit trekken, dat de in 1647 ontdekte fundamenten zich 
hebben bevonden in de nabijheid - wellicht ten Noorden - van die welke op het einde 
van de 17de en in de eerste helft van de 18de eeuw zijn gezien en toen geïnterpreteerd 
zijn als resten van 'de' tempel. Het doet overigens zeer eigenaardig aan in het verhaal 
van van der Sloot een tempelvloer vermeld te vinden, welke zou hebben bestaan uit een 
soort straatstenen. Ten aanzien van zijn beschrijving van de 'muurresten' van het lang
werpige 'tempelgebouw', welke in strijd is met die van de Buk, heeft van der Sloot 
(of diens berichtgever) zich wellicht vergist: vermoedelijk heeft hij op dit punt enige 
vondsten ten dele verwisseld; overeind staande, bij de grond afgebroken planken ver
meldt hij nl. ook onder de overblijfselen van huizen uit de Merovingische tijd ('de zoo
genaamde woningen der oude Gotten'), die 'voor omtrent tagtig jaren' aan het strand 
te voorschijn waren gekomen 4. 

1 Mededeling van P. J. van der Feen, biol. drs., Amsterdam. 
г Cf. supra ρ. 13, η. 5. 
3 Hoogst waarschijnlijk terra sigillata. 
* Cf. Dresselhuis p. 64 s. en de Man p. 33 s. en pi. I. 
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Helaas ontgaat ons het verband tussen de in 1647 waargenomen fundamenten en de 
later ontdekte vloer enz. Het is allerminst zeker, dat deze vondsten tot een geheel ge
combineerd moeten worden, zoals door Dresselhuis 1 en Pleyte 2 gedaan is. Men kan 
verder met Koethe 3 aannemen, dat de groep van altaren, welke aan Nehalennia zijn 
gewijd, bij één tempel4 heeft behoord en dat de overige monumenten5 op andere 
cultusgebouwen in de buurt betrekking hebben gehad. Het is echter zeer de vraag, of 
de vloer deel heeft uitgemaakt van een tempel. 

Dresselhuis kwam, door de hem bekende gegevensβ met elkaar in verband te brengen, 
tot een N.Z. gelegen kruisvormige aanleg, waarvan het noorderpand gevormd wordt 
door een bijna rond gebouw - een koepel, gedragen door zuilen - ; als middenpand 
sluit zich hierbij aan de langwerpige, zich van Oost naar West uitstrekkende vloer, ter
wijl 'groóte steenen' en het 'standbeeld der overwinning'7 ten Zuiden daarvan een 
plaats innemen. 

Pleyte β vermeldt eerst de oudste berichten aangaande de tempelvorm en zegt dan, 
wonderlijk genoeg, dat Blankaart, Smallegange en Boot uit de brief bij Matthaeus, van 
1647, hebben opgemaakt, dat er te Domburg een ronde kapel is geweest; en verder 'de 
tempel was 12 of 13 voet lang en had een vorm tusschen rond en vierkant in (halfrond)' ! 
Hij heeft de plattegrond van Dresselhuis overgenomen, met uitzondering van het noor
derpand, dat bij hem, in aansluiting op zijn eigenaardige redenering, halfrond is ge
worden. 

In tegenstelling tot Dresselhuis en Pleyte heeft Janssen β niet geloofd aan de 'ronde' 
tempel, en wel op grond van een der door hem gepubliceerde kalkstenen bouwfrag
menten 1 0 . Het is volkomen onzeker of deze fragmenten tegelijkertijd en bij elkaar zijn 
gevonden. Vervolgens lijken ze niet van één gebouw afkomstig te kunnen zijn; het 
betreft resten van een vierkante pijler met Corintisch kapiteel11 (diam. 80 cm), een frag
ment van een gladde zuil1S (diam. ± ÍO cm), en een deel van een zuil13 met ι г cannelures 
(diam. ± 1 8 cm). Deze stukken zijn, met uitzondering van een brok van het fragment 
Janssen pi. I, 3 1 4, vernietigd bij de grote brand van de kerk te Domburg op 10 October 
1 8 4 8 . 

Uit de omvang van de pijler besluit Janssen, dat de grootte van de tempel, waartoe 
deze behoord kan hebben, zeer aanzienlijk moet zijn geweest. Of en in hoever de zuil
fragmenten van ditzelfde gebouw deel hebben uitgemaakt, wil hij niet beslissen 15. 

De door Janssen gepubliceerde bouwfragmenten doen, evenals de wijstenen18, onder-

1 Dresselhuis p. 60 s. met schets van de plattegrond op p. 61. 
2 Pleyte, afd. Batavia, p. 89 met schets van de plattegrond. 
3 Koethe 1, p. 93. 
4 D.i. vermoedelijk het gebouw, waarvan in 1647 (de?) fundamenten ontdekt zijn. 
6 Deze zijn o.a. gewijd aan Juppiter en Neptunus. 
6 Van de schrijver van de brief van 1647, Blankaart, Smallegange, Keysler (Boot) en van der Sloot. 
7 Cf. van der Sloot, supra p. 17. 
8 Pleyte, afd. Batavia, p. 88. 
* Janssen p. 119 s. 

1 0 Janssen p. 1 ss. en pi. I. 
1 1 Janssen pi. I, a-e; deze pijler is -volgens Janssen (p. 3) niet te combineren met de uit de litteratuur bekende 
'ronde' tempel. 
1 2 Janssen pi. I, 3. 
1 3 Janssen pi. I, 2. 
1 1 Mededeling van Mevr. A. H. Hondius-Crone, door wie dit stuk is Ontdekt' in het museum te Middelburg. 
1 5 Janssen p. 5. 
1 4 Cf. supra. 
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stellen, dat er zich te Domburg meer dan één tempel heeft bevonden. De pijler kan in 
ieder geval niet behoord hebben bij de in 1647 ontdekte fundamenten. 

Ter verdediging van de door hem gepubliceerde plattegrond heeft Pleyte gewezen 
op bepaalde tempeltjes in terracotta en op die welke men vindt op de wijstenen van 
Nehalennia. Deze vertonen volgens hem een front met twee pilasters en daarachter een 
halfrond met kolommen, gedekt door een koepel in de vorm van een oesterschelp, 
waarvan het 'scharnier' boven aan de voorzijde uitkomt; 'de achterzijde wordt gesteund 
door pilaartjes' en is met een afhangend kleed gesloten. Een dergelijke vorm zou de 
Nehalennia-tempel hebben gehad. 

Afgezien nog van het feit, dat de wijaltaren van Nehalennia niet alle van dezelfde 
gedaante zijn en dat de 'tempeltjes' op deze monumenten uitwendig een rechthoekig, en 
inwendig een min of meer halfrond of rechthoekig grondvlak hebben, is het niet ver
antwoord de vorm van de Nehalennia-tempel daaruit af te leiden. 

Aan het type van wijaltaar, waartoe de Domburgse monumenten grotendeels be
horen, kunnen we het beste met Oxé de naam van 'ara cum aedicula' geven1. Hierin zijn 
altaar, nis of kapelletje, godenbeeld en wijinscriptie verenigd. Een van de stijlelementen 
van het kapelletje is het verschijnsel, dat in het fronton - dat steunt op twee zuilen, 
halfzuilen of pilasters - de horizontale balk niet van de ene naar de andere zijde is door
getrokken, maar op barokke wijze is uitgesneden ; daardoor is de concha, die het goden
beeld gewoonlijk overwelft, des te beter zichtbaar. 

De ara cum aedicula is zeer verspreid geweest in de Gallo- en Germaans-Romeinse 
cultus, speciaal in die van de Matronen. 

Het schelp- of parasolvormige baldakijn, dat zich meestal boven het godenbeeld be
vindt, is door Hardenberg 2 uitvoerig behandeld. Het was in de oudheid een zeer be
kend kosmisch symbool ter voorstelling van het hemelgewelf. Ook in de bouwkunst is 
het - als concha of absis - veel gebruikt. 

Uit het voorafgaande een conclusie trekken ten aanzien van de vorm van het heilig
dom van Nehalennia is niet geoorloofd. Wat er uit de ara cum aedicula valt af te leiden 
met betrekking tot de tempelbouw, blijkt o.a. uit de vondsten van het heiligdom der 
Matronae Aufaniae te Nettersheim 3. Daar is een aantal altaren aan het licht gekomen 
van het bovenvermelde type, terwijl de plattegronden van de opgegraven tempels een 
rechthoekige (d.i. ongeveer vierkante) cella vertonen, die al of niet van een omgang is 
voorzien. Naar aanleiding van de gevonden fundamenten en wijaltaren meent Lehner 
- o.i. terecht - , dat men zich de tempels te Nettersheim in hun eenvoudigste gedaante 
moet voorstellen als rechthoekige of bijna vierkante gebouwtjes met een zadeldak en 
een brede ingang, die geflankeerd is geweest door twee zuilen, halfzuilen of pilasters 4. 

De tempel met absis is niet onbekend, maar komt slechts zeer sporadisch voor onder 
de Gallo-Romeinse heiligdommen s, zodat het ook daarom niet voor de land ligt ten 
aanzien van de Domburgse tempel(s) aan een dergelijke vorm te denken. 

1 A. Oxé, Ein romisches Wcihcdcnkmal fur eine germanische Gottin, O.M.R.O.L., N.R. 12, 1931, p. 5-12. 
2 Hardenberg 2, p. 5 ss. 
5 Lehnet 1, vooral p. 321. 
4 Cf. Lehner 4, vooral p. 138. 
6 Zie ν. d. Weerd p. 127, Oelmann p. 170, Wirth p. 135 ; dergelijke tempels zijn o.a. gevonden in Trier (cf. 
Loescheke p. 21), Mochn (cf. Ilcttner 2, kol. 8) en op de Zicgetsdorfer Berg bij Regensburg (cf. G. Steinmetz, 
Vom Merkurtempel auf dem Zicgetsdorfer Berg, Verhandlungen des Hist. Vereins Oberpfalz und Regensburg 
«5, 19З6» P· 434 ss.). 
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Met betrekking tot het gebouw, dat op het strand bij Domburg heeft gestaan en 
waarvan in 1647 (de?) fundamenten zijn waargenomen, komen we tot de conclusie, dat 
er geen reden is om te menen, dat het een ronde tempel is geweest. Er zijn diverse aan
wijzingen, die doen vermoeden, dat in 1647 en later de overblijfselen van verschillende 
cultusgebouwen zijn ontdekt. Het is echter niet zeker, of de op het einde van de 17de 
en in het begin van de 18de eeuw te voorschijn gekomen vloer deel heeft uitgemaakt 
van een tempel. 

Van het bouwwerk, waarvan de oudste berichten spreken, kan men op goede gronden 
aannemen, dat het een aan Nehalennia gewijd, eenvoudig, vierkant, Gallo-Romeins 
tempeltje is geweest met een lengte en breedte van iets meer dan 4 m 1 . Het valt o.a. te 
vergelijken met tempel В te Nettersheim 2

) waarvan de ingang vermoedelijk geflankeerd 
is geweest door twee houten zuilen s, en met het tempeltje van Mercurius (Esus) te 
Trier 4. 

Het is niet uitgesloten, maar wel tamelijk onwaarschijnlijk, dat het vierkante heilig
dom van Domburg een omgang heeft gehad. Uit de catalogus van Wirth valt op te 
maken, dat de kleinste vierkante (-rechthoekige) Gallo-Romeinse tempel met omgang 
gevonden is te Riehen am Pfaffenlohweg, bij Basel5 ; de cella was daar uitwendig ± 4,5 o 
X 4 m groot. 

Het Domburgse tempeltje heeft vermoedelijk behoord tot de groep der kleinste vier
kante of bijna vierkante Gallo-Romeinse heiligdommen zonder omgang e. 

2. E L S T ( O . B . ) 

Voordat in 1947 de opgraving onder de N.H. kerk was verricht, is er in de litteratuur 
tweemaal sprake geweest van een 'tempel' te Eist. De argumenten, op grond waarvan 
men hiertoe gekomen is, blijken bij nader onderzoek niet tegen critiek bestand. 

In zijn 'Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche Oudheden, Le
genden, e n z . ' 7 heeft Ds. O. G. Heldring geschreven over 'de woerd en het Höfke' 
onder Rayink e, een buurtschap behorend tot het dorp Eist. Op het naast de woerd 
gelegen Höfke zijn volgens hem diverse vondsten gedaan : aardewerk, glaswerk, ijzeren 
en bronzen voorwerpen en een menigte mensen- en dierenbeenderen. Hij kwam tot de 
conclusie, dat zich daar 'eene merkwaardige offerplaats' moet hebben bevonden. L. J. F. 
Janssen heeft in zijn Oudheidkundige Mededeelingen'9 de belangrijkste der van daar 
afkomstige stukken besproken: een koperen hengsel, de steel van een koperen 'offer-

1 Een ronde tempel met een doorsnede van ± 4 m zou, volgens de catalogus van Koethe, het kleinste bekende 
heiligdom in zijn soort zijn. Cf. Koethe 1, p. 66, nr. 15 : Saint-Gervais, cella met inw. diam. van ongeveer 5 m; 
-p . 43, nr. 1: Beaumont-le-Roger, cella met inw. diam. van 5,50 m. 
2 Lchner i, p. 303 s. en Taf. Х Х Ш ; uitw. afm. з.ігХ 3,15 m. 
3 Zie in dit verband de door Janssen (pi. I, г en 3) gepubliceerde zuilfragmcntcn ; cf. supra ρ. 18 s. 
1 Uitw. afm. з , 4 о Х 3.24 m ; z i e Altbachtal i, p. 21 s. en Taf. 1, H, en voor de reconstructie van H. Mylius: 
Altbachtal 2, p. 177 ss. 
6 Wirth p. 115, Stähclin p. 574; cf. de tempel van Carnac, Morbihan (Wirth p. 113; J. Miln, Fouilles faites à 
Carnac, Paris 1877, p. 133 ss.): uitw. afm. v. cella: 4,68x4,50 m. 
β De allerkleinste zijn aan het licht gekomen in het Altbachtal te Trier (zie Loeschcke p. 27, 30 en 31, de nrs. 
15-17 en 26); uitw. afmetingen: 2,25 χ 1,90; г х г; 2 X г; ι,όοχ ι,όο m. 
7 Heldring II, p. 143 ss. 
8 Zie Modderman 2, p. 82, nr. 31: Raayen. Kaartblad 40 W, coörd. 185.75/438.40. 
* Deel 3, 1844, p. 261 ss. 
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schaal' (patera), een koperen 'offerkan' (praefenculum) en een glazen fles met vierkante 
bodem. Deze vondsten, die 'van elders slechts uit de tempeldienst bekend zijn', deden 
hem schrijven, dat er ter plaatse 'hoogstwaarschijnlijk een tempel of kleiner heiligdom' 
heeft gestaan Vervolgens vermeldt hij zelfs, op grond van het bovenstaande, 'dat We-
renfned die te Eist het Evangelie verkondigde, eene plaats heeft uitgekozen waar vroe
ger heidensche eeredienst geoefend was '1 . 

De opvatting van Heldring en Janssen is in later tijd nog slechts door Hardenberg 2 

overgenomen. 
De vondsten van het Hof kc kan men het beste met Byvanck 3 beschouwen als over

blijfselen van een nederzetting. Op de in de nabijheid van de vindplaats gelegen woerd 
werden door Braat4 in de zomer van 1929 sporen geconstateerd van Bataafs-Romemse 
bewoning (resten van een palissadering en van houten woningen). 

In zijn 'Geschiedenis van Eist enz ' 5 , die in 1946, dus één jaar voor de opgraving 
verscheen, heeft Taminiau geschreven, dat de naam Eist moet zijn 'afgeleid van 't La-
tijnsche6 woord "Alosta", hetgeen betekent "Offerplaats"'. Bij deze uitspraak steunt de 
sehr, o a. op de kaart van de 'Insula Batavorum' van D. Buddingh, welke is afgebeeld 
in diens 'Wandelingen door de Betuwe ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en 
Romeinsche oudheden' ' , en waarop Eist met de naam Alosta is aangeduid 8. 

Taminiau is in zijn boek nog verder gegaan dan Buddingh; hij zegt immers: 'Deze 
Alosta of offerplaats zal vermoedelijk gelegen hebben in het centrum van ons tegen
woordig dorp, m i op de plaats waar Werenfned zijn eerste kerk stichtte en 't is niet 
onmogelijk, dat dat geschiedde op de grondvesten van den ouden afgodstempel, zooals 
zulks bij de invoering van het Christendom zoo herhaaldelijk voorkwam'. 

Hoe schitterend het resultaat van de opgraving het vermoeden van Tamimau ook tot 
zekerheid mag hebben gemaakt, zijn taalkundige speculaties kunnen onmogelijk aan
vaardbaar worden genoemd, evenmin als die van Wolters 9, die verwantschap meent te 
zien tussen Eliste, de oudste bekende vorm van de naam Eist 10

> en onze woorden heilig 
en stede, en de tegenwoordige naam van de plaats eveneens wil afleiden van haar heilig
dom uit de Romeinse tijd. 

De taalkunde steunt de bovenvermelde opvattingen niet. Het woord Eist is een af
leiding van een boomnaam (ndl. els, mnl. else, germ *aliso-), gevormd door middel 
van een collectief-suffix, dat men ook aantreft in b.v. Berket, Boekt, Eekt, Hulst11. De 
naam betekent elzenbos en dient hoogst waarschijnlijk uit het landschap verklaard te 
worden, waarin de els dan een opvallende plaats moet hebben ingenomen. Wat het kli-

1 Cf Janssen o c ρ ζ24 
2 Hardenberg ι, ρ 38 
3 Byvanck ι. III, ρ u z 
« O M R O L . N R 18, 1937, ρ 23 
5 Taminiau ρ з 
β Als zodanig bestaat dit woord echter niet 
7 Ticl 1861 Cf Taminiau af b tegenover ρ 5 
8 Zie ook Buddingh о с ρ 43 
• J Wolters, Over Bctuwse Historien, in weekblad De Betuwe, Eist, 17 Juli 1953 en 19 Maart 1954 

1 0 Zie Nomma Geographica Neerlandica 3, Leiden 1893, ρ 94 Anno 726, in een oorkonde van Karcl Martel 
Eliste of Hellste, cf infra ρ 198 ss 
1 1 Mededeling van Dr M Schonfeld te Hilversum Cf over het suffix Nom Geogr Ncerl 3, ρ 362 s , -η, 
ρ 14,-8, ρ 84 ss , J Lmdemans, Plaatsnamen, Brussel 19252, ρ 31 'Eengroot deel (van de talrijke toponiemen, 
die een t suffix bezitten), samengesteld met een boomnaam, heeft gediend om kleinere bossen aan te duiden'. 
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maat en het landschap 1 van de Betuwe betreft, het is zeer goed mogelijk, dat er in Eist 
en omgeving in de Romeinse tijd of daarna elzen hebben gegroeid, speciaal op de kom-
gronden en op de randen daarvan, ook in oude rivierarmen, over het algemeen in lage 
gebieden, in een natte, moerassige omgeving 2. 

De hierboven gegeven verklaring van de naam Eist vindt een krachtige steun in de 
beschouwingen van C. H. Edelman en A. W. Vlam over de bosnamen in het Neder
landse rivierkleigebied 3. De in die streek belangrijkste, tot op de huidige dag door
gaande vorm van bosbouw is nl. de griendcultuur. Onder griend verstaat men hakhout 
van wilgen of elzen, dat bij de constructie en het onderhoud van dijken van zeer groot 
belang is. 'Ook is door alle tijden heen bos een geschikte wijze van grondgebruik ge
weest voor afgelegen terreinen, die moeilijk op andere wijze konden worden geëxploi
teerd'. In de Betuwe zijn veel perceelsnamen te vinden, die als bosnamen geïnterpre
teerd moeten worden. De naam Elzenbos, die te Eist voorkomt, is in dit opzicht over
duidelijk. 

3. G U L P E N 

Helaas zijn de gegevens, die ter beschikking staan over een heiligdom, dat te Gulpen, 
in Zuid-Limburg, gevonden zou zijn, uitermate schaars. Op een terrein, genaamd de 
Kampborn en gelegen bij het kasteel Neubourg 4, werden in November 1922 bij grond
werkzaamheden voor de aanleg van de tramlijn Maastricht-Vaals enige voorwerpen 
gevonden, die thans gedeeltelijk in het Limburgs Provinciaal Museum voor Kunst en 
Oudheidkunde te Maastricht bewaard worden 5 en voor de rest in Zuid-Limburg en 
België verspreid zijn geraakt. Ze zouden 'zonder twijfel' afkomstig zijn uit een Romeins 
brandgraf, dat vermoedelijk in de laatste helft der tweede eeuw gedateerd moet worden. 

Naar Beckers β enige jaren later vernam, waren er indertijd zes Romeinse graven, in 
twee rijen van drie, ontdekt. Zelf stelde hij in 1931 een onderzoek in op een terrein 
naast de trambaan, zo dicht mogelijk bij de oude vindplaats. Daarbij werden de funda
menten van een Romeins gebouw aangetroffen. Van de resultaten van deze opgraving 
zijn geen tekeningen bekend; er is alleen een verslag ' gepubliceerd, dat echter aan dui
delijkheid veel te wensen overlaat. Over de bestemming van het gebouw wordt daarin 
enkel gezegd : ' . . . . ware het niet zoo groot β dan zou aangenomen, dat de bij aanleg 
van de tram gevonden voorwerpen afkomstig zijn van graven, dit een gebouw geweest 
kunnen zijn van ritueelen aard, behoorende bij de begraafplaats'. 

In 1942 is door F. C. Bursch een opgraving gedaan op hetzelfde terrein. Hiervan is 
alleen een zeer summier verslag verschenen ', terwijl de tekeningen alle verloren zijn 
gegaan. 

Uit de mededelingen van Beckers en Bursch en uit een bericht van het dagblad De 
1 Zie Modderman 2. 
2 Mededeling van Dr. J. Bennema te Loenen (U.). 
3 'Over de perceelsnamen van het Nederlandse rivierkleigebied', Boor en Spade 3, 1949, p. 231-284, speciaal 
p. 253 ss. 
4 Zie voor de ligging Beckers p. 244 s., Romeinsch gebouw Gulpen. Kad. sectie gem. Gulpen С 2440; kaart-
blad 62 W, coord. 190.30/313.30. 
• Zie De Maasgouw 43, 1923, p. 10 s. : Romeins aardewerk, glaswerk en ijzeren, benen en bronzen voorwerpen. 
β Beckers p. 244. 
' Beckers p. 244 s. 
8 De lengte van één muur was 10,60 m. 
• Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, verslag 1942, 's-Gravenhage 1943, p. 9 s. 
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Limburger Koerier 1 is het volgende op te maken. Het betreft een verwoest gebouw 
met een rechthoekig, bijna vierkant grondvlak van ± 100 m2. Aan drie zijden bevonden 
zich diep uitgebroken muren, die, volgens Bursch, waren opgetrokken uit veldkeien, 
waartegen aan de binnenzijde goed bekapte zandsteenblokken waren gelegd; volgens 
Beckers werd de fundering gevormd door onregelmatig bekapte mergelblokken, terwijl 
de eigenlijke muren uit wigvormig bekapte mergelblokken waren samengesteld. De 
achtermuur was aan de binnenkant (volgens Beckers) 'zuiver in het verband afgewerkt 
en gevoegd, zooals men dat in Romeinsche kelders aantreft'. 

Op korte afstand van deze muur lag, aan de binnenzijde, over de gehele breedte van 
het gebouw een basement of fundament г. De ruimte werd aan de voorkant niet door 
een muur afgesloten, maar door drie basementen van zuilen op gelijke afstand van 
elkaar gelegen op de halve breedte van het gebouw. De vloer heeft waarschijnlijk uit 
tegels bestaan, terwijl de dakbedekking gevormd werd door dakpannen. 

De in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden aanwezige aardewerkscherven, die 
afkomstig zijn van de opgraving in 1942, dateren uit de tweede helft van de 2de en de 
eerste helft van de 3 de eeuw. 

Bursch vermeldt in zijn beschrijving geen afmetingen van de muren. In de tekst van 
Beckers is te lezen, dat deze 60 tot 70 cm breed waren; de afstand tussen de achtermuur 
en het er parallel mee lopende (50 cm brede) fundament of basement bedroeg 70 cm. 
De achtermuur zou 10,60 m lang zijn geweest; dit kon echter alleen door peiling ge
constateerd worden. 

Ten aanzien van de bestemming van dit gebouw heeft Bursch terecht gedacht aan 
een heiligdom. Volgens hem zouden de godenbeelden gestaan hebben op een podium, 
dat rustte op de binnenmuur, die evenwijdig liep aan de achtermuur. Uit het feit, dat 
het tempeltje op enkele tientallen meters afstand van een bron 3 was gelegen, leidt hij een 
mogelijk verband af tussen deze beide verschijnselen. Hij vermeldt tenslotte, dat de 
volksmond spreekt van een kerk, die ter plaatse door de Fransen zou zijn stukgescho-
ten. 'Vermoedelijk is dit een verhaal, berustend op de verwoesting van dit Romeinsche 
heiligdom, wellicht door de Franken in den volksverhuizingstijd.' 

Het verdient aanbeveling op de Kampborn nogmaals een opgiaving te verrichten, 
aangezien de gegevens, die na twee onderzoekingen bekend zijn geworden, hoogst on
voldoende zijn. Desondanks menen we, zij het onder voorbehoud, enige conclusies te 
mogen trekken uit de vondsten. 

Het heeft er alle schijn van, dat men in dit geval te doen heeft met een tempel. De 
plattegrond van het gebouw is enigszins uitzonderlijk. Vermoedelijk is hij een variant 
van die van de vierkante Gallo-Romeinse tempel zonder omgang 4, waarbij dan de vier
de zijde, de voorkant, geheel open is geweest; het dak steunde daar niet op een muur, 
maar op drie zuilen. 

In dit verband wijzen we op het tempeltje H te Nettersheim 5, waarvan het muur
werk enkel door drie muren gevormd werd; aan de vierde zijde, die open was, kon men 
via een drempel in het heiligdom binnentreden. 

1 Maastricht, 21 September 1942. 
2 Van veldkeien volgens Bursch; volgens Beckers van mergelblokken?? 
3 Kampborn = Kampbron. 
4 Cf. het heiligdom te Hofstade, infra p. 24 ss. 
5 Zie Lehner ι, p. 304 s.; cf. P. Steiner, Ein Tempel aus romischer Zeit bei Ilottenbach, Trierer Zeitschrift 6, 

1931. p· 139-141-
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Een basement, dat zich, zoals in Gulpen, op korte afstand van de achterzijde over de 
gehele breedte van het gebouw uitstrekte, is van diverse Gallo-Romeinse tempels be
kend 1 en kan het beste verklaard worden als een sokkel voor godenbeelden. Een der
gelijk voetstuk had echter meestal een vierkant of bijna vierkant grondvlak en bevond 
zich dan in het centrum van het heiligdom of dicht bij het midden van de achterwand 2. 

De mogelijkheid bestaat, dat de tempel van Gulpen een bronheiligdom is geweest. 
De verering van bronnen was in de Romeinse tijd over heel Gallië verbreid 3. Een ver
band tussen bron en tempel is te Gulpen echter niet aangetoond. Een nader onderzoek 
van de Kampborn zou ook hierover meer gegevens kunnen verschaffen. 

Een andere facet van deze vindplaats wordt gevormd door de graven, die vlak bij 
het heiligdom zouden zijn aangetroffen. Wanneer, zoals hoogst waarschijnlijk is, de in
heemse bevolking hier haar doden heeft begraven in de onmiddellijke nabijheid van de 
tempel, dan kan er in dit geval een samenhang zijn geweest tussen goden- en doden
cultus *. 

4. H O F S T A D E BIJ A A L S T ( O O S T - V L A A N D E R E N ) 

Tot de vele ontdekkingen, die de archaeologische onderzoekingen na de oorlog 
hebben opgeleverd, behoort ook die van het kleine heiligdom, het 'fanum' te Hofstade, 
de enige Gallo-Romeinse tempel, die in België is gevonden 6. 

Het gebouw was gelegen in het minst geromaniseerde deel van België, buiten het 
verspreidingsgebied van de villae e, op het territorium van de Nervii7 . Volgens Caesar 8 

behoorden dezen tot de Belgae. Ze moeten, te oordelen naar de eigennamen die we van 
hen kennen, op zijn minst sterk gekeltiseerd zijn geweest9. Hierop wijst ook het heilig
dom van Hofstade. 

Het tempelterrein was omgeven door een muur10, waarvan de plattegrond de zeer 
opvallende vorm van een trapezium vertoont11. Dergelijke omheiningen zijn ook te 
Trier ontdekt12 . 
1 Cf. Wirth p. 121 s. Te Silchestcr (Hampshire) : tempel v. Mars en Ancamna, zie Archacologia 61, p. 206 ss. 

en pi. XXIII ; te Engchalbinsel (Bern), zie Stahelin p. 5 70, Abb. 176 ; op de Marberg bij Pommern aan de Moezel, 
zie Klein Taf. II ; zie ook de plattegrond van de Germaanse tempel te Sacból op IJsland, Thummel Taf. 2, 4 en 
Oelmann Abb. y (cf. supra p. 10). 

2 Cf. Lehnet 4, p. 138 s.; Wheeler ι, p. 312; Wirth p. 121 ss.; zie ook p. 171. 
3 Cf. voor heiligdommen in verband met bronverering: Toutain p. 336 s., 347 s.;Drcxel p. 14 s.;Hettner 3, 

p. 62 ss.; W. Dehn, Rin Quellheiligtum des Apollo und der Sirona, Germania 1941, p. 104 ss. ; Koethe ι, p. 5 j s.; 
Cl. Vaillat, Le culte des sources dans la Gaule antique, Paris 1932; de Lact 3, p. 54; zie ook onder Hofstade, 
infra p. 26. 
« Cf. p. 39. 
5 Zie de Laet 2, 3 en 4. Het feit, dat Gallo-Romeinse tempels in België bijna geheel onbekend zijn, kan met 

Koethe (1, p. 11 s.) gezien worden als de weerspiegeling van een oorspronkelijke toestand, die men zou kunnen 
verklaren door aan te nemen, dat in sommige streken van Gallic de overgang van het atectonische heiligdom 
naar de tempelbouw niet of slechts in zeer beperkte mate heeft plaatsgevonden. 

6 Cf. de Maeycr kaart I. 
7 Cf. G. Faider-Feytmans, Les limites de la cité des Nerviens, L'Antiquité Classique zi, 1952, p. 338-358. 
8 De Bello Gall II, 4. 
' Cf. Byvanck 2,1, p. 45. Marien (p. 394 ss., 426) beschouwt de Nervii als Kelten, die behoorden tot een groep 

van Belgae, welke tussen 150 en 125 v. Chr. over de Rijn is getrokken. Zie ook Sprey p. 43 s. 
10 Breedte 0,80 m. 
11 Bases: 23 en 15 m; hoogte: 48 m. 
18 Rondom de grote tempel van Lcnus-Mars (zie D. Krencker, Forschungen und Fortschritte 13, 1937, p. 337 
ss.) en in het Altbachtal (zie Locscheke p. 34 en nr. 43 van de overzichtskaart: daarbinnen bevonden zich een 
ronde cella, omgeven door cen achthoekige omgang, en een ronde tempel met een 'tongvormige* uitbouw; 
cf. Koethe 1, p. 72). 
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In het témenos lag de fundering 1 van een kleine, bijna vierkante tempel2; het ge
bouw was nagenoeg georiënteerd 3, terwijl de hoofdingang zich aan de oostelijke zijde 
heeft bevonden en ± 1,20 m breed was. Een tweede ingang (van 0,60 m breedte) werd 
aan de westelijke zijde geconstateerd, op 1,90 m afstand van de Z.W. hoek. Hierdoor 
kwam men in een klein vertrek van ongeveer 2 x 2 m , dat misschien bestemd is geweest 
voor het opbergen van cultusvoorwerpen; een doorgang van ca. 0,80 m breedte vormde 
de verbinding van deze ruimte met het eigenlijke heiligdom. 

De fundering was gemaakt van blokken Balegemse zandsteen en zwarte crinoide 
Doornikse kalksteen en dakpanfragmenten, die niet met specie, maar slechts met ge
stampte aarde verbonden waren. De opgaande muren, die tijdens het onderzoek bijna 
geheel verdwenen bleken, zijn gemetseld geweest, vermoedelijk echter alleen tot een 
hoogte van 0,80 à i m , terwijl de rest van de wanden moet hebben bestaan uit balken 
en planken, samengehouden met ijzeren haken en spijkers. 

In het gebouw heeft een 5 tot 10 cm dikke 'betonnen' vloer gelegen, een verbinding 
van kalk, keien en baksteengruis. 

Er zijn diverse gegevens voorhanden, die er op wijzen, dat de tempel is opgericht ter 
vervanging van een ander heiligdom, dat door brand vernield was; o.a. werd in de 
N.W. hoek, onder de vloer, een afvalput gevonden, die door de fundering van de tempel 
was doorsneden en waarvan de inhoud onmiskenbaar van een ouder fanum afkomstig 
is 4. De dateerbare voorwerpen uit deze put moeten hoofdzakelijk in de Flavische tijd 
en het eerste derde deel van de 2de eeuw gedateerd worden. Van het oudste heiligdom 
zelf is noch de plattegrond, noch de ligging bekend. 

Op grond van zijn bevindingen is de Laet tot de volgende voorstelling van de gang 
van zaken gekomen s. Op de Steenberg te Hofstade is niet lang voor het jaar 50 een 
tempeltje gebouwd, dat omstreeks het midden van de 2de eeuw door brand verwoest 
werd. Daar de resten van het heiligdom gewijd waren en niet geprofaneerd mochten 
worden, zijn deze in één of meer kuilen begraven. Reeds in het begin van de 2de 
eeuw waren, in de vorm van kuilen, enige favissaeβ aangelegd voor het bergen van 
overtollige of gebroken cultusvoorwerpen; twee van dergelijke favissae zijn, in 1946 7 

en in 1950 8, ontdekt. In de loop van de tweede helft van de 2de eeuw werd een nieuw 
tempeltje gebouwd, waarvan de fundamenten in 1950 zijn opgegraven; dit was om
geven door de bovenbeschreven omheining en is tot ongeveer het midden van de 3 de 
eeuw in gebruik gebleven. Het vormde het centrum van een kleine woonagglomeratie 9, 
die geheel door brand is verwoest1 0, waarschijnlijk in de tweede helft van de 3de eeuw 
tijdens een der invallen van de Germanen. 

Onder de vondsten, die tot het oudste fanum behoren, is een reeks beeldjes van god
heden van zeer verschillende aard: een bronzen gehelmde Minerva en een aantal terra-

1 Gcm. 0,60 m breed. 
2 In het O. 6,57 m, N. 6,85 m, W. 6,6ο m en Ζ. у.ю m lang. 
3 Met een afwijking van 17o naar het Noorden. 
* De Laet 2, p. 12 s. 
5 De Laet 2, p. 17 s. en -4, p. 288 s. 
' Cf. infra p. 5 5 ss. 
' De Laet 1. 
8 De Laet 2, p. 14 s. 
» Cf. de Laet 4. 

1 0 Cf. S. J. de Laet, Opgravingen op de Steenberg te Hofstade in 1947, Cultureel Jaarboek van de Provincie 
Oostvlaanderen 1948, p. 141 ss. 
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cotta's, o.a. drie met een voorstelling van Venus, een Cybele en een inheemse moeder
godin. 

Het gezamenlijke voorkomen van deze beeldjes is door de Laet verklaard 1 uit de 
verering van één en dezelfde godheid, die echter ten gevolge van de interpretatio Ro
mana verschillende gestalten heeft gekregen, een vruchtbaarheidsgodin van zeer oude 
oorsprong, nl. de grote Moedergodin 2. Aan deze godheid zou het heiligdom van Hof-
stade gewijd zijn geweest. In verband daarmee wijst de Laet ook op de Vondelbeek, die 
dicht bij de tempelresten ontspringt en er langs stroomt, en brengt hij in herinnering, 
dat de cultus van de grote Moedergodin in Gallië ten nauwste verbonden was met de 
verering van de bronnen en het water 3. 

5. N I J M E G E N : U L P I A N O V I O M A G U S 1 

Dank zij vooral het belangrijke werk van de voormalige Nijmeegse stadsarchivaris 
Daniels is het een en ander over Ulpia Noviomagus bekend geworden; dit betreft in 
het bijzonder de twee bij elkaar behorende Gallo-Romeinse tempels, waarvan de resten 
in 1920 en 1921 ten Westen van Nijmegen, dicht bij de Waal, zijn opgegraven4. 

Het resultaat van het onderzoek, dat door Daniels onder zeer moeilijke omstandig
heden is ingesteld, was, dat er een nagenoeg rechthoekige, ommuurde ruimte s werd 
gevonden, waarvan de lange zijden ongeveer Z.W.-N.O. waren gelegen. Aan de korte 
N.O. kant was het terrein afgesloten door een reeks van negen kleine vertrekken * van 
gelijke diepte 7, maar van verschillende breedte 8. De rest van het tempelgebied was 
door een ongeveer N.W.-Z.O. lopende muur verdeeld in twee rechthoeken, binnen
pleinen of hoven, die aan drie zijden β door een gang van i 3,50 m breedte omgeven 
waren. Deze laatste werd gevormd door de buitenmuur en een er parallel mee lopende 
binnenmuur, die als stylobaat zuilen zal hebben gedragen; het geheel was hoogst waar-
schijnlijk overdekt met een pannendak 10. 

Tussen de scheidingsmuur der twee pleinen en de Z.O. lange grensmuur bevond zich 
een zeer klein vertrek 1 1

) dat Daniels 1 2 beschouwt als een portiersloge. Daartegenover 
staat de opvatting van de Waele1 3, die er een soort slachthuis voor de tempels in ziet, en 
wel op grond van de vondsten, speciaal die van een met massa's dierenbeenderen ge
vulde afvalkuil, welke in 1921 tegen de omheiningsmuur dicht bij dit vertrekje is ont
dekt u . 

Opmerkelijk is verder, dat in drie der vier hoeken 1 5 van het bovenbeschreven grote 
1 De Laet 3, p. 53 ss. en -4, p. Z89 s. 
2 Cf. Nehalennia, supra p. 12. 
' De Laet 3, p. J4 en -4, p. 289 s. 
* Daniels. 
' Ongeveer 96,50X46 m groot. 
* Bergruimten, schatkamers, winkeltjes ? ? 
7 Binnenwerks ± 5,75 m. 
» Cf. Klein Taf. II. 
* Aan de lange N.W. zijde was het terrein enkel door één - waarschijnlijk hoge, blinde - muur begrensd. 

10 De dikte der (uitgebroken) muren kon slechts gemeten worden aan de hand van sterk beschadigde funda-
mcntsleuven, waarvan de breedte varieerde van 0,55 tot 0,90 m. 
11 Inw. 2,25 χ 1,75 m. 
1 2 Daniels p. 86. Insgelijks H. von Petrikovits in B. J. 140/141, 1936, p. 515. 
1 3 De Waelc p. 45. 
1 4 Cf. Daniels p. 8$ s. 
1 6 De vierde kon niet onderzocht worden» 
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rechthoekige terrein, de muren der korte zijden over verschillende afstanden doorliepen 
en in twee gevallen met een rechthoekige binnenwaarts gerichte knik eindigden 1. 

Ieder plein had, ongeveer in het midden, een bijna vierkante tempelcella met omgang. 
Beide gebouwen waren onderling gelijk van afmetingen, voor zover deze althans te 
constateren waren. Cella (meer diep dan breed) : inw. ± 6,25 χ 5,25 m, muurdikte 0,90 m 
(de breedte van de celiac is niet rechtstreeks vastgesteld; alleen bij het zuidelijke gebouw 
kon deze met enige mate van zekerheid bepaald worden, toen volledig onderzoek niet 
meer mogelijk was). Dikte van de omgangsmuren 1-1,20 m, in het Zuidoosten echter 
2,80-3 m : a a n deze zijde heeft de ingang gelegen; breedte van de omgang (binnen-
werks): ± 2,75 m. 

Aan de bovenvermelde maten liggen enkel sporen van uitgebroken muren ten grond
slag; alleen van de cella van de noordelijke tempel was een deel van het fundament over 
(dikte 0,90 m). 

Van beide heiligdommen week de lange as ± 20 graden af van de W.O. lijn, in zuide
lijke richting. Opvallend is een klein verschil in oriëntatie tussen de tempels en de om
muring. De laatste zou de oriëntatie van de omgeving hebben gehad; de tempels echter 
zouden volgens ritueel voorschrift daarbinnen zijn uitgezet en zo een eigen, afwijkende 
oriëntatie hebben gekregen 2. 

Het metselwerk van de fundamenten was samengesteld uit van de Boven-Rijn af
komstige devonische leisteen en uit Grauwacker zandsteen3. De bovenbouw was vol
gens Daniels wellicht opgetrokken uit tufsteen4; het is echter ook mogelijk, dat dit 
materiaal enkel gebruikt is ter bekleding van de kern (van opus caementicium) van het 
opgaande muurwerk 5. Verder zijn er ook sporen van beschilderd pleister en venster
glas gevonden, evenals fragmenten van dakpannen en dakleien, een deel van een ge
canneleerde kalkstenen zuilschacht ' en nog enige andere bouwfragmenten 7. Brokken 
mortelgietwerk, met baksteengruis vermengd, waren de overblijfselen van vloeren. 

Bij de opgraving is niets te voorschijn gekomen, dat wijst op de godheden, aan wie 
de tempels gewijd waren; evenmin is Daniels geslaagd in zijn poging om door middel 
van een onderzoek van vroegere vondsten licht in deze kwestie te brengen. 

Aangaande de datering van het gebouwencomplex valt alleen te zeggen, dat het deel 
heeft uitgemaakt van de nederzetting Ulpia Noviomagus, die bestaan heeft van ± 7° 
tot ± 27°· 

Om een idee te geven van de aard der door hem gevonden tempelgebouwen, heeft 
Daniels terecht gebruik gemaakt van de door Schultze - Lehner8 gegeven reconstructie 

1 Daniels (p. 87) verwijst in verband hiermee naar het tempelcomplcx op de Marberg bij Pommern aan de 
Moezel (zie Klein Taf. II) : de daar op vele plaatsen vrij uitstekende muren, die ten dele ook rechthoekig ge
knikt zijn, lijken alle behoord te hebben tot — nog slechts zeer gedeeltelijk teruggevonden - rechthoekige 
ruimten; de gepubliceerde plattegrond en de beschrijving van Klein zijn overigens onvoldoende en geven in 
dit opzicht geen zekerheid. Cf. voorts het tcmpelterrein te Drevant (Cher); zie Grenier II, г, p. 721. 
г Daniels p. 83. 
3 Als bijzonderheid vermeldt Daniels (p. 78), dat devonische leisteen van de Boven-Rijn door hem in Nijmegen 
overal is aangetroffen, waar Romeinse gebouwen moeten hebben gestaan. 
4 Daniels p. 78. 
5 Cf. tempel II te Eist, p. 51. 
* Diam. 0,55 m; vindplaats: dicht bij de ingang van de noordelijke tempel. 
T Daniels p. 84, n. 1. 
* Lehnet 4, p. 135 s.; cf. infra p. 168. 
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van tempel С te Pesch. De opvallend brede fundering aan de Z.O. zijde van de omgang 
is door hem verklaard als de onderbouw van een trap ; hieruit trekt hij dan ook de con
clusie, dat de Nijmeegse heiligdommen behoord hebben tot de podiumtempels en dat 
de ingang in het Zuid-Oosten heeft gelegen. Eigenaardig vindt hij echter, dat de fun
dering over de gehele lengte van het tempelfront zo breed is geweest1. Op grond van de 
vondsten zou hij willen besluiten tot een trap ter breedte van het gehele front, maar 
naar analogie van enige in Normandie gevonden trappen van Gallo-Romeinse heilig
dommen 2, in combinatie met de plattegrond van de tempels te Champigny-lès-Lan-
gres 3, meent hij tenslotte het fundament aan de Z.O. zijde - na aftrek van de stylobaat -
te moeten beschouwen als de onderlaag van een verticaal oprijzende gemetselde ver
hoging, een platform, waarin, vóór de ingang, een tot aan of tot in de stylobaat door
lopende trap was 'uitgesneden'. 

Van het tempelcomplex te Nijmegen is een perspectivische reconstructietekening ver
vaardigd door Glasbergen 4. Diens uitbeelding van de trap, aan de Z.O. zijde van de 
tempels, is niet in overeenstemming met de opvatting van Daniels, maar geeft er een 
voor de hand liggende, hoewel niet geheel aannemelijke verbetering van. Hij heeft nl. 
een trap getekend ter breedte van het gehele tempelfront, die zonder aansluitend plat
form naar de omgang voert; de treden liggen geheel vrij tegen het podium. Ongetwij
feld zal de trap echter ingesloten en geflankeerd zijn geweest door twee wangen, zoals 
er bij diverse Gallo-Romeinse tempels zijn aangetroffen. Meestal strekte een dergelijke 
aanleg zich niet uit langs het gehele front5. Dat men echter bij de tempels te Poitiers β 

en te Nijmegen zulk een brede toegang met reden mag veronderstellen, blijkt o.a. zeer 
duidelijk uit de funderingsresten aan de Z. zijde van tempel II te Eist 7 . 

6. N I J M E G E N : U L P I A N O V I O M A G U S π 

In de Oudheidkundige Mededeelingen heeft Brunsting 8 onlangs de publicatie be
zorgd van 'Een opgraving van Reuvens en Leemans bij het fort Krayenhoff te Nijmegen 
in 1834'. Het terrein van onderzoek behoorde tot Ulpia Noviomagus en lag op i 300 m 
afstand van de door Daniels gevonden tempelresten, op of bij 'de Winselmg', dicht bij 
de Waal. 

In 1834 zijn daar o.a. twee rechthoekig op elkaar staande Romeinse muren gevonden 

1 Daniels (p. 82) verwijst voor een dergelijk verschijnsel naar de tempel van Mercunus te Poitiers (Hettner 3, 
p. 65, Abb. 20 bij letter A) en-hoogs t waarschijnlijk ten onrechte - naar de door de Vesly (p. 154, zie ook 
Lehner 4, Taf. XXVI, Abb. 1) gepubliceerde plattegrond van de tempels van Champigny-lcs-Langres (cf. 
infra п. з). 
2 De Vesly ρ. 15, fig. 3 : Forêt de la Londe ; - p . 20, fig. 6 Saint-Ouen-dc-Thoubervillc Bij deze tempels werd 
midden voor het front een kleine trap aangetroffen van drie treden ; deze strekte zich m de breedte slechts over 
± \ deel van de frontlengtc uit, terwijl er zich nog een klein platform, vóór de omgang, bij aansloot. 
3 Zie η ι; de plattegronden van deze tempels zijn allerminst duidelijk, al lijkt het wel zeker, dat de hoofd
ingang aan de straatzijde was gelegen, dus juist daar, waar op de tekening geen spoor van een fundament van 
een platform te ontdekken is. 
4 Glasbergen i, p. 301, afb. I J . 
5 B.v. te La Londe-sur-Eure, zie Deglatigny I, p. 39 ss., pi. XI; Forêt de Bcaumont-le-Rogcr (Eure), zie 
Deglatigny II, p. 28 ss.; Samt-Aubm-sur-GailIon, zie Bulletin Archéol., 1912, pi. j6 ; Caerwent-Venta Silurum, 
zie Archacologia 62, 1910, p. 4 ss., pi. I, Engehalbinsel bij Bern, zie Stahclm p. 570, Abb. 176, 7. 
8 Zie η. ι. 
' Zie pi. 34 en 47, en p. 54; cf. hiermee de vierkante tempel met omgang te Drevant (Cher), zie Grenier II, 
2, p. 721. 
8 Brunsting 2. 
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van minstens 90 en 60 m lengte 1, deel uitmakend van een aanleg, waarvan alleen de O. 
en Z. zijde gedeeltelijk bewaard waren gebleven en waarbinnen zich een zwaar gefun
deerd centraal gebouw heeft bevonden, welks plattegrond niet bekend is. 

De lange as van het complex liep W.O. met ongeveer dezelfde afwijking naar het 
Zuiden als die van de tempels van Daniels. Aan de oostelijke kant bevond zich een 
voorhal van ongeveer 7,5 m breedte. De twee lange muren vertoonden als opvallendste 
kenmerk een aantal rechthoekig naar buiten uitspringende nissen 2. 

De afmetingen van minstens 90 bij 60 m zijn door Brunsting vergeleken met die van 
het terrein van Daniels (90 bij 40 m), de zware fundering van het centrale gebouw, 
waarbij o.a. een massa heipalen is gebruikt, met die van tempel II te Eist3 . Daardoor is 
hij 'in de verleiding' gekomen ook ten aanzien van deze vondsten te denken aan een 
tempelcomplex, zulks in tegenstelling tot Reuvens, die er op niet overtuigende gronden 
de resten van een thermengebouw in meende te moeten zien. Brunsting baseert zijn 
opvatting tevens op de vanouds aan de Waaloever gevonden inscripties enz. *, afkomstig 
van de Wrinseling en de Lennepekamer, uit de onmiddellijke omgeving van het gebouw 
of van de plaats zelf; deze wijzen op één of meer heiligdommen 5, evenals trouwens enige 
stukken, die te voorschijn zijn gekomen bij de opgraving in 1834e. 

Uit de lijst van de vondsten, die afkomstig zijn van dit onderzoek, blijkt, dat de 
meeste aardewerkscherven uit de Flavische tijd dateren; slechts enkele kunnen 2de-
eeuws genoemd worden. Van de 19 munten, die hoogst waarschijnlijk uit iets wijdere 
omtrek werden verzameld, zijn er 10 vóór of uit de tijd van Trajanus, 4 uit de periode 
van Hadrianus tot Gallienus en eveneens 4 uit de 4de eeuw. Deze laatste staan volgens 
Brunsting 7 misschien in verband met de afbraak van Ulpia Noviomagus. 

De conclusie, die Brunsting uit bovenstaande gegevens heeft getrokken, nl. dat men 
de indruk krijgt, dat het onderhavige complex vooral in de tijd van de Flavische keizers 
in gebruik is geweest, kunnen we moeilijk overnemen, evenals zijn suggestie, dat men, 
gezien de vondsten, zelfs kan denken aan een tamelijk vroege afbraak daarvan, reeds 
vóór de 4de eeuw. 

Wel zal de aanleg kunnen teruggaan op de Flavische tijd en direct of indirect samen
hangen met het verblijf van het Xde legioen in Nijmegen. Dat er echter zo weinig 
vondsten uit later tijd zijn gedaan, 'uit de periode tot ± ¿yo, waarin de nederzetting, 
onder de naam Ulpia Noviomagus, . . . . zeker bleef voortbestaan, ja zelfs een bloei
periode meemaakte'7, kan als een argument worden gebruikt voor een tempelcomplex 
op dit terrein. Een cultusplaats is geen woonplaats. In een heiligdom mag men daarom 
meestal weinig vondsten en vondstomstandigheden verwachten van de soort, waardoor 
een vrij nauwkeurige datering van een woonplaats vaak mogelijk is; evenmin mag men 

1 Zeer waarschijnlijk van 'Grauwacker zandsteen'; dikte ¿ 1 m. Verder behoorden tot de vondsten veel 
Naamse blauwe kalksteen en tuf. 
2 Inw. ± 0,50 (- 0,80) X 3 (-3,5) m. 
3 Zie p. 47 ss. 
4 Zie Daniels p. 93-104. 
6 Op grond van wijdingen aan Juppiter Optimus Maximus, de Matronae Aufaniae, de Matres Mopates, 
Mercurius en Fortuna. 
β Een kalkstenen beeldje van Minerva of Roma - waarschijnlijk de interpretatio Romana van een inheemse 
godin -, een bronzen beeldje van Mercurius, een kalkstenen relief met een afbeelding van Fortuna-Abundantia 
en een Fortuna in terracotta ; Brunsting wijst in dit verband ook op de vele beenderen en de geringe hoeveel
heid aardewerkresten onder de vondsten van Reuvens. 
7 Brunsting 2, p. 58. 
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zonder meer aannemen, dat de vondsten voornamelijk representatief zijn voor de tijd, 
waarin het heiligdom in gebruik is geweest1. Het is mogelijk en waarschijnlijk, dat er 
toen, o.a. door het voorhanden zijn van vloeren, veel minder scherven enz. onder de 
grond konden raken dan daarvoor en daarna. 

In dit geval lijkt het noodzakelijk speciaal rekening te houden met de mogelijkheid, 
dat een aantal van de verzamelde aardewerkfragmenten en munten in de grond is te
rechtgekomen vóór of bij het bouwen van de tempel. Dit laatste zou dan hebben kunnen 
plaatsvinden in de Flavische periode of zelfs nog tijdens de regering van Trajanus. 

De hypothese van Brunsting betreffende de aard van het bouwwerk moet zeer accep
tabel genoemd worden, al is hij er niet in geslaagd voor de ommuring met de vlakke, 
uitspringende nissen een parallel te vinden uit de Romeinse tijd. 

Onder het grootste voorbehoud, o.a. omdat er van het Nijmeegse gebouw zo weinig 
bekend is, willen we in verband met de nissen wijzen op de tempel van de inheemse god 
Nodens te Lydney (Gloucestershire) 2. De plattegrond van dit heiligdom vertoont o.a. 
een langwerpige cella 3, waaromheen een omgang * loopt, die aan de achterzijde één en 
aan elk der lange zijden en aan de voorkant twee rechthoekig uitspringende nissen s 

bezit, welke, naar men aanneemt, deel hebben uitgemaakt van kapellen. De tempel is 
kort na 364-367 gebouwd en maakte een bloeiperiode mee in het laatste kwart van de 
4de eeuw. 

In diverse opzichten heeft het heiligdom te Lydney een zeer opvallende vorm. Wheeler 
rekent het tot de 'basilicale' tempels met een centraal schip en twee zijschepen e, terwijl 
de 'kapellen' door hem beschouwd worden als een uniek verschijnsel, in zoverre deze 
zeer vroege voorlopers zijn van de zijkapellen in de christelijke architectuur. 

Het enige punt van overeenkomst tussen de vondsten te Lydney en de Nijmeegse 
muren wordt gevormd door de nissen7. In ons geval schijnen deze echter op een geheel 
andere aanleg te wijzen dan die van het heiligdom te Lydney. Terwijl ze daar duidelijk 
tot een tempelomgang hebben behoord, lijkt het het beste aan te nemen, dat ze in Nij
megen deel hebben uitgemaakt van de ommuring van een tempelterrein. 

7. N I J M E G E N : K O P S E H O F 

Tot de meestal rechthoekige en soms ovale 8 plattegronden van huizen, die op het 
terrein van de burcht op de Kopse Hof β zijn gevonden, behoort die van een grote, rond
ovale bouw 1 0 . De wand moet samengesteld zijn geweest uit een rij zware palen,afgesloten 

1 Cf. p. 174. 
г Zie R. E. M. Wheeler and T. V. Wheeler: Report on the Excavation of the Prehistorie, Roman and Post-

Roman Site in Lydney Park, Gloucestershire (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries 
of London, 9), London 1932, p. 23-44 en fig. 2. 

3 Uitw. Í 8,60 χ 15 m. 
* Uitw. ± 18,60 χ 26,40 m; breedte ± 3 m. 
6 Diepte inw. = 1,30 m (aan de voorzijde ¿ 0,80 m); breedte inw. variërend van J; 3,60 tot ¿ 1,30 m. 
6 Enige verwantschap met de Gallo-Romeinse, min of meer vierkante tempel met omgang is overigens niet 

te miskennen. 
7 Deze waren in Nijmegen minder diep dan te Lydney (0.50-0,80 m tegenover 1,30-0,80 m). 
8 Cf. echter F. Oclmann, B.J. 128, 1923, p. 94, n. 2; verder Ber. R.G.K. 15, 1923/24, p. 1, n. 4 en Ber. R.G.K. 

16, 1925/26, p. 165 ss. 
• J. H. Holwerda, De Batavenburcht en de vesting der Legio X te Nijmegen, O.M.R.O.L., N.R. 2, 1922, 

p. 64 ss. en Taf. VIII. 
10 Op Taf. Ш (zie vorige noot) met M aangeduid. 
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door een vrij diep in de bodem ingegraven constructie van takken of ander licht mate
riaal, terwijl het geheel waarschijnlijk met een naar alle zijden aflopend puntdak was af
gedekt. De verklaring van de diverse waargenomen verschijnselen is echter zeer pro
blematisch. 

Holwerda heeft er, op grond van de vorm, de buitengewone afmetingen 1 en de lig
ging - midden op het burchtterrein -, het huis in gezien van de hoofdman, de burcht
voogd. Oelmann 2 daarentegen heeft verondersteld, dat het hier een, op een oude 
Keltische traditie gebaseerde, tempel betreft3. Door deze vondst zou duidelijk zijn be
wezen, dat de gewoonte om tempels te bouwen reeds zeer vroeg door de Germanen 
binnen het Romeinse rijk is overgenomen 4 ; het Nijmeegse heiligdom vertoonde vol
gens Oelmann de primitieve vorm en techniek, waarin de tempelbouw zich verder over 
het vrije Germanie verbreid heeft5. 

Zekerheid aangaande de hier vermelde hypothesen en de mogelijke formele betrek
kingen van de Nijmeegse aanleg met de Keltische ronde tempels is echter volkomen uit
gesloten, zodat Koethe β dit gebouw terecht heeft gerekend tot de 'zweifelhafte Rund-
tempel'. 

8. N I J M E G E N 

Byvanck ' vermeldt, dat in 1630 bij opgravingen in de ruïnes van een Romeins tem
peltje op de Winseling bij de Lennepekamer beeldhouwwerk zou zijn gevonden. Dat 
het niet verantwoord is, in dit geval van een Romeins tempeltje te spreken, heeft 
Daniels 8 aangetoond. Het oudste bericht, dat hierop betrekking heeft, is te vinden in 
de beschrijving van de verzameling Smetius e, waar een 'vetus sacellum' genoemd wordt, 
gelegen 'in agro Camerae Lennepiae proximo'. 

De lotgevallen van de 'legende' betreffende deze (door J. In de Betouw 'rond' ge
noemde 10) tempel zijn uitvoerig verhaald door Daniels, die tot de conclusie is gekomen11, 
dat Smetius wellicht een oude bidkapel in het Heesse Veld heeft bedoeld, welke na de 
Hervorming tot verval is gekomen 12. 

1 Diam. ± 20 m. 
* B.J. 128, 1923, p. 94, n. 2 en Oelmann p. 177, n. 25. 
3 Cf. echter J. H. Holwerda, Die Romer in Holland, Ber. R.G.K. 15, 1923/24, ρ. i, n. 4. 
* Het gebouw op de Kopse Hof is met de gehele burcht bij de opstand van de Bataven verwoest. 
5 Cf. supra p. io. 
β Koethe ι, p. 103 s., nr. 5. 
7 Byvanck 1, II, p. 132 s., nr. 187 en -1, III, p. 94. 
8 Daniels p. 93 ss. 
* J. Smetius, Antiquitatcs Ncomagenses cnz., Noviomagi Batavorum 1678, p. 94 en 97. 

1 0 Zie Daniels p. 94. 
1 1 Daniels p. 98. 
1 1 Van de Weerd (p. 130) bedoelt ongetwijfeld dit gebouw, maar vergist zich tegelijkertijd, wanneer hij, na de 
bespreking van de 'ronde tempel' op de Kopse I lof, nog melding maakt van twee ronde tempels, 'die in en bij 
Nijmegen gesignaleerd werden', maar 'wellicht nooit hebben bestaan'. Van een tcmpc\geboun> op de Holdeurn 
is niets bekend, hoewel Byvanck (1, III, p. 100) spreekt van een heiligdom aldaar; deze vermelding berust 
blijkbaar alleen op de van de Holdeurn of uit de nabijheid daarvan afkomstige altaren met inscripties (cf. By
vanck 1, II, p. 102 ss.). 
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9. R A V E N S B O S C H ( G E M . V A L K E N B U R G L.) 

Tot de 'onechte' ronde tempels is door Koethe 1 een gebouw gerekend, dat in het Ra-
vensbosch is gevonden 2. L. J. F. Janssen verrichtte daar in 1850 een kleine opgraving, 
waarvan Habets, jaren later, een verslag heeft gepubliceerd 3. Uit een hieraan toegevoeg
de kaart blijkt, dat men op grond van de vele Gallo-Romeinse landhuizen, waarvan de 
overblijfselen in en bij het Ravensbosch zijn aangetroffen, met recht mag spreken van 
een bewoningscentrum aldaar uit de Romeinse tijd 4. 

Janssen vond bij zijn onderzoek op een terrein, dat de Tomberg heette en de gedaante 
vertoonde van een ongeveer 1 m hoge tumulus, de fundering van een rond gebouw s , 
bestaande uit een 8 cm dikke, in leem gestampte laag kiezel. Hierop bevonden zich enige 
mergelblokken, die aan de buitenzijde een weinig waren afgerond; deze moeten zuilen 
hebben gedragen : tot de overige vondsten behoorden stukken zuilbasementen, fries en 
kroonlijst, alle eveneens van mergel e . 

In de rotonde waren geen sporen van een vloer, noch van muren te ontdekken 7 ; bui
ten het gebouw werden onverbrande beenderen van paarden, varkens, honden en hazen 
aangetroffen, evenals de basis en andere delen van een zandstenen altaar. 

Bovengenoemde vondsten zijn door Habets in navolging van Janssen β verklaard als 
de resten van een tempel of sacellum. 

In September 1917 heeft Holwerda β op dezelfde plaats een proefgraving ondernomen 
ter controle en aanvulling van de door Habets meegedeelde gegevens. Het is te betreu
ren, dat het onderzoek van Holwerda tot een paar sleuven beperkt is gebleven, ofschoon 
hij, evenals Janssen trouwens, overtuigd is geweest van de noodzakelijkheid van een uit
gebreide opgraving. 

In 1917 werden het ronde kiezelfundament en enige mergelblokken aangetroffen. De 
winst van het nieuwe onderzoek is geweest, dat ten Westen van de ronde fundering1 0 de 
overblijfselen van vijf sarcophagen aan het licht zijn gekomen ; deze waren samengesteld 
uit mergelplaten. Hier en daar waren in de wanden loculi aangebracht; deksels bleken 
geheel te ontbreken en afgezien van een enkele Romeinse scherf op de bodem werden er 
geen vondsten in gedaan. 

Holwerda's 1 1 redenering, volgens welke Janssen resten van sarcophagen als stukken 
van de bovenbouw van een tempel zou hebben aangezien, omdat dergelijke architec
tuurfragmenten door hemzelf niet waren aangetroffen, is zeer wankel en bezit geen over-

1 Koethe i, p. 102, nr. 62. 
a Op het plateau aan de Sittarderweg vlak bij het klooster Ravensbosch, tussen Houthcm en Schimmert, in 

de gemeente Valkenburg; kaartblad 62 W, coord. 186.45/322.20. Zie voor litt. Byvanck ι, ΠΙ, p. 21. 
3 J. Habets, Une colonie belgo-romaine au Ravensbosch près de Fauquemont, Bulletin des commissions 

royales d'art et d'archéologie 17, 1878, p. 108 ss. 
4 Cf. A. E. Remouchamps, Opgraving van cen Romeinsche villa in het Ravensbosch (L.), O.M.R.O.L., N.R. 

6, 1925, p. 41 ss. 
6 Inw. diam. ¿ 15 m; breedte 1,62 m. 
' Koethe vermeldt bij vergissing tuf (tuffeau = - in dit geval - mergel). De blokken waren ongeveer ι m 

hoog, terwijl de breedte beneden 0,62 m en boven 0,50 m bedroeg; cf. Habets o.e. pi. II, с. 2. Het grootste stuk 
van de kroonlijst vertoonde ook een afronding aan de buitenkant; afmetingen: 1. 1,3}, br. 0,06 en h. 0,35 m. 
' Janssen heeft er, volgens Habets o.e. p. 116, twee sleuven in laten graven. 
' In een rapport aan de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 24 October 1850; cf. Habets o.e. p. 109. 
• J. H. Holwerda, De Romeinsche 'tempel' van het Ravensbosch bij Valkenburg, Publications 54,1918, p. 1 ss. 

1 0 Op 3,50 m afstand en verder. 
1 1 Holwerda o.e. p. 3. 
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tuigingskracht. Ook hij heeft echter aan een tempel gedacht, al vond hij het eigenaardig, 
dat er niets van het fundament van een cella te vinden was ; dit zou nochtans volgens 
hem bij een uitgebreider onderzoek te voorschijn kunnen komen. Zijn verslag eindigt 
echter met de suggestie, dat de sarcophagen wel de oplossing aan de hand moeten doen 
en dat we hier misschien te maken hebben met een grafmonument, een mausoleum. In 
tegenstelling hiermee heeft Holwerda elders l geschreven, dat het onderhavige gebouw 
het sacrale middelpunt is geweest van de vele in de omgeving gevonden Gallo-Romeinse 
villae, waarschijnlijk een tempel. 

Koethe beschouwt het als een graftempel en verwijst in verband hiermee naar een 
rond bouwwerk in Ehrang bij Trier. Dit bezat, naar Hettner 2 heeft aangenomen, een 
lage sokkel met zuilen, terwijl zich in het centrum een onderaardse grafkamer bevond 3. 
Het zou een 'rustplaats voor de treurenden en een plaats voor het houden van lijkmalen' 
zijn geweest. 

De voornaamste conclusie uit het bovenstaande mag zijn, dat een hernieuwd onder
zoek in het Ravensbosch noodzakelijk is; dit zou nog diverse belangrijke gegevens kun
nen opleveren. Vast staat, dat het gebouw een uitzonderlijke plaats moet hebben inge
nomen te midden van een intensieve bewoning. Een onopgehelderde kwestie is het ver
band tussen de sarcophagen en de 'tempel'. In hoeverre kan er sprake zijn van een graf-
veld, waar de bevolking van de gehele streek haar doden zou hebben begraven, in de 
onmiddellijke nabijheid van een 'heiligdom'? Vormen de sarcophagen en het gebouw 
overigens een eenheid in chronologisch opzicht? Dit lijkt niet onwaarschijnlijk. De con
clusie van Koethe in verband hiermee is echter onverantwoord ; deze heeft het gebouw 
nl. blijkbaar vooral op grond van het feit, dat er vlak bij sarcophagen zijn gevonden, tot 
de onechte tempels gerekend. De mogelijkheid van een betrekking tussen tempel en be
graafplaats is niet uitgesloten 4, zodat de sarcophagen geen argument kunnen opleveren 
tegen een verklaring van het gebouw als heiligdom en vermoedelijk sacraal middelpunt 
van het Ravensbosch en omstreken Б. 

1 In Ber. R.G.K. 15, 1923/24, p. 8. Cf. J. H. Holwerda, Nedcrland's vroegste geschiedenis, Amsterdam I9252, 
p. 214 s. 
2 F. Hettner in Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 10, 1891, nr. 202. 
3 Koethe meent, dat een dergelijke grafkamer misschien toevallig niet in het Ravensbosch is gevonden; dit 
is echter tamelijk onwaarschijnlijk: cf. p. 32, п. y. 

De naam'Tomberg'zou ook als argument voor een grafmonument kunnen worden gebruikt; cf. echter 
Habets o.e., die uitdrukkelijk vermeldt, dat er bij de opgraving van Janssen niets is gevonden, dat met zeker
heid afkomstig is uit een graf. 
* Zie hoofdst. I, p. 7; cf. ook de tempels te Gulpen en Rijsbergen, p. 22 ss. en 35 ss; zie verder p. 39 en de 
volgende noot. 
6 In de nabijheid van de Gallo-Romeinse tempel te Lancing werden verschillende brand- en skeletgraven aan
getroffen (zie Wheeler ι, p. 318 en С Roach Smith, Collectanea Antiqua I, London 1848, p. 92, pi. 34). In 
Glanville kwam in de omgang van een dergelijke tempel een skelet te voorschijn (zie de Vesly p. 13 s.); cf. het 
heiligdom in La Cité de Limes bij Dieppe (zie Wheeler 1, p. 319). Onder de vondsten van de tempel te Canteleu 
waren twee menselijke schedels en menselijke beenderen (zie de Vesly p. 15), terwijl, vlak bij de ommuring, 
buiten het tempeltcrrein te La Mare-du-Puits (zie de Vesly p. 105 ss.) en te Dhronecken (zie Hettner 2, kol. 40) 
Romeinse brandgraven zijn gevonden. Op 44 m afstand van een der Gallo-Romeinse tempels te Lc Vicil-
Evreux (Eure) zijn zes graven ontdekt, welke ieder afzonderlijk gelegen waren binnen een vierkante of recht
hoekige ommuring (zie L. Coutil, Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et carolingienne, Arrond. 
d'Evreux, 1921, p. 167 s. en fig. 87 [naar Wirth p. 8j s., 18e]); cf. infra p. 39, η. ζ. 
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io. R I J S B E R G E N 

De geschiedenis van de ontdekkingen te Rijsbergen vangt aan in 1812 met de vondst 
van het bekende altaar 1 van witte kalksteen, door 'cultores templi' aan de godin San-
draudiga gewijd 2. Deze godheid, die enkel uit Rijsbergen bekend is, wordt algemeen tot 
het Germaanse pantheon gerekend 3. 

De vindplaats * maakt het waarschijnlijk, dat zij een godin was van de Texandri, een 
Germaans volk 5, dat administratief behoord schijnt te hebben tot de Civitas Tungro-
rum e . 

In 1842 is door H. de Grez en P. Cuypers ' op het terrein, waar het altaar ontdekt is, 
een opgraving ondernomen, waarbij veel stukken van Romeinse dakpannen, tal van 
ijzeren haken en spijkers, fragmenten van inheems 8 en Romeins aardewerk, honderden 
brokken ijzeroer 9 en veel kalkstenen(?) werden aangetroffen, evenals 'fragmenten van 
muurkalk 1 0 van een gebouw', pleister, bestaande 'uit eene kalkstof van grof gestooten of 
gemalen schelpen'1 1. Tot de verdere vondsten behoorden een menigte tanden van run
deren en schapen, en enige munten, o.a. van Vespasianus en Marcus Aurelius. De van 
het onderzoek afkomstige aardewerkscherven, die nog in het museum van Den Bosch 
bewaard worden, dateren van het einde van de iste eeuw tot in de eerste helft van de 3de 
eeuw. Speciale vermelding vereist tenslotte de vondst van een 'mummie-vormige', uit 
brokken ijzererts en kalkspecie samengestelde 'figuur', die, na een kwartier aan de lucht 
te zijn blootgesteld, geheel uit elkaar viel 1 2 . 

Uit de door deze opgraving ter beschikking gekomen gegevens kan bezwaarlijk een 
andere conclusie worden getrokken dan dat toentertijd de overblijfselen van een gebouw 
zijn gevonden, dat, in verband met het altaar van Sandraudiga, het beste als een, in 'Ro
meinse' trant opgetrokken, heiligdom kan worden beschouwd 13. 

1 Thans in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
8 Voor litt, zie Byvanck 1, II, nr. 93, p. 99 s. en -1, Ш , p. 86 s.; het opschrift luidt: DEAE SANDRAUDIGA 

CULTORES TEMPLI ( C L L . XIII, 8774). 
3 Cf. Drexel p. 11 en 41 ; Gutenbrunner p. 96 ss. 
* Het altaar is gevonden bij de aanleg van de steenweg van Breda naar Antwerpen, in de gemeente Rijsbergen, 

onder het gehucht Tichtelt of Tiggelt, op een hoge zandakker, Tichtel- of Tiggclakker genaamd; kaartblad 50 
W, coörd. 106.20/309.09. 

6 Cf. Gutenbrunner p. 169; Marien p. 449. 
β S. J. de Laet, De Kempen in de Romeinse en vrocg-Merovingische tijd, Brabants Heem 2, 1950, p. 31. 

Byvanck (2, II, p. 487 en 490) meent, dat de Texandri deel uitmaakten van de civitas der Tungri of wellicht 
van die der Nervii. 

' Zie Cuypers; cf. Hermans p. 70 ss. 
• D.i. 'Gcrmaansch'. 
• Waarschijnlijk afkomstig uit het in de nabijheid stromende riviertje de Aa of Wecrreis (cf. Cuypers p. 162 

en Hermans p. 72). 
1 0 Vindplaats : 'nagenoeg 10 ellen van het punt, waar het autaar der Dea Sandraudiga gevonden was' (Cuypers 
p. 159). 
1 1 Enige van deze stukken, beschilderd met streep- en bandversieringen (bruin-okergeel en groen-grijs op 
witte ondergrond), bevinden zich met andere vondsten van Rijsbergen uit 1842 te 's-Hertogenbosch in het 
museum van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ; cf. J. H. Hol-
werda en J. P. W. A. Smit, Catalogus der archaeologische verzameling van het Provinciaal Genootschap enz., 
's-Hertogenbosch 1917, p. 64 s., D 576-D 581. 
1 2 Zie Cuypers p. 160 ss. (met afb.). Cf. Hermans p. 72; Holwerda 3, p. 91, afb. 81; infra p. 37. 
1 3 Cf. Cuypers (Janssen) p. 165 s.; G. С. A. Juten, De parochien in het bisdom Breda,Bcrgen-op-Zoom 1935, 
p. 109. Het is niet duidelijk, op welke gronden Byvanck (2, II, p. 359) meent, dat ter plaatse een landhuis of 
Romeinse wachtpost heeft gestaan; cf. Byvanck 1, III, p. 87: 'in 1842: de overblijfselen van een heiligdom en 
van een Romeinsch bouwwerk'. 
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Deze conclusie blijft van kracht, wanneer men de resultaten heeft bestudeerd van het 
onderzoek, dat door Holwerda 1 in 1924 op dezelfde plaats is ingesteld. 

Vlak langs de weg, op de plek waar het altaar was gevonden, bleek de grond toen tot 
grote diepte omgezet te zijn. Fragmenten van Romeinse dakpannen werden aangetrof
fen, evenals een reeks bij en op elkaar liggende brokken ijzeroer, die enkel met aarde 
waren verbonden. Deze stenen konden slechts over een betrekkelijk korte afstand a ge
constateerd worden; terzijde daarvan bevonden zich een diep brandgat en een cultuur-
laag met veel houtskoolresten, aardewerkscherven, twee fibulae, een bronzen munt van 
Lucilla en een enkel paalgat. 

De scherven behoorden vooral tot de 'Germaanse' en de zg. late La Tène-ceramiek; 
de Romeinse waar was verre in de minderheid : 'naast vrij vroege stukken zeker nog laat 
2de eeuwsche'. 

De conclusie van Holwerda luidde : 'Een gebouw van eenige beteekenis heeft hier dus 
zeker, ondanks het, trouwens betrekkelijk weinige, aanwezige puin, niet bestaan . . . . ' . 

'Op de plaats waar de steen met het opschrift "Deae Sandraudigae Cultores Templi" 
is gevonden, zijn dus geen gebouwresten van eenig Romeinsch tempelgebouw aan
wezig, doch slechts geringe overblijfselen van den Bataafschen, of van een anderen 
nauw verwanten stam'3 . 

Door de opgraving van Holwerda is ook de aandacht gevestigd op een ander aspect 
van de Tiggelakker. In het Z.O. deel, 'mogelijk een meter of 10 van de plaats waar een
maal de inscriptie werd gevonden', kwam een urn 4 met verbrande beenderen aan het 
licht. Deze was van 'Germaans' aardewerk en bevestigde de overlevering, dat op de akker 
een urnenbegraafplaats zou zijn geweest5. 

De vondst van enige urnen van hetzelfde soort en met dezelfde inhoud vormde in 
1950 de aanleiding tot een hernieuwd onderzoek e. Niet alleen werden toen resten van 
inheems, 'Germaans' aardewerk aangetroffen, maar ook veel Romeinse scherven, die 
dateren van de Flavische tijd tot in de 3de eeuw, stukken Romeinse dakpannen, veel 
ruwe en enkele bekapte oerstenen zonder verband, diverse spijkers, resten van een Ro
meinse vloer, samengesteld uit een mengsel van kalkspecie en fijn gestampte bakstenen 
(testa tunsa) en een stuk wandbepleistering. 

Op grond van de resultaten der diverse opgravingen kan men aannemen, dat het ge
bouw, dat - zeker in de 2de eeuw - op de Tiggelakker heeft gestaan, een eenvoudig 
tempeltje is geweest, dat in Romeinse techniek was gebouwd. Dit heiligdom - van San-
draudiga - , waarop de inscriptie betrekking heeft, had vermoedelijk een 'droge' funde
ring van enkel met aarde verbonden ruwe oerstenen. Daarop zal zich een lage gemetselde 
sokkel hebben bevonden, die waarschijnlijk uit bekapte oerstenen heeft bestaan en naar 
boven toe overging in vakwerk bouw; op dit laatste kunnen de vele in 1842 en 1950 ge
vonden ijzeren haken en spijkers wijzen '. De muren van het tempeltje zijn met schilde-

1 Holwerda j en 4. Helaas zijn noch van de opgraving van 1842, noch van die van Holwerda tekeningen 
gepubliceerd. 
s De juiste afstand deelt Holwerda niet mee. 
3 Holwerda 3, p. 88 s. 
4 Zie Holwerda 3, p. 89, afb. 80. 
• Holwerda 3, p. 89. 
• J. Bogaers, Onderzoek te Rijsbergen, Ber. R.O.B. 1, 1950, 19, p. 10 s. 
7 Cf. de Laet 2, p. 10 s. en supra p. 25. 
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ringen versierd geweest; verder heeft het gebouw, naar de vondsten te oordelen, een 
pannendak en een vloer van kalkspecie en testa tunsa gehad. 

De invloed van de Romeinse beschaving blijkt zeer duidelijk uit de vondsten en de 
gegevens, welke deze verschaffen met betrekking tot de bouw. Het ligt voor de hand, 
dat ook in dit geval de Romeinse cultuur met de Gallische is samengegaan, en dat het 
heiligdom zeer waarschijnlijk heeft behoord tot de Gallo-Romeinse, b.v. vierkante tem
pels van klein formaat 1. 

De conclusie, waartoe Holwerda is gekomen, is van geheel andere aard, maar steunt 
niet op de feiten. Hij legt vooral de nadruk op de vondsten van inheemse afkomst, ter
wijl hij de oerstenen slechts wil zien als opgestapelde stenen, die voor een omheining 
hebben gediend, welke een sacrale ruimte, een 'Germaans' templum, zou hebben om
sloten 2. Daarin zou zich het altaar van Sandraudiga hebben bevonden. 

De resultaten van het bodemonderzoek wijzen echter in een heel andere richting. Door 
aan te nemen, dat er zich een tempclgebotw op de Tiggelakker heeft bevonden, kunnen 
alle vondsten op aanvaardbare wijze verklaard worden. In vergelijking hiermee is de 
door Holwerda gegeven oplossing wel zeer gezocht, evenals het verband, dat hij heeft 
trachten aan te tonen tussen de ontdekkingen te Rijsbergen, de IJslandse tempels 3 en de 
langwerpige bedden uit de urnenveldencultuur4. 

Bijzonder opvallend is de aanwezigheid van een grafveld bij de tempel. Het is te be
treuren, dat er nooit een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden om de eventuele 
samenhang tussen het heiligdom en het urnenveld te bestuderen. We weten niets van de 
omvang van de begraafplaats. Over de datering is uiterst weinig bekend; het enige wat 
in dit opzicht valt te zeggen, is, dat de urnen 'inheems', 'Germaans' zijn. Een nadere be
paling is niet mogelijk, zodat het onzeker is of het grafveld in verband heeft gestaan met 
de tempel. Enerzijds wijzen de urnen op een vrij primitieve dodenbezorging, anderzijds 
moet de gemeenschap, die bij het heiligdom heeft behoord, sterk onder de invloed van 
de Gallo-Romeinse cultuur hebben gestaan, getuige het tempelgebouw, de altaarsteen 
en speciaal de daarop aangebrachte Latijnse inscriptie. 

Volgens Holwerda komt het in het opschrift te lezen woord 'cultores' zeer dikwijls in 
Romeinse inscripties voor, vergezeld van de naam van een godheid. '"Cultores" betekent 
dan de leden van een "collegium cultorum", een vereeniging van "vereerders" van een 
bepaalde godheid, gelijk zij zich noemen. Evenwel beoogen ze volstrekt niet speciaal 
de vereering van die godheid, doch steeds, waar deze uitdrukking voorkomt, zijn deze 
collegia van cultores in de eerste plaats collegia funeraticia, begrafenis-vereenigingen, 
opgericht met het doel]om hun leden, dien "cultores", een behoorlijke begrafenis te ver
zekeren'. 

' . . . . Deze steen is geen wijsteen aan een godheid, geen deel van een tempel, doch ze 
vermeldt de "cultores templi deae Sandraudigae" als de leden van het collegium funerati-
cium, op welks gemeenschappelijke begraafplaats hij is opgericht. Het merkwaardige is 
echter hier, dat we deze Romeinsche gewoonte dezer "collegia cultorum deorum", welke 

1 Cf. het fanum te Hofstade, supra p. 24 ss. 
2 Holwerda 3, p. 90, met verwijzing naar Tacitus, Germ. 9 (cf. supra p. 8). 
3 Cf. supra p. 9. 
* Cf. Glasbergen ζ, I, p. 82: 'prehistoric arable field of the 'ridge' type', en -2, II, p. 178; zie ook Η. Tj. Water
bolk in: Glasbergen 2, I, p. 114 s. en 119. 
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we, in tallooze inscripties, over het Romeinsche rijk en verscheidene van zijn provincies 
verbreid zien, nu ook hier, in dit uiterste hoekje der wereld, in ons land terugvinden en 
wel bij menschen, die geen Romeinen waren,. . . . ' 1 . 

We twijfelen aan de juistheid van deze verklaring van 'cultores' in dit verband, en wel 
op grond van het feit, dat de inscriptie ook uitdrukkelijk een templum vermeldt. Het is 
veel aannemelijker, dat een aantal 'gelovigen' zich ten aanzien van de cultus van 
Sandraudiga tot een 'gemeente', een religieus collegium, heeft aaneengesloten 2, en dat 
de altaarsteen door hen aan de godheid is gewijd en als zodanig in de eerste plaats deel 
heeft uitgemaakt van de tempel. Dat de cultores templi leden waren van een collegium 
funeraticium is mogelijk, maar volgt niet uit de inscriptie en de resultaten van het bodem
onderzoek. 

Holwerda 3 heeft ook nog gewezen op de mummieachtige figuur 4, die indertijd door 
Cuypers gevonden is, en samengesteld bleek te zijn uit oerstenen, verbonden met van 
schelpkalk gemaakte specie. Volgens hem is het zeer goed mogelijk, dat het, zoals Cuy
pers meende, een ruw gevormd beeld was van de godin, een slechts vaag-anthropo-
morphe steenvorm, die we 'niet in een tempelgebouw, maar zeker wel op een heilige 
plek in het woud, het boschheiligdom der Germaansche godin Sandraudiga, mogen 
verwachten'. 

Dit 'beeld' was dus van hetzelfde materiaal vervaardigd, als waaruit vermoedelijk de 
fundamenten van het gebouw hebben bestaan, terwijl het bindmiddel, het uit schelpkalk 
gemaakte 'cement', zeer waarschijnlijk gelijk was aan de onderlaag der muurschilderin
gen van het heiligdom, zoals uit de beschrijving van Cuypers valt op te maken s . 

Opvallend is de wel zeer onsoliede 'constructie' van het 'beeld', waardoor het na de 
ontdekking bijna aanstonds uit elkaar is gevallen; op grond van de vorm β en de samen
stelling lijkt het verder alleen maar gelegen te kunnen hebben. 

Λ1 deze omstandigheden stellen ons niet in staat geloof te hechten aan de interpretatie 
van de vondst door Cuypers en evenmin aan de beweringen van Holwerda naar aanlei
ding daarvan. 

Men kan dus niet spreken van een 'Germaanse' tempel te Rijsbergen, wanneer hier
mee althans een heiligdom van typisch Germaanse vorm bedoeld wordt. 

In plaats daarvan zal de godin Sandraudiga er een Gallo-Romeins tempeltje hebben 
gehad, waarvan de vorm overigens onbekend is. De verering van deze godin is wellicht 
ten nauwste verbonden geweest met de grafcultus van een in bepaalde opzichten vrij 
sterk geromaniseerde, Germaanse bevolking. 

1 Holwerda 3, p. 89. 
* Cf. Drexel p. 11. 
3 Holwerda 3, p. 90 s. 
4 Hoogte 1,96 el; breedte 0,19 el. 
• Cf. Cuypers p. 160: 'fragmenten van muurkalk van een gebouw; sommige derzclve waren fijner, andere 
grover, uit cene kalkstof van grof gestooten of gemalen schelpen bestaande. Eenige fijnere waren . . . . beschil
derd . . . . '¡Cuypersp. 160ss. (overhet 'beeld'): '. . . . cenig gcel-bruin cement Weldra bespeurde ik, dat 
hetzelve uit grof gestootcne of gemalene schelpen bestond, en gediend had, om eene menigte aldaar liggende 
brokken ijzererts te verbinden Naar mate deze zamenverbonden brokken ijzererts meer ontbloot werden, 
bleek dat de cementfragmenten (die door de ijzeroxyde cene gcel-bruine kleur schenen verkregen te hebben) 
witter werden en eindelijk alle vastheid verloren . . . .; naauwelijks een kwartier aan de lucht blootgesteld ge
weest zijnde, viel de massa uiteen'. 
6 Zie Cuypers p. 161 en Holwerda 3, p. 91, afb. 81. 
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i r . R I M B U R G 

Deze plaats is gelegen in Zuid-Limburg aan de belangrijke Romeinse weg van Bou
logne naar Keulen, bij de overgang over het riviertje de Worm. Aan de linkeroever hier
van zijn in 1947 en 1949, in aansluiting op Duitse onderzoekingen aan de andere zijde 1, 
door Dr. H. Brunsting opgravingen verricht in een vicus 2. Van de resultaten is nog niets 
gepubliceerd. Ten Noorden van de Romeinse weg werden o.a. de resten gevonden van 
muren, die deel hebben uitgemaakt van een zuilenhal of pijlerhal van 30 bij 5 m, met een 
rij van 6 zuilen of pijlers aan de lange O. zijde, loodrecht op de weg gericht. De funda
menten waren sterk uitgebroken en hadden weinig sporen achtergelaten, zodat de platte
grond hier en daar onduidelijk is. De bijbehorende scherven zijn uit de tweede helft 
van de 2de en de eerste helft van de 3 de eeuw. 

De onderzoeker meent, dat men rekening moet houden met de mogelijkheid, dat de 
gevonden hal het westelijk deel heeft gevormd van een langs de weg gelegen, georiën
teerde tempel, waarvan het grootste deel ten offer is gevallen aan de Worm, aangezien 
de bedding van deze rivier zich in de Romeinse en na-Romeinse tijd sterk naar het Wes
ten heeft verplaatst. 

12. VALKENBURG (z.H.) 

In 1947, tijdens een der opgravingscampagnes ter onderzoeking van het Romeinse 
castellum, is, volgens mondeUnge mededeling van Prof. Dr. A. E. van Giffen, buiten de 
vesting, aan de Z.zijde, een deel van de fundering en de vloer gevonden van een gebouw 
dat waarschijnlijk een Gallo-Romeinse tempel is geweest 3. 

S A M E N V A T T I N G 

In het voorafgaande is een overzicht gegeven van de tempels uit de Romeinse tijd, die 
in onze streken ontdekt zijn. Polygonale heiligdommen 4 zijn niet bekend en ten opzichte 
van de ronde vormen bestaat er onzekerheid. De befaamde ronde tempel van Nehalennia 
te Domburg kan worden afgeschreven, de interpretatie van het ronde gebouw op de 
Kopse Hof is slechts hypothetisch, evenals die van de rotonde in het Ravensbosch, of
schoon het ons ten aanzien van het laatste geval wel gerechtvaardigd lijkt van een tempel 
te spreken. 

Een eenvoudig, ongeveer vierkant heiligdom is het (tweede) fanum te Hofstade ge
weest. Vermoedelijk was er te Domburg een tempel van dezelfde vorm. Bij deze groep 
sluit zich de hierna te beschrijven oudste tempel van Eist aan, evenals waarschijnlijk het 
(bron?)heiligdom te Gulpen. 

Een rijkere vorm, de vierkante of bijna vierkante cella met omgang, is vertegenwoor-

1 Litt.: Oudheidk. Jaarboek, 4de ser., 5, 1936, p. 105. 
2 Kaartblad 60 O, coord. 204.60/325.60. 
3 Cf. Glazcma 4, p. 109: 'een rode vloer, die vermoedelijk tot een tempelcomplex b e h o o r t . . . . te Valkenburg 
. . . . gevonden, . . . . uit mortel met grof gestampt pannengruis gemaakt' ; cf. de vloer van tempel I te Eist, 
p . 45. 
4 Zie Koethe 1. 
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digd in het door Daniels onderzochte tempelcomplex te Nijmegen-Ulpia Noviomagus; 
de grote, tweede tempel van Eist is van dezelfde soort. 

Omheimngsmuren zijn alleen aangetroffen te Hofstade en Nijmegen-Ulpia Novio
magus 1. 

Alle heiligdommen, waarvan de plattegrond met zekerheid bekend is, waren van het 
Keltische, Gallo-Romeinse type; voor andere, waarvan de vorm minder goed is bepaald, 
mag men hetzelfde aannemen. Een Germaans type is echter niet aan te wijzen; het 'Ger
maanse' templum te Rijsbergen heeft, althans voor zover het de vorm betreft, niet bestaan. 

De heiligdommen in onze streken zijn ontstaan onder invloed van de Gallo-Romeinse 
cultuur; deze is ook in de tempelbouw en m de cultus der Germanen binnen het Ro
meinse Rijk tot uiting gekomen. 

Een belangrijk verschijnsel is het samengaan van tempel en begraafplaats, iets dat 
vermoedelijk in Gulpen, Ravensbosch en Rijsbergen is geconstateerd. Gebrek aan vol
doende betrouwbare, door opgravingen verkregen gegevens laat echter niet toe hier
omtrent conclusies te trekken. Misschien wijst het in een bepaalde richting met betrek
king tot de afkomst van de tempel - als onderdeel van de godendienst - uit de doden-
dienst of grafcultus 2. 

1 Misschien is het tempelterrein te Eist ook met muren omheind geweest, zie ρ 59 
* Cf Holwerda 5 en 4, Oelmann ρ i8o, van Giffen ι, ρ 509 ss , Η Brunsting in Een kwart eeuw Oudheid
kundig Bodemonderzoek in Nederland - Gedenkboek A. E van Giffen, Meppel 1947, ρ 246 en 249, Glas
bergen 2, II ρ 148 s , Glazema 6, ρ 55 ss., Grenier II, ι, ρ 227 en Sanctuaires celtiques et tombe du héros, in 
Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1943, ρ 366 'Le temple celtique, c'est l'en
ceinte du monument funeraire, c'est proprement la tombe du héros' Zie ook supra ρ η en 3 3 

Voor mogelijke nauwe betrekkingen tussen Keltische en Gallo-Romcmse tempels en graven, cf voorts de 
opgravingen te Fin d'Ecury (Marne) (The Archaeological News Letter 2, 1949, ρ 41), te Vcrt-la-Gravelle 
(Marne) (R Lantier, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1947, ρ 130 ss en L'An-
tiquite Classique 17, 1948, ρ 373 ss) , te Woodyates (A Pitt Rivers, Excavations in Bokerly and Wansdyke, 
Dorset and Wilts , 3, 1892, ρ 68 en pi CLXII, Chr Hawkes in Arch Journal 104,1947, ρ 67 en fig 13), e n t e 
Roden Down, Berks (Trans Newbury Field Club 9, 1948, ρ ίο), verder Germania 14, 1930. Ρ 24 ss en-іб, 
1932, ρ 278 ss , Westdeutsche Zeitschrift fur Gesch und Kunst 19, 1900, ρ ι ss , Jacobi Taf XXII In al deze 
gevallen betreft het graven uit de Ijzertijd of de Romeinse periode, gelegen binnen een of twee vierkante of 
bijna vierkante omheiningen, welke gevormd waren door palen, greppels of muren. 



H O O F D S T U K I I I 

HET TEMPELTERREIN 

EN DE HEILIGDOMMEN TE ELST 

A. L I G G I N G 

Door het bodemkundig onderzoek van de Betuwe, dat van 1946 tot 1948 uit zuiver 
landbouwkundige overwegingen is ingesteld door de Stichting voor Bodemkartering 
te Bennekom, heeft men een systematisch overzicht gekregen van de bodemgesteldheid 
in dit gebied1. Hieruit blijkt, dat het dorp Eist (pi. }za), in welks centrum zich de 
N.H. kerk bevindt (pi. 32^ 2), is gelegen op een punt, waar diverse z.g. stroomruggen 
bij elkaar komen (pi. 33)3. Een is afkomstig uit de richting Haalderen, een andere 
loopt naar Driel, terwijl een derde naar Valburg gaat. Deze stroomruggen sluiten een 
oude, thans verlande stroombedding in, aan weerszijden waarvan ze eens in brede stro
ken door afzetting gevormd zijn; ze bestaan uit rivierkleigrond, die in het profiel steeds 
gekenmerkt is door min of meer zandige lagen. 

De rivierbedding tussen de stroomruggronden die zich uitstrekken van Haalderen 
over Eist naar Driel, heeft een functie gehad als arm van de Rijn en is nog bevaarbaar 
geweest in de Romeinse tijd *. 

De huizen, dorpen en wegen liggen vanouds op de hoge, door lage komgronden 
van elkaar gescheiden ruggen. Deze maakten oorspronkelijk ook het enige deel van 
het rivierengebied uit, dat voor de landbouw kon worden gebruikt. Men kan dus zeggen, 
dat door de eeuwen heen het leven zich in sociaal en grotendeels ook in economisch 
opzicht daarop heeft afgespeeld. 

Van bijzonder archaeologisch belang zijn in dit verband de z.g. 'oude cultuurgronden', 
die in de Betuwe steeds op de hoge stroomruggronden langs de stroombeddingen zijn 
gelegen, en hun ontstaan aan eeuwenlange bewoning te danken hebben; aan hun ligging, 
kleur en samenstelling zijn ze als zodanig te herkennen. Vele van deze oude woon-
gronden dateren uit de Romeinse tijd; de ontdekking van een zeer groot aantal van 
dergelijke plaatsen vormt een deel van de verrassende winst, die het onderzoek van de 
Stichting voor Bodemkartering na de oorlog aan de archaeologie heeft bezorgd. 

De belangrijke invloed, die stroombedding en stroomrug in de Romeinse tijd hebben 
uitgeoefend op de vestiging van de mens, is o.a. zeer duidelijk te constateren aan weers
zijden van de stroomdraad, die van Haalderen over Eist naar Driel (pi. 33) loopt. 

Ook het centrum van het dorp Eist maakt deel uit van de oude cultuurgronden 5. 

1 Zie Egberts. 
2 Deze situatietekening geeft de toestand aan van vóór de oorlog. 
3 Over de bodemkundige opbouw van een rivierkleilandschap, zie C. H. Edelman, Inleiding tot de bodem
kunde van Nederland, Amsterdam 1950, p. 40 ss. 
4 Cf. Modderman i, -2 (p. 70) en in: Egberts p. 68, verder Vlam in: Egberts p. 72 ( ' . . . . de bedding langs 
Eist, waarvan de perceclsnaam "De Oude Rijn" onder Driel is bewaard gebleven . . . .'). Zie ook Egberts p. 36 
en Edelman p. 316. 
5 Zie Modderman 2, p. 82, ru. 33 : Elst-dorp; kaartblad 40 W, coörd. 186.62/436.85, opp. 200χ 700 m. 
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Voor het doen van oppervlaktevondsten zijn de omstandigheden daar vanzelfsprekend 
zeer ongunstig; bij gelegenheid van de bodemkartering zijn er in 1946 in enige tuintjes 
tussen de zeer dicht aaneengesloten bebouwing enkele Merovingische scherven en resten 
van laat kogelpotten-aardewerk en steengoed gevonden (dat. ca. óde-ydeeeuw; 13 de -
15de eeuw). De Romeinse periode was tot voor kort enkel vertegenwoordigd door de 
ontdekkingen, die in 1947 zijn gedaan onder de N.H. kerk 1 en in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan. Bij de aanleg van een riolering, in het kader van een uitgebreid plan 
voor de wederopbouw van het door de oorlog ernstig geschonden dorpsgedeelte, zijn 
in December 1953 voor de eerste maal in de kom van Eist, buiten het tempelgebied, 
Romeinse cultuurresten gevonden. Ongeveer 230 m ten Z.W. van de N.H. kerk, in de 
Dorpsstraat tegenover de R.K. kerk en pastorie, 1,5 à 2 m ten N. van de Ζ. huizenrij 2, 
zijn toen overblijfselen aan het licht gekomen van twee Romeinse muren van kalk-
mortel, tufsteen 3 en kwartsiet4; op een afstand van ± 15 m lopen ze parallel met elkaar, 
ongeveer loodrecht gericht op de rooilijn. De verdere vondsten bestaan uit stukken van 
een vloer van opus signinum 5 (dikte 9 cm) en fragmenten van dakpannen, tegels en 
tubuli. 

В. B E S C H R I J V I N G V A N D E T E M P E L R E S T E N , 

P R O F I E L E N E N P L A T T E G R O N D E N 

Naast de uitgebreide plattegrond van pi. 47 geeft pi. 34 een vereenvoudigde over-
zichtskaart van de opgravingsresultaten. 

Voor een juiste oriëntering is het noodzakelijk vooraf de verschillende bouwperioden 
op de plattegronden te beschouwen. De Romeinse tijd is daarop vertegenwoordigd door 
de resten van twee tempels: de jongste en grootste bestaat uit een rechthoekige cella, 
omgeven door een omgang, welke is omsloten door vier omgangsmuren of colonnade
muren, die een rechthoek vormen en parallel lopen met de overeenkomstige cellamuren; 
de oudste heeft een eenvoudig rechthoekig grondvlak e. 

Bij de opgraving kon het O.W. profiel langs de lengte-as van de kerk, die samenvalt 
met de hoofdmeetlijn, gespaard worden (pi. 48). Voor de ligging van dit profiel ten 
opzichte van de plattegrond verwijzen we naar pi. 47. Het nulpunt bevindt zich op het 
snijpunt van de lengte-as en de W. zijde van de O. muur van het gothische koor. Bij het 
tekenen is de lengte-as op twee plaatsen niet gevolgd. Binnen het gothische koor, in de 
crypt, loopt de profiellijn evenwijdig met de lange as tegen de N. zijde van de funderings
muur van de Z. der twee pijlerrijen, die het W. deel van de crypt in drieën hebben ver
deeld. De as kon uit de aard der zaak niet gevolgd worden onder de vloer van tempel I; 
om het profiel op deze plaats te completeren is daarom gebruik gemaakt van de ge
gevens, die zijn opgeleverd door het Z.N. profiel in de N.Z. sleuf, welke in tempel I 
is gegraven vlak ten W. van de O. cellamuur van tempel II. Het O.W. profiel is helaas 
niet volledig vlak ten W. van de O. cellamuur en vlak ten W. van de W. omgangsmuur 
van tempel II. 

1 Kaartbkd 40 W, coörd. 186.82/436.87. 
s Kaartblad 40 W, coörd. 186.64/436.77; zie pi. 32e, bij pijltje ten Z.W. van de N.H. kerk. 
3 Blokvormig bchakt met min of meer wigvormige punt (15/21 X 9/10X 15 cm). 
4 Cf. p. 144 s. 6 Cf. p. 45. 
β Voor deze vormen, zie van de Weerd p. 127 en Oelman p. 170; t.a.v. Eist kan men overigens moeilijk van 
een vierkante of ongeveer vierkante cella met en zonder omgang spreken. 
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PI. 36 toont een W.O. profiel, dat evenwijdig loopt met de lengte-as binnen de cella 
van tempel II, ± 1 m ten N. van de N. muur van tempel I ; cf. pi. 47. 

OUDSTE LAGEN 

Het grote O.W. profiel (pi. 48) geeft een aanschouwelijk beeld van de bodemkundige 
situatie ter plaatse. De afzettingen, waaruit de stroomruggrond is opgebouwd, zijn dui
delijk te onderkennen in de diepste grondlagen, die uit grof, soms grinderig *, en fijn, 
min of meer kleiachtig zand, zavel en klei zijn samengesteld. Ook de richting, waarin 
de afzettingen hebben plaatsgevonden, nl. van Oost naar West, is in een laag van grof 
rossig zand (pi. 48, o.a. o p - 5 m, van 8,15 tot 8,30 -|- N.A.P.) te constateren. Deze af
zettingen liggen het hoogste in het Oosten, het dichtst bij het oude rivierbed 2, en dalen 
geleidelijk, naar het Westen toe, af naar een lager niveau. 

Het diepste punt, dat bij het onderzoek bereikt is, bevindt zich op 6,80 + . 
In een laagje van fijn grijs, enigszins zavelig zand is het oudste cultuurspoor gevon

den, nl. nr. 277 3, op 7,55 -)-, langs de hoofdmeetlijn op 35,40 m(cf. pi. 48); het betreft 
een bronzen naald, die gedateerd moet worden in de overgangsperiode van de Bronstijd 
naar de Ijzertijd. Deze vondst, waarbij zich wellicht nr. 287 4 aansluit, vormt een van 
de uiterst weinige gegevens, die ter beschikking staan ten aanzien van de voor-Ro
meinse bewoning van de Betuwe. Door de bodemkarteiing zijn geen nieuwe inzichten 
verkregen betreffende deze streek in de prae-Romeinse periode. Een opsomming van de 
daarop betrekking hebbende vondsten, die in de litteratuur worden genoemd, geeft 
Modderman 5. Bij de voorwerpen uit de Bronstijd kan thans ook een bronzen kokerbijl 
vermeld worden, die in 1949 is aangetroffen te Eist, bij graafwerk in de Linge wal, op 
een diepte van 1,40 m e . 

Al deze vondsten steunen de mening van Modderman, dat in de Over-Betuwe naar 
alle waarschijnlijkheid rondom Andelst en Eist de oudste bewoningssporen zullen 
moeten worden gezocht. 

Nr. 277 is overigens gevonden in een laag, die enkel op de oeverwal is afgezet en 
waarin geen sporen van menselijke bewoning terecht zijn gekomen; we mogen dus aan
nemen, dat de naald door het water ter plaatse is aangevoerd. 

De verschillende bovenbeschreven grondlagen zijn afgedekt door een pakket onge
roerde grond, dat voornamelijk uit bruine klei bestaat (zie o.a. het O.W. profiel op 
3 5 m, van 8,28 tot 8,70 + ) . Dit pakket, dat in het gehele O.W. profiel en op het gehele 
opgravingsterrein 7 is waar te nemen, sluit een betrekkelijk dunne 'laag' in, welke is 
samengesteld uit verspreide dierenbeenderen, stukjes houtskool en enkele schelpjes (zie 
pi. 48, o.a. op - 9 m, ± 8,85 + , en op 55 m, ± 8,50 + ; cf. het W.O. profiel, pi. 36, 
i 8,50 + ) . Deze laag staat helemaal op zichzelf en bevat de oudste reeks van min of 
meer aaneengesloten cultuursporen. Hieruit is vondstnr. 291 afkomstig (pi. 48, langs 

1 Cf. vondstnr. 281 : rivietstcentjes van vuursteen. 
2 Voor de ligging van de oude stroombcdding ten opzichte van de N.H. kerk, zie pi. 32^. 
3 Zie pi. 38, 4 en p. 84 s. 
4 Zie pi. 38, 3 en p. 85. 
6 Modderman 2, p. 67. 
* Vindplaats: kaartblad 40 W, coörd. 189.40/437.60. Het stuk is nu in het Gcm. Museum te Arnhem. 
7 Cf. pi. 36 en p. 59. 
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hoofdmeetlijn op 6,50 m, 8,60 + ) : een scherfje van inheems, 'Germaans' aardewerk 1; 
verder komen er de nrs. 230, 231, 236, 320, 322 en 323 vandaan: dierenbeenderen, en 
wel resten van Ovis of Capra, en Bos taurus, waaronder stukken van een melkgebit 2. 

Tussen o en 5 m op de hoofdmeetlijn in het O.W. profiel is deze laag onderbroken; 
de situatie is daar niet geheel duidelijk in verband met een kuil, waarin vrijwel onderin 
Romeins dakpanpuin en tufstenen zijn gelegen. Nr. 294 (vindplaats: 2,70 m op hoofd
meetlijn, 8,20 + ) is een Romeinse scherf van ruwwandig aardewerk 3, die vandaar, uit 
de bruine klei, afkomstig is. Uit het profiel is niet op te maken van welk niveau de kuil 
is gegraven; wel is te zien, dat ook een puinlaagje (op 5 m, 8,83-8,90 -\- : de 'bouwlaag' * 
van tempel I) er door onderbroken is. Vermoedelijk is de insteek gekomen van het 
'bouw-' of het 'loopniveau' van tempel I I 6 . Het bovenste deel van de kuil (boven 
8,43 -)-, op 2,20 m) is gevuld met stukken kalksteen, dakpanpuin en vooral veel dieren
beenderen (zie hierover verder p. 141). De laagjes, die daaronder, in het grove onge
roerde zand, de bodem van de kuil gedeeltelijk volgen, onderscheiden zich van de omrin
gende grond door een verkleuring, die zeer waarschijnlijk het gevolg is van infiltratie. 

Over de aard van de laag, die bestaat uit dierenbeenderen, stukjes houtskool en enige 
schelp jes, is weinig met zekerheid te zeggen. Het ziet er niet naar uit, dat we hier met 
een bewoningsvlak te doen hebben. Aan het water moet het te danken zijn, dat de 
beenderen en de houtskool zo gelijkmatig verspreid, in ongeroerde grond zijn aange
troffen 6. De plaats van herkomst der cultuursporen is niet te localiseren, maar het is wel 
duidelijk, dat deze in de nabijheid van de vindplaats gezocht moet worden, gezien het 
feit, dat de sporen in een zo grote hoeveelheid op het gehele kerkterrein zijn terecht
gekomen; ten aanzien van de tijd, waarin ze gedateerd moeten worden, komt de vroeg-
Romeinse periode het meest in aanmerking. De mogelijkheid, maar ook niet meer dan 
dat, bestaat, dat deze overblijfselen behoren bij een zuiver inheemse, Bataafse cultus
plaats, welke aan de stenen tempelgebouwen is voorafgegaan; vooral de vele dieren
beenderen zouden hierop kunnen wijzen. 

TEMPEL I 

Boven op het pakket bruine klei bevindt zich het z.g. werkvlak of bomvniveau, waarop 
men gewerkt heeft aan het eerste stenen gebouw, als gevolg waarvan er een z.g. bouw
laag op gevormd is (zie pi. 48, op 24 m, van ± 8,75-i 8,85 + ) . Deze bestaat uit grof 
zand, vermengd met klei, weinig dakpanpuin, specie, kalksteen- en zandsteenfrag
menten 7, stukjes kwartsiet8 en een enkel brokje tufsteen; ze bevindt zich onder de 
aanstonds te bespreken vloer van het oudste gebouw en ook nog daarbuiten (zie O.W. 
profiel, pi. 48, tussen de W. muur van tempel I en de W. cellamuur, tussen de O. 
cellamuur en de O. col. muur, en O. van de O. cellamuur; cf. pi. 36, W.O. profiel ten 
N. van tempel I). 

Alvorens de muren van het eerste gebouw werden opgetrokken, zijn in de vaste 
grond sleuven gegraven, die daarna geheel zijn gevuld met bestanddelen van de fun
dering, zodat bij het onderzoek geen insteek meer te constateren was. Het fundament 
van de N. muur is bijna geheel bewaard gebleven; de N.W. hoek was tamelijk diep 

1 Zie p. 86. 2 Z iep. 138 ss. 3 Zie p. 86. 4 Cf. infra. δ Cf. p. 47 ss. 
6 Speciaal de aanwezigheid van schclpjcs kan een gevolg zijn van wateitransport. 
7 Zie vondstnr. 247 en 293, p. 152. 
8 Zie p. 144 s. 
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uitgebroken 1 (zie niveauverschillen op pi. 47, cf. pi. 7). Van de fundering van de W. 
muur ontbreekt een gedeelte, dat evenals nagenoeg de gehele O. muur is afgebroken 
bij de bouw van de cella van tempel II. Aan de Z. kant van de cella zijn nog delen van 
de W., O. en Z. muur intact, voor zover deze niet zijn vernield bij de bouw van het 
Z. kerkportaal (Mariaportaal2) en de 'doopkapel ' 3 van de gothische kerk. Het funda
ment is onderaan, gemeten aan de N. muur bij de O. muur van de celia, i 78 cm breed 
op een diepte van 7,77 -(- ; naar boven toe wordt het langzaam smaller. Aan de buiten
zijde van de N. muur zijn twee versnijdingen te constateren, een van ± 6 cm breedte 
op ± 8,95 + en een tweede van ± 5 cm breedte op ± 9.65 + (zie pi. 7, yb en 47). Aan 
de buitenzijde van de W. en Z. muur zijn geen duidelijke versnijdingen aanwezig; aan 
de buitenzijde van de O. muur, ten Z. van de cella, bevindt er zich een van i 7 cm 
breedte op 9,54 + (zie pi. 47). Boven de bouwlaag, waarvan de hoogte overeenkomt 
met die van de onderste versnijding aan de N. muur, is de specie in de voegen 4 van 
het muurwerk aan de buitenzijde met de troffel afgestreken in tamelijk onregelmatige 
lijnen. Eerst zijn de lijnen in de stootvoegen getrokken. Deze lopen en profil van links 
naar rechts schuin naar buiten; die in de lintvoegen lopen en profil van beneden naar 
boven schuin naar buiten (zie pi. 7 en Sa) 5. Boven het niveau van ± 8 , 9 5 + zijn verder 
de stenen van de muurbekleding regelmatig blokvormig afgewerkt; hun afmetingen 
bedragen gem. 20/24 χ 7/8 X го cm. 

De muren zijn geconstrueerd volgens het empkctonsysteem e. Ze bestaan uit drie 
delen: een kern van opus caementicium, kalkmortel, waarin zich onregelmatig bekapte, 
ruwe brokken kwartsiet bevinden met wat grind (gem. diam. 1 cm), een enkel dakpan
fragment en wat stukken zandsteen en kalksteen; deze kern is ingesloten door twee 
wanden van opus quadratum, bestaande uit kleine, aan de buitenzijde opvallend regelmatig 
en vlak behakte, blokvormige 7 stukken kwartsiet, die in lagen van min of meer gelijke 
hoogte op elkaar zijn gelegd en met specie verbonden; de blokken steken meestal met 
een wigvormig bekapte 'punt' in het opus caementicium. Laag voor laag zijn de muren 
opgebouwd: telkens is eerst een laag van het opus quadratura der muurwanden gemet
seld (zie pi. 7), waarna daarbinnen een laag 'caementa' is gelegd, onregelmatig gevormde 
brokken steen, die in het algemeen kleinere afmetingen hebben dan de stenen van de 
muurbekleding en meestal vlak, maar soms ook iets hellend zijn neergevlijd; de stenen 
van de muurvulling zijn vervolgens met specie overgoten 8. 

Aan de binnenzijde van de muren ligt een versnijding van 4 cm breedte ter hoogte 
van ± 9,58 +• Deze geeft tevens het niveau aan, waarop de vloer is gelegd, die bij het 
gebouw heeft behoord en die speciaal binnen de cella van tempel II bewaard is gebleven. 
Voordat deze vloer werd gemaakt, is de grond binnen en vermoedelijk tegelijkertijd 
ook rondom de muren van het gebouw opgehoogd. Boven de bouwlaag is in de pro-

1 Deze hoek is nog tijdens de opgraving gerestaureerd. 
2 Cf. Taminiau p. 50. 
3 Cf. Taminiau p. 56 s., ter Kuile p. 67 en infra p. 226 s. 
* Gem. dikte 2 cm. 
6 Cf. Rcusch p. 178, Abb. 5, p. 185 en p. 187, Abb. 9; infra p. 95. 
• Cf. Vitruvius II, 8, 7; Plinius XXXVI, 22, 171 s.; de Maeyer p. 139. 
7 Althans boven de versnijding op ± 8,95 + ; daaronder zijn de stenen van de muurbekleding zeer ruw en 
ongelijk behakt. 
8 Voor de diverse technische termen, zie van Aken i, p. 8 s. Het emplectonsystecm in de vorm van een ver
binding van opus caementicium en opus quadratum, dikwijls in combinatie met opus listatum (zie p. 48 ss.), 
is in onze streken meestal bij Romeins metselwerk toegepast. 
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fielen een pakket verwerkte bruine klei te constateren (zie pi. 36 en 48); deze grond is 
gemengd met wat dierenbeenderen en bouwpuin. Tot de ophogings- of egalisatielaag be
hoort ook een pakket gemengde grond, bestaande uit zand en zavel, dat zich ten O. van 
de O. omgangsmuur uitstrekt (pi. 48, o.a. op 15 m, 9,25 -f) en een massa bouwpuin 
afdekt (o.a. op 12 m, 9,00 + ) , die vooral is samengesteld uit fragmenten van dak
pannen en stukken kwartsiet. Onder de vloer is de egalisatielaag van klei bovendien nog 
vermengd met stukken pleister (vondstnr. 246), die alle een grijs, onbeschilderd opper
vlak hebben 1. Aangezien deze fragmenten in de egalisatielaag alleen onder de vloer 2 zijn 
aangetroffen, kan men moeilijk anders dan aannemen, dat ze afkomstig zijn van de 
binnenzijde der muren van het eerste gebouw en in de grond zijn terechtgekomen, voor
dat de hierbij behorende vloer was gelegd. Wellicht was de onderlaag voor een muur
schildering niet goed aangebracht, zodat ze vernieuwd moest worden; de afval van die 
laag kan dan tijdens het egaliseren in de grond geraakt en later door de vloer bedekt 
zijn. 

De onderzijde van de vloer ligt, zoals gezegd, op een versnijding ter hoogte van 
9,58 + ; deze laatste geeft ook ongeveer het niveau aan, waarop de fundering 3 over
gaat in het eigenlijke, opgaande muurwerk, dat in het zicht is geweest. De vloer is in 
het midden verzakt. Tegen de muren, op de versnijding, ligt het 'loopvlak' op 9,77 -(-, 
naar het midden toe daalt dit, binnen de cella van tempel II, tot 9,58-9,53 + . In het 
vloeroppervlak, binnen de cella, bevindt zich een kleine kuil (bodem 9,42 + ) , die waar
schijnlijk ontstaan is, doordat ter plaatse een hard en zwaar 'voorwerp' is neergevallen 
(zie pi. 47). De vloer, die in totaal i 15 tot 19 cm dik is, bestaat uit een enkelvoudige 
vlijlaag, welke ongeveer de helft van de dikte inneemt, van hellend tegen elkaar ge
plaatste dakpanfragmenten (een z.g. 'stroomlaag' van stukken tegulae en imbrices); 
daarop is vervolgens witte kalkspecie gestort, vermengd met testa tunsa 4, d.i. tamelijk 
fijn gestampte stukken baksteen (dakpannen, tegels enz.). Het vloeroppervlak, dat een 
grofkorrelig, rood-witgrijs, mozaïekachtig aspect heeft, is door schuring glad gemaakt 
(opus signimw)5; zie pi. 26. De vlijlaag van schuin geplaatste testae * is voor de stevig
heid aangebracht, met het oog op de vochtigheid en de slapte van de ondergrond, om 
het barsten van de eigenlijke vloer te voorkomen7 . 

Onder de O. en Z. cellamuur en ten W. van de O. cellamuur (in een strook van onge
veer 5 5 cm breedte 8) is de vloer verdwenen. Ten Z. van de cella zijn er, evenals van de 
muren, slechts enkele delen van gevonden (zie pi. 47) ; daarvan ligt het hoogste punt 
op 9>65 + · 

Boven het niveau van de vloer is van het opgaande muurwerk nog slechts zeer weinig 
aangetroffen; binnen de cella is de grootste hoogte 9,78 + · De W. muur is vlak ten Z. 
van de cella nog bewaard gebleven tot een hoogte van 9,88 + . 

De verschillende kuilen, die in de bouwlaag zijn te onderscheiden (zie pi. 48, op 32 m, 

1 Voor verdere beschrijving, zie p. 92. 
2 Ook ten Z. van de cella. 
* De afstand van de onderkant der fundering tot aan de versnijding is J: 1,80 m. 
4 Cf. van Aken 1, p. 5. 
6 Cf. Vitruvius II, 4, 3 ; -V, n , 4; -VIII, 6, 14; Plinius XXXV, 12, 165 ; Blümner ΙΠ, p. 164; de Maeyerp. 143. 
' Testa is 'baksteen' in ruimere zin, cf. van Aken ι, p. 4 s. 
7 Cf. de Maeyer p. 144. Zie voor een dergelijke vloer: J. Mertens, De Romeinse vicus te Elewijt, Handelingen 
v. Kon. Kring voor Oudheidk., Letteren en Kunst van Mcchelen 47, 1953 ( = Archaeologia Belgica 19), p. 44. 
« Cf. p. 55. 
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± 8,50 + , en pi. 36), en die een diameter hebben van 20 tot 40 cm en gemiddeld 
30 tot 3 5 cm diep zijn, moeten wel grotendeels verklaard worden als paalgaten van de 
steigerpalen, welke voor de bouw van het opgaande muurwerk gebruikt zijn. 

Boven de versnijdingen en boven het niveau van de vloer gemeten, is de breedte van 
de N. en W. muur 5 8 (tot 60) cm, die van de O. muur (ten Z. van de cella) 60 cm. Van 
de Z. muur is geen gedeelte tot boven het vloerpeil bewaard gebleven; de grootste 
hoogte bedraagt 9,57 + , terwijl de breedte op dat niveau varieert van 61 tot 66 cm 
(cf. pi. 8¿ en 47). 

Zo hoog mogelijk, d.i. bij het regelmatige muurwerk boven de versnijdingen ge
meten, bedraagt de uitwendige lengte van het gebouw 11,57-11,60, de uitwendige 
breedte 8,70, de inwendige lengte 10,34-10,38 en de inwendige breedte 7,52 m. 

De lange as wijkt ten opzichte van de Z.N. lijn 13-13,5° afin W. richting. De ingang 
heeft hoogst waarschijnlijk aan de Z. korte zijde gelegen 1. 

Het gebouw moet wel beschouwd worden als een heiligdom, ofschoon er geen directe 
bewijzen voor zijn aan te voeren. De ligging *, de vorm van de plattegrond s, het feit, 
dat het in een betrekkelijk zeer vroege periode in steen is gebouwd 4 en dat de resten 
van het bouwwerk, dat in later tijd op dezelfde plaats is opgetrokken, onmiskenbaar 
behoord hebben tot een Gallo-Romeinse tempel, en, in verband hiermee, de onderUnge 
betrekkingen tussen 'tempel' I en tempel II ten aanzien van de afmetingen, de ligging en 
de datering 5, maken het duidelijk, dat we voor de determinatie van het eerste gebouw 
eveneens aan een Gallo-Romeins heiligdom moeten denken. 

Tussen de O. cellamuur en de O. omgangsmuur van tempel II kan men in het O.W. 
profiel (pi. 48) het bij tempel I behorend loopniveau nog aanwijzen boven op de egalisatie-
laag (op 20 m, ± 9,4° + β·) Het is gekenmerkt door een reeks van brandsporen of grote 
brandvlekken (houtskool), die ook zeer goed te onderscheiden waren in het vlak ten O. 
van de cella en ten N. en W. van tempel I binnen de cella op een hoogte van 9,40 + 
(zie pi. 9 en 47). Overal waar het loopniveau ongeschonden was, zijn er brandvlekken 
op ontdekt, soms in combinatie met stukjes dakpanpuin en ander bouwmateriaal7. 
Hoewel men van geen duidelijke hnnalaag kan spreken, menen we, dat in dit ver
schijnsel het feit tot uiting komt, dat de eerste tempel door brand verwoest is e . 

T E M P E L I I 

Op het terrein, waarop het eerste heiligdom heeft gestaan, is in later tijd een grotere 
tempel verrezen. Zoals reeds gezegd is, zijn hierbij een cella en een omgang met om
gangsmuren of colonnademuren te onderscheiden (zie pi. 34, 47 en 48). 

1 In overeenstemming met de ligging van de ingang van tempel II, cf. p. 52 en 54. 
2 Zie p. 181 ss. 
3 Cf. van de Weerd p. 127, 6 en Oelman p. 170, 14. Een andere interpretatie van deze vorm lijkt in dit geval 
niet mogelijk te zijn; zie echter W. Goosscns, O.M.R.O.L., N.R. 1, 1920, p. 27: wachttoren te Mclenborg, en 
Braat 3, p. 59: graansilo bij villa te Voerendaal. 
4 Cf. p. 93, n. 1 ; voor de datering, zie p. 174 ss. 
* Zie p. 62 s. en 174 ss. 
β Het verschil tussen dit niveau en dat van de vloer is dus ¿ 9,77 — 9,40 = ± 0,37 m. 
' O.a. ten Z. van de kerk, tussen de Z. muur van tempel I en de Z. col. muur op = 9,48 + . 
8 Zie hierover verder p. 176 s. 
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Cella 

Binnen de cella bevindt zich het grootste deel van de fundering en de vloer van tem
pel I ; een kleiner gedeelte is ten Z. van de cella gelegen. De O. en W. muur en de vloer 
van het eerste heiligdom zijn, voor zover dat nodig was, uitgebroken voor de bouw 
van de O. en Z. muur van de cella. 

De brede, zware cellamuren, die tot een hoogte van ± 3,30 m bewaard zijn gebleven, 
heeft men op een bijzondere wijze gefundeerd. De gang van zaken is als volgt geweest: 
eerst zijn er sleuven gegraven 1 tot een diepte van ± 7,50-7,60 + ; de sleuf breedte 
bedroeg op de bodem ± 1,90 m. In die bodem zijn vervolgens over de gehele breedte, 
dicht bij en tegen elkaar, zware eikenhouten, scherp aangepunte palen geheid ter lengte 
van ± 1.15-M5 m г, bij een diameter (aan de kop) van ± 12-13 c m ( 2 i e pi· IO> І І Й e n 

48) ; de koppen zijn schuin bijgestoken en de grootste diameter bedraagt 18-23 cm. Deze 
palen zijn uitzonderlijk gaaf gebleven ; naar alle waarschijnlijkheid zijn de funderings
sleuven gegraven tot op het niveau van de grondwaterstand, waarna de palen zó diep 
in de z.g. slappe grond zijn geheid, dat de koppen min of meer onder het peil van het 
grondwater kwamen. In dat geval ligt het gemiddelde hedendaagse peil weinig beneden 
dat uit de Romeinse periode, althans uit de tijd, waarin de tempel gebouwd werd. De 
in het O.W. profiel (pi. 48) genoteerde grondwaterstand, gemeten in Augustus 1947, 
geeft een uitzonderlijk laag peil aan, tijdens een zeer droge zomer. 

Glazema 3 vermeldt niet alleen, dat de paalkoppen schuin zijn bijgestoken, maar ook, 
dat ze van boven zijn ingestoken4. Deze bewerking zou kennelijk zijn toegepast met 
constructieve doeleinden; doordat de koppen waren uit- en bijgestoken zou het er boven 
aangebrachte metselwerk stevig daarin en in de tussenruimten bevestigd zijn. Het 
bovenstaande blijkt echter niet duidelijk uit de vondsten (cf. pi. 10 en 110); het 'uit
gestoken zijn' van de koppen kan ook ontstaan zijn door rotting, nadat ze bij een lager 
peil boven het grondwater waren komen te staan. 

Funderingen op ingeheide palen komen zeer veel voor bij Romeinse bouwwerken; 
ze werden speciaal aangebracht, wanneer zwaar muurwerk moest worden opgetrokken 
op onvaste, vochtige of moerassige grond 5. 

Boven de palen is in en boven de sleuven het muurwerk van de fundering gebouwd; 
dit is tot een hoogte van maximaal ± 2)40 m ( = 10,00 + 6) tamelijk onregelmatig van 
karakter (zie pi. 6, 9e, 10 en 11) en gemiddeld 1,80 tot 2 m breed. De stenen zijn kwart-
sieten, die ruw, blokvormig bekapt zijn en gem. afmetingen hebben van 18 X 7/9 cm. 
Ze zijn laag voor laag, soms in 'stroomlagen', d.i. enigszins hellend op hun kant ge
steld, soms ook staande of schots en scheef aangebracht. Daarbij is gebruik gemaakt 
van een bekisting 7; aan de O. zijde van de W. cellamuur zijn immers horizontaal 
lopende sporen gevonden van ruwe, vurenhouten planken, die daarvoor zijn ge-

1 Over het daarbij behorende werkniveau, zie n. 6. 
2 Deze maten zijn afkomstig van twee palen, die bij het onderzoek, niet zonder moeite, uit de grond zijn 
getrokken. 
3 Glazema 7, p. 104 en -8 , p. 32. 
4 Tot een diepte van 4-5 en 8 cm op de twee uitgetrokken palen. 
4 Cf. van de Weerd p. 61 s. en Vitruvius III, 4, 2. 
6 Aan de W. zijde van de O. muur gemeten. Bij de andere muren loopt het onregelmatige muurwerk slechts 
tot }_ 9,70-9,80 + , d.i. min of meer ter hoogte van het vloeroppervlak van tempel I ; ongeveer op die hoogte 
of iets lager, op het loopniveau van tempel I (cf. p. 46), bevindt zich het werkniveau, vanwaar men is uitgegaan 
bij de bouw van tempel II (cf. pi. 48, ten O. van de O. col. muur en de W. en O. cellamuur (op 20 m, 9,45+), 
en pi. 36, ten O. van de W. cellamuur). ' Cf. von Petrikovits p . 125 s. 
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bruikt en in de specie aan de buiten2Íjde van de muur duidelijke indrukken hebben 
achtergelaten 1. 

Nadat de fundering was aangebracht, is de overgebleven ruimte tussen de muren 
en de sleufwanden opgevuld met grind, zand, specie en wat kwartsietpuin; zie O.W. 
profiel op pi. 48, W.O. profiel op pi. 36 en pi. 47 (in het vlak op 9,40 + , ten O. van 
de O. en W. cellamuur). 

Bij het metselen van het opgaande muurwerk van de cella heeft men gebruik gemaakt 
van steigers 2. We menen ten minste, dat een aantal gaten van steigerpalen is gevonden, 
en wel op een afstand van 60 cm tot 1 m van de muren; zie O.W. profiel, pi. 48 (op 
20,25 m> ± 9»30 -r e n 0 P 3ij8° m, ± 9>20 + ) , en vooral pi. 47, ten O. van de 
W. cellamuur. Deze gaten zijn 40 tot 50 cm diep, hebben een diam. van 30 tot 40 cm 
en zijn gevuld met zand en bouwpuin (kwartsiet, tuf, kalksteen en dakpanpuin); de 
onderlinge afstand, van hart op hart gemeten, bedraagt 1,70-2 m. 

Het regelmatig gemetselde muurwerk, dat begint ter hoogte van ± 9,6o - | — i 10,00 + 
heeft tot ± 10,75 + een dikte van ± 1,80 m. De stenen zijn grotendeels kwartsieten. 
Die van de muurbekleding zijn zorgvuldig blokvormig bekapt en steken vaak met een 
enigszins wigvormige 3 punt in de specie ; de gemiddelde afmetingen bedragen 20 χ 
7,5/ioX 18 cm. De gem. voegdikte is 3 cm 4. Op de hoeken zijn de stenen groter dan 
normaal: gem. з6Х7,5/іоХ 19 cm. Dikwijls is de diepte van de stenen groter dan de 
lengte, b.v. in formaten van 17X9X19 en 2 2 x 9 x 2 8 cm. 

Het metselwerk is in het algemeen op dezelfde wijze en in hetzelfde materiaal uitge
voerd als dat van tempel I 5. Ook hier zijn het opus quadratum en het opus caementi-
cium laag voor laag aangebracht; dit is duidelijk te zien aan de O. muur van de cella, 
cf. pi. 6, 10 en 12. In de specie is veel grof grind verwerkt, dat een gemiddelde diam. 
heeft van 2-3 cm. 

Een bepaald aspect van het muurwerk, dat ontbreekt aan dat van tempel I, verdient 
bijzondere aandacht (zie pi. 12 en 47 en speciaal pi. 35). 

Op drie hoeken van de cella, aan de buitenzijde bij de N.W., N.O. en Z.W. hoek en 
aan de binnenzijde in de N.W. hoek, is een aantal rechthoekige tegels β gevonden, die 
met een lange zijde naar buiten gekeerd, in twee lagen boven elkaar 7 in de muren zijn 
gemetseld8; de afmetingen bedragen gem. 39,5x4,5x27 cm*. Aan de Z.O. hoek is 
dit verschijnsel niet opgemerkt 1 0 . Op pi. 35 is de toestand duidelijk aangegeven: waar 

1 Een bekisting zal o.a. nodig zijn geweest wegens het gevaar voor inkalvcn van de kanten der fundament-
sleuven; cf. O.W. profiel, pi. 48, ten O. v. O. cellamuur, en pi. 10, waarop duidelijk te zien is, dat stukken van 
diverse grondlagen van de zijkant van een sleuf zijn afgescheurd en van O. naar W. zijn geschoven tegen de 
cellamuur. 
2 Cf. tempel I, p. 45 s. 3 Cf. p. 44. * 8 lagen + 8 lintvoegen = 8 5 cm. 5 Zie p. 44. 
β Wij houden ons aan het spraakgebruik, dat Romeinse bakstenen tegels noemt, ofschoon deze meestal niet 
ter bedekking van vloeren of wanden gebruikt zijn ; zie over de verschillende soorten van Romeinse bakstenen : 
van Aken 1, p. 4 s., -2, p. 143 s. en Durm p. 184 ss. 
7 Twee lagen tegels met een lintvoeg zijn even hoog als een laag natuurstenen. 
8 Aan buitenkant, aan W. zijde: tot 5,90 m uit N.W. hoek en tot 5,60 m uit Z.W. hoek; aan N. zijde: minstens 
tot 0,85 m uit N.W. hoek; aan Z. zijde: tot 3,85 m uit Z.W. hoek; aan O. zijde: tot 3,40 m uit N.O. hoek 
(cf. pi. 12); aan binnenzijde, in het N. tot 0,85 m en in het W. tot 1,60 m uit N.W. hoek. 
9 Cf. Holwerda 7, p. 71 onder tegels (lateres): nr. 10: 27,5X40;^. 11: 29x37 cm. 
1 0 Wellicht is het muurwerk daar te diep uitgebroken (ni. tot 10,23-10,40 + ) en hebben er zich ook tegels in 
bevonden; cf. de hoogte van de bovenkant der tegels bij de N.O. hoek: 10,59 +> Z.W. hoek: 10,17 + en 
N.W. hoek (buitenzijde): 10,34+. Boven deze niveau's zijn verder geen sporen van 'tcgelbanden' aange
troffen; het hoogst bewaarde muurwerk bevindt zich aan de O. zijde, bij de N.O. hoek, waar boven de tegels 
nog vijf lagen stenen zijn gelegen ter hoogte van 59 cm (zie pi. 12). 
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een fijne arcering is aangebracht, zijn de tegelbanden nog in situ; van de plaatsen, waar 
zich kruisjes bevinden, kan men aannemen, dat er tegels zijn geweest, o.a. op grond 
van in de specie, boven op de muurresten aanwezige indrukken. 

Dergelijk metselwerk, waarbij rijen testae (bakstenen: 'tegels' of platte dakpannen), af
gewisseld door rijen 'baksteenvormige' natuurstenen, de bedekking vormen van een 
muurkern van opus caementicium, heet met een moderne benaming opus listatum 1 . Aan
vankelijk werd het alleen gebruikt in hoeken en posten ^ in later tijd zijn er hele muurbe
kledingen in opgetrokken. De jongere wijze van uitvoering is reeds toegepast bij de bouw 
van de pijlers der waterleiding te Menda, in het begin van de regering van Augustus 3. 
In Rome is het oudste opus listatum uit de tijd van de Antonini, ± i6o 4. Vooral op 
het einde van de 3 de en in de 4de eeuw is zeer veel gebruik gemaakt van deze soort 
muurconstructie. 

In onze streken is het dikwijls toegepast in de 2de eeuw, bij de bouw van villae 5, 
waarbij de testae in het algemeen in enkele of dubbele, over de gehele muurlengte door
lopende rijen zijn aangebracht. Als 'bakstenen' zijn tegels of platte dakpannen (tegulae) 
gebruikt, die meestal in de lengte middendoor gebroken, min of meer driehoekig be-
kapt, met de lange gave zijde naar buiten gekeerd in de muurbekleding gemetseld zijn e ; 
ze steken dan dus over een afstand van ongeveer de helft van hun oorspronkelijke 
breedte in de muurkern. Bij de tegulae geven de (naar boven gekeerde) opstaande 
randen aan de buitenzijde dezelfde indruk als massieve bakstenen of tegels. 

De rijen testae zijn doorgaans in het metselwerk aangebracht met een constructief 
doel, nl. ter versterking van het muurwerk 7. Ze doen dienst als een soort verankering; 
cf. de tegels te Eist, die 27 cm diep in de muurkern steken. De mogelijkheid bestaat, 
dat de testae dikwijls gebroken en min of meer driehoekig behakt zijn, omdat de specie 
in de kern zich beter kon vasthechten aan op die wijze bewerkte bakstenen 8. Overigens 

1 Cf. van Aken i, p. I J , waar ι pl.v. opus mixtum opus listatum is te lezen, en -2, ρ 140 s. 
8 In Pompeji en Herculaneum reeds bi] gebouwen uit de ti|d van Sulla, cf van Aken ι, ρ ι8 s. en 26. 
a Zie I A. Richmond, The First Years of Emerita Augusta ( = Mènda), Arch Journal 87, 1930, ρ 98 ss, 
speciaal p. n o s . (pi. VI Λ. vijf lagen dakpannen afgewisseld met vi]f lagen natuurstenen in het aquaduct van 
Los Milagros) 
4 In het graf van P. Aelius Callisto, de z.g. Sedia del Diavolo op de Piazza Adua (een laag tuf en een laag 
baksteen) en in graven onder de bt Pieter, cf. van Aken 2, ρ 146 en С С. van bssen, Medcd. Ned Hist 
Instituut te Rome, 3de reeks, 7, 1953, p. 56 s. * Cf. van de Wccrd p. 105. 
• In de keldermuren van cen 2de-ccuwse villa te Hcerlcn-Meezenbroek (nog niet gepubliceerd, cf Ber. R.O.B, 
ι, 1950)· enkele rijen gebroken dakpannen en tegels, afgewisseld met lagen Kunradcr steen. Tc Venlo in de 
keldermuren van een Romeins huis, waarvan de bouw gedateerd moet worden rond 100 (nog niet gepubliceerd, 
cf. Nieuws-Bullctin ν Kon. Ned. Oudhcidk Bond, 6de ser., 3, 1950, kol 73 s ) enkele en dubbele rijen 
gebroken dakpannen afgewisseld met lagen tuf- en zandsteen. Cf. de kelders van ' D L Romeinse villa Backcr-
bosch, onder Heer' (J. flabets, Publications 32, 1895, p. 271 en pi. Ill, 2 en 5 dubbele rij van tegels tussen 
mcrgelstenen) en van een villa te Simpel veld (Braat 1, p. 44 en afb 38, in dit geval betreft het twee enkele 
rijen van tegels, die vanuit een hoek slechts over cen gedeelte van een muurvlak doorlopen en ingesloten zijn 
door Kunradcr stenen). Ook in de thermen van Heerlen komt opus listatum op enige plaatsen voor (cf. van 
Giffen 3, pi. XI, h en I I , over de datering, zie infra p. 177 s.). 
' Ze zijn ook wel gebruikt ter vulling van de muurbekleding, om bij het metselen met natuurstenen, die van 
ongelijke hoogte waren, cen horizontaal niveau te verkrijgen ter bevordering van de gelijkmatigheid van het 
hoger opgaande metselwerk, ze vormen dan een 'Ausgleichsschicht' (cf. de Maeyer ρ. 160 en afb ï\d). Men 
heeft verondersteld, dat de testae dienst hebben gedaan ter versiering van het muurwerk De baksteenbanden 
bevinden zich echter dikwijls in funderingen, of in opgaand muurwerk, dat oorspronkelijk gepleisterd of be
schilderd was, zodat ze dan niet zichtbaar zijn geweest (cf. van Aken 2, p. 147). 
8 Cf. van Aken 2,p. 141. De vorm van deze testae hangt zonder twijfel samen met die der driehoekige Romeinse 
bakstenen (zie van Aken 1, p. 4 en 22), cf ook de min of meer wigvormig bekaptc natuurstenen in de bekleding 
van Romeinse muren, o a te Eist (p. 44 en 48). In deze verschijnselen komt een streven tot uiting om zo 
effectief mogelijk van het bouwmateriaal gebruik te maken. 
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hangt het niet of wel gebroken zijn der testae ook samen met de dikte van de muren. 
Het is volkomen voor de hand liggend, dat de tegels te Eist niet gebroken zijn, maar 
de dakpannen en tegels in het muurwerk van de Limburgse villae in het algemeen wel ; 
de rijen testae mochten niet door de hele kern heen schieten, maar er slechts tot een 
bepaalde diepte in steken: een emplecton-muurwerk, waarvan de kern geheel door
schoten zou worden met baksteenlagen, zou verzwakt in plaats van versterkt worden, 
door vermindering van de verticale gebondenheid van het metselwerk. 

Volgens van Aken 1 is het opus listatum niet om technische redenen zo veelvuldig 
toegepast in de Romeinse bouwkunst; door middel van bakstenen kon men immers 
veel steviger bouwen, in structura testacea of in opus testaceum (of latericium)z. In 
oorsprong volkomen op technische gronden gebaseerd, zou het opus listatum in de 
Romeinse tijd zo populair zijn geweest, omdat het gesteund werd door een traditie in 
het bouwbedrijf, die is blijven leven, toen de eigenlijke bestaansreden verdwenen was: 
'In the Roman listatum the stiess has been shifted : here the craftsman has a decorative 
game with his material, perhaps also under the influence of economical motives' 3. 

Wij menen deze kwestie enigszins anders te moeten beschouwen. Het voornaamste 
stenen bouwmateriaal is in onze streken, in de Romeinse tijd, nooit baksteen geweest, 
maar natuursteen. Structura testacea is in Nederland alleen bekend uit de thermen te 
Heerlen 4 en van een muur, die te Nijmegen aan de Sterreschansweg, op het terrein 
van de castra Leg. X G. is aangetroffen 5 ; opus testaceum schijnt in ons land nergens 
gevonden te zijn. Blijkbaar heeft de baksteenindustrie hier op economische gronden 
nooit zo'n omvang en capaciteit gehad, dat op grote schaal opus testaceum of structura 
testacea kon worden toegepast. We menen te mogen aannemen, dat het opus listatum 
met zijn oude traditie, nog wel degelijk op technische gronden zo veelvuldig is toege
past, omdat er om economische redenen niet voldoende bakstenen waren of gebruikt 
konden worden voor een steviger constructie e ; de relatief weinige bakstenen, die ter 
beschikking stonden, werden o.a. benut om er muren van natuursteen in banden mee te 
verstevigen. Wanneer van Aken ' zegt, dat een muurbekleding van bakstenen niet be
paald wordt versterkt door lagen tufsteen e, dan worden de verhoudingen o.i. omge
keerd : de muurconstructie wordt versterkt door de banden van bakstenen, die meestal 
dieper in de kern steken dan de natuurstenen. 

Opus listatum is waarschijnlijk in geheel Romeins Nederland en zeker in Limburg * 
in gebruik geweest in de zde eeuw. Over de toepassing hiervan in later tijd is, met be
trekking tot Nederland, zeer weinig bekend 10. 

Volgens Koethe 1 1 levert de aanwezigheid van baksteenbanden in de Gallo-Romeinse 

1 Van Aken 2, p. 147; over de afkomst van het opus listatum, cf. van Aken 2, p. 147 s. 
2 Cf. over deze termen van Aken 2, p. 144 ss. 
3 Van Aken 2, p. 148. 
I Cf. van Giffen 3. 
6 Ber. R.O.B. 1, 1950, 20, p. 2: tegels en dakpannen met stempels van Leg. X G. 
6 Cf. G. Bccatti, Case Ostiensi del tardo impero - II, Bollettino d'Arte 3, 1948, p. 197. 
' Van Aken 2, p. 147. 
8 De in Italie bij opus listatum meest gebruikte natuursteen. 
8 Zie p. 49, n. 6. 
1 0 Zie over het muurwerk van de Romeinse kelder, die gevonden is aan de Stokstraat te Maastricht, Byvanck 1, 
III, p. 4 en F. Α. J. Vermeulen, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst I, 's-Gravenhage 
1928, tekst p. 98 ss. 
I I Koethe ι, p. 30. 
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architectuur geen dateringsmogelijkheid op. Hij meent, dat opus listatum op 2Ìjn laatst 
sinds het begin van de 2de eeuw algemeen gebruikelijk is geweest1. 

Zoals reeds is gezegd 2, kwam opus listatum aanvankelijk alleen voor in hoeken en 
posten. In verband hiermee keren wij terug tot de tegelbanden van de celia van tempel II 
te Eist. De testae lopen daar niet over de gehele muurlengte door. Daarom lijkt het 
ons voorlopig gerechtvaardigd aan te nemen, dat het opus listatum te Eist vroeger 
gedateerd moet worden dan dat van de meeste Limburgse villae. Op grond hiervan 
menen we het metselwerk van de cella op zijn laatst in het vierde kwart van de iste 
eeuw te mogen plaatsen 3. 

Het metselwerk van de cellamuren is tot op zeer verschillend niveau bewaard ge
bleven; het hoogste punt van de N. muur ligt op 10,34 -f, dat van de Z. muur op 
10,63 -f. Aan deze muren zijn geen versnijdingen geconstateerd. De situatie bij de O. 
en W. muur is anders. Van de O. muur (en tevens van de gehele cella) ligt het hoogste 
punt op 11,18 + ; aan de O. zijde bevindt zich daar een versnijding van 8 tot 10 cm 
breedte op 10,80+, gevolgd door een tweede van 10 tot 12 cm breedte op 11,04 + · 
Boven het niveau van 11,04 + is nog slechts één steen in situ aangetroffen 4, nl. een 
tot de muurbekleding behorende tufsteen, waarvan de bovenzijde lag op 11,18 + (afm. 
± 20 X 11 X 25 cm; zie pi. 12 en 47). Uit de ligging van deze tufsteen kan men afleiden, 
dat zeer waarschijnlijk op een hoogte van 11,04 -(- het eigenlijke opgaande muurwerk 
is begonnen en dat ongeveer daar het loopvlak van de vloer van de omgang moet hebben 
gelegen, waarvan overigens geen spoor is gevonden. De caementicium-kern van het 
opgaande muurwerk is vermoedelijk geheel met tufsteen bekleed geweest5. In de cella 
lag tussen een massa puin een aantal mm of meer wigvormig bekapte tufstenen, die 
kennelijk deel hebben uitgemaakt van de muurbekleding. In dit verband maken we ook 
melding van het feit, dat de N. muur van het schip der prae-romaanse kerk β gefundeerd 
is op secundair verwerkt materiaal, nl. op los puin, dat hoogst waarschijnlijk afbraak is 
van tempel II ; daarin bevinden zich 7, behalve tufpuin en kwartsieten, drie door specie 8 

1 De dikte van de baksteenlagen zou volgens Koethe afhankelijk zijn geweest van de benodigde stevigheid 
van de muurconstructic en misschien van plaatselijke gewoonten m het bouwbedrijf, bij tempels en bij alle 
nict-militaire gebouwen zijn, zo zegt hij verder, de bakstenen meestal in dubbele, soms in enkele rijen aange
bracht. ! Zie p. 49. 
3 Ten aanzien van deze datering is nog een korte bespreking noodzakelijk van de muur met opus listatum, 
gevonden in een villa te Simpelveld (cf. p. 49, η 6), die volgens Braat (ι, ρ 48) ongeveer in het laatste kwart der 
iste eeuw gebouwd is en bewoond is gebleven tot in het begin van de 3de eeuw, het betreft hier twee enkele 
rijen van tegels, die vanuit één hoek slechts over een gedeelte van éen muurvlak doorlopen en ingesloten zijn 
door Kunraderstenen, zie Braat ι, ρ 43 s en afb. 33 en 38 

Dit metselwerk is min of meer te vergelijken met dat van de cella te Eist. Uit het opgravingsverslag en de 
gepubliceerde tekeningen van de plattegrond en de opstanden van enige muren blijkt, dat men de kelder H 
met de muur c-d (opus listatum) om diverse redenen moeilijk een latere aanbouw kan noemen Men heeft o.a. 
bij de bouw van de achtermuur van de villa, zoals de tekening van de opstand aangeeft, reeds rekening gehouden 
met de kelder H; de muur met opus listatum zal dus hoogst waarschijnlijk tijdens dt bouw van de villa zijn 
opgetrokken, nadat de achtermuur, waarop hij koud aansluit, reeds gemetseld was Het opus listatum te Simpel
veld mag dan ook in het laatste kwart van de iste eeuw gedateerd worden, cf Braat 1, p. 44 'waarschijnlijk 
latere periode (3de eeuw)' 4 Deze is thans niet meer aanwezig 
5 Cf. van Giffen 2, ρ 81 en 84, С W VollgrafTcn G van Hoorn, Opgravingen op het Domplein te Utrecht 
Ш , Utrecht 1936, ρ 90 s , Schultze p. 3 ; von Petrikovits p. 127. 
β Met de termen 'prae-romaanse' en 'romaansc kerk' (cf pi 34) bedoelen wc de muurresten, die resp. behoren 
tot dt middeleeuwse perioden I, en Π en III, bij ter Kuile afb. 4 ' Tussen de vierde en de \i|fde pijler, 
tussen hoofd- en zijbeuk van de gothlschc kerk (vanaf de toren gerekend), aan de Ζ zijde; zie pi. 9e. 
8 Deze is aan de voorzijde rossig, men krijgt de indruk, dat dit door brand is veroorzaakt. Er is in geen geval 
een laag rosse mortel in de voegen gebracht; de kleur wordt, dieper m de voegen, geleidelijk minder. 
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met elkaar verbonden tufstenen (gem. afm. i8 X15 cm; stootvoegen 2,5 cm breed). 
Aan de W. zijde van de О. cellamuur is op een hoogte van 10,72 tot 10,76 + een 

versnijding waarneembaar ter breedte van 10 cm (zie pi. 6 en 47); op gelijke hoogte is 
iets dergelijks te constateren aan de O. zijde van de W. cellamuur. 

Boven de hoogste versnijding, dus boven 11,04 4-, is de dikte van de O. cellamuur 
1,50 m; op dat niveau mogen we een zelfde breedte aannemen voor de andere muren, 
hoewel deze tot beneden 11,04 + z i j n afgebroken. 

Bij het regelmatige muurwerk beneden de versnijdingen bepaald, zijn de afmetingen 
van de cella als volgt: lengte uitw. 15,85-15,90 m, inw. 12,25-12,30 m; breedte uitw. 
12,82-12,86 m, inw. 9,22-9,26 m. 

Binnen de cellamuren is boven het vloer- en loopniveau van tempel I een pakket 
puin aangetroffen. Tot de vondsten, die daarin zijn gedaan, behoren zeer veel stukken 
muurschildering, aardewerkscherven, bouwfragmenten en dierenbeenderen ; deze wor
den in het volgende hoofdstuk besproken. 

Tegen de Z. zijde van de Z. cellawand bevinden zich enige stukken muur, die niet 
met de cella in verband zijn gemetseld (zie pi. 34, 35 en 47). Tegen de Z. cellamuur 
ligt binnen het kerkportaal een gedeelte van de W. muur van tempel I ; een stuk daar
van (63 cm lang en 5 8 cm breed) is tot 9,88 + bewaard gebleven. Ten O. van dit muur-
brok bevindt zich tot op een hoogte van 9,22 -(- de rest van een fundament van kwart-
sieten, dat gemetseld is tegen de Z. cellamuur en het fragment van de W. muur van 
tempel I ( ± 55 x 6 o cm; aan de O. zijde is het afgebroken). Oostelijk daarvan (vlak 
ten O. van een middeleeuws tufstenen graf; zie pi. Sb en 47) ligt een stuk muur, dat 
eveneens tegen de Z. cellawand is gemetseld (hoogste punt op 10,03 + > a f r n · 6о(-6з) χ 
140 cm); het karakter van het muurwerk komt met dat van de cella overeen. Het wordt 
aan de O. en Z. zijde door een rechte kant begrensd, aan de W. zijde is het afgebroken. 

Vermoedelijk hebben de drie zo juist besproken muurbrokken ten tijde van tempel II 
deel uitgemaakt van één fundering, die 5,90 m lang en 60-63 c m breed is geweest. 
Terwijl het O. muurfragment 3,60 m van de Z.O. cellahoek verwijderd is, ligt de rest 
van de W. muur van tempel I op een afstand van i 3,40 m van de Z.W. cellahoek; 
het heeft er daarom alle schijn van, dat er tussen deze stukken muur een nauw verband 
bestaat en dat men het W. muurbrok bij de bouw van de cella met opzet heeft laten 
staan om het nog te kunnen benutten. 

Zeer waarschijnlijk heeft zich vlak voor de ingang van de cella, die aan de Z. zijde 1 

was gelegen, een kleine trap bevonden, waarvan nog fundamentresten zijn aange
troffen en waarlangs men, vanuit de omgang, in de op een iets hoger niveau gelegen 
cella kon komen 2. 

Omgang 

De onderkant van de col. muren ligt op 7,28-7,55 + . In tegenstelling tot het bij de 
cellamuren geconstateerde zijn in de funderingssleuven geen palen ingeheid. 

De ligging van de N. col. muur kon slechts na zeer diep graven buiten de gothische 

Cf. de trap voor de Z. omgangsmuur, p. 54. 
Zie hierover verder p. 164 s. 
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kerk, tegen de N. muur van het schip, bepaald worden (zie pi. 34 en 47). De onderzijde 
van de fundering ligt daar op 7,48 + , terwijl de muur is uitgebroken tot 8,23 -|- 1· 
Van het regelmatige, opgaande metselwerk is niets meer gevonden; de breedte van de 
fundering is 1,55 m op 8,23 -)-. 

De W. omgangsmuur bevindt zich ter plaatse van de tweede kolom van het schip 
der gothische kerk (vanaf de toren gerekend), de O. op de scheiding van schip en koor, 
zodat de breedte van de gehele tempel gelijk is aan vier mtcrcolumnien van de gothische 
kerk. De Z. col. muur ligt ten Z. van de kerk, gedeeltelijk onder de Z. funderingsmuur 
van de 'doopkapel'. 

Aan de O. zijde van de O. col. muur is de insteek te zien van de funderingssleuf (zie 
pi. 48 op 16 m, 9,40 -|-); de ruimte tussen muur en insteek is gevuld met zand en bouw
puin, en sluit aan bij een met stukken kalksteen, kwartsiet en tuf gevulde laag, de bouw
laag*. 

De fundering is onderaan 1,50 tot 1,55 m breed. De regelmatig gemetselde horizon
tale lagen beginnen aan de binnenzijde van de O. en W. muur op i 9,70 + (dus onge
veer zoals bij de cella), maar het regelmatige werk aan de O. zijde van de O. col. muur 
vangt reeds aan op 9,00 + , dat aan de W. zijde van de W. col. muur op 8,90 -|- en 
dat van de Z. col. muur op i 9,00 + . Onder deze mveau's zijn de stenen van ongelijke 
grootte en onregelmatig gemetseld; enkele staan op hun kant. Het zand tegen de on
derste lagen is op sommige plaatsen steenhard, waarschijnlijk ten gevolge van infil
tratie van specie. 

De col. muren zijn vrijwel op dezelfde wijze en van hetzelfde materiaal gebouwd als 
de cellamuren. Er zijn echter geen tegels in verwerkt 3. De hoogte van de kwartsiet-
stenen is gemiddeld iets kleiner dan die van de cella, ni. 5 tot 8 cm, terwijl de voegen 
gem. 2 cm dik zijn. 

Bij het regelmatige metselwerk is de dikte van de O., W. en Z. muur i 1,50 m 4 . 
Aan de O. zijde van de O. muur en aan de W. zijde van de W. muur vertoont het 
muurwerk op een hoogte van 9,86-9,89 + een grote versnijding ter breedte van 35 
tot 45 cm; het hoger opgaande metselwerk is nog slechts 1,05 tot 1,15 m dik en heeft 
aan de W. zijde van de W. muur en aan de O. zijde van de O. muur geen bekleding 
van opus quadratum. De kern van opus caementicium, die daar zichtbaar is, moet aan 
de buitenkant aangebracht zijn tegen een bekleding van kalksteen. De versnijding op 
9,86-9,89 + , die ongeveer op hetzelfde mveau zal hebben gelegen als het loopvlak buiten 
de omgang0, heeft gediend om er kalkstenen blokken op te plaatsen (zie pi. 39,1) ter 
bekleding en afsluiting van het 'podium', waarop de tempel gestaan heeft; boven deze 

1 De Romeinse muren binnen het schip van de gothische kerk zijn veel mmder diep uitgebroken dan die 
welke daarbuiten zijn gelegen. Dit is te verklaren uit het feit, dat men bij de bouw van de diverse kerken uit 
constructieve overwegingen zoveel mogelijk gebruik heeft gemaakt van het Romeinse muurwerk van tempel II, 
terwijl de 'overbodige' Romeinse muren en muurdelen grotendeels aan afbraak ten offer zijn gevallen, o.a om 
er bouwmateriaal uit te winnen; bovendien is de sloping gedeeltelijk te wijten aan begravingen in de christelijke 
tijd. 
2 Over het bij tempel II behorende werkniveau, zie ρ 47, η. 6. 
3 In de W. col. muur, aan de W. zijde, bevinden zich tussen de kwartsictcn in het onregelmatige muurwerk 
beneden 8,90 + enige verspreide tufstenen. 
* Cf de dikte van de cellamuren vlak boven het onregelmatige metselwerk : 1,80 m ; uit het verschil in fundering 
en dikte van de cella- en col muren kan men de conclusie trekken, dat de laatste aanmerkelijk minder te dragen 
moeten hebben gehad dan de eerste 
' Het loopvlak buiten de omgang is met met zekerheid in het O.W. profiel aan te wijzen; cf. pi. 48, O. van 
O. col. muur. 



54 H E T T E M P E L T E R R E I N E N DE H E I L I G D O M M E N TE ELST 

blokken moeten kalkstenen platen (cf. pi. 39, 2-4) het hoger opgaande muurwerk be
dekt hebben. Op pi. 15a, die een detail vertoont van de W. 2ijde van de W. muur, is 
te zien, dat zich in het opgaande werk boven de versnijding nog resten van een be
kleding van kalksteen bevinden, evenals indrukken - in de specie - van stukken ge-
scharreerde kalksteen; zie hierover verder p. 161 s. 

Uit het niveau van deze versmjdmg (9,86-9,89 + ) en uit dat van de tufsteen op de 
bovenste versmjdmg aan de O. zi)de van de O. cellamuur (11,04 + ) l s a f t e leiden, 
dat het hoogteverschil tussen de vloer van de omgang en het loopvlak buiten de col. muren minstens 
I,IJ-I,I8 m heeft bedragen. 

De O. en W col muur zijn tot een hoogte van 3,30 tot 3,50 m bewaard gebleven; 
het hoogste punt van de O. muur ligt op 10,78 + , dat van de W. muur op 10,85 + · 

De Z. muur van de colonnade is met de daarmee in verband gemetselde aansluitingen 
van de W. en O muur geheel blootgelegd. Het muurwerk is slechts tot een hoogte van 
± 1,20 m intact (onderkant van fundering ± 7,34-7,45 + ; hoogste punt 9,68 + ) . 

De O. en W. muur zijn tegenover de plaats, waar ze op de Z. muur aansluiten, 
enigszins verbreed (zie pi. 14л) 1; ten Z. van de Z. col muur lopen deze muren nog 
over een korte afstand door De doorlopende muurdelen dienen ter flankering van een 
tegen de Z. col muur gelegen en zich over de gehele frontbreedte uitstrekkende fun
dering, die enkel als de rest van een trap te verklaren is. Het fundament van deze trap, 
die toegang verleende tot de op een podium gelegen omgang, is niet in verband ge
metseld met de Ζ col. muur en de trapwangen De onderkant ligt op 8,17-8,27 + , 
dus ongeveer 1 m minder diep dan die der omringende muren (zie pi 13^, 14b, с en 47); 
het hoogste punt bevindt zich op 9,52 -|- Het muurwerk is gelijk aan dat van de 
omgangsmuren, terwijl de breedte bij het regelmatige metselwerk 2,70-2,75 m bedraagt 
en de lengte 20,10-20,15 m 2 De trapwangen zijn even breed als de col. muren ter 
hoogte van het regelmatige metselwerk, dus ±_ 1,50 m; de O. is 2,40 m lang, de W. 
2,50 m. 

De lange as van cella en omgang wijkt ten opzichte van de Ζ N. lijn 150 af in W. 
richting De toegang aan de Z. kant 3 wordt nog geaccentueerd door de breedte van 
de omgang aan die zijde ( ± 5,5 5 m, tegenover 3,75 m in het N., ± 3,60 m in het O. 
en 3,63-3,67 m in het W. 4 ) . 

Het front van de tempel heeft zich ongetwijfeld aan de Ζ zijde bevonden en was, 
evenals de hoofdingang van de gothische kerk (het Z. portaal of Mariaportaal), naar 
de Dorpsstraat gekeerd (zie pi. 32^). Na de oorlog is een gedeelte van deze straat, juist 
ten Ζ van het kerkterrein, als zodanig verdwenen en gedeeltelijk bebouwd; daardoor 
is een einde gekomen aan een oude, historische situatie, die wellicht reeds in de Ro
meinse tijd heeft bestaan 6. 

1 Hoewel deze verbredingen met erg regelmatig gemetseld zijn, vormen ze op de plattegrond (pi 47) min of 
meer een rechthoek De lengte aan de O kant is 1,88-1,90 m, de breedte 0,33-0,36 m, de overeenkomstige 
maten aan de W zijde zijn 2,20 m en 0,24-0,32 m 
2 In een laagje specie tegen de 7 kant zijn sporen van een bekisting opgemerkt, cf ρ 47 s 
3 De tcmpelingang is dus naar het (Ζ Ζ О -) 7. gekeerd, in afwijking van de normale oriëntering, zie hierover 
verder ρ 182 
4 Alle maten zijn beneden de versnijdmgen, bij het regelmatige muurwerk genomen, dit was echter onmogelijk 
bij de N col muur, aangezien daar geen regelmatig werk is aangetroffen Over de breedte van de omgang aan 
de ingangszijde, cf Wirth ρ 55s en 118 
6 Z i e p 182 s 
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Beneden de versnijdingen, 20 mogelijk bij regelmatig muurwerk bepaald, 2ijn de 
afmetingen van de rechthoek, die gevormd wordt door de col. muren, als volgt: 
breedte uitw. 23,10-23,15 m, inw. 20,10-20,15 m î lengte uitw. 28,20-28,25 m, inw. 
25,20-25,25 m; de totale lengte + de diepte van de grote trap voor de ingang be
draagt 50,90-30,95 m. 

Het niveauverschil tussen het loopvlak buiten de col. muren en dat van de omgang 
is, 2oals we boven hebben uiteenge2et1, minstens 1,15-1,18 m geweest. Om de omgang 
op het niveau van ± 11,04 + te brengen is de grond boven het reeds besproken werk
niveau 2 tussen de cella- en col. muren opgehoogd Daarvoor heeft men gebruik ge
maakt van specie met grind en kwartsietbrokken 3. De uit dit materiaal samengestelde, 
2eer harde laag is op sommige plaatsen nog 70 cm dik (tussen O cella- en O. col. muur; 
zie pi. 47), maar in het algemeen is ze door gravenjen, speciaal ten behoeve van 
begravingen, zeer gestoord (zie tussen N. cella- en N col. muur, pi. 1 zb en 47 ; tussen O. 
cella- en O col. muur, pi. 12л en 47; cf. O W. profiel, pi. 48). Boven dit harde pakket 
bevond zich een massa los puin, de diverse vondsten, die daaruit afkomstig zijn, o a. 
een aantal stukken muurschildering, worden in het volgende hoofdstuk behandeld 

Ten W. en O van de cella, in de hoofdbeuk van de gothische kerk, zijn boven 
± 9)5° + behalve de overblijfselen van de specielaag enige bijzondere verschijnselen 
geconstateerd Helaas is de situatie in de omgang niet erg duidelijk ten gevolge van 
vergravingen. Zo is de specie vlak ten W. van de W. cellamuur, aan de N. zijde, in een 
strook ter lengte van minstens 2 m en ter breedte van 40 cm uitgebroken, cf. dergelijke 
stroken ten Z. daarvan tegen de W. cellamuur en ten N van de N. cellamuur4. Is dit 
wellicht gedaan om gemakkelijker stenen uit de cellamuren te kunnen breken? 

Aan de N zijde tussen de W. cellamuur en de W col. muur zijn de resten ontdekt 
van twee m de specie aangebrachte ruimten (zie pi. 15л en 47) 

De best bewaarde ruimte, nl. die welke zich het dichtst bij de W. col. muur bevindt, 
ligt gedeeltelijk onder de N. muur van het romaanse schip. De breedte is 88-90 cm, 
terwijl de lengte nog 2,20 m bedraagt. De achterwand is recht afgewerkt. Het geheel 
is nog slechts gedeeltelijk door specie bedekt; het plafond is vlak geweest met lichtelijk 
afgeschuinde hoeken 5. De recht opgaande zijwanden zijn 18 cm hoog, terwijl de totale 
hoogte ± 25 cm is geweest De bodem ligt op ± 9,50 + . l e t s boven het loopniveau 
van tempel I, en wordt gevormd door de bouwlaag van tempel II. Op sommige plaatsen 
is aan de specie te zien, dat deze ruimte gevormd is door middel van een bekisting; de 
hierbij gebruikte planken zijn op dwarsliggers geplaatst, waarvan aan de O. zijde nog 
een indruk in de specie bewaard is gebleven (op een afstand van 36-48 cm van de achter
wand, 6 cm hoog en 32 cm in de specie stekend; zie pi. 47). 

1 7ic ρ 5i en 53 s. 
2 Zie ρ 47, η 6 
3 Cf к M Mayr, Das Nymphacum von St Lorenzen im Pustertal (Sudtirol), Beitrage zur alteren europäischen 
Kulturgeschichte (restschrift R Egger I), Klagenfurt 1952, ρ 294-502 achthoekige tempel met omgang, waar
bij de ruimte tusstn omgang en cella met kalkmortel zou zijn volgestort, zie ρ 297, joo en Abb 4, ρ 298 Op 
de plattegrond van Abb 3, ρ 298 is echter geen ccllafundcring te vinden, zodat deze tekening en de recon
structie op Abb 4 niet met elkaar in overeenstemming zijn 
4 / ie ook pi 47, ten W van de O cellamuur, waar de vloer van tempel I in een strook ter breedte van 
± 5 5 cm verdwenen is 
5 Dit is thans niet meer waar te nemen 
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Meer naar het O., door een wand van 65 cm dikte van deze ruimte gescheiden, was 
een tweede gelegen, waarvan het achterste deel bij de aanleg van de N. muur van het 
romaanse schip vernield is ' ; de breedte bedroeg ± 8o cm, de diepte is minstens 3,30 m 
geweest. 

Aan de Z. zijde tussen de W. cellamuur en de W. col. muur, in de hoofdbeuk van 
de gothische kerk, zijn m de specie de overblijfselen van twee, op een afstand van 
1,95-2 m evenwijdig lopende, rechte kanten aangetroffen 2. De lengte is minstens 
2,90 m geweest aan de W. kant en 1,30 m aan de O kant (zie pi. 47), ze zijn eveneens 
door middel van een bekisting gemaakt. Men moet wellicht aannemen, dat de sporen 
in de specie aan de N. en Ζ zijde bij elkaar horen - de buitenste rechte kanten aan de 
N. zijde liggen min of meer m het verlengde van de kanten aan de Z. zijde - en dat, 
minstens over de gehele breedte van de hoofdbeuk, twee evenwijdige, ongeveer 90-95 
cm brede, overdekte 'gangen' hebben gelopen tussen de W. cellamuur en de W. col. 
muur, maar niet geheel parallel daarmee. 

Tussen de O. cellamuur en de O. col. muur, in de hoofdbeuk van de gothische kerk 
(zie pi 1 га en 47), is eveneens specie tegen een bekisting gestort, waardoor rechte kan
ten 3 ontstaan zijn van twee ruimten. De bodem lag op specie, ter hoogte van ± 9>75 + 
(zie ook O.W. profiel, pi. 48, op 19,25 m); de wanden waren bij de opgraving nog ten 
dele intact tot ± 10,09 + · ^ a n de meest W. ruimte was de breedte 80-85 c m > terwijl 
de lengte minstens 5,60-5,70 m heeft bedragen; van de tweede ruimte is alleen een klein 
stuk rechte kant gevonden (zie pi. 47, tussen de O. cellamuur en de O. col. muur ten 
O. van de O. pijl, die geplaatst is bij 'B. 10.09, O. 9,75'). Van een overdekking is hier 
niets aangetroffen. Opvallend is de ligging van de grote ruimte, waarvan de lange as 
з: 9° afwijkt van die van de cella en de omgang. 

Het is duidelijk, dat deze ruimten bij de bouw van tempel II zijn aangelegd, aangezien 
het onwaarschijnlijk is, dat ze, diep onder het vloemiveau van de omgang ( ± 11,04 + ) , 
zijn gemaakt, toen de tempel in gebruik was; ze liggen onder of in de specielaag, die 
ter ophoging van de begane grond in de omgang is gestort. Het is verder niet 
aannemelijk, dat ze, toen de tempel in gebruik was, nog voor een of ander doel be
nut zijn. 

Voordat we een verklaring van deze ruimten trachten te geven, dient nog vermeld 
te worden, dat er binnenin nergens een inhoud in situ is aangetroffen; behalve het 
weinige, dat van de specie intact was gebleven, bleek in de omgang alles grondig ver
graven en omgewoeld te zijn in de na-Romeinse tijd. 

Glazema 4 vermoedt, dat in de specie keldertjes, z.g. favissae 5 zijn aangelegd voor 
het bergen van cultusgerei e.d. Ten aanzien van favissae van Gallo-Romemse tempels 
staat ons niet veel vergelijkingsmateriaal ter beschikking. Hettner β spreekt van een 

1 De resten van deze ruimte zijn na het onderzoek geheel verwijderd 
a Thans zijn ze niet meer aanwezig 
a Deze zijn nu nog slechts gedeeltelijk waarneembaar. 
* Glazema 4, ρ 109 
5 Cf Η Thcdenat in Daremberg - Saglio s ν , en Leopold IV, ρ 15 en -V, ρ 5 ss , Onderaardse ruimten, 
waarin, naarmate er aan het heiligdom nieuwe wijgeschenken werden gegeven, de oudste, die men uit vrees 
\oor de godheid niet weg durfde gooien, opgeborgen werden' (Leopold Ι, ρ 2.) Zie ook Durm ρ 575 s 
6 Hettner 3, ρ 57 s 
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'verputztes Gewahrsam' onder de cella van tempel В 1 te Santenay, dat door Bulliot 2 

als bewaarplaats voor tempelschatten verklaard is 3. 
Wat in de ruimten te Eist opgeborgen is geweest, moet er, op grond van de gehele 

situatie, in gebracht zijn tijdens het bouwen van de tempel, voordat de vloer in de om
gang gereed was. We hebben een ogenblik gedacht aan de mogelijkheid, dat de ruimten 
gediend hebben voor het bewaren van de resten van offers, gebracht ter gelegenheid 
van de bouw van de tempel 4. Het aantal 'keldertjes' en de bergruimte daarin maken 
een dergelijke veronderstelling echter onaanvaardbaar. 

De meest aannemelijke verklaring lijkt ons, dat overblijfselen van de eerste tempel 
die men uit vrees voor de godheid niet durfde weggooien, bij de bouw van de tweede 
tempel in bergplaatsen beneden de vloer van de omgang zijn ondergebracht, opdat zo 
profanatie voorkomen zou worden 5 ; we beschouwen de ruimten dus als een soort 
van favissae, die tijdens de bouw van tempel II zijn aangelegd en benut. 

Van de vloeren van omgang en cella is niets in situ bewaard gebleven. We menen te mogen 
aannemen, dat deze evenals de vloer van tempel Ι β van opus signinum zijn geweest. In 
het puin binnen de cella en in de omgang zijn enige brokken opus signinum gevonden, 
die echter zowel van tempel I als van tempel II afkomstig kunnen zijn. Bij de vloer van 
de cella hebben hoogst waarschijnlijk de resten van een geschuurde en bruinrood ge
verfde, bolle, kwartcylmdervorrmge band ' van grijze kalkspecie en testa tunsa be
hoord, die zich moet hebben bevonden in de hoeken, die de vloer met de van muur
schilderingen voorziene wanden heeft gevormd. Op een van de muurschilderingen van 
tempel II (pi. 19^ en 23; cf. p. 100) blijkt onder tegen de sokkel, boven op de verflaag, 
grijze specie met testa tunsa te zijn aangebracht, welke vermoedelijk een overblijfsel is 
van deze band. De naden tussen Romeinse vloeren en muren zijn vaak door dergelijke 
banden bedekt geweest8. Soms is de overgang van vloer naar muur gevormd door 
een schuine richel van specie en testa tunsa 9 ; een fragment van zulk een rand lijkt in 
Eist gevonden te zijn (zie pi. 41, 54 en p. 100, n. 5). 

1 Evenals tempel II te Eist een 'podiumtempel'. 
8 Memoires de la Société Educnne 3, 1874^. 139 s. 
3 Zie verder de Laet 2, p. 14s.cn supra p. 25 (Hofstadc); S. Loescheke, Ausgrabungsergebnisse des Jahres 
1928 im grossen Tempelbczirk von Trier, Gnomon 5, 1929, p. 280: onderaardse ruimte met talrijke votief-
gavcn, in aanbouwsel van tempel met omgang, Espérandieu Ш, i, p. 310 rechthoekige tempel te Massingly-
les-Vitteaux met exvoto's, voor het merendeel afkomstig 'd'un petit reduit voûté ressemblant à un four'. 
4 Cf. Wheeler 2, p. 117 en pi. CX, В tempel te Verulamium, met de schedel van een rund als rest van een 
bouwoffcr in een aparte door dakpannen bedekte ruimte m de grond bewaard, zie ook Koethe 1, p. 65. 
* Cf. Hofstade: de Laet 2, p. 12 s. en supra p. 25. Zie voorts Leopold IV, p. 13, deze verwijst naar een mede
deling van Vernus Flaccus (bij Festus en Paulus Diaconus), volgens wie alles wat tot de tempel behoorde en 
door het hcmelvuur getroffen was, dadelijk als 'onschendbaar', als particulier eigendom van de god (rcligiosus) 
beschouwd werd, - en naar Varrò (bij Gellius), die vertelt, dat dergelij kc religiosa in kelders en diepe putten 
(favissae) onder de tempels verborgen werden. Belangrijk is ook, dat men bij de bouw van tempel II de funda
menten en de vloer van tempel I zoveel mogelijk gespaard heeft (zie p. 63). 
* Zie p. 45. 
7 Straal 7-8 cm. Enige stukken van deze band maken deel uit van vondstnr. 233. 
8 Cf. Wheeler 2, p. 94, 109 en 142, en van Giffen 3, p. 212. Deze banden hebben waarschijnlijk gediend ter 
bescherming van het muuroppervlak en ter voorkoming van opeenhoping van stof langs de randen van de 
vloeren. Ze zijn soms met alleen horizontaal langs de vloerranden aangebracht, maar ook verticaal in de hoeken 
van een vertrek; cf. R. E. M. Wheeler, Notes on Building-Construction in Roman Britain, Journal of Roman 
Studies 22, 1932, p. I2J. 
* Cf. Braat з ,р . 60s. 

http://14s.cn
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Ten aanzien van de wijze, waarop een einde is gekomen aan het bestaan van de tweede 
tempel, verkeren we in onzekerheid1. Het is onwaarschijnlijk, dat hij door brand ver
woest is, omdat er geen brandlaag noch voldoende andere gegevens zijn gevonden, die 
daarop zouden kunnen wijzen. Wel zijn enkele scherven aan het licht gekomen, die 
brandsporen vertonen, terwijl sommige kalkstenen bouwfragmenten en de specie in 
de voegen tussen enige vermoedelijk van de bekleding der cellamuren afkomstige tuf
stenen 2 aan het oppervlak een rossige kleur hebben, die waarschijnlijk door brand ver
oorzaakt is. 

Aan het slot van deze beschrijving geven we hier nog een overwicht van de diverse maten 
van tempel II; deze zijn alle beneden de versnijdingen, zo mogelijk bij regelmatig 
muurwerk genomen 3. 

Breedte van de cellamuren: i 1,80 m 4. 

Lengte van de cella, uitw.: 15,85-15,90 m, inw.: 12,25-12,30 m. 

Breedte van de cella, uitw.: 12,82-12,86 m, inw.: 9,22-9,26 m. 

Breedte van de col. muren: ± 1,50 m s . 

Lengte van de rechthoek, die gevormd wordt door de col. muren, uitw.: 28,20-
28,25 m, inw.: 25,20-25,25 m. 

Breedte van deze rechthoek, uitw.: 23,10—23,15 m, inw.: 20,10-20,15 m. 

Breedte van de omgang, in het N. : 3,75 m, in het O. : ± з,6о m, in het W. : 3,63-3,67 
m en in het Ζ . : i 5,55 m. 

Verbreding van W. col. muur tegenover aansluiting op Z. col. muur: 2,20X0,24 
(-0,32) m. 

Dergelijke verbreding van O. col. muur: 1,88 (-1,90)X0,33 (-0,36) m. 

Lengte van de trapfundering ten Z. voor de cella: 5,90 m; diepte: 0,60-0,63 т > 
afstand van W. zijde tot Z.W. hoek van de cella: ± 3,40 m; afstand van O. zijde tot 
Z.O. hoek van de cella: 3,60 т . 

Lengte van de trapfundering ten Z. voor Z. col. muur: 20,10-20,15 m; diepte: 

2,70-2,75 m · 
Afmetingen van de trapwangen, aan W. zijde: 2,5ox ± 1,50 m, aan O. zijde: г ^ о х 

± 1,50 m. 
Totale lengte (van de rechthoek, die gevormd wordt door de col. muren + de diepte 

van de grote trap): 30,90-30,95 m. 

Totale lengte van W. col. muur -\- W. trapwang: 30,70-30,75 m. 

Totale lengte van O. col. muur -\- O. trapwang: 30,60-30,65 m. 

1 Zie hierover verder p. 179 ss. 
a Zie p. 51 s. 
8 Enige maten konden pas berekend worden na reconstructie van het verloop van de muren, voor zover deze 
slechts gedeeltelijk zijn opgegraven. 
4 Boven de hoogste versnijding: ± 1,50 m; cf. p. 52. 
6 De breedte van de fundering van de N. col. muur bedraagt op de enige plaats, waar deze onderzocht is, 
1,55 m (gemeten op het hoogste niveau, 8,23 + , bij onregelmatig muurwerk). Boven de versnijding aan de 
buitenkant van de O. en W. col. muur is de breedte nog slechts 1,05 tot 1,15 m. 
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С. M U U R R E S T E N IN D E N A B I J H E I D VAN D E T E M P E L S 

Rond de N.H. kerk, op het kerkterrein of in de omgeving daarvan, is de grond tot 
nu toe vrijwel niet onderzocht. Ten N. van de kerk is in 1947 een N.Z. sleuf gegraven 
(zie pi. 34). Op ± 25 m ten N. van de N. muur van het gothische schip, buiten het kerk
terrein (cf. pi. 32ε), is daarin een W.O. lopende, ± 1,10-1,14 m brede fundering van 
ingeheide eiken palen aangetroffen; deze zijn aan de bovenzijde rechthoekig in door
snee (22 χ 21, 18 X 24, 19 X 19 cm; cf. pi. 15e en 34). De paalkoppen bevinden zich op 
een hoogte van ± 7,62 + , welke overeenkomt met die van de paalkoppen onder de 
cella. De eigenlijke koppen zijn echter weggerot in tegenstelling tot die onder de cella; 
dit moet gebeurd zijn, omdat ze boven het grondwaterpeil uitstaken. De palen zijn in 
rijen van drie ingeheid, terwijl de onderlinge afstand, van hart op hart gemeten, 30-45 
cm bedraagt; die onder de cella zijn dus veel dichter opeengeplaatst. Eén paal, die uit 
de grond getrokken is, heeft een lengte van 92 cm en is scherp aangepunt. 

Van een boven deze fundering aangebrachte muur is geen spoor in situ gevonden. 
In het bij de N.Z. sleuf behorende (niet gepubliceerde) Z.N. profiel kan waargenomen 
worden, dat men bij het maken van de paalfundering door de reeds eerder, aan de 
hand van het O.W. profiel, besproken 1 afzettingen geheid heeft. Op een hoogte van 
i 8,70 + , dus op het niveau van de bouwlaag van tempel I (zie O.W. profiel, pi. 48, 
en p. 43), is een daarmee overeenkomend, 4 tot 9 cm dik bouwlaagje te onderscheiden 
van specie, stukjes kalksteen, kwartsiet en wat dakpanpuin; het ligt ± 10 cm boven 
een laagje verspreide dierenbeenderen, dat ook in het O.W. profiel voorkomt2 op het
zelfde niveau. Op een hoogte van i 9,10-9,40 + vertoont zich in het profiel een 
± 3 0 cm dikke laag, die o.a. bestaat uit fragmenten van Romeinse tegels en dakpannen, 
stukjes tufsteen en enige dierenbeenderen; ze geeft een waarschijnlijk bij tempel I be
horend loopniveau aan ( op ± 9,io + ) , waarop zich puin bevindt, dat daar terecht is 
gekomen bij het bouwen van de muur, die boven op de paalfundering heeft gestaan. 

De twee puinlagen zijn gescheiden door een ophogingslaag van bruine klei 3. Boven 
±: 9,40 + is de grond geheel omgewoeld. 

De betekenis van de paalfundering is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft ze een muur 
gedragen, die behoord heeft tot de periode van tempel II, al is dit niet met zekerheid 
uit het Z.N. profiel te lezen en uit de vondsten op te maken. De mogelijkheid bestaat, 
dat we hier te doen hebben met een rest van de omheining van het tempelgebied; in dat 
geval moet de ommuring tamelijk zwaar zijn geweest. 

Een verder onderzoek van deze fundering is zeer wenselijk. 

In de eerste helft van September 1953 is ten Z. van de kerk op het kerkterrein 4, bij 
graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een riolering, in een sleuf6, die 
van W. naar O. liep in het hart van een toekomstige weg rondom de N.H. kerk, een 
gedeelte van een Romeinse, uit tufsteen en kwartsiet opgetrokken muur ontdekt. De 
lengte noch de breedte β kon worden vastgesteld, enkel een stukje vlakke kant 7 . In de 

1 Zie p. 42. s Zie p. 42 s. 
3 Cf. een dergelijke ophogingslaag tussen de bouwlaag en het loopniveau van tempel I, O.W. profiel, pi. 48, 
en p. 44 s. 
1 Kaartblad 40 W, coörd. 186.80/436.89. 
5 Bodem op ± 7,90 -f-. 
* Minstens 60 cm. 
' Het hoogste punt ligt op i 8,20 + . 
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sleuf was de situatie uiterst moeilijk te beoordelen, maar het liet zich aanzien, dat de 
muur van W. naar O. parallel heeft gelopen met de voorzijde van tempel II. De loodlijn uit 
een punt van de vlakke kant, die aan de N. zijde van de muur is gevonden, neergelaten 
op de lange as van de gothische kerk ( = korte as van tempel II) snijdt op ± n m de 
Z. kant van de trapfundering voor de Z. col. muur, ± 11,25 m t e n Ó. van de W. zijde 
van de W. trapwang; zie pi. 32^. 

In de sleuf werden bij de muur gevonden: ruwe brokken tufsteen (o.a. i 40x40 cm) 
en kalksteen, fragmenten van tegulae en imbrices en stukken muurschildering 1 ; meer 
Z.O. van de kerk kwamen stukken tegels (7 cm dik) en eveneens brokken kalksteen 
te voorschijn. 

In de eerste helft van December 1953 konden in dezelfde sleuf, toen deze naar het 
Westen was doorgetrokken, nogmaals resten van een Romeinse muur geconstateerd 
worden г. Het toen voor de dag gekomen steenmateriaal bestaat alleen uit tuf (3 5 X 
12X18 cm ; 2 2 X i i , 5 X 2 i cm ; min of meer wigvormig bekapte blokken). Van de muur, 
die wellicht niet helemaal is uitgebroken, was alleen een puinspoor te zien, dat ongeveer 
parallel leek te lopen met de lange as van tempel II. De loodlijn uit een punt van het 
puinspoor neergelaten op de lange as van de gothische kerk snijdt op ± 29 m de 
Z. muur van de toren, 1 m ten O. van de Z.W. hoek; zie pi. 32e. 

De muren, waarvan in September en December 1953 stukken zijn gevonden, Ujken 
loodrecht op elkaar te zijn gericht; of ze met elkaar in verband gebracht moeten wor
den, is geheel onzeker. In de sleuf lagen ze ongeveer 33,5 tot 34 m van elkaar verwij
derd. Er tussenin was in de profielen bijna overal een puinlaag waar te nemen, die hier 
en daar door begraving gestoord is; de gemiddelde dikte hiervan is 25 cm ( ± 8,90-
9,15 + ) . Tot de uit het puin afkomstige vondsten behoren een bronzen, draadvormige 
armband met twee verdikte einden, die voorzien zijn van enige verticale parallelle 
streepjes (diam. i 6,5 cm; de draad is aan de binnenzijde vlak en aan de buitenkant 
rond), twee fragmenten van een draadfibula, die nagenoeg identiek is met vondstnr. 354 
(pi. 38, 1 en p. 89), en een enkel stuk muurschildering 3. 

De mogelijkheid bestaat om in de toekomst op het terrein rond de kerk nog een uit
voerig onderzoek in te stellen; daarvan kunnen de reeds bekende muurresten het uit
gangspunt vormen. 

1 Zie hierover verder p. lo j s. 
2 Kaartblad 40 W, coörd. 186.80/436.89. 
3 Zie hierover verder p. 103 s. 
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DE MATEN DER TEMPELS 

In het vorige hoofdstuk l is meegedeeld, dat de uitwendige lengte van tempel 111,5 j -
11,60, de uitwendige breedte 8,70, de inwendige lengte 10,34-10,38 en de inwendige 
breedte 7,5 2 m bedraagt. 

Het lijkt verantwoord te zijn op grond van deze gegevens te zoeken naar de maat-
eenheid, welke aan het bouwplan ten grondslag ligt, al zijn we ons bewust van het 
hachelijke van een dergeüjke onderneming 2. Bij de bouw van de oudste tempel is 
waarschijnlijk een voet gebruikt van ± 29 cm 3; de maten van de uitwendige lengte 
en breedte zijn nl. een veelvoud van 29 cm. Indien dit juist is, dan is in het bouwplan de 
uitwendige lengte op 40 voet en de uitwendige breedte op 30 voet bepaald, terwijl 
de muurbreedte (58-60 cm) 2 voet, de inwendige lengte 36 en de inwendige breedte 
26 voet moest worden. 

Het totale oppervlak van de plattegrond van de tempel is volgens deze opvatting 
1200 vierk. voet geweest ( = % uncia, 1l3i actus quadratus of 1/21 iugerum) 4. 

Het meest opvallende van deze maten is de verhouding tussen uitw. lengte en uitw. 
breedte, die gelijk is aan 4 : 3 . Wellicht heeft men in verband hiermee bij de bouw van 
het heiligdom voor het uitzetten van de rechte hoeken z.g. driehoeken van Pythagoras 
geconstrueerd met zijden 3, 4 en 5 s. 

In hoofdstuk I I I β is een overzicht gegeven van de ter beschikking staande maten 
van tempel II. Wanneer we deze nader beschouwen, dan lijkt er als maateenheid een 
voet van ± 3 ° cm aan ten grondslag te liggen. De meeste maten zijn nl. een veelvoud 
van ± 3 0 cm; dit kan moeilijk toevallig zijn, al is de lengte van de Romeinse voet, de 
pes monetalis, in het algemeen 29,4-29,6 cm geweest7. Een maateenheid van 30 cm is 
ook door Heidenreich gevonden in de oudste periode van het amphitheater van Colonia 
Traiana 8. 

Hieronder volgt nu nogmaals een overzicht van de maten van tempel II, uitgedrukt 
in meters en in voeten van ± 3 0 cm. 

Breedte van de cellamuren: ± i,8o m = 6 voet 9. 

1 Zie p. 46. 
2 Cf. de woorden, die J. Durm in zijn boek 'Die Baukunst der Griechen' (Handbuch der Architektur Π, ι, 
Darmstadt 18922, p. 168) gewijd heeft aan de kwestie van het uit de bouwwerken afleiden van de bij de bouw 
gebruikte maateenheid: 'Ungefähres ist zu erreichen, nicht aber mathematisch Genaues!'. 
3 Over de normale lengte van de Romeinse voet, cf. infra. 
4 Cf. Fr. Hultsch, Griechische und romische Metrologie, Berlin i8822, p. 82 ss. en 702, Tab. IX. 
* Cf. Vitruvius IX, inleiding 6 en 7; Heidenreich p. 39 s. 
, Zie p. 58. 
7 Cf. E. Nowotny, Metrologische Nova, КІіо 24, 1931. Ρ· 247-294· 
8 Heidenreich p. 38 s. Voor een Romeinse voet van 30 cm, zie ook L. Hussong, Ein Brandgrab mit Bronze
massstab um 300 η. Chr., Festschrift fur August Oxé, Darmstadt 1938, p. 147-152; cf. С. F. Lehmann-Haupt, 
Nachwort zu Nowotnys Metrologischen Nova, Klio 24, 1931, p. 295-305, speciaal p. 302. 
• Boven de hoogste versnijding: ± i.5° m = j voet. 
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Lengte van de cella, uitw.: 15,85-15,90 m = 53 voet; inw.: 12,25-12,30 m = 41 voet. 

Breedte van de cella, uitw.: 12,82-12,86 m = 43 voet; inw.: 9,22-9,26 m = 31 voet. 

Breedte van de col. muren: i 1,50 m = 5 voet. 

Lengte van de rechthoek, die gevormd wordt door de col. muren, uitw.: 28,20-
28,25 m = 94 voet, inw.: 25,20-25,25 m = 84 voet. 

Breedte van deze rechthoek, uitw.: 23,10-23,15 m = 77 voet, inw.: 20,10-20,15 m 

= 67 voet. 

Breedte van de omgang, in het N. : 3,75 m = 12,5 voet, in het O.: ± 3,6o m = 
12 voet, in hetW. : 3,63-3,67 m = 12 voet, in het Z. : ± 5 , 5 5 m = 18,5 voet. 

Verbreding van W. col. muur tegenover aansluiting op Z. col. muur: 2,20X0,24 
(- 0,32) m; wanneer men deze maten vergelijkt met die van de er mee corresponderende 
verbreding van de O. col. muur [1,88 (-1,90) χ 0,33 (-0,36) m], dan mag men wel
licht veronderstellen, dat in het bouwplan de lengte van deze verbredingen gelijk is 
geweest aan de breedte van de col. muren ( = 6 voet), terwijl de breedte op 1 voet 
was bepaald. 

Lengte van de trapfundering ten Z. voor de cella : 5,90 m [waarschijnlijk is deze lengte 
in het bouwplan 5,70 m geweest ( = 19 voet), cf. p. 52]; diepte: 0,60-0,63 m = 
2 voet; afstand van W. zijde tot Z.W. hoek van de celia: i 3,40 m [in het bouwplan 
vermoedelijk 3,60 m ( = 12 voet), cf. p. 52 en] afstand van O. zijde tot Ζ.O. hock van 
de cella: 3,60 m = 12 voet. 

Lengte van de trapfundering ten Z. voor Ζ. col. muur: 20,10-20,15 m = 67 voet; 
diepte: 2,70-2,75 m = 9 voet. 

Afmetingen van de trapwangen, aan W. zijde: 2,50 Χ ± 1,50 m [in het bouwplan 
waarschijnlijk 2,40χ ± 1,5° m ( = 8 χ 5 voet), cf. afm. van de trapwang] aan O. zijde: 
2,4oX ± M 0 rn = 8 x 5 voet. 

Totale lengte (van de rechthoek, die gevormd wordt door de col. muren + de diepte 
van de grote trap): 30,90-30,95 m = 103 voet. 

Totale lengte van W. col. muur + W. trapwang: 30,70-30,75 m [in het bouwplan 
waarschijnlijk 30,60 m ( = 102 voet), cf.] totale lengte van O. col. muur + O. trapwang: 
30,60-30,65 m = 102 voet. 

Wanneer men met behulp van enige van bovenstaande gegevens de omtrek van de 
tempel berekent, krijgt men als verrasssende uitkomst: (103 -j- 77 voet) X 2 = 360 
voet = 72 passus = 3 actus. 

Vervolgens valt er iets zeer opmerkelijks te constateren met betrekking tot de uit
wendige afmetingen van tempel I en de inwendige van de celia van tempel II. Terwijl 
immers, als we het juist zien, de uitwendige lengte en breedte van het oudste heiligdom 
resp. 40 en 30 voet zijn, is de inwendige lengte van de cella 41 en de inwendige breedte 
31 voet. We menen te mogen aannemen, dat dit niet louter toeval is, maar dat men bij 
het maken van de plannen voor de bouw van tempel II bewust is uitgegaan van de af
metingen van het oudste heiligdom. In dit verschijnsel komt o.i. een samenhang tot uiting 
tussen de bouw van de tweede en die van de eerste tempel; beide bouwwerken zijn 
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o.a. door hun afmetingen met elkaar verbonden geweest. Tegelijkertijd blijkt hieruit 
duidelijk de nog betrekkelijk grote omvang van de 'kleine' tempel I. Rondom de resten 
van dit heiligdom had men de grote tempel kunnen bouwen, zó dat de cella de funda
menten van het oudste gebouw precies zou hebben omsloten. Ofschoon men het cen
trum van de nieuwe tempel vermoedelijk nauwkeurig heeft willen situeren boven dat 
van de oude cultusplaats, is dit niet gebeurd; de reden is te zoeken in bezwaren van 
technische aard. Wanneer men vlak naast de muren van tempel I de funderingssleuven 
had gegraven voor de cellamuren van tempel II, die veel dieper gefundeerd moesten 
worden dan de muren van tempel I, dan zou dit zeer grote moeilijkheden met zich 
mee hebben gebracht wegens het gevaar voor instorting van de oude funderingsmuren. 
In plaats van rondom de muren van tempel I te bouwen is men, onder vermijding van 
het bovengenoemde gevaar, zó te werk gegaan, dat een zo groot mogelijk deel van het 
grondvlak van de oudste tempel binnen de cella van het nieuwe heiligdom is komen 
te liggen, en een zo gering mogelijk gedeelte van de fundering en de vloer van het 
oudste gebouw in verband met het graven van de fundamentsleuven voor de cella
muren is afgebroken; het stuk van het grondvlak van tempel I, dat niet door de cella 
bedekt werd, kreeg daarbij een plaats in het Z. deel van de omgang. De ligging van 
tempel II, die nagenoeg op dezelfde wijze georiënteerd is als tempel I, zal overigens 
uiteindelijk ook bepaald zijn door de naaste omgeving, ten opzichte waarvan hij natuur
lijk zo goed mogelijk gesitueerd zal zijn. 

De heiligdommen van Eist vormen een prachtig voorbeeld van continuïteit in de 
cultus. Nadat de oudste tempel met zijn eenvoudige rechthoekige plattegrond ver
woest was, heeft men bij de bouw van het tweede heiligdom, ongetwijfeld vooral uit 
religieuze overwegingen, de cultusplaats gehandhaafd en tevens alles in het werk ge
steld om van de overblijfselen van de eerste tempel zo weinig mogelijk te vernielen 1. 
Daarbij is ook, voor zover de omstandigheden het toelieten, het centrum van het nieuwe 
heiligdom boven dat van het oude geplaatst. Bovendien is men, naar het schijnt, hoewel 
de tweede tempel belangrijk uitgebreider en aanzienlijker moest worden dan de eerste, 
bij het maken van de bouwplannen uitgegaan van de afmetingen van het oudste heilig
dom 2. 

Bij een verdere beschouwing van de maten van tempel II kan men nog constateren, dat 
de lengte-as van het heiligdom, gerekend van de N. zijde van de N. col. muur tot de 
Z. zijde van de Z. col. muur, door de Z. zijde van de N. cellamuur, de breedte-as van 
de rechthoek die gevormd wordt door de col. muren, en de Z. zijde van de Z. cella
muur in vier gelijke delen wordt verdeeld, die ieder i 23,5 voet of 7,05 m groot zijn. 

Men zou kunnen vermoeden, dat aan de plattegrond van deze tempel een meetkundige 
constructie ten grondslag ligt, en wel die van een hexagram; dit kan geconstrueerd 
zijn in een cirkel, waarvan het middelpunt samenvalt met het snijpunt van de lange en 
de brede as van de door de col. muren gevormde rechthoek, en waarvan de diameter 
gelijk is aan de lange, tevens symmetrische as ter lengte van de afstand van de N. zijde 
van de N. col. muur tot de Z. zijde van de Z. col. muur (94 voet). Aan de andere kant zijn 

1 Cf. in dit verband de favissae, p. 5 5 ss. 
2 Het is van belang ook in andere gevallen te zoeken naar een eventueel verband tussen de afmetingen van 
twee boven elkaar gebouwde heiligdommen; cf. Altbachtal ι, Umschlagbild nr. 1 en 2, en 8 en 9 (de kapellen 
Ρ en Q op Taf. ι) . 
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we er echter van overtuigd, dat het onmogelijk is een dergelijk vermoeden tot zekerheid 
te verheffen; de daarvoor nodige, minstens bij benadering precieze gegevens omtrent 
het bouwplan kunnen door de resten der fundamenten niet worden verschaft, zodat 
een betrouwbaar onderzoek naar de proporties in de plattegrond en de wijze, waarop 
deze verkregen zijn, niet kan worden uitgevoerd 1. We volstaan hier daarom met de 
vermelding van de mogelijkheid, dat bij het ontwerpen van het bouwplan een hexa-
gramconstructie is gebruikt en dat daarvan diverse maten van de tempel zijn afgeleid. 

Proporties, die beheerst worden door een meetkundige, op één 'grondmaat' geba
seerde constructie, komen, naar het schijnt, o.a. in de klassieke bouwkunst zeer veel 
voor 2. Ten aanzien van het onderzoek van de proporties van Romeinse bouwwerken 
in de Rijnstreek heeft H. Mylius zich zeer verdienstelijk gemaakt3. Hij heeft gewezen 
op het feit, dat vele Gallo-Romeinse tempels proporties vertonen, die meetkundig ge
bonden zijn aan de regelmatige zeshoek of de regelmatige achthoek 4. 

1 Cf. Schhkker p. 43 ss.: 'Zur Nachmessungsmethode'. 
2 Cf. О. Wolff, Tempclmasse - das Gesetz der Proportion in den antiken und altchristlichen Sakralbauten, 
Wien 19322, E. Mossel, Die Proportion in Antike und Mittelalter I, München 1926, en II (= Urformen des 
Raumes als Grundlagen der Formgestaltung), München 1931, Th. Fischer, Zwei Vortrage über Proportionen, 
Munchen-Bcrlm 1934. Zie echter ook de cntiek op het werk van de velen die htbben willen bewijzen, dat de 
proporties van antieke bouwwerken hetzij langs rekenkundige, hetzij langs meetkundige weg zijn bepaald, bij 
Schhkker p. 34 ss. 
3 Cf. o a Mylius 4, p. 60 ss. 
* Zie Mylius 2, p. 77, n. 1. Cf. Mylius 3, p. 12, n. 1 ; Mylius 4, p . 60 s. en speciaal Altbachtal 2, p . 172 ss. 



H O O F D S T U K V 

DE VONDSTEN 

Α. VONDSTENLIJST 
Afkortingen: 

Beend. 

Beh. bij 

Bouwfr. 

Br. 

Br. m. 

Col. 

Gev. 

Gl. 

Gladw. 

Hold. 

H.w. 

Inh. 

Karol. 

M.E. 

beenderen. 

behorend bij (maar niet afgebeeld 

bouwfragment(en). 

brons. 

bronzen munt. 

colonnade. 

'gevernist' aardewerk. 

glas. 

gkdwandig aardewerk. 

Holdeurns aardewerk. 

hoogst waarschijnlijk. 

inheems aardewerk. 

Karolingisch aardewerk. 

op). 

middeleeuws aardewerk of middeleeuwen. 

Merov. 

Mod. 

Muursch 

О.1. 
O.m. 
O.v. 
Rom. 

Ruww. 
Т.п. 
T.r. 
T.s. 
Wrs. 

Zilv. m. 
? 

Merovingisch aardewerk. 
modern aardewerk. 
fragment(en) van muurschilderingen). 

of iets later. 
onder maaiveld. 

of iets vroeger. 
Romeins(e tijd). 

ruwwandig aardewerk. 
terra nigra. 
terra rubra. 

terra sigillata. 
waarschijnlijk. 
zilveren munt. 

onzeker. 

Vondstnr. 

7 
18 

25 
24 
27 
28 
31a 

b 
lia 

b 
с 

$6a 
b 
e 
d 
e 

f 
37 
39« 

b 
40a 

b 
с 
d 

' . ƒ , * 
h 
i 

Vondst-
karakteristiek 

Ruww. Hold. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Karol. 
Ruww. 
Gladw. 
Ruww. 
Gev. 
Gladw. 
Ruww. 
Gev. 
Gladw. 
Ruww. 
Ruww. 
Inh. 
M.E. 
M.E. 
Ruww. 
Ruww. 
Gev. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. 
M.E.? 
Beend. 

Aßeelding 

PI. 38, 54 
PI. 38, 42 

PI· 37. 32 
PI. 38, 68 
PI. 38, 48 
PI. 37. 28 

PI. 37. 7 en pi. 38, 47 

PI. 38, 63—64 

PI. 38, 60 

Vindplaats 

N. deel koor 
Z.W. deel koor 
N. deel koor 
Midden schip 
Z. deel schip, losse grond 
Midden schip, W. deel 
Midden koor 

Midden koor 

N. deel koor 

Midden koor 
Midden koor 

Midden koor 

Hoogte, zo 
mogelijk t.o.v. 

N.A.P. 

10,18 + 
9.6° + 
9.6° + 
9.6° + 

9.37 + 

9.37 + 

9.37 + 

9.37 + 
9.37 + 

9.37 + 

Datering 

7 0 - ± i°5 
Rom. 
Rom. 
Wrs. I 

ШВ-ІХЛ 
I-II 
lla-b 
Rom. 
II 
Rom. 
Rom. 
Π 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 

ПІВ-ІХЛ 
тв-іхл 

II 
Ib-e 
ІІ-ПІ 
IB o.v. 
Ы? 
Id-ÏL·? 
Rom. 
II? 



66 DE V O N D S T E N 

Vondstnr. 

40A 
В 

4 i 
45 

4б 

48 
5 Od 

b 
с 

52 

53 

55 

57 
64 
уод 

¿ 
с 
d 
e 

ƒ 
¿ 
¿>' 
^ 
¿ 
/ 
от 

A 
В 
С 

77 
84^4 
84В 
»5 
»7 

88 
89 

90 

95 
94 
96a 

ГЛшЛг/-
κ UnUJt 

karaktenstiek 

Bouwfr. 
Bouwfr. 
Vroeg-M.E. 
Bouwfr. 

Bouwfr. 

Ruww. Hold. 
Gladw. 
Ruww. 
Inh. 
Bouwfr. 

Bouwfr. 

Beend. 

Bouwfr. 
Muursch. 
Bouwfr. 
Ruww. 
T.s. 

Т.п. 
Gev. 
Gev. 
Gev. 

Gladw. 
Gladw. 
Ruww. 
Ruww. Hold. 
M.E. 
Merov.-M.E. 
M.E. 
Beend. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Muursch. 
Ruww. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Gladw. 
Br m. 

Zilv. m. 
Zilv. m. 

Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 

Afbeelding 

PI. 41, 36 
PI. 40, 22 

PI. 29e 3; pi. 30, 7; pi. 

41.49 
PI. 29e 1 ; pi. 41, 47 en 

42.47 

PI. 40, 27 en 42, 27 

PI. 41, 38 

PI. 40, 9 
Beh. bi) pi. 22 
PI. 41, 39 
PI· 38. 57 

PI. 37. " 

PI. 38, 40 

PI. 38, 71 

PI. 40, 23 
PI. 41,43 

Beh. bij pi. 20 
PI. 38, 56 
PI. 41, 52 

PI. 37. 26 
PI- 38, 37 

Vindplaats 

Midden koor 
Cella 

Tussen W. muur cella-W. 
muur tempel I 

Cella 
N.W. hoek cella 

Schip, tussen W. muur cella-
W. muur col. 

Tussen W muur cclla-W. 
muur tempel I 

N.W. 'favissa' tussen W. muur 
cella-W. muur col. 

N. deel toren 
Onder bodem v. putje, beh. 

bij goth. kerk, in Z.W. deel 
v. schip, W. v. vermoede
lijke W. muur v. prae-ro-
maans schip 

N.O. deel toren 
Z.O. v. cella binnen col. 

Z.O. v. cella binnen col. 
O. v. Z. ingang kerk ( = 

Mariaportaal) boven (uit
gebroken) Z.O. hoek tem
pel I 

Midden koor, O. deel 
Op overgang ν. N muur 

tempel l-vloer tempel I 
N.O. deel toren 
O. v. kerk 
Z.O. v. Z. ingang kerk 
Z.O. v. Z. ingang kerk 

Hoogte, ζφ 

mogelyk t.o.v. 
N.A.P. 

9.37 + 
Bovengrond 

Bovengrond 

Bovengrond 

Bovengrond 

10,50 + 
i°,l(>-9,l° + 

10,20 + 

11.З 0 l· 

",45 + 
",3° + 

9.76 + 

10,00 + 

10.75 + 
1,40 o.m. 
1,40 o.m. 

Datering 

Rom. 
Rom. 

Rom. 

Rom. 

70-4; 105 
Ы-ІІд' 
Rom. 
Rom. 
Rom. 

Rom. 

Rom. 
Rom. 
Rom. 
II? 
IIB 

Id-11A> 
II 
IIB 
IBO/190-na 

midden Ш 
Rom. 
I P 
Rom. 
70-+ 105 

ІШ-IXf 
VIIIB-IXB 

Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Ub-d 
M.E. 
Rom. 
Rom. 
9 na Chr.-

70-79 
i ιοί ν. Chr. 

Π? 
Ua-b 
Π 
Ъ-с 



V O N D S T E N L I J S T 6? 

Voiidstnr. 

96b 

99 
τοοα 

b 
с 
d 
e 

IO} 

1 0 9 

" J 

125 
128 

1 3 0 

ЧУ 
1 4 0 

141 

144Д 

b 
с 
d,e 

f 
149 
1 5 2 

154 

155.3 

b 
156Д 

b 
с 
d 

А 
В 
С 

158 

Іб2 

l ó j 
164Л 

В 
іб7 

17° 

lyza 

Vondst-
karakteristiek 

Gladw. 
Ruww. 
Gev. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
Gladw. 
Muursch. 

Gladw. 

H.w. fijn Hold. 
Gladw. 
Т.п. 
Gladw. 
Bouwfr. 

(p. I 5 6 , 2 D ) 
Gladw. 

Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
M.E. 
Beend. 

Gladw. 
Muursch. 
Gladw. 
Gladw. 
Т.п. 

Gladw. 
Gladw. 
Inh. 
Beend. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Br. 

Muursch. 

Beend. 
Bouwfr. 

Bouwfr. 
Beend. 

Muursch. 
Bouwfr. (p.i 56 

zA en E) 
Muursch. 
Gladw. 

Afbeelding 

И · 37, 17 

PI. 37, 12 
PI. 38, 69 
PI. 38,74 

PI. 21; pi. 2 4 , 6 

PI. 37, 2 
PI. 38, 34 
PI. 37, 8 
PI. 38, 39 

PI· 37. 27 

PI· 37, M 

PI. 38, 67 

PI. 38,33 
PI. 20, 6 
PI. 37, 29 
PI. 38, 4! 
PI· 37. 5 

PI. 40,10 en 42, 10 
PI. 41, 51 
PI. 40, 28 
PI. 38, 5 

Beh. bij pl. 20 

PI. 40,12 en 42, 12 

PI. 40, 16 

Beh. bij pl. 20 

Beh. bij pl. 20 

И· 37, 23 

Vindplaats 

W. v. Z. ingang kerk 
N. zijde koor 

N.O. deel toren 
Z.O. v. kerk boven O. muur 

col. 
Schip, N.O. deel, tussen cella-

O. muur col. 
Z. v. kerk, O. v. O. muur col. 
Z. v. kerk, O. v. O. muur col. 
Schip, Z.O. deel 
O. v. kerk 
Z. v. kerk tussen Z. muur 

cella-Z. muur col. 
Schip, vlak ten W. v. W. 

muur col. 
Bij Z.O. hoek cella, O. zijde 

O. v. kerk 
Schip tussen W. muur cella-

W. muur col. in puin v. 
Z. favissae ( ?) 

Z.O. hoek cella 

O. ν. kerk 

Z.O. v. kerk, O. v. O. muur 
col. 

N.Z. sleuf in tempel I, W. v. 
O. muur cella 

N.Z. sleuf in tempel I, W. v. 
O. muur cella 

Ζ. ν. Z.O. hoek cella 
Schip tussen W. muur cella-

W. muur col. 

N. v. Z. muur col., W.O. 
sleuf 

N. v. Z. muur col., W.O. 
sleuf 

N. v. Z. muur col. tegen W. 
muur col., W.O. sleuf 

Hoogte, %о 
mogelijk t.o.v. 

N.A.P. 

1,60 o.m. 

9,85 + 
9,60 + 

1,20 o.m. 
1,30 o.m. 

9,85 + 
9,5° + 

10,00 + 

10,25 + 

9,03 + 

9,35 + 
10,00 + 

8,03 + 

9.3° + 

8,7° + 

8,65 + 

8,30 + 
9,4° + 

9,00 + 

9,15 + 

8,95 + 

Datering 

Claudius o.l. 
Rom. 
Id-U 
X-XH 
IXB-XII 
XII 
± 1400 
II? 
Rom. 

U? 

7 0 - + I05 
ІІ-Ш 
Midden І - Ш 
Flavü-II? 
Rom. 

Па-b 

Tiberius 
Ы-ΙΙβ? 
Ib-d 
Midden I-IL4 
II? 
XI-XII 

II-III 
Rom. 
lla-b 
II? 
Claudius-If 

Rom. 
II? 
Rom. 

Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 

Rom. 

Rom. 

Rom. 

Rom. 
Rom. 

Rom. 
IIA 



68 DE V O N D S T E N 

Vondstnr. 

jjib 
с 
d 

175" 

Ъ 
с 

174* 

* 
с 

I7J 

178 

ι8οα 
Kd,e 
с 

f 

182 

183α 

b 
с 

і 8 5 

187e 
b 
с 

ι88 
190 
191 
192 
194 
1 9 И 

В 
С 

197 

198 

1990 

b 
с 
d 

Vondsl-
karakteristiek 

Gladw. 
Gladw. 
M.E. 
Muursch. 
Ruww. 

Inh. 
M.E. 
Muursch. 
Gladw. 

Gladw. 
Ruww. Hold. 
Muursch. 
Inh. 

Muursch. 

Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. 
Muursch. 
Bouwfr. 

Т.п. 

Gladw. 
Inh. 
Beend. 
Bouwfr. 
Muursch. 
Beend. 
Muursch. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. Hold. 
Beend. 
Muursch. 
Beend. 
Br. m. 
Beend. 
Beend. 
Beend. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
M.E. 

Bouwfr. 
(p.i 56,2E) 

Bouwfr. 

Т.п. 

Gladw. 
Ruww. Hold. 
Ruww. 

Aßeelding 

Beh. bij pi. 20 

PI. 20, 5 

PI. }7> " 

PI. 38, 58 
Beh. bij pi. 20 

PI. 20, 5; pi. 21; pi. 23 

PI. 37,16 

PI. 38,49 
Beh. bij pi. 20 
Pi. 40, 11 

PI. 37, io 

PI. 38, 62 

Beh. bij pi. 20; pi. 21 

PI. 20, 1 en j ; pi. 21 

Beh. bij pi. 20 

PI. 40, 32 
PI. 40, 34 
PI-41, 35 
PI. 38, 72 

PI. 37. 6 

Vindplaats 

Ζ. ν. Ζ. kerkingang, W.O. 
sleuf 

Binnen col., Z.O. hoek, W.O. 
sleuf 

N. v. Z. muur col., W.O. 
sleuf 

Schip, tussen W. muur cella-
W. muur col., W.O. sleuf 

Z.W. hoek col., W.O. sleuf 

Schip, tussen W. muur cella-
W. muur col., W.O. sleuf 

N. v. Z. muur col., W.O. 
sleuf 

N. v. Z. muur col., W.O. sleuf 

N. v. Z. muur col., W.O. sleuf 

N. v. Z. muur col., W.O. sleuf 
N. v. Z. muur col., W.O. sleuf 
N. v. Z. muur col., W.O. sleuf 
N. v. Z. muur col., W.O. sleuf 
N. v. Z. muur col., W.O. sleuf 
Sacristie 

Z. v. kerk, boven W. muur 
col., W.O. sleuf 

Z. v. kerk, boven W. muur 
col., W.O. sleuf 

Z. v. kerk, boven W. muur 
col., W.O. sleuf 

Hoogte, %p 
mogelyk t.o.v. 

N.A.P. 

8,95 + 

9,20 + 

9,20 + 

9.04 + 

8,80 + 

9,1° + 

8,65 + 

8,85 + 

8,80 + 

8,90 + 
9,00 + 
8,75 + 
8,75 + 
8,40 + 

Vlak o.m. 

9,00 + 

8,80 + 

8,70 + 

Datering 

Π 
Rom. 
ΧΙ-ΧΠ 
Rom. 
II 

Rom.? 
± 1400 
Rom. 
Midden l-Ic 

II? 
7 0 - ± IOJ 
Rom. 
Rom.? 

Rom. 

Claudius-Nero 
Rom. 
Ъг-с 
І 70 о. .-ПА 
Rom. 
Rom. 

W-IIe? 

Rom. 
Rom. 

Rom. 
Rom. 

Rom. 
IB? 
II-III 
7 0 - + 105 

Rom. 

77-78 

Rom. 
Rom. 
Rom. 

ІШ-ІХс 

Rom. 

Rom. 

Flavii-IM 

Rom. 
7 0 - ± 105 
ПА? 
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Vondstnr. 

199Í 

2 0 4 

20J 

2 0 6 
207л 

b 
с 

208 
209 
2 1 0 

2 1 1 

21 за 

Ь 
с 

214 

21? 

217 

2 2 2 

224 

22б 

227 

228 
2 } 0 

231 

232 

233 

234 

23 je 
b 
С 

d 

' . ƒ 
i 

236 

karakteristiek 

Mod. 
Beend. 
Br. 

Bouwfr. 

Gev. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. 
Beend. 
Muursch. 
Muursch. 
Muursch. 
Gladw. 

Gladw. 
Ruww. 
Muursch. 

Beend. 

Muursch. 

Bouwfr. 
(p. 156 , 2) 

Bccnd. 

Beend. 

Beend. 

Muursch. 
Muursch. 

Muursch. 
Beend. 

Beend. 

Muursch. 
Gev. 
Bouwfr. 

(p. 156,2) 
Muursch. 
T.s. 

Т.п. 
Gev. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. 
Ruww. 
Beend. 
Muursch. 
Beend. 

Afbeelding 

PI. 38, 2 

PI. 27, } en 28, 3 ; pi. 
39, 1 en 42, 1 

PI. 38, 51 

PI. 2 1 ; pl. 23 
PI. 21; pl. 22; pl. 23 
PI. 21; pl. 22; pl. 23 
PL 57. zi 

PI. \ib en 22; pl. 23; 
Pl- 24. 7 

Pl. 18л en 2i ; pl. 23 

Pl. 41, 54 

Pl. 23 
Pl. 21 ; pl. 22; beh. bij 

pl. 23 
Beh. bij pi. 21 

PI. 22 

P. 19e; pl. 22; pl. 23 

PI. 24, ioa 
PI. 37, ι 

PI· 37, 14 
PL 37, 25 

PI. 22; pl. 23 

Vindplaats 

Schip, W.O. sleuf tussen 
W. muur cclla-W. muur 
col., Ν. ν. O.W. profiel 

W. deel koor, W.O. sleuf 

O. deel koor 
W. deel koor 

W. deel koor, W.O. sleuf 
Cella 
Cella 
Cella 
Schip, tussen W. muur cella-

W. muur col. 

Schip, tussen W. muur cella-
W. muur col. 

Schip, W. v. W. muur col., 
W.O. sleuf 

Schip, W. deel 

Schip, tussen O. muur cella-
O. muur col., W.O. sleuf 

Schip, tussen O. muur cella-
O. muur col., W.O. sleuf 

Schip, tussen W. muur cella-
W. muur col., W.O. sleuf 

Schip, W. deel, W.O. sleuf 

Schip, W. deel, W.O. sleuf 
Cella, W.O. sleuf, N. v. tem

pel I 
Schip, tussen O. muur cella-

O. muur col., W.O. sleuf 
W. deel koor, W.O. sleuf 
O. deel koor, W.O. sleuf 

Koor, O. v. muur tussen 
voor- en achtercrypt, W.O. 
sleuf 

O. deel koor, W.O. sleuf 

W. deel koot, W.O. sleuf 

Hoogte, zo 
mogelijk t.o.v. 

N.A.P. 

8,73 + 

9,25 + 

9,00 + 
9.00 + 

9,00 + 

8,80 + 

8,85 + 

9,70 + 

9,20 + 

8,85 + 

8,50 + 

8,50 + 

8,70 + 

8,85 + 
8,50 + 

8,65 + 

9,00 + 
8,90 + 

8,60 + 

8,60 + 

8,6j + 

Datering 

XVI-XVII 

Laatste decen
nia v. Chr.-
± 7 0 

Rom. 

Id-U 
II 
Rom. 
Flavü-IM 

Rom. 
Rom. 
Rom. 
Middcnl-Ir 

Rom. 
Rom. 
Rom. 

Rom. 

Rom. 

Rom. 
Rom. 

Rom. 

Rom. 
Ы-П 
Rom. 

Rom. 
Vespasianus 

II? 
Π o.l. 
Id-Ua 
Rom. 
Rom. 
Flavü-II? 

Rom. 
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Vondslnr. 

»37 

24}<ä 
b 
с 
d 
e 

245 
246 

247 

257 
258 

259 

260a 
b 
с 
d 
t 

261 

273a 
b 

ιηβΑ 

В 
С 
D 
E 
F 
G 

277 

278 
2 8 ! 

282 

28j 
284 
287 
288a 

b 
с 
d 
e 

291 

295 

Vondst
karakteristiek 

Beend. 

Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. 
Ruww. 
Beend. 
Muursch. 

Bouwfr. 

Gl. 
Ruww. 

Beend. 
Muursch. 

Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. 
Ruww. 
Becnd. 
Beend. 

Gev. 
Ruww. 
Bouwfr. 

Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Br. 

Gladw. 
Riviersteentjes 

Beend. 

Muursch. 
M.E. 
Bouwfr. 
Br. 
Gev. 
Ruww. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
Inh. 

Bouwfr. 

Afbeelding 

Ρ1·37,3ΐ 
И · ?8, 35 

PI· 38, 55 

Beh. bij pi. 20 

Beh. bij pi. 23 

PI· 38, 44 
PI. 38, 36 

PI. 2 5 

PI. 40, 31 

PI. 40, 32 
PI. 40, 33 

PI. 40, 18 
PI. 40, 17 
PI. 40, 25 

PI. 38,4 

PI· 37. 30 

PI. 23 
И· 38, 73 
PI. 40, 24 
PI. 38, 3 

PI. 38, 70 

Vindplaats 

Schip, W. v. W. muur col., 
W.O. sleuf 

O. deel koor, W.O. sleuf 

O. deel koor, W.O. sleuf 
Cella, N.Z. sleuf in tempel I, 

onder vloer tempel I 
Cella, N.Z. sleuf in tempel I, 

onder vloer tempel I 
O. deel toren, W.O. sleuf 
Cella, Ν. ν. tempel I, W.O. 

sleuf 

Uitgebroken N.W. hoek tem
pel I 

O. deel koor, W.O. sleuf 

O. deel koor, O.W. profiel, 
hoofdmeethjn 2,20 m 

N. deel toren 

Tussen N. muur celia en N. 
muur col. 

Schip, tussen W. muur cella-
W. muur col., O.W. pro
fiel, hoofdmeetlijn 35,40 m 

N.Z. sleuf, N. v. kerk 
Schip, tussen W. muur cella-

W. muur col., W.O. sleuf 
Schip, N.W. 'favissa' tussen 

W. muur cella-W. muur 
col. 

W.O. sleuf, W. v. toren 
N. v. kerk, bij N. col. muur 
Z. v. Z. ingang kerk 
W. v. toren 

O. deel koor, O.W. profiel, 
hoofdmeetlijn 6,50 m 

Koor, O.W. profiel, hoofd
meetlijn 4,60-7,10 m 

Hoogte, φ 
mogelyk t.o.v. 

Ν.Λ.Ρ. 

9>20 + 

9.19 + 

9,00 + 
9,00-9,20 + 

8,90 + 

9.40 + 

9,00 + 

8,50 + 

8,70 + 

8,80 + 

10,00 + 

7,55 + 

7.15 + 

9,5° + 

9,00 + 

9,60 + 

8,60 + 

8,80 + 

Datering 

IIB 
IIB(o.v.?) 
Rom. 
llb-d 
Rom. 

Rom. 

Rom. 

І І - Ш 
Rom. 

Rom. 

ΙΙ*-ί 
IIB (о.v.?) 
Rom. 
Rom. 
Wrs. Rom. 

Iß-IIa 
Midden Ι-ΙΙΛ? 
Rom. 

Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Overgang 

Bronstijd-
Ijzertijd 

Ub-c 

Rom. 
IX 
Rom. 
? 
Id-ll 
II? 

ІШ-IXf 
dr 4 0 0 
XV 
l-II 

Rom. 
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Vondsinr. 

294 

295 

296 

300 

3 0 2 e 

b 
e 
d 
e 

f 

304 

310 

ЗЧ 
3I5-J 

b,c 
d 
e 

A 
В 

Зіба 
* 
с 

Зі8 

320 

3^2 

3^3 

324а 

* 
с 
d 
e 

f 
g 
h 
¡ 

325Д 

b 
с 
d, e, f, h 

i 

ЛУппАгІ-
ìr UTÌCij ι 

karakteristiek 

Ruww. 

Bouwfr. 

Ruww. 

Br.m. 
Т.п. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. 
Inh. 
Inh. 
Beend. 
Bouwfr. 
Muursch. 
Gev. 
Bcend. 
Bouwfr. 
Muursch. 
Т.п. 
Gladw. 
Ruww. 
M.E. 
Beend. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Т.п. 
Gladw. 
Ruww. 
Br. 
Beend. 

Beend. 

Beend. 

T.r. 

Gev. 
Gev. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 
Ruww. Hold. 
Ruww. Hold. 
Beend. 
Gev. 
Gev. 
Gladw. 
Gladw. 
Gladw. 

Afbeelding 

PI. 40, 19 

P I . 38,59 

PI. 38,43 

PI. 38, 65 

PI. 41, 41 

PI. 24, 3¿en 5 
Pl-37. 13 

PI. 40,14 
PI. 23 
PI. 37, 9 

PI. 38, 50 
PI. 38, 76 

PI. 40, 8 
PI. 40, 1 5 

И· 37, 4 

PI. 38, 46 
PI. 38, 6 

PI. 37, 3 

PI· 37. 19 
PI. 37, 20 

PI- 38, 53 
PI. 38, 52 

PI. 37, 18 

Vindplaats 

O.W. profiel, hoofdmeetlijn 
2,70 m 

O. ν. kerk, O.W. profiel, 
hoofdmeetlijn — 8,40-
— 8,6o m 

O. ν. kerk, O.W. profiel, 
hoofdmeetlijn — 6,60 m 

O. deel koor 
Z. v. Z. ingang kerk 

Binnen col., Z.O. hoek 

Sacristie 
Sacristie 
Binnen col., Z.O. hoek 

Binnen col., Z.O. hoek 

O. v. Z. muur col. 
Cella, W.O. sleuf, N. v. tem

pel I, 1,50 m Ν. ν. hoofd
meetlijn (32,28 m) 

Cella, W.O. sleuf, N. v. tem
pel I, 1,80 m Ν. ν. hoofd
meetlijn (26,55 m ) 

Cella, W.O. sleuf, N. v. tem
pel I, 1,80 m N. van hoofd
meetlijn (25,70 m) 

Binnen col., Z.O. hoek 

Binnen col., Z.O. hoek 

Hoogte, z« 
mogelyk t.o.v. 

N.A.P. 

8,20 + 

9,60 + 

9,16 + 

9,5° + 
7,8o + 

9.5° + 

9.5° + 
9,10-9,50 -h 
9,25 + 

9,00 + 

9,25 + 
8,5° + 

8,54 + 

8,60 + 

9,20 + 

9,00 + 

Datering 

Rom. 

Rom. 

II 

141-161 

1В-Ш o.v. 
IIB-III 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 

Rom. 
Rom. 
II 

Rom. 
Rom. 
IB-IIe? 
Rom. 
Flavii-IL4 
IXB-XII 

Rom. 
Rom. 
IB-Ib? 
Rom. 
Rom. 
Rom. 

Augustus-
Tiberius 

L/-II 
Flava o.l. 
Ь/-Пв? 
Claudius-Ii 
Claudius-Ic 
Rom. 
7 ° - ± i°S 
7 ° - + I 0 5 

Id-lIA 
Rom. 
Midden I-If 
Rom. 
II 



72 DE V O N D S T E N 

Vondsínr. 

325' 

} 2 б Л 
В 
С 

ЗЗі 

335 

Ззба 

Ь,с 
d 
e 

337 

342 
346 

347 

348 
352л 

Ь 

ill 

354 

357 
361 
363 
364 
365 
366 
367 
371 

373 
374 
375 
376 
377 
378-4 

В 
С 

379 

38о 

38і 
382 

Vondst-
karakttnstiek 

Ruww. 
Bccnd. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Muursch. 

M.E. 
Bouwfr. 
Ruww. 

Gladw. 
Ruww. 
Ruww., h.w. 

Hold. 
Bccnd. 
Muursch. 
Muursch. 

Beend. 
Beend. 

Gladw. 
Beend. 
Muursch. 
Gladw. 
Inh. 
Beend. 
Muursch. 
Br. m. 

Br. 

Muursch. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Muursch. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 

Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr. 

Bouwfr. 

Bouwfr. 
Bouwfr. 

Aßeelding 

PI. 40, 20 

PI. 41. 37 
PI. lia en 21; pi. 22; 

pi. 19a en 23; pi. 
24. 4 

PI· 38. 75 

Pi. 38, 61 

PI. 38, 45 
PI. 38, 38 

PI. 22 
PI. 21; pi. 22; pi. 23; 

pi. 24, I2f 

И- 37. 24 

Beh. bij pi . 20 

Pi. 20, α en 11 

PI. 38,1 

PI. 20, 6 

PI. 41, 42 
PI. 20, 7 

PI. 4 0 , 1 3 
PI. 40, 21 en 42, 21 
PI. 40, 30 en 42, 30 
PI. 40, 29 
PI. 29Д 2 en f; pi. 30, 

2; pl· 41.44 en 42,44 
PI. 40, 26 

PI. 30, 3 en 8; pi. 41, 
46 

PI. 29e; pi. 41, 48 en 
42, 48 

PI. 30, 4 ; pi. 41, 50 
PI. 27, 1; pi. 28, 2 ; pi. 

39.7 

Vindplaats 

Z.W. v. Z. ingang kerk 

Schip, Z. zijde 

Binnen col., Z.W. hoek 

Binnen col., Z.W. hoek 

Schip, Z. zijde, tussen O. 
muur cella-O. muur col. 

N.Z. sleuf, N. v. kerk 
Schip, tussen O. muur cella-

O. muur col. 
Toren 

Z. v. Z. ingang kerk 

Z. v. Z. muur col., boven 
trapfund. 

Z. v. Z. muur col., boven 
trapfund. 

Z. v. Z. ingang kerk 

Hoogte, ¡ρ 
mogelyk t.o.v. 

N.A.P. 

8,40 + 

8,30 + 

9,5o + 

8,80 + 
9,43 + 

9,50 + 

9,00 + 

9.1 0 + 

9,2° + 

9,00 + 

Datering 

Rom. 

Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 

IXB-XII 
Rom. 
M i d d e n I -

midden II 
R o m . 
R o m . 

7 ° - ± 105? 

Rom. 
Rom. 

Ы - І І Й 

Rom. 
lh-ci 
Rom. 

Rom. 
101-102 

І 70 O.V.-
± 250 

Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 
Rom. 

Rom. 
Rom. 
Rom. 

Rom. 

Rom. 
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Vondstnr 

383 

384 
385 
386 
387 
388 

389 
390 
391 
З92 
393 
394 
395 
396 

'Baldcn-
cussteen' 

(3 fragm ) 

l^ofiäsf-
karaktenstiek 

Bouwfr 

Bouwfr. 
Bouwfr 
Bouwfr 
Bouwfr 
Bouwfr 

Bouwfr. 
Bouwfr. 
Bouwfr 
Bouwfr 
Br m 
M E 
Bouwfr 
Bouwfr 

(p. 156,2) 
Bouwfr 

Afbeelding 

PI 27, 2, pi 28, i . p l 
39,6 

PI 39, 2 
PI 39, j * 
PI 39, 3 en 42, 3 
PI 39, 5 а 

PI 30, 1, 5 en 6, pi 41, 
45 en 42, 45 

PI 41, 40, en 42, 40 

PI 38, 66 
PI 39, j * 
PI 41,53 

PI 31a, pl 39,4 en 
42,4 

Vindplaats 
Hoogte, zo 

mogelyk 10 ν 
NAP 

Datering 

Rom 
Rom 
Rom 
Rom 
Rom 

Rom 
Rom 
Rom 
Rom 
77-78 
VII-IX 
Rom. 
Rom. 

Rom.-M E 

В. AARDEWERK, BRONS, ZILVER EN GLAS 

1 B E S C H R I J V I N G E N D A T E R I N G 1 

Nr. 

7 (pi. 38, 54). Aantal bodem-, buik- en randscherven v. grote ruww. kom v. sterk 
met fijn grind verschraalde en veel micadeeltjes bevattende klei; roodbruin, bak
steenachtig Bodem vlak, rand schuin naar beneden geplaatst, nagenoeg plat en 
naar binnen iets verdikt; op rand éen, en onder rand op buik twee cirkel
vormige groeven. Cf Holwerda 6, type 66л, nr. 345-354; Vermeulen type 92; 
Brunsting 1, type 5, p. 145 s. 
Holdeurns 'baksteenachtig' fabrikaat. 
Dat. 7 0 - ± 105. 

18 (pi. 3 8, 42) Buikfragm v. voorraadspot (dolium ?), lichtrose baksel, met witte dek
laag overtrokken, gladw., aan buitenzijde versierd met horizontale opgelegde 
band van rechthoekjes. 

23 Sterk beschadigd fragm. v. 6 cm breed, licht gebogen, bandvormig oor, witgnjs, 
grof gladw., op breuk witrose; aantal ribben niet te bepalen. Wrs. stuk van 
kruikamphoor. 

24 (pi. 37, 32). Diverse aan elkaar passende fragm. v. gladw. gnjsgeel-wit deksel; 
klei met baksteengruis verschraald. Vlakke, holle knop en enigszins verdikte rand 
met, terzijde en aan bovenkant, lichte groef, brandsporen. 
Dat. wrs. I. 

1 Het hieronder volgende is grotendeels ontleend aan een uit 1949 daterende, ongepubliceerde studie van 
Dr W Glasbergen te Groningen 



74 DE VONDSTEN 

27 (pi. 38, 68). Randfragm. ν. hard gebakken, op de draaischijf vervaardigde, grijs-
gele kogelpot met rond omgeslagen rand; klei weinig verschraald. 
Fabr. Badorf of Mayen. 
Dat. Karolingisch, Ш В - І Х Л . 

28 (pi. 38, 48). Randfragm. ν. ruww. lichtbruin-grijze kookpot met afgeplatte rand; 
op hals twee cirkelvormige groeven. Brunsting 1, type ib, p. 141 s. 
Dat. I-II. 

310 (pi. 37, 28). Halsrand ν. bruingele gladw. kruik; bovenlip sterk ontwikkeld. Cf. 
Brunsting 1, pi. 4, $д en Holwerda 2, afb. 89, 11. 
Dat. Ua-b. 

b Vlakke, holle dekselknop, ruww., lichtgrijs-bruin. 

3 za Bodem-wandfragm. v. licht- tot donkerbruin 'gevernist' bord met platte bodem. 
Brunsting 1, type 17, p. 83 s. en techniek b, p. 70 s. 
Dat. II. 

b Buikscherf v. gele, hier en daar oranjeachtige gladw. kruik; op breuk rood
achtig. 

с Bodem-wandfragm. v. ruww. pot met vlak afgedraaide bodem. 

36Д Bodem-wandfragm. v. 'gevernist' bord als nr. 320. 
Dat. II. 

b Buikfragm. v. grof, gladw. aardewerk, lichtbruin. 

с (pi. 37, 7 en pi. 38, 47). Twee randfragm. v. terra nigra-achtige ruww. potten 
met rond omgeslagen rand. Cf. Holwerda 2, afb. 92, 141-142 en Brunsting 1, 
type 7, p. 147. 

d Buikscherf v. grijze ruww. pot. 

e (pi. 38, 63-64). Twee randfragm. v. inheemse 'Germaanse' potten, met de hand 
gekneed; sterk met zand verschraalde klei, hard gebakken. 
PI. 38,63 : grijszwart op breuk, oppervl. bruin, ruw; in oxyderend milieu gebakken. 
PI. 38, 64: zwart op breuk, oppervl. zwart en bruin, gepolijst; in enigszins oxy
derend milieu gebakken. 

ƒ Twee randfragm. v. kogelpot, hard klinkend baksel, weinig verschraalde klei. 
Op breuk grijs en geelbruin-grijs; oppervl. grijsgeel. 
Fabr. Badorf of Mayen. 
Dat. ІІІВ-ІХЛ. Cf. nr. 27 (pi. 38, 68). 

37 Randfragm. ν. kogelpot als nr. 27 (pl. 38, 68) en 36/". 
Dat. VIIIB-IX^. 

39¿ Randfragm. ν. wrijfschaal met verticale rand, ruww., geelgrijs; op breuk rood
achtig. Brunsting 1, type 37, p. n o s . 
Dat. II. 

b (pl. 38, 60). Randfragm. v. ruww. grijsblauw gesmoorde kookpot met naar binnen 
gebogen rand. Cf. deze v. inheems aardewerk afstammende vorm met Oberaden 
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2 1, Taf. 43, 111B; Haltern type 58 en 91; Breuer pi. XI, fig. 27 en Vermeulen 
type 104B, afb. zzd. 
Dat. lb-c. 

40a Wandfragm. v. 'geverniste' beker met raadjesversiering; grijs baksel met zwart 
vernis. Brunsting 1, techniek ¿, p. 70s. en wrs. type }, p. 75 s. 
Dat. II tot in III. 

b Bodemscherf v. gladw. kruik v. grijswitte pijpaarde met fijn gevormde, zorg
vuldig afgedraaide standring. 
Dat. I ß of iets vroeger. 

с Enigszins ruw aanvoelend buikfragm. v. gladw. grijswitte kruik met deel van 
drieledig oor. 
Dat. ld? 

d Bodemfragm. v. grijswitte gladw. kruik met standring. 
Dat. ld-llai 

e Buikfragm. v. geelwitte gladw. kruik. 

ƒ Buikscherf v. gladw. kruik, roodachtig, aan buitenzijde geelbruin. 

g Buikscherf v. gladw. kruik, grijswit, aan buitenzijde geeloranje. 

h Randscherf, grijs, ruww., misschien v. kom met naar binnen gebogen, inw. ver
dikte rand (Brunsting 1, type 9, p. 148); buiten langs rand een groef. 
Dat. II? 

i Tamelijk ruww. geelwit scherfje, misschien v. Pingsdorfer aardewerk. 

41 Zes scherven v. licht-donkergrijze kogelpot v. sterk verschraalde klei. 
Dat. vroeg-middeleeuws. 

48 Drie bij elkaar behorende fragm. v. ruww. kom met vlakke bodem. Bruinrood 
baksel v. sterk verschraalde klei; sporen v. secundaire verbranding aan buiten
zijde. 
'Baksteenachtig', ruww. Holdeurns aardewerk. 

Dat. 7 θ - ± Ι Ο 5 · 

5 од Twaalf, deels aan elkaar passende fragm. v. benedenhelft v. gladw. geelwitte kruik 
met goed afgedraaide voet; op breuk grijswit. 
Dat. Id-llai 

b Buikscherf v. grijze, gesmoorde, ruww. pot, waarop twee groeven. 

с Buikscherf v. zwart-grijze en van zwarte plekken voorziene, ruww., uit de hand 
gevormde, inheemse pot. 

64 (pi. 38, 57). Scherp geprofileerd randfragm. v. grijsblauwe ruww. pot, h.w. ge
zichtsurn; onder bijna horizontale, naar buiten gebogen rand, diepe groef. 
Dat. II? 

1 Chr. Albrecht, Das Römerlager in Obcradcn, Veröffentlichungen aus dem Stadt. Museum für Vor- und 
Frühgeschichte Dortmund II, 2, 1942. 
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7o<7 Twee aan elkaar passende standringfragm. v. terra sigillata, oranjerood, mat 
glanzend; wrs. stukken v. bord Ludowici Tq, Sb of Stf 1. 
Fabr. Oost-Gallisch. 
Dat. ІІБ. 

b Wandfragm. v. terra nigra, zwart, aan buitenzijde gepolijst; hard baksel. 
В а і . Ы - П Л ? 

с Wandfragm. ν. 'geverniste' beker met band v. raadjesversiering tussen groeven. 
Bruinrode aarde; grijszwart, vrij dof vernis. Brunsting 1, type 5(?), p. 78 en 
techniek e, p. 71. 

Dat. II. 

d (pi. 37, 11). Vier wandfragm. en een randfragm. v. 'geverniste' beker met heel 
kort omgeslagen rand en raadjesversiering, witgrijze aarde, grijszwart-bruin ver
nis; Brunsting 1, techniek b, p. 70 s. ( = Niederbieber techniek a, p. 35). Voor 
randprofiel, zie Niederbieber type 3 ze. 

Dat. IIB. 

e Buikfragm. v. 'geverniste' beker, rode aarde, glanzend zwart gevernist met twee 
smalle, horizontale, gearceerde banden; Niederbieber techniek ¿/, p. 35. Wrs. 
Niederbieber type 31 (=Brunsting 1, type 7, p. 79). 
Dat. 180/190 tot na midden ΠΙ. 

ƒ Scherven v. gladw. kruik, geelwit. 

g (pi. 38, 40). Randfragm. v. rood, grof, gladw. aardewerk, v. kom met afgebroken 
kraag. 

Dat. II? 

f> Wandfragm. v. grijs, ruww., 'gesmoord', terra nigra-achtig aardewerk. 

/' Buiksch. v. ruww. aardewerk: grijs, rood, bruingrijs (kookpotten, amphoren). 

J Twee buiksch. v. ruww. Holdeurns, 'baksteenachtig' aardewerk, aan buitenzijde 
secundair verbrand. 

Dat. 7 0 - ± 105. 

k (pi. 38, 71). Randfragm. v. Badorfer aardewerk, glad; witgeel en lichtbruin-grijs 
baksel. Boven op rand stempelindrukken. Zie Tischler 2 p. 194. 

Dat. І Ш - І Х л 

/ Scherf, aan buitenzijde roodachtig, op breuk en aan binnenzijde witgrijs; op 
buitenzijde twee rijen vierkante stempelindrukken. 
Fabr. Badorf. 
Dat. VIIIB-IXß. 

m Twee aan elkaar passende buikfragm. v. zwartgrijze kogelpot v. weinig ver
schraalde klei. 

77 (pi. 38, 56). Randfragm. v. bruinrode ruww. kookpot met dekselgeul; brand-
sporen. 
Dat. llb-d. 

1 W. Ludowici, Rheinzabcrn I-V, 1901-1927. 
2 F. Tischler, Zur Datierung der frühmittelalterlichen Tonware von Badorf, Ldkr. Köln, Germania )o, 1952, 
p. 194 ss. 
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85 Bodemfragm. v. gladw. kruik, geelwit; slordig afgewerkte standring met con
centrische groef langs buitenrand. 

87 Sterk gesleten, gepatineerde bronzen as. 
Vz. Kop v. Tiberius, naar links. 
Kz. Altaar (v. Roma en Augustus, te Lugdunum-Lyon) met figuren versierd, 
tussen twee zuilen, elk met een Victoria bekroond. 
Cf. Mattingly I, p. 95, no. 576. 
Deze munt is geslagen te Lugdunum, 9-11 na Chr., of ze is een der talrijke imi
taties v. Matt. I, no. 5 76 uit IA. 

88 Sterk gesleten zilveren denarius. 
Vz. Kop v. Vespasianus (69-79), gelauwerd, naar rechts. Van opschrift is te lezen 

]AVGPM[ 
Kz. Wellicht Vesta; cf. Mattingly II, p. 13, no. 71 en pi. 2, 6. 
Geslagen tussen 70 en 79. 

89 Sterk gesleten zilveren quinarius uit tijd v. Rom. republiek, v. C. Egnatuleius 
( ± 101 v. Chr.); zie H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British 
Museum I, London 1910, p. 164, no. 1076. Deze munten zijn tot Trajanus nog in 
groten getale in omloop gebleven 1. 

90 Tweedelig bandvormig oor v. gladw. grijswitte kruik. 
Dat. II? 

93 (pl· 37» 26). Halsrand ν. gladw. grijswitte kruik; vrij sterk ontwikkelde bovenlip. 
Dat. Ua-b. 

94 (pi. 38, 37). Randfragm. v. grove, gladw., grijsgele wrijfschaal met verticale rand, 
waarop twee cirkelvormige groeven. Zie Brunsting 1, type ijb, p. i n . 
Dat. II. 

уба Fragm. v. licht gebogen, plat, bandvormig oor in vier geledingen, v. gladw. 
grijswitte kruik; op breuk rose. 
Dat. la-c. 

b (pi. 37, 17). Fragm. v. halsrand v. grijswitte gladw. kruik; rand iets ondersneden 
en aan buitenzijde concaaf gevormd. Cf. Hofheim type 50 en Vermeulen type 78. 
Dat. Claudius of iets later. 

99 Platte bodem v. ruww. dolium, rose; op breuk grijs. 

гооа (pi. 37, 12). Randfragm. v. 'geverniste' beker met fijn geprofileerde rand en zand-
bestrooiing; witgrijze aarde, bruingeel vernis. Brunsting 1, techniek ¿, p. 70 s. 
en type za, p. 74. 
Dat. Id-ll. 

b (pi. 38,69). Rand v. met de hand gevormde kogelpot, bruinzwart, op breuk 
zwart ; sterk verschraalde klei. 
Dat. X-XII . 

De nrs. 87-89 zijn gedetermineerd door Prof. Dr. J. H. Jongkees te Utrecht. 
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looc (pi. 38, 74). Buik-voetfragm. ν. Pingsdorfer pot met sporen v. roodbruine 'verf'-
druppels; uitgeknepen standvoet. Zie Tischler p. 82 en Halbertsma p. 33. 
Dat. IXB-XII. 

d Fragm. ν. grijs, tamelijk hard gebakken aardewerk; sterk verschraalde klei. Voor
loper v. steenwerk. 
Dat. XII. 

e Fragm. v. Siegburgs aardewerk, steenwerk. 
Dat. ± 1400. 

103 Hals v. gladw. grijswitte kruikamphoor met afgebroken lip; tweeledig oor. 
Dat. II? 

115 Bodemfragm. met goed afgedraaide standring v. rose gladw. kruik; groef langs 
buitenrand v. voet. 
Dat. ld? 

125 (pi. 37, 2). Randfragm. v. bord met (onregelmatig) rond naar binnen gebogen 
wand; oranje-lichtbruin, glad, gepolijst. 
H.w. fijn 'Nijmeegs'(Holdeurns) aardewerk. Cf. Holwerda 6, type 37; Vermeulen 
type 50; Brunsting 1, type 1, p. 134. 
Dat. 7 0 - ± 105. 

128 (pi. 38, 34). Randfragm. v. gladw. grijswitte kruikamphoor. Cf. Niederbieber 
type 74 en Abb. 43. 
Dat. II-III. 

130 (pi. 37, 8). Halsfragm. v. terra nigra-fles; hals nagenoeg cylindrisch; lichtgrijs, 
gepolijst. Cf. Holwerda 5, vorm z^g en i; Brunsting 1, type 9¿, p. 120. 
Dat. midden І - Ш . 

137 (pi. 38, 39). Randfragm. ν. grove, gladw., grijswitte wrijfschaal met horizontale 
rand; op breuk rose. 
Dat. Flavii-II? 

141 (pi. 37, 27). Hals v. gladw. grijswitte kruik met sterk ontwikkelde bovenlip; aan
zet v. oor met wrs. drie geledingen. 
Dat. Iïa-b. 

144a (pi. 37, 15). Cylindervormige hals v. gladw. witte kruik met aanzet v. oor met 
drie geledingen; halsrand aan buitenzijde concaaf, ver uitstaande en ondersneden. 
Tussenvorm tussen Haltern 47 en Hof heim 50. Cf. Breuer pi. VIII, 7 en 12, en 
Altbachtal 2, Taf. 24, 5 7. 
Dat. Tiberius. 

b Fragm. v. geelbruine gladw. kruikvoet met scherp afgedraaide standring; aarde 
gemengd met baksteengruis. 
Dat. ld-lla? 

с Fragm. v. grijswitte gladw. kruikvoet met hoge standring. 
Dat. lb-d. 
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144*/ Tweedelig grijswit oor (v. gladw. kruik), onder rechte hoek aan de hals 
aangezet. 
Dat. midden 1-11^4. 

e Tweedelig grijswit oortje (v. gladw. kruik), onder rechte hoek aan de hals aan
gezet. 
Dat. midden I-TÍA. 

f Randfragm. v. grove, gladw. wrijfschaal met horizontale rand, wit; op breuk licht
bruin met baksteengruis. 
Dat. II? 

149 (pi. 38, 67). Randscherf v. blauwgrijs gesmoorde, zacht gebakken pot, en bijbe
horend fragm. v. uitgeknepen standvoet. 
Dat. XI-XII . 

154 (pi. 38, 33). Randfragm. v. gladw. grijswitte kruikamphoor met bandvormige lip 
en trechtervormige monding. Brunsting 1, type 20, p. 104. 
Dat. II-IH. 

1550 (pi. 37, 29). Uit drie scherven samengestelde hals met aanzet v. tweedelig oor v. 
lichtbruine gladw. kruik met vrij sterk ontwikkelde bovenlip. 
Dat. lla-b. 

b (pi. 38, 41). Rand-wandfragm. v. lichtgeel-grijze, grove, gladw. wrijfschaal met 
horizontale rand en gedeelte v. uitgiettuit. Brandsporen aan buitenzijde; wand 
aan binnenzijde met kwartsgruis ingelegd. 
Dat. II? 

156л (pi. 37, 5). Vijf aan elkaar passende halsfragm. v. terra nigra-beker met trechter
vormige rand en twee groeven op schouder; glad, mat glanzend, zwartgrijs. 
Hof heim type 114A; Holwerda 5, vorm 27*·, pi. VIII, 297. Cf. Breuer pi. VI, 5. 
Dat. Claudius-If. 

b Buikscherf v. gladw. lichtgeel-bruine kruik. 

с Voet v. gladw. witrose kruik met brede standring; aarde gemengd met baksteen-
gruis. 
Dat. II? 

d Wandfragm. v. pot v. inheems aardewerk, aan buitenzijde gepolijst, zwartbruin; 
klei weinig verschraald. 

158 (pi. 38, 5). Donkergroen gepatineerde bronzen armring (cf. nr. 318 en pi. 38, 6), 
waarvan de einden uitlopen in een spiraalvormige winding, zó dat de ene arm de 
andere met zijn spiraal omvat en de ring in- en uitschuif baar is. 
Deze armringen komen voor in periode III van de La Tène-cultuur. Zie Déche-
lette IV \ p. 733 en 734, fig. 520, 1. 
Later komen ze ook voor in de provinciaal-Romeinse cultuur van het Westen. 
Cf. o.a. Jacobi p. 511, Fig. 84, 3; Guide to the Antiquities of Roman Britain2, 

1 J. Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine IV, Second âge du fer ou 
époque de la Tène, Paris 19272. 
2 London 1951. 
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fig. 7, io (hol, gouden exemplaar uit York, 3de eeuw) en Forrer I, Taf. XXXIX, 
11 (eind Ill-begin Г ). Zie voor Nederland : Belgique Ancienne 1 II, p. 89, fig. 39 : 
'petit torques en bronze - Kessel (Limbourg hollandais)'; deze 'torques' wordt 
door de auteur ten onrechte tot de Bronstijd gerekend. 

ilia (pi. 37, 23). Halsfragm. ν. gladw. geelwitte kruik, op breuk lichtrose, met aanzet 
v. tweedelig oor. Zeer sterk ontwikkelde en dominerende bovenlip; onderlip 
ondersneden, oor dicht bij onderlip aangezet. Cf. Brunsting 1, pi. 4, ¿b. 
Dat. Ш . 

b Voetfragm. v. gladw. geel-lichtbruine kruik met rudimentaire standring ; op breuk 
grijs. 

Dat. II. 

с Buikfragm. v. gladw. lichtbruine kruik; aarde vermengd met baksteengruis. 

d Fragm. v. kan met 'vroeg glazuur' en met door middel v. radstempel ingedrukte 
horizontale banden v. rechthoekjes 2. 
Dat. XI-XII. 

173л Fragm. v. platte bodem v. ruww., lichtgrijs, aan buitenzijde blauwgrijs gesmoord, 
terra nigra-achtig bord. Cf. Holwerda 2, afb. 92, 149. 
Dat. II. 

b Wandfragm. v. ruww. inheemse pot; dik, zwart baksel. 

с Fragm. v. Siegburgs steenwerk. 
D a t . ± 1400. 

174л (pi. 37, 22). Hals v. gladw. grijswitte kruik met afgebroken tweedelig oor; onder
lip iets ondersneden, bovenkant v. monding horizontaal. Cf. Hof heim type 51 ; 
Breuer pi. VIII, 17, 22 en 23; Vermeulen afb. із/. 
Dat. midden l-Ic. 

b Tweedelig oor v. grove, gladw. honingpot, geel-lichtbruin. 
Dat. II? 

с (pi. 38, 58). Enigszins gebogen, schuinstaand wandfragm. met aansluiting v. 
bodem, v. bord met platte bodem. Sterk verschraald baksel met veel mica-deeltjes ; 
lichtrood, 'baksteenachtig' Holdeurns aardewerk. Cf. Holwerda 6, type 37^; 
Vermeulen type 88; Brunsting i, type zza, p. 155. 
Dat. 7 0 - ± 105 3. 

175 Twee scherven v. dik, ruww., inheems aardewerk, aan binnenzijde grijs, aan 
buitenzijde bruinzwart, op breuk zwart; klei met stro verschraald. 

і оа (pi. 37, 16). Fragm. v. hals v. gladw. lichtbruin-rose kruik; aarde gemengd met 
baksteengruis. Hofheim type 50. 
Dat. Claudius-Nero. 

1 Belgique Ancienne, Catalogue des musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles par le Baron de Loë, II, 
Bruxelles 1951. 
2 Cf. Tj. van Andel, Middeleeuwse ceramiek van Valkenburg Z.H., in: van Giffen 2, p. 249 ss. 
3 In tegenstelling met Holwerda 6, p . 24, 411-418; er is geen reden om deze vorm 'in de latere 2de eeuw' te 
dateren. Cf. infra p. 176. 
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i8o¿> Aantal gladw. lichtbruin-rose buikscherven v. kruik; in aarde baksteengruis. 

с Fragm. v. vierdelig bandvormig oor, witgrijs, gladw. 
Dat. \a-c. 

d Fragm. v. driedelig dik oor, grijs baksel, gladw. 

e Veel gladw. witgrijze buikscherven v. kruik. 

ƒ (pi. 38, 49). Twee aan elkaar passende fragm. v. platte bodem en een randfragm. 
v. ruww. komvormige schotel met vlakke, naar buiten afhellende en iets naar 
binnen uitstekende rand, waarop twee cirkelvormige groeven; grijs gesmoord, 
terra nigra-achtig. Hofheim type 91, Brunsting 1, type 5, p. 145 s. en pi. 7, 5, 1. 
Dat. Vespasianus of iets vroeger - YLA. 

1830 (pi. 37, 10). Bodemfragm. v. grijs, gepolijst terra nigra-bord, aan binnenzijde 
zwartgrijs, glanzend ; zeer lage standring. Aan binnenzijde in het midden v. bodem 
rest v. stempel, onleesbaar. 
Dat. Ъ/-Ш? 

b Diverse buikscherven v. lichtbruine gladw. kruik. 

с (pi. 38, 62). Twee buikfragm. en een randfragm. v. inheemse, met de hand ge
vormde, ruww. pot uit Rom. tijd; zwartbruin. 

1870 Twee scherven v. lichtbruin-witte gladw. kruik met goed afgedraaide standring. 
Dat. IB? 

b Randfragm. v. kruikamphoor, zoals nr. 128 (pi. 38, 34). 
Dat. II-III. 

с Plat bodemfragm. v. ruww. Holdeurns, 'baksteenachtig' bord met cirkelvormige 
groef aan binnenzijde v. bodem. Cf. nr. 174«· (pi. 38, 58). 
Dat. 7 0 - ^ 105. 

190 Enigszins gesnoeide, overigens vrij goed geconserveerde dupondius orichalcum 
v. Vespasianus. 
Vz. [ I M P C A E ] S V E S P A S I A N A V G C O S V I I I [ P P ] 

Buste v. Vespasianus, gelauwerd, naar rechts. 
Kz. FORTVNA[E] REDVCI 
S en С links en rechts in het veld. 
Fortuna, gedrapeerd, staande naar links, in rechterhand vasthoudend tak en roer 
op globe, in linkerhand cornu copiae. 
Cf. Mattingly II, p. 208, no. 836. 
Geslagen te Lugdunum in 77-78. 

197 (pi. 38, 72). Randfragm. v. geel-lichtbruine Badorfer pot, op breuk rose, hard 
gebakken; vóór en boven op rand met rechthoekige radstempelindrukken 
versierd. 
Dat. І Ш - I X Í · . 

199Д (pi. 37, 6). Rand- en buikfragm. v. gladde, gepolijste, grijszwarte terra nigra-kom 
met horizontaal uitstaande en naar binnen iets verdikte rand, waarop twee 
groeven. Hofheim type 91. 
Dat. Vespasianus - І Ь 4 . 
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199ε Drie buikscherven en een schouderscherf met halsaanzet v. grijswitte gladw. 
kruik. 

с Twee scherven v. bruinrode ruww. kom: fragm. v. vlak afgedraaide bodem en 
buikfragment met twee horizontale groeven; ruww. Holdeurns, 'baksteenachtig' 
aardewerk. Holwerda 6, type 66. 

Dat. 7 0 - ± 105· 

d Buikfragm. v. ruww. kruikamphoor met twee horizontale groeven. Cf. Brunsting 
i , t y p e 22, p . 105. 

Dat. IL4? 

e Fragm. v. roodbruin aardewerk met zoutglazuur. 
Dat. XVI-XVII. 

204 (pi. 38, 2). Gedeeltelijk groen geoxydeerde, bronzen, bovendraadse spiraalfibula, 
z.g. ogenfïbula. Grootste deel v. naald afgebroken. Veerrol met acht windingen; 
spiraaldraad rond in doorsnede. Open ogen, waaromheen cirkeltje is gegroefd; 
diepe groeven in oogranden. Midden over beugelhals, in lengterichting, een 
parelrandje door twee gleuven omgeven. Beugelvoet versierd met driehoekje, 
waarvan zijden gevormd door dubbele groef jes; smalle groef langs buitenranden 
v. beugel. Twee groeven aan bovenzijde, boven en beneden de beugelknop, in 
breedterichting; groef midden over beugelknop (aan boven- en onderzijde) in 
lengterichting. Cf. van Buchem pi. VIII, 4-6. 
Dat. : 'vroeg-Romeinse tijd' (laatste decennia v. Chr. tot 70). 

206 Wandfragm. v. bruinrood 'geverniste' beker van witte aarde met zandbestrooiing. 
Brunsting 1, techniek b, p. 70 s. 
Dat. L/-II. 

ζοηα Bodemfragm. v. grijswitte gladw. kruik met vrij vlak uitgedraaide standring. 
Dat. II. 

b Halsfragm. met ooraanzet en bodemfragm. met standring van gladw. bruinrose 
kruikamphoor( ?). 

с (pi. 38, 51). Randfragm. v. blauwgrijze ruww. kom met platte, iets naar beneden 
hellende en iets naar binnen uitstekende rand, waarop twee cirkelvormige groeven. 
Brunsting 1, type j , p. 145 s. 
Dat. Vespasianus - WA. 

21 за (pi. 37, 21). Hals v. grijs-witgele gladw. kruik met deel \r. tweeledig oor; sterk 
ondersneden onderlip, bovenkant v. monding horizontaal. Hof heim type 50. 
Cf. Vermeulen afb. 1 з/. 
Dat. midden I-L·-. 

b Tweeledig, geelbruin (op breuk lichtrood), bijna rechthoekig oor van grove, 
gladw. kruikamphoor. 

с Bodemscherf v. grijze ruww. urn. 

233 Wandfragm. en bodem v. bruinrood 'geverniste' beker van witte aarde met zand
bestrooiing. Brunsting 1, techniek b, p. 70 s. 
Dat. W-IL 
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234 (pi. 37, 1). Twee aan elkaar passende fragm. v. rand en fries v. terra sigillata-kom 
met reliëfversiering, vorm Dragendorff1 29; bruinrood, sterk glanzend opper
vlak. Rand voorzien van raadjesversiering; fries aan bovenzijde afgesloten met 
parelrand, verder versierd met motief van golvende ranken en drieledig blad
motief, waarvan het middelste blad uit twee delen bestaat. Cf. R. Knorr, Süd-
gallische Terrasigillata-Gefässe von Rottweil2, Taf. X, г en F. Hermet, La Grau-
fesenque 3, pl. 14, 49-50. 
Fabr. Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Dat. Vespasianus. 

23 5a Vijf gedeeltelijk aan elkaar passende bodem- en wandfragm. v. gladde terra nigra-
pot met vlak afgedraaide bodem; lichtgrijs, aan buitenzijde gepolijst. 
Dat. II? 

b (pl. 37, 14). Fragm. v. olijfzwart-bruingeel, 'gevernist', open, achtvormig lampje 
met standring. Lichtbruin-rode aarde, mat glanzend vernis; Brunsting 1, techniek 
c, p. 71. Tuit voor het grootste deel afgebroken, evenals oor. Zie Evelein, Ro
meinse lampen *, type ICI; verder Vermeulen type 66, p. 81 s. 
Dat. II of later. 

с (pi. 37, 25). Aantal aan elkaar passende scherven v. lichtgeel-bruine gladw. kruik-
hals met deel v. plat bandvormig oor in twee geledingen; onderlip conisch en iets 
ondersneden. Cf. Hof heim type 51. 
Dat. LZ-ILi. 

d Twee aan elkaar passende buikscherven v. grijswitte gladw. kruik. 

e Bodem v. ruww. wrijfschaal; opp. geelgrijs, op breuk rose, binnenzijde bezet met 
kwartssteentjes. 

ƒ Wandfragm. v. bruinrode, op breuk grijze, en met een witte deklaag overtrokken 
ruww. voorraadspot (amphoor?). 

g Twee aan elkaar passende scherven v. wand en bodem v. grijze, ruww., blauw
grijs gesmoorde kookpot met vlak afgedraaide bodem en enigszins gepolijste 
buitenzijde. 
Dat. Flavii-II? 

243e (pl. 37, 31). Hals v. gladw. kruik met verdikte, min of meer ronde, ondersneden 
lip, met witte deklaag overtrokken; lichtgrijs-bruin baksel, tweedelig oor. Cf. B. J. 

Ч З / Ч ^ i938/39> Ρ· 43 б

3 Abb. 51.4· 
Dat. IIB. 

b (pl. 38, 35). Rand-, wand- en bodemfragm. v. lichtgeel-rose gladw. wrijfschaal 
met horizontale overhangende rand, met gedeelte v. uitgietopening ; binnenzijde 
ν. wand met kwartssteentjes ingelegd. Op rand, naast opening, stempel in recht
hoekig kader: ШЕССОП (?), IRECCOII (?). Cf. Holwerda 2, afb. 99, 21, (wel-

1 H. Dragendorff, Terra sigillata, В. J. 96/97, 1895, p. 18 ss. 
8 Stuttgart 1912. 
3 Paris 1934. 
4 M. A. Evelein, Beschrijving van de verzameling in het museum G. M. Kam te Nijmegen, De Romeinse 
lampen,'s-Gravenhage 1928. 
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licht foutief) gelezen: IRIC-C(0?)FI, met verwijzing naar CLL. XIII, 10006, 33 : 
ERICCOF. Cf. voor profiel: Holwerda 2, afb. 96, 323. 
Dat. IIB (of iets vroeger?). 

243*· Randfragm. v. wrijfschaal als nr. 243^. Zeer sterk gesleten. 

d (pi. 38, 55). Diverse scherven v. geheel gereconstrueerde ruww. kookpot met 
dekselgeul; lichtgeel-grijs baksel, aan buitenzijde grijs-lichtbruin met secundaire 
brandplekken, op buik cirkelvormige groef. Cf. Holwerda 2, afb. 93, 203-205. 
Dat. II¿>-¿ 

e Bodemscherf v. lichtgrijze ruww. pot met vlakke bodem. 

257 Wandfragm. v. dik glazen bakje, oorspronkelijk kleurloos en tot melkglas ver
weerd; vrij zuiver glas. 
Dat. II-III. 

258 Bodem-wandfragm. v. ruww. kommetje, grijs, aan buitenzijde wat gesmoord; 
vlak afgedraaide bodem met langs rand op bodem twee cirkelvormige groeven. 

гбод (pi. 38, 44). Halsfragm. en groot aantal buikscherven v. grijze gladw. amphoor, 
met grijswitte deklaag overtrokken; brede vlakke lip, ongeleed oor. Cf. Trierer 
Zeitschr. 13, 1938, p. 262, Abb. 30. 
Dat. II b-c. 

b (pi. 38, 36). Randfragm. v. een, evenals nr. 243^ (pi. 38, 35), lichtgeel-rose gladw. 
wrijfschaal met horizontale overhangende rand, met gedeelte v. uitgietopening; 
op rand naast opening, in rechthoekig kader, stempel VARIATVS: . Cf. voor 
stempel C L L . XIII, 10006, 98; Holwerda 2, afb. 99, 11, die zeer veel op de onze 
lij kt en wellicht identiek is. Holwerda leest V ARIATVSI en dateert 'ongeveer einde 
2e eeuw'. Het profiel is identiek met Holwerda 2, afb. 96,318; het daar afgebeelde 
randfragm. is voorzien van de Variatusstempel Holwerda 2, afb. 99, 11 ! 
Dat. IIB (of iets vroeger?). 

с Twee aan elkaar passende randfragm. v. wrijfschaal als nr. 260έ; zeer sterk ver
weerd. 

d Buikscherf v. ruww. lichtbruin-rose amphoor, met witte deklaag overtrokken. 

e Drie buikscherven v. ruww., blauwgrijs gesmoorde, op draaischijf vervaardigde 
pot, wrs. Romeins. 

273a Buikfragm. v. 'geverniste' beker met schubversiering. Witte aarde; buitenzijde 
met lichtbruin, binnenzijde met olijf kleurig vernis. Brunsting 1, techniek b, p. 70 s. 
en type ib, p. 72 s. 
Dat. IB-lla. 

b Rand v. ruww., gesmoorde (terra nigra-achtige), blauwgrijze kom met platte, naar 
buiten afbellende rand, waarop twee cirkelvormige groeven. Cf. Vermeulen type 
92^4 en Brunsting 1, type 5, p. 145. 
Dat. midden I-IL4? 

277 (pi. 38, 4). Bronzen, 11,45 c m l a n g e J gedeeltelijk gepatineerde naald met conisch 
gevormde kop, welke tot een diepte v. ± 2 mm open is. Zie Ebert VIII, Taf. 13 5 b, p. 
410G, § 48 en p. 412, § 49, 5 : jongste Bronstijd. Cf. in Rijksmus. v. Oudheden te 
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Leiden, afd. Oud-Europa, nr. D S+161 : een dergelijke naald, die direct onder de 
kop nog een verdikt randje op de steel heeft, en waarvan de kop iets gerond is. 
Dat. van deze laatste, welke afkomstig is uit Denemarken: Per. V-VI volgens 
Montelius, einde Bronstijd-begin Ijzertijd. Zie ook voor een naald als de onze: 
O. Montelius, The Chronology of the British Bronze Age, Archaeologia 61, 
1908, pi. XVIII, 154 (uit Ierland) : Per. V, laatste periode ν. Bronstijd in Engeland 
en Ierland. Cf. A Guide to the Antiquities of the Bronze Age (British Museum) 1 , 
p. 103: 'pins with cup-shaped head'. 
Dat. overgang Bronstijd-Ijzertijd. 

278 (pi. 37, 3o).Deelv.halsv.grijswittegladw.kruik.Zeersterkontwikkeldebovenlip; 
onderlip weinig ondersneden. Trechtervormige monding. De onderlip is nagenoeg 
verdwenen, zodat de overgang tussen boven- en onderlip bijna onmerkbaar is. 
Dat. II b-c. 

283 (pi. 38, 73). Buikfragm. v. aan buitenzijde lichtbruin-rode, aan binnenzijde grijs-
bruine en op breuk zwarte reliëfbandamphoor. Zie Tischler p. 80. 
Dat. IX. 

287 (pi. 38, 3). Bronzen, gepatineerde speld met min of meer eivormige kop. Zie 
Ebert Vi l i , Taf. 135^, p. 410G, § 48 en p. 413, § 53«: 'Nadel mit Kegelkopf', met 
eenvoudige streepversiering of zonder versiering op de schacht : Per. Montelius 
III. Cf. in Rijksmuseum v. Oudheden, Leiden, afd. Oud-Europa, nr. L 1948/8, 
17-25 (speciaal 17 en 19), afkomstig uit paalwoningen aan meer v. Neuchâtel, 
gedateerd in Per. Montelius V/VI, einde Bronstijd-begin Ijzertijd. Voor derge
lijke spelden in Rom. tijd, cf. 'Le cimetière belgo-romain de Cerfontaine (Namur)'2, 
ρ. 100, nr. 6: 'épingle en bronze à tête biconique décorée de traits verticaux' 
(dat. II./4), en 'La nécropole de Furfooz'3, pi. X, F 14: 'épingle à cheveux' (dat. 
zt IVB). Dergelijke spelden komen echter ook voor in de middeleeuwen. In 
museum Flebite te Amersfoort bevinden zich enige voorwerpen, die in de 
winter van 1879/1880 ' ± 200 m N.W. ν. Wijk bij Duurstede' zijn opgegraven. 
Tot nr. D 12 van deze groep behoren vier spelden, waarvan er twee in vorm met 
nr. 287 overeenkomen. Deze stukken zijn afkomstig uit Dorestad (IX). 

28 8tf Wandfragm. v. 'geverniste' beker. Witte aarde; bruingeel-olijf kleurig vernis. 
Spoor v. barbotine. 
Dat. U-U. 

b Randfragm. v. wrijfschaal met horizontale rand, ruww. ; aarde gemengd met 
baksteengruis. 
Dat. II? 

с (pi. 38, 70). Randfragm. v. Badorfer aardewerk; lichtbruin-geel baksel. Op hals 
en vóór op rand rechthoekige stempelindrukken; boven op rand driehoekige 
indrukken. 
Dat. ІШ-ΙΧί·. 

1 Oxford. 19202. 
2 J. Breuer, H. Roosens en J. Mertens, Le cimetière belgo-romain de Cerfontaine (Namur), Etudes d'His
toire et d'Archéologie Namuroiscs, 1952 ( = Archacologica Belgica 6, Brussel 1952). 
8 J. A. E. Nenquin, La nécropole de Furfooz, Dissertationes archaeologicae Gandenscs 1, Brugge 1953. 
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288¿/ Twee fragm. ν. Jacobakan, grijs. 
Dat. ± 1400. 

e Scherf met zoutglazuur, grijs. 
Dat. XV. 

291 Klein fragm. v. inheems 'Germaans' aardewerk, aan binnenzijde en op breuk 
zwart, aan buitenzijde lichtbruin en 'besmeten'; met zand verschraalde klei, met 
de hand gekneed, hard gebakken in oxyderend milieu. 
Dat. I-II. 

294 Buikscherf v. ruww. lichtgrijze pot, aan buitenzijde secundair verbrand. 

296 (pi. 38, 59). Randscherf v. grijswit, op breuk rose, ruww. bord met iets gebogen 
wand; lichte groef onder rand aan buitenzijde. Brunsting 1, type zzb, p. 155 s. 
Dat. II. 

300 Enigszins gesnoeide, zeer goed geconserveerde, gepatineerde sestertius orichal-
cum van Antoninus Pius (138-161). 
Vz. DIVAFAV STINA 
Buste v. Faustina, naar rechts, gedrapeerd, met golvend haar in een knot boven 
op hoofd samengebonden, een band v. parels rond voorhoofd. 
Kz. A V G V S T A 
Vesta, gedrapeerd, staande naar links, met patera in rechterhand, offerend boven 
altaar (links), en palladium vasthoudend met linkerhand bij linkerschouder. 
Cf. Mattingly IV, p. 244, no. 1522, (voor Vz.) pi. 35, 11, (voor Kz.) pi. 36, 9. 
Geslagen te Rome na de dood v. Faustina, tussen 141 en 161. 

302e Twee fijne, dunne wandfragm. v. terra nigra-beker, met raadje gearceerd over 
de hele buitenzijde; lichtgrijs, weinig gesmoord, gepolijst. 
Dat. І В - Ш of iets vroeger. 

b (pi. 38, 43). Hals- en oorfragm. v. lichtrose, grove, gladwandige kruikamphoor, 
met witte deklaag overtrokken; tweedelig oor. Cf. Niederbieber Abb. 39 (type 67) 
en Brunsting 1, type 20, p. 104. 
Dat. ІІВ-ІП. 

с Gladw. kruikscherven : wit, grijswit, geel, lichtbruin, waaronder bodemfragm. 
met standring. 

d Diverse scherven v. ruww. aardewerk: geel, grijs, rose. 

e Scherf v. inheems, 'Germaans', uit de hand gekneed aardewerk, zwart, gepolijst; 
klei met zand verschraald. 

ƒ (pi. 38, 65). Acht scherven van geheel te reconstrueren, ruww., hard gebakken, uit 
de hand geknede kom met vlakke bodem en cirkelvormige groef aan buitenzijde 
onder rand. Op breuk grijszwart; oppervlak lichtbruin-zwart, aan buitenzijde 
gepolijst. Klei met zand verschraald, in oxyderend milieu gebakken. Cf. Ver
meulen type m A (dat. Ib-d). 

304 (pi. 37, 13). Randfragm. v. 'gevernist' bord met iets naar binnen gebogen wand; 
witte aarde, bruinrood vernis. Brunsting 1, techniek b, p. 70s. en type ι ja, p. 83 s. 
Dat. II. 
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3150 (pi. 37,9). Bodemscherf v. terra nigra-bakje, dun, fijn gevormd, lichtgrijs, 
gepolijst; bodem conisch omhooggedrukt. 
Dat. ІВ-Ш? 

b Grijswitte, lichtbruine (met witte deklaag overtrokken), bruinrode gladw. buik-
scherven v. kruiken. 

с Drie randfragm. v. lichtgeel-bruine, gladw. wrijfschaal met horizontale rand; op 
breuk grijs. 

d (pi. 38, 50). Randfragm. v. ruww. blauwgrijs gesmoorde kom met iets naar 
buiten hellende en iets naar binnen uitstekende platte rand, waarop cirkelvormige 
groef, evenals op buik. Brunsting i, type 5, p. 145 s. 
Dat. Vespasianus-11^4. 

e (pi. 38, 76). Randfragm. v. lichtgeel-rose Pingsdorfer pot, met spoor v. bruine 
'verf'. 
Dat. IXB-XII. 

316л (pi. 37, 4). Drie bij elkaar behorende fragm. v. terra nigra-kom, weinig gesmoord, 
lichtgrijs, gepolijst. Voorzien v. raadjesversiering in drie zones, gescheiden door 
twee cirkelvormige groeven; aan buitenzijde halfrond verdikte lip met cirkel
vormige groef. Cf. Holwerda 5, pi. XI, 532 en 535 (vorm ¿za-b). 
Dat. ІВ-Ш? 

b Buikscherven v. grijswitte, lichtgeel-bruine en lichtbruine gladw. kruiken. 

с (pi. 38, 46). Randfragm. v. grijze ruww. pot met rond omgeslagen rand; aan 
buitenzijde, op rand, cirkelvormige groef. 

318 (pi. 38, 6). Blauwgroen gepatinecrd fragm. v. bronzen armring. 
Cf. nr. 158 (pi. 38, 5). 

3242 (pi. 37, 3). Twee aan elkaar passende fragmenten v. oranjerode cylindervormigc 
vaas v. terra rubra met enigszins concave wand; aan buitenzijde gepolijst. Cf. 
Holwerda 5, D 1, nr. 62-103; Haltern type 84B; Vermeulen type 38Б. 
Misschien Nijmeegs fabrikaat (zie Brunsting 1, p. 133, n. 140). 
Dat. Augustus-Tiberius. 

b Bodem v. inwendig bruin-oranje, uitwendig lichtgeel tot grijsbruin 'geverniste' 
beker v. witte aarde. Drie hierbij behorende buikscherven, aan buitenzijde bruin-
grijs-roodbruin (aan een van deze scherven past een scherf 325^). Brunsting 1, 
techniek b, p. 70 s. 
Dat. ld-ll. 

с Twee aan elkaar passende scherven v. voet en wand v. 'geverniste' beker; witte 
aarde, bruinoranje vernis met sporen v. schubversiering. Brunsting 1, techniek b, 
p. 70 s. en misschien type ib, p. 72 s. 
Dat. Flavii of iets later. 

d Groot aantal fragm. v. bodem (met scherp geprofileerde standring) en buik v. 
lichtbruin-rose gladw. kruik. Tevens drie aan elkaar passende fragm. v. drie
delig bandvormig oor. 
Dat. ld-lla} 
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324? (pi. 37, 19). Rand ν. lichtgeel-grijze gladw. kruik; diep ondersneden onderlip. 
Cf. Hof heim type 50. 
Dat. Claudius-If. 

ƒ (pi. 37, 20). Drie hals- en randfragm. en deel v. tweeledig oortje v. witrose gladw. 
kruik met ondersneden onderlip. 
Cf. Hof heim type 50 en Vermeulen type 78, afb. 13, e en ƒ, p. 95. 
Dat. Claudius-L·. 

g Aantal buikscherven v. lichtrose en grijswitte gladw. kruiken. 

h (pi. 38, 53). Veel fragm. v. buik en rand v. grote ruww. kom, roodbruin, sterk 
met fijn grind verschraalde klei; schuin naar beneden geplaatste vlakke rand, 
waarop twee lichte groeven. 
Holdeurns 'baksteenachtig' aardewerk (cf. nr. 7 en pi. 38, 54). 

Dat. 7 0 - ± 105. 

/ (pi. 38, 52). Randfragm. v. ruww. roodbruin bakje met iets gebogen wand en 
horizontaal uitstaande en iets naar binnen uitstekende rand. 
Holdeurns 'baksteenachtig' aardewerk. Cf. Holwerda 6, type 66¿/. 
Dat. 7 0 - ± 105. 

325^ Bodem v. bruingrijs 'gevernist' bekertje; lichtgrijs-bruine aarde. 
Dat. \d-\lA. 

b Vier buikscherven v. 'geverniste' beker; witte aarde, aan binnenkant lichtbruin
oranje vernis, aan buitenzijde lichtgrijs-bruinzwart vernis. 

с (pi. 37, 18). Randfragm. v. grijswitte gladw. kruik, op breuk rose; ondersneden 
onderlip. Cf. nr. 96^ en 324/(pi. 37, 17 en 20), en Hof heim type 50. 
Dat. midden \-lc. 

d In twee stukken gebroken, driedelig, bandvormig oor v. lichtgeel-rose kruik. 

e Fragm. v. bandvormig, tweedelig, grof, gladw. kruikoor. 

ƒ Twee halsfragm. en driedelig oor v. rose gladw. kruik, met witte deklaag over
trokken. 

g Bodem v. geelwit-bruinrood gevlekte gladw. kruik met rudimentaire standring. 

Dat. II. 

h Fragm. v. vlak afgedraaide bodem v. geel-lichtbruine, grove, gladw. pot. 

i Twee buikscherven v. grijs gesmoorde ruww. kookpot. 

33 5 (pl· 3 8 J 7 5 ) - Randfragm. v. Pingsdorfer pot; boven op rand bruinrode-oranje 
'verf'druppels. 
Dat. ІХБ-ХІІ. 

ЗЗбй (pi. 38, 61). Randfragm. met zeer flauw dekselgeultje v. hardgebakken, op draai
schijf vervaardigde, ruww. kurkum. Imitatie v. inheemse, uit de hand geknede 
pot in meer 'Romeinse' techniek. Op breuk lichtgrijs-bruin, aan oppervl. zwart-
bruin; klei met zand verschraald. Cf. Brunsting 1, type iGc, p. 126; Vermeulen 
type 104, randprofiel afb. 22<г, г; Holwerda 2, afb. 92, nr. 118e; Holwerda 5, 
nr. 1362 en 1388. 
Dat. midden I-midden II. 

file:///d-/lA
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336^ Fragm. v. driedelig oor v. gladw. grijswitte kruik. 

с Fragm. v. voet met grote standring ν. geelgrijze kruikamphoor. 

d (pi. 38, 45). Rand-buikfragm. v. ruww. grijze urn met rond omgeslagen rand, 

waaronder drie cirkelvormige groeven; aan buitenzijde verbrand. 

e (pi. 38, 38). Randfragm. v. ruww. wrijfschaal met verticale rand (z.g. hamervor-
mig profiel) ; sterk verschraald, lichtrood baksel. H.w. Holdeurns 'baksteenachtig' 
aardewerk. Brunsting 1, type 37, p. n o ss. 
Dat. 7 0 - ± 105. 

347 (pi. 37, 24). Hals v. grijswitte gladw. kruik; onderlip ondersneden, monding 
trechtervormig, bovenlip naar buiten gebogen met spits snavelvormig profiel. 
Dat. ld-lla. 

3J2<ï Driedelig, bandvormig oor v. gladw. grijswitte kruik; vroege vorm. 
Dat. \b-ci 

b Fragm. v. platte bodem v. dik, ruww., inheems,' Germaans' baksel; binnenz. 
zwart, buitenz. donkerbruin-rood. 

353 Zeer goed geconserveerde koperen as v. Trajanus. 
Vz. IMPCAESNERVATRA IANAVGGERMPM 
Kop v. Trajanus, gelauwerd, naar rechts. 
Kz. TRPOT COSIIIIPP 
Victoria, gevleugeld, gedrapeerd, naar links lopend, met in rechterhand rond 
schild, waarop de letters SPQR. S en С links en rechts in het veld. 
Zie Mattingly III, p. 158, no. 752. 
Geslagen in 101 of 102. 

354 (pi. 38, 1). Bronzen, fraai gepatineerde, onderdraadse spiraalfibula, z.g. draad-
fibula, uit een enkele draad gemaakt. Veerrol met vier windingen bevindt zich 
om sterk geoxydeerde ijzeren stift. Beugel, min of meer hoekig gebogen, in 
doorsnee rond; spiraaldraad bandvormig. Cf. van Buchem pi. XII, 18 en p. 29; 
Vermeulen p. 128, Α 1. 
Dat. wellicht nog Claudius-Nero, in het algemeen ± 7 0 - ± 250 (van Buchem: 
midden-Romeinse tijd). 

393 Zeer goed geconserveerde en gedeeltelijk gepatineerde dupondius orichalcum v. 
Vespasianus. 
Vz. IMP · CAES · VESPASIAN - AVGCOSvïTiPP 
Buste v. Vespasianus, met stralenkrans, naar rechts. 
Kz. Victoria, gedrapeerd, naar links gaande, met opgerichte vleugels, in rechter
hand schild met opschrift SPQR. S en С links en rechts in het veld. 
Zie Mattingly II, p. 208, no. 841. 
Geslagen te Lugdunum in 77-78. 

394 (pi. 38, 66). Randfragm. v. pot, op breuk zwartgrijs, aan binnen- en buitenkant 
lichtbruin. Zie Hussong * Beilage 2. 
Dat. vroeg-middeleeuws, VII-IX. 

1 L. Hussong, Frühmittelalterliche Keramik aus dem Trierer Bezirk, Trierer Zcitschr. n , 1936, p. yj ss. 
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2. D A T E R I N G S T A B E L 

Voor-Romeinse tijd 

Overgang Bronsti jd-I jzert i jd 

Romeinse tijd 

± i ° i v. Chr. 
Laatste decennia v. Chr.-
Augus tus -Tiber ius 
\a-( 
Tiberius 
9 na Chr . - I¿ 
Claudius o.l. 
Claudius-Nero 
Claudius-Ic 
\b-c 
U-c? 
Midden I-L· 
U-d 

Midden I - I I e 
Midden І - І І Л 
Midden 1-1IA? 
M i d d e n I - m i d d e n I I 

ІЛ o.v. 
І Б 
І Б ? 

І Б - Ш o.v. 
IR-lIa 
1B-Ila? 
Vespasianus 
± 70 о. . - П Л 

± 7° o . v . - ± 250 
70-79 

77-78 
7 0 - ± 105 
7 0 - ± 105? 
Flavii o.l. 
F l a v i i - І І Л 
Flavi i-II? 
l d ? 
Wrs. I 
ïd-lla 

Id-Tiai 
Id-llA 

Id-llA? 
ld-ll 

-±7° 

nr. 277. 

89. 
204. 
324л. 

9бй, і8ол 
І44Д. 

87. 

9б*. 
18 од. 

ι j 6«, 324í , / · 

39*· 
352Д. 
174л, 213,7,3 25л 

I44Í·· 
іЗО. 

i44¿, e-

27З*· 
336Д. 

4ob. 

235*·» 347· 
187«. 
302Д. 
273Д. 

315Д, 316л. 

234-
і8о/. 

354· 
88. 

19°. 393· 
7» 48, yo/. І 2 5 , ΐ74ί·» iSyi, τ^ψ, }Z4¿, i. 

}}6e. 
324Í·. 
199Д, zojc, 315^. 

137, 23 5¿· 
40C, 115. 
24. 

23 51, 347· 
4od, 50Д, 144e, 183Д, 324Í/. 

325Д. 

70e. 

юод, 2об, 233, 288<7, 324*· 
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I-II 
I 0 I - I 0 2 

ïla-b 
Ш 
I I A ? 
lïb-c 
141-161 
Ilb-d 
IIB(o.v.?) 
IIB 
II 

II o.l. 
II? 

II-III 
IIB-III 
180/190-na midden III 

Middekewen en 

VII-IX 
ІІІВ-ІХЛ 

VIIIB-IXB 
VIIW-IXí 
IX 
IXB-XII 
X-XII 
XI-XII 
XII 
± 1400 
XV 
XVI-XVII 

latere tijd 

nr. 28, 291. 
353· 

ЗІЙ, 93, 141, 155«*. 
172л. 
199 /̂. 
гбод, 278. 
Зоо. 

77, 243 à. 
245b, zGob. 

ηοα, d, 243Д. 
32Й, 36*, 39Д, 70Í·, 94, \-izby 173Д, 207Д, 296, 

304» 325<g· 
235e. 

40h, 64, 70^, 90, 103, 144/, 155e, і5бг·, i74¿, 
23 5л, 288¿. 

40a, 128, 154, i87¿, 257. 
302¿. 

ηοε. 

394· 
27, 36/, 37· 
yo/. 
yo/e, 197, 288¿·. 

283. 
low, 31 J Í , 335. 
looè. 
149, \ηιά. 
lood. 
looe, 173;·, zSSd. 
¿Sie. 
199г. 

С. M U U R S C H I L D E R I N G E N 

ι. BESCHRIJVING DER STUKKEN EN RECONSTRUCTIES 

Tijdens de opgraving is een groot aantal betrekkelijk kleine fragmenten van Romeinse 
muurschilderingen gevonden. Geen enkel stuk is als deel van een muurbekleding in 
situ aangetroffen ; de meeste fragmenten zijn uit het puin binnen de cellamuren afkom
stig, verscheidene zijn in de omgang opgeraapt en slechts enkele daarbuiten 1. Omdat 
het puin van de tempels in de middeleeuwen sterk is omgewoeld, kan aan de plaats 
waar de stukken muurschildering zijn gevonden, in het algemeen weinig of geen waarde 

Zie vondstenlijst, p. 65 ss. 
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worden toegekend met betrekking tot de stratigrafie en in verband met de reconstructie 
van de schilderingen. 

Ofschoon ook de muren van de 'voorcrypt' van de kerk uit de middeleeuwse periode II 
(romaanse kerk) aan de binnenkant beschilderd zijn geweest1, is het wel zeker, dat alle 
vondsten, die hieronder besproken worden, uit de Romeinse tijd dagtekenen ; de 'onder
laag' der middeleeuwse fragmenten * verschilde duidelijk van die van alle andere stukken. 

Door de brokken volgens bepaalde kenmerken te verdelen en te combineren, zijn we 
er tot op zekere hoogte in geslaagd een duidelijk beeld te verkrijgen van de wand
schilderingen der tempels, althans van grote gedeelten daarvan. Dit is van des te meer 
belang, omdat uit onze streken slechts zeer weinig resten van muurschilderingen uit de 
Romeinse tijd bekend zijn. Bovendien is in ons land tot nu toe bijna nooit voldoende, 
om niet te zeggen enige aandacht besteed aan dergelijke vondsten. Verder heeft zeer 
waarschijnlijk geen enkele opgraving in Nederland zoveel overblijfselen van Romeinse 
muurschilderingen opgeleverd als die te Eist. 

De fragmenten zijn in de eerste plaats in twee duidelijk te onderscheiden soorten te 
verdelen: die welke 2-3 cm dik zijn en die waarvan de dikte ± 5 cm bedraagt 3. De 
stukken, welke tot de eerste soort behoren, hebben geheel andere onderlagen dan die 
van de tweede soort en zijn ver in de minderheid. Op grond van het laatste kan men 
vermoeden, dat ze deel hebben uitgemaakt van de beschildering van tempel I. Dit wordt 
bevestigd door het feit, dat onder de vloer van tempel I verscheidene fragmenten van 
onbeschilderd pleister zijn gevonden 4, welke i 2,5 cm dik zijn en dezelfde onderlagen 
hebben als alle andere - beschilderde en onbeschilderde - stukken pleister van die dikte; 
ze behoren, naar we menen te hebben aannemelijk gemaakt, tot de eerste tempel, al 
moeten ze in de grond zijn gekomen, voordat de vloer daarin was gelegd 5. Uit het 
bovenstaande trekken we de conclusie, dat alle 'dunne' stukken gerekend moeten wor
den tot tempel I. In dit verband vermelden we nu reeds, dat de beschildering van de 
dunne stukken heel anders is dan die van de dikke en dat het roodbruin op de frag
menten van de eerste soort zeer sterk afgeeft in tegenstelling tot dat op de andere. 

Van de beschildering van tempel II hebben o.i. verreweg de meeste, ni. de dikke 
stukken deel uitgemaakt. 

T E M P E L I 

Voordat het eigenlijke schilderwerk op de wanden β van de eerste tempel werd uit
gevoerd, is men als volgt te werk gegaan. In de eerste plaats is een laag specie over het 
muuroppervlak gestreken. Deze laag is vervolgens met een plankje, een soort reiplank, 

1 Van deze beschildering zijn slechts enkele sporen gevonden tegen de Z. kant van de N. muur der voorcrypt, 
onder de balkgatcn, cf. ter Kuile p. 60. Er is thans mets meer van over. De versiering bestond uit zwarte, witte, 
gele en rode strepen. Over de voorcrypt, zie verder infra p. 207 en 215 ss. 
2 De dikte van de pleisterlaag en de verflaag bedroeg maximaal slechts 3 mm; daaruit volgt o.a., dat bij de 
opgraving geen soortgelijke stukken muurschildering in de grond en tussen het puin kunnen zijn gevonden. 
3 Waar bij de beschrijving over de dikte van de stukken gesproken wordt, dient men steeds te bedenken, dat 
een stuk aan de achterzijde beschadigd kan zijn, waardoor de voor de dikte opgegeven maat niet overeenkomt 
met de oorspronkelijke. De dikte van de fragmenten van belde soorten is maximaal resp. 3 en 7 cm. De stukken 
van 7 cm kunnen niet dikker zijn geweest, omdat aan de achterzijde daarvan sporen van muurstcnen en voegen 
zijn aangetroffen ; bij de stukken van 2-3 cm dikte ontbreekt aan de achterzijde de laag specie (cf. infra), wel
ke zich vlak tegen de stenen der muren heeft bevonden. 
4 Nr. 246, waaronder monster IV A; cf. infra p. 105 s. 
6 Cf. supra p. 45. · D.i. vermoedelijk alleen op de binnenzijde der tcmpelmuren; cf. p. 97 s. 
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ruw gemaakt, d.w.z. van groeven voorzien, opdat een daarop aan te brengen laag grove 
specie des te beter zou kunnen 'pakken'1 . De laatstvermelde, dus de tweede laag is in 
tegenstelling tot de eerste bij alle dunne stukken nog waar te nemen; aan de achterkant 
van verschillende fragmenten zijn, in negatief, ook de sporen van het plankje te zien 2. 
De laag met grove specie, dus de onderste (of eerste) laag die bij de dunne stukken be
waard is gebleven, is maximaal 15-22 mm dik. Daarop is een laag fijne specie uitge
streken, waarvan de dikte 4-7 mm bedraagt. De bovenste laag specie is altijd donkerder 
gekleurd dan de onderste. Beide hebben een min of meer grijze tint ; de grove specie is 
sterk gnndhoudend, de fijne is vooral samengesteld uit kalk en fijn zand. Boven de fijne 
specie bevindt zich een 'stuclaag' ter dikte van 0,5-1,5 mm; deze is in het algemeen wit, 
maar soms lichtgrijs. Op het stuc is meestal een - zeer dunne - laag verf aangebracht. 

Plaat 20 

De meeste stukken, die bij tempel I behoren en door hun dikte, onderlagen en be
schildering onderscheiden zijn van die van tempel II, zijn afgebeeld op pi. 20. Uit deze 
plaat blijkt duidelijk, dat de reconstructie van de schilderingen van tempel I slechts zeer 
gedeeltelijk geslaagd is 3. De bewaard gebleven fragmenten zijn zo goed mogelijk in 
groepen verdeeld en gecombineerd 4; de ligging ten opzichte van elkaar is, behalve 
door de versiering en door aesthetische overwegingen, soms bepaald door sporen van 
een verfkwast en van beschadigingen, welke aan het oppervlak van een stuk te zien 
zijn en overeenkomen met en aansluiten bij die op andere stukken. 

1. (o.a. met vondstnr. 185). 8 mm dikke laag grove specie, 6 mm dikke laag fijne 
specie, ±0 ,5 mm dikke witte stuclaag met daarop een groene en een zwarte strook. 

2. Het is niet geheel zeker, maar wel waarschijnlijk, dat dit stuk tot tempel I heeft 
behoord. Aan de achterkant zijn zeer ondiepe sporen van een plankje te zien 6 op 
een 25 mm dikke laag van vrij fijne specie. Er is slechts één specielaag; daarop be
vindt zich een 3 mm dikke, witte stuclaag. Het stuk staat, wat de onderlagen en de 
versiering betreft, geheel apart. De beschildering is samengesteld uit delen van een 
roodbruin, een groen en een zwart vlak, welke gescheiden zijn door witte en zwarte 
biezen; het groene vlak was een paneel, welks omlijning aan de binnenzijde werd 
begeleid door zwarte strepen, die een rechthoek vormden, waarvan de hoeken door 
vijf zwarte punten geaccentueerd waren e. 

1 De muren waren hoogst waarschi|nlijk alleen uit stenen en specie samengesteld. Het is op zichzelf echter 
mogelijk, dat ze een lage, b.v. 1 m hoge sokkel van gemetselde stenen hebben gehad en daarop muurwerk, dat 
— in een soort vakwerkbouw - van balken, vlechtwerk en leem vervaardigd was (cf. van de Weerd p. 105 en 
de Maeycr p. 140 s ) , in dat geval zou het leem van het vakwerk, ter bevestiging van de onderste, grove specie-
laag van de schildering, met een plankje ruw kunnen zijn gemaakt (cf. Steiner p. 67; Wheeler 2, p. 140 en 
pi. C; Fremersdorf p. 45). Het lijkt echter onaannemelijk, dat bij de tempels van Eist vakwerkbouw is toegepast, 
aangezien er helemaal geen sporen zijn gevonden, welke in die richting kunnen wijzen, zoals stukken al of met 
verbrand leem (cf. p. 25 en 34 s.) ; verder zijn er aan de achterkant van geen enkel fragment van de muurschil
deringen van bist indrukken waar te nemen van net, latten of takken (cf. Vitruvius VII, 3, 11 ; Jacobi p. 226; 
Wheeler 2, p. 94 en 140 en pi. С; Forrer II, p. 425 en pi. CXXI). 
2 Zie pi. 16, cf. pi. 17, onderaan rechts ( = pi. 20, nr. 2) en infra sub ¿. 
3 De platen 20-24 z 4 n enkel vervaardigd op basis van de te Eist gevonden fragmenten. Er ligt dus in het 
geheel geen vergelijkingsmateriaal van andere opgravingen aan ten grondslag. 
1 Van ieder stuk is alleen het oorspronkelijke oppervlak, voor zover dit nog min of meer intact is, op de 
plaat afgebeeld en duidelijk begrensd. 
* Zie pi. 17, onderaan rechts. 
* Cf. de panelen op de schilderingen van tempel II, pi. 21, 22 en 23. 



94 D E V O N D S T E N 

3. Laag fijne specie, nog ± 3 mm dik; witte stuclaag van ± ι mm dikte met daarop 
een roodbruine bies gekruist door een gele bies. 

4. Laag grove specie 10 mm dik, laag fijne specie 3-6 mm dik; 1 mm dikke, witte 
stuclaag. Het oppervlak is niet glad, in tegenstelling tot dat van de meeste frag
menten, maar oneffen, 'streperig'. De beschildering bestaat uit een groen vlak, dat 
aan een zijde achtereenvolgens is afgesloten door een roodbruine strook, een witte 
bies en een gele strook (?). 

j . (o.a. met vondstnr. 173, 178 en 185 ^. Onder dit nr. zijn een aantal stukken ge
combineerd, die zeer waarschijnlijk alle behoren tot de onderkant van een muur
schildering. De laag met grove specie is 10-15 mm, die met fijne specie 4-8 mm 
dik, terwijl de dikte van de witte stuclaag i 1 mm bedraagt. Bij de stukken, die 
onderaan zijn geplaatst, is het oppervlak niet glad, maar ruw; het vertoont horizon
taal lopende strepen. In de schildering heeft men marmer nagebootst in de vorm 
van roodbruine, gele, lichtblauwe en zwarte verfspatten tegen een wit fond van 
stuc; het gemarmerde vlak was door grijze 2 biezen verdeeld en enerzijds begrensd 
door een gele strook, anderzijds door een grijze bies, een roodbruine strook(?) en 
een wit vlak(?). 

6. (o.a. met vondstnr. 15 4, 3 5 2 en 3 5 7). Dit nr. is eveneens een combinatie van stukken, 
die zich hoogst waarschijnlijk aan de onderkant, in de sokkel van een muurschil
dering hebben bevonden. De grove specielaag is 15 mm, de fijne 5,5-7 mm dik; 
de stuclaag is wit en 1-1,5 mm dik. In de versiering heeft men marmer nagebootst: 
op een donkergele verflaag zijn donkerbruine, lichtgroene en lichtgele 'aders' ge
schilderd in de vorm van onregelmatige, grillige lijnen en stroken. Van de bovenaan 
geplaatste stukken is het oppervlak glad, de onderaan geplaatste hebben daaren
tegen een ruw oppervlak, dat horizontale strepen vertoont. De drie onderste stuk
ken zijn aan de benedenkant van het oppervlak bovendien enigszins hol gepro
fileerd en zullen zich dus wel bevonden hebben bij de aansluiting van een muur
schildering op een ander vlak, vermoedelijk een vloer. Het gemarmerde veld is 
omgeven geweest door een witte bies, een witte strook(?), zwarte stroken en een 
roodbruin vlak(?). 

7. ( = vondstnr. 373). Roodbruin oppervlak met witte bies. 

8. Roodbruin oppervlak met gele bies. 

9. Roodbruin oppervlak met zwarte bies. 

10. Roodbruin en geel geschilderd oppervlak met witte bies. 
Van de nrs. 7-10 is de laag grove specie 15-22 mm, de laag fijne specie 4-7 mm 
en de (witte) stuclaag 1,5 mm dik. 

11. ( = vondstnr. 352). Laag grove specie ± 10 mm, laag fijne specie 7 mm dik; de 
stuclaag is grijs en 1 mm dik. Het oppervlak vertoont een stuk van een roodbruin 
paneel(?), dat is afgesloten door een zwarte strook; een gedeelte ervan is onbe-
schilderd gebleven. Een grijze, onbeschilderde stuclaag hebben ook de vondstnrs. 

1 Cf. de monsters I V E en I V F , p. 105, 108 en 114. 
2 Wellicht is het grijs oorspronkelijk zwart geweest; cf. infra p. m s. 
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162 en 2461, waaronder monster IV A2, en een stuk, dat behoort tot vondstnr. 

373· 
12. Laag grove specie 19 mm, laag fijne specie 4 mm dik; de stuclaag is wit en 1 mm 

dik. Het oppervlak is ruw, 'streperig' en bedekt met groene verf en een gele en 
roodbruine bies; cf. pi. 20, nr. 4. 

Het roodbruin 3 van de stukken, die tot tempel I moeten worden gerekend, geeft 
in het algemeen zeer sterk af4. 

De biezen op de fragmenten van pi. 20 zijn meestal geschilderd op een laag verf. 
Van nr. 10 is eerst het roodbruin, toen het geel en tenslotte - op roodbruin en geel - de 
witte bies geverfd. 

Zeer waarschijnlijk zijn de partijen der schilderingen, die zich dicht bij de vloer 
hebben bevonden, uitgevoerd op een stuclaag, welke, nadat ze was aangebracht door 
middel van een borstel - waarvan de sporen in de vorm van strepen op diverse stukken 
zichtbaar zijn 5 - niet is vlakgemaakt. Van de fragmenten, die een glad oppervlak 
hebben, is de stuclaag kennelijk wel vlakgemaakt. 

T E M P E L 11 

De stukken muurschildering van de tweede soort zijn, zoals gezegd, ± 5 cm dik 
en hebben o.i. alle deel uitgemaakt van tempel II. Ze zijn samengesteld uit minstens 
drie lagen, nl. een - meestal grijze - specielaag, een witte stuclaag en een verflaag. Aan 
de achterzijde van de hiertoe behorende fragmenten, welke nog hun oorspronkelijke 
dikte bezitten, kan men sporen zien van stenen en voegen van het muurwerk, waartegen 
ze zich eens bevonden hebben e. De voegen tussen de stenen van de muurvlakken, 
waarop de schilderingen zijn aangebracht, zijn bij het metselen waarschijnlijk min of 
meer opengelaten of liever opengemaakt, om de onderste laag van de specie der schilde
ringen stevig daarin te kunnen vastzetten 7. Aan de bovenste vier op pi. 17 afgebeelde 
stukken β is waar te nemen, dat de specie in de lintvoegen van het metselwerk, dat er 
zich achter heeft bevonden, met de troffel zo is afgestreken, dat de lijnen der lintvoegen 
en profil van beneden naar boven schuin naar buiten hebben gelopen 9 ; de lintvoegen 
blijken bovendien later te zijn afgestreken dan de stootvoegen. Aan het links boven op 
pi. 17 afgebeelde stuk is nog te zien, dat de lijn van een stootvoeg en profil van links 
naar rechts schuin naar buiten heeft gelopen 1 0. 

1 Cf. p. 92, n. 4. 
2 Cf. p. 105 s. 
3 Cf. monster IV C, p. 107 s. en 11 j . 
1 Niet getekende roodbruin geschilderde stukken van tempel I bevinden zich onder de vondstnrs. 70, 173, 
18}, 185, 187 en 352. 
6 Cf. supra de beschrijving van de nrs. 4, 5, 6 en 12 van pi. 20. Hetzelfde verschijnsel is te zien op de stukken 
van de sokkels der schilderingen van tempel I I ; cf. infra p. 99 ss., verder Fremersdorf (Klinkenberg) p. 59 en 
Drack p. 7. 
• Zie de stukken op pi. 17 met uitzondering van het fragment, dat onderaan rechts is afgebeeld. 
' Cf. Mylius 4, p. 33, n. 1 en Reusch p. 185. 
• Deze stukken liggen op pi. 17 alle met de bovenkant naar boven, behalve het zich rechts boven bevindende 
fragment, dat precies andersom is gelegen en dus een halve slag gedraaid moet worden. 
• Cf. Reusch p. 178, Abb. 5; -p. 185 en p. 187, Abb. 9. 
1 0 Cf. de wijze, waarop de voegen van het metselwerk van tempel I boven het niveau van de daarbij behorende 
bouwlaag bewerkt zijn (p. 44). 
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De stukken, die hoogst waarschijnlijk deel hebben uitgemaakt van tempel II, zijn 
zo goed mogelijk in groepen verdeeld en gecombineerd, en afgebeeld op pi. 21, 22, 23 
en 24 1. 

Fragmenten, die in een reconstructie bij elkaar zijn geplaatst, behoeven zich in werke-
lijkheid niet tegen één muur in eikaars nabijheid te hebben bevonden. 

Bepaalde stukken zijn samengevoegd en bij elkaar in het geheel van een reconstructie 
afgebeeld op grond van één of meer van de volgende punten : 
1. dezelfde structuur der onderlagen; 
2. het nog gedeeltelijk met de specie aan elkaar passen van sommige stukken; 
3. het met elkaar overeenkomen en op elkaar aansluiten van 

a. indrukken van stenen en voegüjnen in de specie aan de achterzijde en 
b. sporen van verfkwasten en beschadigingen, vooral in de vorm van krassen, op 

het oppervlak; 

4. het feit, dat op de stuclaag van enige stukken sporen 2 van roodbruine verfdruppels 
of-spatten te zien zijn, die langs een muurvlak naar beneden zijn gevallen en aan de 
onderzijde daarvan door een verflaag bedekt zijn, welke thans grotendeels van die 
stukken is afgesprongen; 

5. de decoratie; 
6. aesthetische overwegingen. 

De scheiding tussen de stukken, welke zijn afgebeeld op pi. 21 en 23 enerzijds en 
op pi. 22 anderzijds, berust in de eerste plaats op een verschil in de onderlagen. De 
stukken van pi. 21 en 23 hebben nl. een witte stuclaag onder de verflaag, bij die van 
pi. 22 bevindt de verflaag zich daarentegen op een rose stuclaag 3, welke in het algemeen 
is gelegen op een witte stuclaag. Op pi. 24 zijn fragmenten afgebeeld, die niet binnen 
het kader van pi. 21-23 geplaatst konden worden. Volgens het bovenvermelde cri
terium behoren o.a. nr. 1 op pi. 24 en het stuk met de graffito 4 bij de fragmenten van 
plaat 21 en 23 5. 

Van de roodbruine panelen zijn lang niet alle fragmenten afgebeeld, maar wel o.a. 
alle stukken, die met hoekpunten versierd zijn. Verder komen nog talrijke egaal zwart 
geschilderde fragmenten niet voor op een der platen. 

Van geen van de drie op pi. 21-23 gedeeltelijk gereconstrueerde schilderingen hebben 
we de totale breedte en hoogte kunnen bepalen, evenmin van een groot onderdeel 
daarvan, met uitzondering echter van het op pi. 23 links afgebeelde 'liggende' paneel 
met zwart fond. Hiervan zijn de afmetingen nauwkeurig bekend a, omdat er genoeg 

1 Van ieder stuk is alleen het oorspronkelijke oppervlak, voor zover dit nog min of meer intact is, op een der 
platen afgebeeld en duidelijk begrensd. 
2 Dergelijke sporen zijn te zien op stukken, welke op pi. 21 zijn afgebeeld en deel hebben uitgemaakt van een 
sokkelvoct, cf. Fremersdorf (Klinkenberg) p. 59. 
9 Cf. infra p. 112 s. 
1 Cf. infra p. 135 s. 
6 Het is de vraag, of de stukken, die enerzijds op pi. 21 en 23, anderzijds op pi. 22 zijn afgebeeld, op grond van 
het onderscheid in het stuc, waarop de verf is aangebracht, tot schilderingen van minstens twee verschillende 
muurvlakken moeten behoren. Het is nl. mogelijk, dat men ten aanzien van éen muurvlak niet steeds op dezelfde 
manier is te werk gegaan bij de bereiding van de onderlagen; cf. in verband hiermee de beschrijving van de 
fragmenten, welke op pi. 24 zijn afgebeeld en vermoedelijk ook alle deel hebben uitgemaakt van tempel II 
(p. 101 ss.). 
' Zie hierover verder p. ioo. 
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belangrijke stukken van bewaard zijn gebleven, die nog met de specie aan elkaar passen. 
De samenstelling van de schilderingen van pi. 21, 22 en 23 is grotendeels gelijk. Er 

is echter een opvallend verschil tussen de beschildering van de sokkelvoet van pi. 21 
en die van pi. 22 en 23. De sokkelvoet van pi 21 is versierd met een aantal horizontaal 
lopende banden en biezen in verschillende kleuren; die van pi 22 en 23 \ertoont o.a. 
een nabootsing van marmer in de vorm van verfspatten in diverse kleuren op een rose 
ondergrond. Er is bovendien een opmerkelijk onderscheid tussen de bovenzijde van 
de schildering op pi. 21 en die op pi. 22. Op pi. 21 bevindt zich aan de bovenkant onder 
een baan van wit stuc, welke aan de onderzijde mm of meer halfrond, bol geprofileerd is, 
een donkerbruin gekleurde band; de daarmee overeenkomende band op pi. 22 is geel. 
Onder de groene band, welke zich op pi. 22 aan de bovenzijde van de schildering be
vindt, loopt geen witte bies, zoals onder de overeenkomstige groene band op pi. 21; 
de zwarte strook tussen de twee bovenste horizontale groene banden is 7,5 cm hoog op 
pi. 21, en 9,5 cm op pi. 22. Zie in dit verband ook de verschillen, -welke tussen pi. 21 en 
23, en pi. 22 bestaan ten aanzien van de punten, die bij de hoeken der panelen zijn ge
plaatst. 

Onder de fragmenten van pi. 24 bevinden er zich, die in decoratie en onderlagen 
sterk afwijken van de stukken van pi. 21-23; cf. infra ρ ιο ί ss. 

De bovenvermelde verschillen in de beschildering en in de structuur der stukken 
zou men kunnen verklaren door aan te nemen, dat de muren der cella niet alleen aan 
de binnenkant, maar ook aan de buitenkant (gedeeltelijk) beschilderd zijn geweest; dan 
is het immers met zo vreemd, dat de gevonden stukken niet behoren tot schilderingen 
met dezelfde onderlagen en dezelfde versiermgselementen. Cf. echter Praschniker-
Kenner p. 224 en Kenner p. 153 s.1. 

De buitenkant van de muren der cella kan heel goed bepleisterd zijn geweest, o.a. 
ter beveiliging van het metselwerk tegen regen, \orst enz : cf Mau 2, ρ 472; Blumner 
III, ρ. 167 ss en 178 ss ; Jacobi ρ 225 ; Wheeler 2, p. 142 ('driehoekige' tempel te Veru-
lamium, aan de buitenzijde karmozijnrood bepleisterd); Steiner p. 55, η η en Reusch 
p. 174 ss. en 184 s. (z.g. Basilica of Aula Palatina te Trier met bepleistering, bestaande 
uit een onderlaag van fijne kalkmortel, waarop een laag grovere mortel met baksteen-
gruis); Altbachtal 1, p. 13 (Ritonatempel; tegen de buiten- en de binnenzijde van de lage 
muur, waarop de zuilen van de omgang gestaan hebben, bevond zich pleister met daar
in o.a. stukjes testa tunsa) 2. 

Beschildering van (een pleisterlaag tegen) de buitenzijde van tempelmuren kan verder 
niet ongewoon worden genoemd: cf de Fontenay p. 223 (cella van Janustempel te 
Autun); Koethe ι, ρ 23; de Vesly ρ 36 en pi X (cella van fanum des Buis), p. 82 
en 100; Wheeler 1, p. 312; Wirth p. 90, nr. 11a (Espérandieu V, p. 94: kapel in het bos 
van Compiègne). 

Dikwijls is m het pleister, dat tegen de buitenzijde van Romeinse muren is aange-

1 'Soweit die erhaltenen Felder des Wandmittcltciles erschliesscn lassen, waren hier durchaus nicht immer 
Regelmassigkcit und genaue Wiederholung oder Symmetrie, weder bei den Schmuckglicdern ein und derselben 
Wand noch im Verhältnis der vier Wande eines Raumes zueinander gewahrt Von Feld zu Feld variieren öfters 
die Breite, Anordnung und Farbcnabfolge der umfassenden Streifen, auch der Wechsel des Feldcrgrundtones 
muss nicht immer den gleichen Rhythmus beibehalten' 
2 Zie ook nog in verband met Gallo-Romeinse heiligdommen de Vcsly ρ гб (fanum des Buis), Koethe i, 
ρ 3oenWirthp 8,15,2935,55,6435 en 82 wit (of grijs) en rood pleister aan de buitenkant van ccllamuren en 
aan weerszijden van omgangsmuren. 

file:///ertoont
file:///orst
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bracht, testa tunsa verwerkt. Ofschoon het geenszins zeker is, dat de buitenmuren van 
de tempels van Eist bepleisterd en beschilderd zijn geweest, wijzen we in verband met 
het bovenstaande op de 'dikke' stukken muurschildering (hoogst waarschijnlijk van 
tempel II), die onderlagen hebben, waarin zich testa tunsa 1 bevindt; in de onderlagen 
van de grote massa der stukken is echter geen testa tunsa verwerkt. 

Plaat 2i 

Specielaag 45-60 mm, stuclaag (wit) ± 1 rnm dik. Tot de stukken van pi. 21 behoren 
vondsten, welke als volgt genummerd zijn: 109, 178, 183, 185, 209, 210, 211, 215, 227, 
331 en 357. 

Het is niet zeker of de reconstructie van de sokkel van deze schildering geheel 
compleet is, wat de hoogte van de sokkelvoet betreft. De met horizontale donker- en 
lichtgroene, zwarte en witte stroken en biezen beschilderde stukken, welke tot de 
sokkelvoet behoren, hebben een zeer sterk beschadigd en afgesleten oppervlak 2. 

De afmetingen van het in wit en geel geschilderde ronde motief - op het liggende 
zwarte paneel van de sokkel-zijn berekend; de stukken, waarop zich de resten van 
deze versiering bevinden, passen met de specie aan elkaar 3. Bij het liggende zwarte 
paneel heeft zich aan de rechterkant een roodbruin paneel aangesloten; cf. pi. 22 en 23. 

Het 'middenveld', dat van de sokkel was gescheiden door witte en licht- en donker
groene biezen en stroken, was beschilderd met grote roodbruine, groen omrande 
panelen, welke geheel omgeven waren door zwart; tegen een zwart fond, tussen de 
panelen, waren in wit, rose en groen 'kandelabers' geschilderd, waarop licht en schaduw 
waren aangegeven door middel van wit en lichtrose enerzijds en donkerrose anderzijds. 

Het middenveld was aan de bovenzijde afgesloten door een witte bies, een groene 
strook, een witte bies, een donkerbruine strook, een witte, min of meer bol geprofi
leerde stucrand en een minstens 3 cm hoge strook(?) van wit stuc 4. 

Diverse grote onderdelen van de schildering op pi. 21 moeten, wat hun afmetingen 
en plaats betreft, geheel onafhankelijk van elkaar worden beschouwd. Om enigszins 
een indruk te kunnen krijgen van de onderlinge betrekkingen van de delen der oor-
spronkelijke schildering, verwijzen we naar pi. 22. Op pi. 21 zijn de bij elkaar behorende 
stukken zo dicht mogelijk bijeen afgebeeld, om ruimte te kunnen winnen. In overeen
stemming met pi. 22 zullen de roodbruine panelen van het middenveld van pi. 21 in 
breedte min of meer zijn overeengekomen met liggende (zwarte) panelen van de sokkel, 
terwijl ze geflankeerd zullen zijn geweest door kandelabers, welke ten opzichte van de 
panelen van de sokkel en van het middenveld op regelmatige wijze geplaatst waren. 
De hoogte van de grote roodbruine panelen van het middenveld en van de kandelabers 

1 Cf. infra ρ. ιοί ss., nr. 2, 3, 5, çc en d, en н а . Testa tunsa is speciaal gebruikt in de onderlagen van muur
schilderingen om deze te beveiligen tegen vocht; cf. Vitruvius VII, 4, 1, de Maeyer p. 140 en Augusti 3, p. 335. 
Volgens Vitruvius I.e. moeten te bepleisteren muren van vertrekken, welke beneden zi]n gelegen, aan de onder
zijde tot een hoogte van ongeveer drie voet met specie en testa tunsa beraapt worden, opdat de bepleistering 
niet door het vocht zal worden aangetast. Over testa tunsa als toeslag bi) specie van kalk en rivier- of zeezand, 
zie Vitruvius II, 5, 1 en Plinms XXXVI, 23, 175. 
г Cf. supra ρ. 96, η. 2. 
3 Cf. pi. lia. 
4 De horizontale lijn, die aan de bovenzijde van de plaat is getrokken, geeft niet de bovenkant van een muur
vlak aan, maar dient alleen ter afsluiting van de plaat aan die zijde. In Eist zijn geen stukken van rijk geprofi
leerde stuclijsten gevonden, die de muurvlakken aan de bovenzijde hebben kunnen afsluiten: cf Hettner 1, 
Taf. III en IV; Steiner p. 55, Abb. 2 en Koethe 2, p. 52, Abb. 13; zie in verband met de aansluiting van de 
muurvlakken op het plafond ook Fremersdorf (Klinkenberg) p. 59 s. 
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moet ongetwijfeld veel groter zijn geweest dan op de plaat is aangegeven. Vervolgens 
dient het versieringsmotief, dat is afgebeeld tussen de twee roodbruine panelen van het 
middenveld, hoogst waarschijnlijk te worden aangevuld tot een kandelaber van de 
soort, die op het middenveld van pi. 22 te zien is; het 'scherm' van pi. 21 is overigens 
al ten dele gereconstrueerd met behulp van gegevens, die ontleend zijn aan pi. 22. 

Op een fragment, dat grotendeels beschadigd is en dat versierd is met een gedeelte 
van de bladerpartij onderaan de stam van de kandelaber van pi. 21, bevinden zich 
sporen van gele en bruine verf op de plaats, waar de bladeren aan de stam moeten zijn 
ontsprongen; deze sporen zijn op de plaat niet afgebeeld. 

De opvolging van de verschillende kleuren, biezen, stroken, vlakken enz. - in hori
zontale en verticale richting - zal in het algemeen op pi. 21 wel juist zijn aangegeven. 

De afstand tussen de twee roodbruine panelen van het middenveld was bij benadering 
te berekenen met behulp van de fragmenten van de kandelaber, - aangenomen, dat 
deze midden tussen twee panelen in is geschilderd. 

Р/йй/ 22 

Alle op deze plaat afgebeelde stukken hebben een verflaag, welke is aangebracht op 
een rose stuclaag, die in het algemeen op een witte stuclaag is gelegen. De twee stuc-
lagen zijn gemiddeld minder dan 1 mm en maximaal 1,5 mm dik; de dikte van de specie-
laag, welke zich daaronder bevindt, bedraagt 50-60 mm. Bij diverse stukken kan men 
in de specie twee lagen onderscheiden, waarvan de bovenste ± 1 0 m m dik is; deze 
hebben dezelfde grijze kleur en lijken uit hetzelfde materiaal te zijn samengesteld. 

Tot de stukken van pi. 22 behoren vondsten, welke als volgt genummerd zijn: 210, 
211, 213, 227, 232, 235, 331, 336 en 337. 

De fragmenten, welke tot de sokkelvoet behoren, hebben in tegenstelling tot de 
andere stukken van pi. 22 een oneffen oppervlak met horizontale strepen; de stuclaag 
van deze fragmenten is niet vlak gemaakt, voordat de verf daarop werd aangebracht1. 

Op de sokkelvoet is marmer nagebootst in de vorm van gele, groene, zwarte en 
witte spatten op een rose achtergrond. 

Tegen de onderkant van de sokkclvoet, bij de overgang naar de vloer, is bij de re
constructie een band geplaatst naar analogie van pi. 23 2. De hoogte van het gele, zwarte 
en rode paneel van de sokkel is in overeenstemming gebracht met die van het linkse 
zwarte paneel van pi. 23. De hoogte van de lijst, die de overgang vormt tussen de sokkel 
en het middenveld, is, voor zover ze niet bekend is, gelijk gemaakt aan die van de over
eenkomstige lijst op pi. 21. 

De stengels van de twee in het middenveld geplaatste kandelabers (in wit, rose en 
groen), die tegen een zwarte achtergrond tussen roodbruine, met groene stroken om
rande panelen zijn aangebracht, zijn bij de reconstructie naar analogie van de kandelaber 
van pi. 21 doorgetrokken tot op de bovenste horizontale donkergroene bies van de 
lijst, die de overgang vormt van de sokkel naar het middenveld. De stukken met delen 
van een kandelaber zijn links en rechts van een groot roodbruin paneel geplaatst volgens 
de wijze, waarop er in wit en rose licht en schaduw op zijn aangegeven. 

De reconstructie van de kandelabers is gebaseerd op de onderstelling, dat de schil
dering in hoofdzaak symmetrisch is geweest. Het met een stippellijn omrand afgebeelde 
1 Cf. supra p. 95. 
* Cf. infra ρ. 100. 
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fragment van de rechtse kandelaber past niet aan en behoort niet bij het rechts daarvan 
geplaatste stuk; het is bij de reconstructie van de tweede, linkse kandelaber nog eens ge
bruikt. Van het bovenste scherm van de rechtse kandelaber passen de drie stukken 1 

met de specie aan elkaar. De breedte van het zwarte veld, waarop de rechtse kandelaber 
is geschilderd, kon bij de reconstructie worden bepaald, nadat was aangenomen, dat de 
kandelaber precies midden op een zwart veld is geschilderd tussen twee grote panelen 
in. Uit de plaat blijkt verder duidelijk in hoeverre de kandelabers bij de reconstructie 
zijn gecompleteerd en een enigszins andere reconstructie daarvan mogelijk is 2. Wellicht 
moeten de stengels aan de onderzijde met een aantal daaraan ontspringende bladeren 
aangevuld worden (cf. pi. 21). 

Het middenveld is aan de bovenzijde afgesloten geweest door een groene strook, een 
witte bies, een gele strook, een witte min of meer bol geprofileerde stucrand en een 
minstens 3 cm hoge strook (?) van wit stuc 3. 

Plaat 2} 

De op deze plaat afgebeelde stukken hebben alle, evenals die van pi. 21, een witte 
stuclaag. Bij de reconstructie van de schildering hebben we ons moeten beperken tot 
de sokkel. Om een indruk te kunnen krijgen van het daarbij behorende middenveld enz., 
verwijzen we naar pi. 21 en 22. 

De specie is ± 50-60 mm dik. Bij de meeste stukken zijn daarin twee grijze lagen te 
onderscheiden, waarvan de bovenste ± 1 0 mm dik is en iets fijner van samenstelling 
is dan de onderste. De stuclaag en de verflaag zijn samen ± ι mm dik; bij de frag
menten van de sokkelvoet bedraagt de dikte van deze lagen soms 2 mm. 

Tot de stukken van pi. 23 behoren vondsten, welke als volgt genummerd zijn: 178, 
209, 210, 211, 213, 215, 226, 235, 282, 313, 331 en 337. 

De sokkelvoet is, evenals die op pi. 22, ter nabootsing van marmer, rose geschilderd 
en daarna overdekt met verfspatten in wit, geel, groen, rood en zwart. Op een van de 
fragmenten van de sokkelvoet bevindt zich aan de onderkant op de verflaag een hori
zontale strook van 7-7,5 cm breedte, welke bestaat uit grijze specie, grind en testa tunsa. 
Hoogst waarschijnlijk is tegen de onderkant van de muurschildering een bolle, kwart-
cylindervormige band aangebracht van grijze kalkspecie, grind en testa tunsa 4. Deze 
band is aan de buitenkant geschuurd en bruinrood beschilderd 5. 

Het oppervlak van de stukken, die tot de sokkelvoet behoren, is in tegenstelling tot 
dat van de andere stukken van deze plaat niet glad, maar oneffen en met strepen be
dekt e . 

De afmetingen van het linkse zwarte paneel zijn volledig bepaald; deze bedragen 
121 χ 48 cm. Diverse stukken van dit paneel passen met de specie aan elkaar, o.a. die 
welke bedekt zijn met de resten van de witte streep, waarmee de ronde versiering in het 
midden rechts onder is verbonden met de gele omlijning. 
1 Cf. pi. i8¿. 
2 Zie ook pi. 21. 
3 Cf. supra p. 98, η. 4. 
4 Cf. pi. 191» en p. 57. 
6 Het met de resten van deze band te vergelijken stuk van een schuin aflopende richel (vondstnr. 217; zie 
pi. 41, nr. 54 en p. 57) is eveneens bruinrood beschilderd. De verf van dit fragment is echter op een rose stuc
laag van 1 mm dikte aangebracht; daaronder bevinden zich rose specie (kalk en baksteengruis) en grove 
stukken testa tunsa. De grootste dikte bedraagt 40 mm. 
' Cf. supra p. 95 en 99. 
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Het kleine roodbruine paneel is binnen de witte omlijning in tegenstelling tot een 
dergelijk paneel op pi. 22 met een gele en een witte bies versierd. 

Plaat 24 

Al de hierop afgebeelde stukken behoren vermoedelijk tot de schilderingen van 
tempel II. 

1. De verfis aangebracht op een witte, ± 1 mm dikke stuclaag, zoals bij de fragmen
ten van pi. 21 en 23. De stukken zijn max. 4,7 cm dik. In de specie zijn twee lagen 
te onderscheiden, die dezelfde grijze kleur hebben; de bovenste laag is iets fijner 
van samenstelling dan de onderste en ± 10 mm dik. 
Op de zwarte verflaag is een versiering geschilderd in wit, rose en lichtbruin-geel. 
Bij het met een stippellijn omrand afgebeelde fragment valt het licht in werkelijk
heid van rechts op de stengel in plaats van van links, zoals op de plaat is aange
geven en ook op de overige onder dit nr. gecombineerde stukken het geval is. 
De twee bovenaan en de twee onderaan geplaatste stukken passen met de specie 
aan elkaar. Wellicht zijn er meer mogelijkheden om de fragmenten van nr. 1 te 
completeren, maar we menen, dat de voorgestelde reconstructie, ondanks de be
perktheid van de gegevens, zeer goed aanvaardbaar is. 

Men moet zich o.i. voorstellen, dat plantaardige versieringen als deze zich be
vonden hebben tussen twee grote roodbruine panelen in het middenveld, in af
wisseling met of verbonden aan kandelabers. De kleuren komen grotendeels met 
die van de kandelabers van pi. 21 en 22 overeen. Bovendien zijn de stengels op 
dezelfde wijze als de kandelabers met een licht- en een schaduwkant afgebeeld; 
vergelijk ook de ten dele afhangende blaadjes met die van de kandelabers. 

2. Alle stukken hebben een 22 mm dikke onderlaag van grijze specie, grove stukken 
grind en testa tunsa 1, daarop een ± io mm dikke laag witte specie, die een fijne 
structuur heeft, en een witte stuclaag van 1 mm dikte, waarop de verf is aangebracht. 
Tegen een lichtblauw fond is een gestileerd plantenornament geschilderd in bruin, 
lichtgroen en geel. Het oppervlak is niet glad, maar oneffen en met strepen bedekt. 
Deze fragmenten hebben zich zeer waarschijnlijk tegen de onderzijde van een 
muurvlak bevonden 2, vermoedelijk bij de deur: zie de enigszins holle kant aan de 
benedenzijde van de onderaan afgebeelde stukken en de enigszins bolle kant aan de 
rechterzijde van het rechts afgebeelde stuk ; vergelijk voorts de brede bruine strook 3 

aan de rechterkant en aan de onderzijde met de fragmenten van de 'vloerrand' (zie 
p. 57 en 100, en pi. 19^ en 23). 

3. (¿d = vondstnr. 302). Onder dit nr. zijn enige stukken gecombineerd, die hoofd
zakelijk in bruine tinten zijn beschilderd: lichtbruin, donkerbruin, bruingeel; op 
3¡r is ook roodbruine verf aangebracht. De fragmenten hebben een witte stuclaag 

1 Cf. supra p. 97 s. Testa tunsa is in de specie van de stukken muurschildering, die op pi. 20-23 zijn afgebeeld, 
nergens aangetroffen; dit materiaal komt enkel voor in de stukken nr. 2, 3, 5, ge en ¿ e n n a van pi. 24 en in 
de resten van de 'vloerrand' (cf. supra p. 57 en 100). 
2 Cf. supra p. 95. Ook het voorkomen van testa tunsa in de onderste spccielaag van deze stukken kan in ver
band staan met het feit, dat ze behoren tot de onderzijde van de beschildering van een muurvlak ; cf. Vitruvius 
VII, 4, 1 (supra p. 98, η. ι) en Drack p. 131. 
8 Het blauw van het fond is gedeeltelijk op het bruin van deze strook geschilderd. 
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van ι mm dikte; daaronder bevinden zich een 4-10 mm dikke rose laag fijne specie 
met baksteengruis en een 20-30 mm dikke laag grove specie met opvallend veel 
witte stukjes geklonterde kalk en weinig testa tunsa. Op 30 is in donkerbruin tegen 
een lichtbruin fond een omgekrulde stengel afgebeeld, cf. pi 24, nr. 1. Een ge
deelte van een plantenornament is vermoedelijk ook te 2ien op de stukken 3e en d; 
op een lichtbruine-gele ondergrond is met donkerbruin geschilderd. Op 5c is tegen 
een lichtbruin fond een licht(geel)brume en een roodbruine bies geverfd. 

4. ( = vondstnr. 331). Vrij fijne specielaag van 40 mm dikte, daarop een witte en een 
rose stuclaag, die samen 1,5 mm dik zijn 1. De stukken zijn roodbruin beschilderd 
en daarna versierd met een zwarte strook, ingesloten door twee witte biezen. 

5. (het linkse stuk = vondstnr. 302). Specielaag met vrij grove testa tunsa, 35 mm dik; 
daarop 1 mm dikke witte stuclaag met weinig baksteengruis. Het oppervlak is on
effen 'strepeng': rest van beschildering van sokkel?2. De kleuren zijn lichtblauw, 
wit, rose en bruin Deze stukken horen wellicht bij die van pi. 24, nr. 2. 

6. ( = vondstnr. 109). De onderlagen van dit fragment komen overeen met die van de 
stukken van pi 21 en 23 (witte stuclaag') Het is het enige roodbruin beschilderde 
stuk, waarop, afgezien van punt- en hjnversiermgen, een ornament(?) is aange
bracht, en wel in wit; zie hierover verder p. 129. 

7. ( = vondstnr. 213). De witte, ± 1 mm dikke stuclaag aan het oppervlak van dit stuk 
is hoogst waarschijnlijk oorspronkelijk bedekt geweest met zwarte verf, die thans 
verdwenen is 3. De specie is grof en 40 mm dik De versiering bestaat uit een 
lichtgroene stengel(?), waarop een geel blaadje of takje met bruine steekjes is aan
gebracht. 

8. Maximale dikte van laag ruwe specie 40 mm; witte stuclaag van 1 mm dikte, ge
deeltelijk groen beschilderd. Dit stuk heeft zich bevonden op de hoek van een 
muur, bij een deur, een ms of een venster: op het oppervlak raken twee vlakken 
elkaar onder een hoek van 1350; cf. Fremersdorf (Klinkenberg) p. 56, Drack 
p. 130 ss. * (vondsten uit de thermen van Vindonissa), Hettner 1, p. 68 en Taf. 
V-VI, nr. 5 en Forrer II, p. 444, Taf. LXI g en Jb. 

<)a en b. Laag grove specie met geklonterde stukjes kalk (cf pi. 24, nr. 3), 40 mm dik; 
daarop witte stuclaag van 1 mm dikte. Fragment 90 is beschilderd met witte en 
bruine verf, yb met zwarte, rose en bruinrode verf. 

cfcend. Laag grove specie, 10 mm dik; daarop roodachtige specielaag met stukjes 
testa tunsa, 17-19 mm dik. Op het oppervlak van yc is tegen een geel fond een 
witte, een lila en een roodbruine bies aangebracht; over het geel en de biezen zijn 
lichtgroeneC) strepen geschilderd (van een plantenornament?). Op yd is tegen een 
roodbruin fond een gele strook geschilderd. 

1 Cf de beschrijving van het stuc van de fragmenten van pi 22, ρ 96 
2 Cf supra ρ 95 
3 Cf infra ρ 111 s 
4 'Es muss auffallen, dass bei keinem Fragment ein rechter Winkel zu sehen ist ' Es scheint allgemein recht 
modern gewesen zu sein, soviele Ecken wie nur möglich in stumpfen Winkeln zu konstruieren' De reden, 
waarom bi) muurschilderingen de uitspringende hoeken stomp zijn gemaakt, zal in de eerste plaats wel van 
technische aard zijn rechte uitspringende hoeken met schilderingen liepen immers veel meer kans beschadigd 
te worden dan stompe. 
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τοα. ( = vondstnr. 233). Onderaan specie met zeer grof grind, 4 cm dik; de stuclaag is 
wit en 1 mm dik. Op een zwart geverfde ondergrond bevindt zich misschien een 
stuk van een plantenversiering in donker- en lichtgeel en roodbruin. 

iob. Specie bestaande uit twee lagen; de bovenste is fijn en 10 mm dik, de onderste grof 
en 15 mm dik. Op het oppervlak is links een zwart veld te zien, dat beschilderd is 
met een plantenmotief in geel, wit en bruin; het zwarte veld is afgesloten door een 
witte bies en een donkerbruin vlak(?). 

ιτα. Laag grove specie met stukjes en gruis van testa tunsa, 30 mm dik; witte stuclaag 
met testa tunsa-gruis, 1 mm dik. Oneffen, streperig oppervlak (cf. pi. 24, nr. 2 en 
5): rest van beschildering van sokkel?; plantenversiering tegen lichtblauw fond, 
in donkerblauw, zwart en roodbruin. 

lib. Laag grove specie, 40 mm dik; witte stuclaag, 1 mm dik. Oppendak effen en in 
verschillende tinten blauw beschilderd; aan rechterzijde gedeelte van plant(?). 

11 c. Laag grove specie met veel grind, 35 mm dik; 1 mm dikke, witte stuclaag. Opper
vlak effen en beschilderd in blauw en bruin, gescheiden door een witte bies; cf. 
pi. 24, nr. 5, links. 

12. (і2г = vondstnr. 337). Laag vrij grove specie, maximaal 50 mm dik; witte stuclaag, 
minder dan 0,5 mm dik. Op het oppervlak van al deze stukken lijken resten be
waard te zijn gebleven van plantenornamenten, in licht- en donkerrose, roodbruin, 
donker- en lichtgroen en wit geschilderd tegen een wit of groen fond. 

Onder de niet afgebeelde stukken, die vermoedelijk tot de beschildering van 
tempel Π behoren, bevinden zich diverse fragmenten met een glad, wit oppervlak (o.a. 
vondstnr. 185 en 215); zie in dit verband de bovenkant van de reconstructies op pi. 21 
en 22. Ze hebben een laag grove specie, welke maximaal 50 mm dik is en bedekt is door 
een 1 mm dikke witte stuclaag. Het grootste stuk heeft een oppervlak van ± ι ο χ 10 cm. 

Tot vondstnr. 352 behoort een merkwaardig stuk, waarvan de onderste laag 18 mm 
dik is en bestaat uit vrij grove specie. Deze laag is bedekt door een ge/e stuclaag van 
1 mm dikte; daarop ligt een grijze stuclaag, die minder dan 1 mm dik en onbeschilderd is. 

In September en December 1953 zijn te Eist ten Z. van de N.H. kerk, op het kerk-
terrein, dicht bij elkaar o.a. verscheidene fragmenten van muurschilderingen uit de 
Romeinse tijd gevonden 1. De gemiddelde dikte van deze stukken bedraagt 6,5-7 c m · 
In de specie zijn dikwijls twee gelijk gekleurde, grijze lagen te onderscheiden, waarvan 
de bovenste ± 10 mm dik is en een iets fijnere samenstelling heeft dan de onderste. 
Bijna al deze fragmenten komen, wat de samenstelling van de lagen en de beschildering 
betreft, overeen met stukken, welke op pi. 21 tot en met 23 zijn afgebeeld 2. 

a. Er zijn fragmenten met een witte stuclaag, welke bedekt is door een rose stuclaag 
(cf. de stukken van pi. 22). In beschildering komen ze overeen met stukken van 
pi. 21, 22 en 23 met uitzondering van één fragment, dat behoord heeft tot een paneel 
van een sokkel en dat van boven naar beneden als volgt versierd is: donkergroen 
(van lijst tussen middenveld en sokkel), witte horizontale bies, zwart (van paneel), 

1 Cf. p. 59 s. 
2 Er bevinden zich overigens geen stukken onder met delen van ornamenten (b.v. van kandelabers). 
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witte horizontale bies (in tegenstelling tot de gele bies op de zwarte panelen der 
sokkels van pi. 21, 22 en 23), zwart (van paneel). 

b. Er zijn fragmenten met een verflaag, welke is aangebracht op een ondergrond van 
wit stuc (cf. de stukken van pi. 21 en 23). In beschildering komen ze overeen met 
stukken van pi. 21, 22 en 23. 

c. Daarnaast zijn er slechts enkele, nl. drie fragmenten, waarvan de specie gemengd is 
met stukjes testa tunsa. 
1. Glad oppervlak; verf op ± 8 nun dikke rose onderlaag. Beschildering in groen, 

blauw en rose. 
2. Oneffen, 'streperig' oppervlak; verf op zelfde soort onderlaag als sub 1. Groen-

blauw beschilderd. 
3. Oneffen, 'streperig' oppervlak; 2 mm dikke witte stuclaag, op laag fijne specie 

van 2 j mm dikte met veel testa tunsa-gruis, op 30 mm dikke laag ruwe specie 
zonder testa tunsa. Blauw en geel beschilderd. 

De grote roodbruine panelen van de schilderingen van tempel II zijn vóór de grote 
zwarte banen van het middenveld geschilderd, aangezien op enige stukken van het 
middenveld roodbruin door zwart is afgedekt. Deze panelen zijn ook eerder geschilderd 
dan de sokkel; dit blijkt uit de roodbruine verfspatten of -druppels, die op de onder
zijde van een muurvlak tijdens het schilderen van een paneel van het middenveld zijn 
terechtgekomen en thans op diverse fragmenten van de sokkel van pi. 21 weer zichtbaar 
zijn, omdat de eigenlijke verflaag daarvan voor het grootste deel verdwenen is 1. Het 
rose van de stukken van de sokkelvoet op pi. 22 en 23 is later dan en gedeeltelijk op 
de verf van de zich daarboven bevindende panelen aangebracht. 

Nadat de velden waren geschilderd, zijn de diverse ornamenten, stroken en biezen 
in het algemeen daarop aangebracht, dus op een laag verf. Van de kandelaberorna
menten is - op een zwarte ondergrond - het lichtrose vóór het donkerrose, en het rose 
vóór het wit geschilderd, waardoor het gedeeltelijk bedekt is. Van de ronde ornamenten 
op de panelen van de sokkel (cf. pi. 21 en 23) i s - o p een zwarte ondergrond - eerst 
het wit aangebracht, vervolgens het geel en daarna het groen. Van de groene stroken, 
die de roodbruine panelen van het middenveld hebben omgeven, is het groen gedeelte
lijk over de kleuren van de aangrenzende panelen en (zwarte) banen geschilderd. Aan 
de stukken, waarop lichtgroen naast donkergroen voorkomt, kan men zien, dat het 
donkergroen na het lichtgroen is opgebracht2. De biezen zijn steeds het laatste ge
schilderd, op een ondergrond van verf. 

2. TECHNIEK 

In het Laboratoire Central des Musées de Belgique te Brussel3 zijn in 1953 enige 
stukken muurschildering van Eist onderzocht door R. Sneyers. Het verslag van de 
resultaten van dit onderzoek, vertaald uit het Frans, volgt hieronder 4. 

1 Cf. supra p. 96. 
1 Cf. op pi. 21 en 22 de overgang van de sokkel naar het middenveld en op pi. 21 de sokkelvoet (het zwart 
daarvan is het eerst geschilderd, toen het licht-, en vervolgens het donkergroen). 
3 Onder directie van Prof. Dr. P. Corcmans. 
4 De noten maken geen deel uit van het verslag. 
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ι. Monster IV Λ ι (vondstnr. 246), behorend bij tempel I l , wit-grijsachtig oppervlak: 

iste laag (oppervlak): samengesteld uit calciumcarbonaat, dikte 0,5-0,7 mm; 

2de laag : specie op basis van 'niet hoekig' zand 2, blond tot bruinachtig, gebonden 
door calciumcarbonaat, dikte 7 mm; 

3de laag: grove specie met zand van dezelfde soort als dat in de 2de laag en talrijke 
stukjes silex (afmetingen: 2-5 mm), dikte 10 mm. 

2. Monster IV В 1, behorend bij tempel I, wit-beige oppervlak 3 : 

iste laag (oppervlak) : samengesteld uit calciumcarbonaat en bruinachtige, afgeronde 
zandkorrels, dikte 0,6 mm; 

2de laag: grove specie, samengesteld uit kwartsachtige bestanddelen van zeer ver
schillende dikte (ο,ι mm-enige mm) en enkele stukken silex (afmetingen: 5-8 
mm), dikte 13 mm; 

3de laag: identiek met de 2de, maar minder dik en voorzien van grovere stukken 
silex ( ± 1 0 mm), dikte 7 mm. 

Bij IV Λ ι en IV Β ι wordt het oppervlak dus gevormd door een laag kalkspecie, 
waarop geen verflaag is aangebracht. 

3. Monster IV F 1, behorend bij tempel I (pi. 20, nr. 5), witachtig oppervlak met gele, 
blauwe en zwarte Verfspatten: 

iste laag (oppervlak): deels gele oker, deels Egyptisch blauw 4, gebonden door cal
ciumcarbonaat, dikte ± o,o5 mm; de zwarte verfspatten zijn niet geanalyseerd; 

2de laag (oppervlak): witachtige laag, samengesteld uit afgeronde zandkorrels en 
calciumcarbonaat, dikte 2-3 mm; 

3de laag: grijsachtige specie op basis van afgeronde zandkorrels, welke dikker zijn 
dan die in de 2de laag, en van calciumcarbonaat; 

4de laag: kalkspecie, waarvan de kwartsachtige bestanddelen dikker zijn dan die 
in de vorige laag (-enige mm). 

Op grond van de afwezigheid van een organisch bindmiddel en de structuur van de 
verflaag menen we, dat de verfspatten in de fresco-techniek zijn opgebracht. 

4. Monster Ι Λ ι, behorend bij tempel II (pi. 21 en 23), bruinrode verflaag 5 : 

iste laag (oppervlak): verflaag, samengesteld uit rode oker, gebonden door calcium
carbonaat, dikte ± 0 , 1 mm; 

2de laag : witachtige laag, samengesteld uit afgeronde zandkorrels en calciumcarbo
naat, dikte minder dan 1 mm; 

3de laag: grijsachtige specie op basis van afgeronde zandkorrels, welke dikker zijn 
dan die in de vorige laag, en van calciumcarbonaat. 

De schildering is uitgevoerd in de fresco-techniek. 

1 Cf. supra p. 92. 
2 D. i. 'niet scherp' zand, afgeronde zandkorrels. 
3 Een dergelijk oppervlak komt o.a. voor op stukken, die behoren tot vondstnr. 185 (pi. 20, nr. 1 en 5); cf. 
supra p. 93 s. 
* Over Egyptisch blauw, cf. Schultz nr. 1439; chemische samenstelling: CaO.CuO^SiOj (calcium-kopersili-
caat). Zie verder hierover p. 114 s. 
6 Deze verflaag is aangebracht op een witte stuclaag; cf. supra p. 96. Zie ook pi. igf en p. 125. 
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In het Istituto Centrale del Restauro (Laboratori di Chimica e Fisica) te Rome zijn in 
1953 eveneens enkele stukken muurschildering van Eist onderzocht, en wel physisch 
(door Dr. S. Liberti) en chemisch (door Dr. S. Liberti en Dr. E. Demaldé). Het verslag 
van de resultaten van dit onderzoek, vertaald uit het Italiaans, volgt hieronder 1. 

1. Monster IV Л г (vondstnr. 246), behorend bij tempel 1 2 . 

Techniek: fresco. 
Beschrijving: het stuk heeft 3 lagen, een zeer dunne bovenlaag en 2 onderlagen. 
Physisch onderzoek: (tot 50 maal diametraal vergroot). Onder de vuilwitte kleur 
van het oppervlak kan men veel kristallen van calciumcarbonaat opmerken, dicht 
opeengehoopt, door elkaar heen en zeer klein; daaronder zijn talrijke afgeronde 
korreltjes gemengd, van verschillende kleur en dikte, op basis van kwarts en ver
schillende silicaten, te herkennen in gereflecteerd licht door gekruiste niçois; er zijn 
verschillende rode kristallen van ijzeroxyde ingesloten. 
Chemische analyse: de vuilwitte kleur aan de oppervlakte is calciumcarbonaat (z.g. 
witkalk) met verschillende onzuivere bestanddelen. De gemiddelde chemische 
quantitatieve analyse van de 2 zich daaronder bevindende lagen heeft het volgende 
opgeleverd: silex 63-50%; ijzer- en aluminiumoxyden 7-10%; calciumcarbonaat 
30-40%; verschillende soorten onzuivere bestanddelen: sporen van nitraten en sul
faten. 
Doorsnede: 3 lagen. Stratigrafie: 

1. vuilwitte kleur; 

2. laag van calciumcarbonaat en ronde korrels van silex met verschillende in-
sluitsels; 

3. als sub 2 maar met fijnere korrels. 

Aantekeningen: wanneer men de bij de analyse gevonden percentages silex en ijzer
en aluminiumoxyden samenvoegt, is de gemiddelde samenstelling van de onder
lagen : 

silexkorrels en verschillende onzuivere bestanddelen: 70-60% 
calciumcarbonaat : 3 0-40 % 

totaal 100%. 

2. Monster IV Б 2, behorend bij tempel 1 3 . 

Techniek: fresco. 
Beschrijving: het stuk heeft een zeer dunne vuilwitte oppervlaktelaag, die rose 
reflecteert, en één enkele 4 onderlaag van kalk en silex. 
Physisch onderzoek: (tot 50 maal diametraal vergroot) in gereflecteerd licht. Veel 
kristallen van calciumcarbonaat, dicht opeengehoopt, door elkaar heen ; ronde kor
rels van silex en verschillende silicaten; enige zwarte kristallen van pyrolusiet (bruin-

1 De noten maken geen deel uit van het verslag. 
2 Cf. supra p. 95 en 105. 
3 Cf. supra p. 105. 
4 Volgens onze mening had dit stuk twee onderlagen van specie, cf. supra p. 105. De onderste laag is waar
schijnlijk te Rome vóór het onderzoek losgeraakt en van het stuk afgevallen. 
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steen) 1·, verschillende onzuivere bestanddelen, waaronder rode kristallen van hae-
matict (roodijzersteen)2. De silexkorrels zijn geobserveerd in gereflecteerd licht door 
gekruiste niçois. 
Chemische analyse: witte oppervlaktelaag van calciumcarbonaat, waarin veel ijzer-
oxyde is ingesloten. Eén enkele onderlaag (gemiddelde quantitatieve analyse) : silex 
63-50%; ijzer- en aluminiumoxyden 7-10%; calciumcarbonaat 30-40%. Sporen 
van nitraten en sulfaten. Er zijn veel zwarte kristallen van pyrolusiet ingesloten. 
Doorsnede: (verticaal) 2 lagen. Stratigrafie: 

1. dunne witte oppervlaktelaag van calciumcarbonaat met onzuivere bestanddelen 
van ijzeroxyde; 

2. onderlaag van calciumcarbonaat met afgeronde korrels van silex en verschil
lende silicaten; kristallen van pyrolusiet ingesloten. 

Aantekeningen : wanneer men de bij de analyse gevonden percentages silex en ijzer
en aluminiumoxyden samenvoegt, is de gemiddelde samenstelling van de onderlaag : 
silexkorrels en verschillende onzuivere bestanddelen: 70-60% 
calciumcarbonaat : 3 0-40 % 

totaal 100%. 

3. Monster IV C i , behorend bij tempel I, roodbruine verflaag. 

Techniek: fresco. 
Beschrijving : het stuk heeft een geschilderd oppervlak van kalk en een rode kleur
stof alsmede 2 onderlagen van kalk en silexkorrels. 
Physisch onderzoek: (tot 50 maal diametraal vergroot) in gereflecteerd licht. Kris
tallen van calciumcarbonaat, op verschillende manieren geconglomereerd, tamelijk 
schaars in vergelijking met de andere monsters; afgeronde kristallen van silex (ge
observeerd door gekruiste niçois) en verschillende silicaten; onzuivere bestanddelen 
van ijzeroxyde en zwarte pyrolusietkristallen. 
Chemische analyse: de verflaag aan de oppervlakte bestaat hoofdzakelijk uit calcium
carbonaat en ijzeroxyde. De quantitatieve analyse van de onderlagen heeft de vol
gende resultaten opgeleverd: silex 65-54%; ijzer- en aluminiumoxyden 7-10%; 
calciumcarbonaat 28-36%; verschillende onzuivere bestanddelen: nitraten, sulfaten 
en pyrolusiet. 
Doorsnede: (verticaal) 3 lagen. Stratigrafie: 

1. aan oppervlakte rode verflaag (calciumcarbonaat en ijzeroxyde); 
2. bovenste onderlaag van calciumcarbonaat en afgeronde silexkorrels; 
3. onderste onderlaag als sub 2. 
Aantekeningen: wanneer men de bij de analyse gevonden percentages silex en ijzer
en aluminiumoxyden samenvoegt, is de gemiddelde samenstelling van de onder
lagen : 

1 Mn02 + nH20. 
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silexkorrels en verschillende onzuivere bestanddelen: 64-72% 
calciumcarbonaat : 3 6-2 8 % 

totaal 100%. 

4. Monster IV E, behorend bij tempel I (pi. 20, nr. 5), wit oppendak met roodbruine 
verfspatten. 

Techniek: fresco. 
Beschrijving : het stuk heeft een wit reflecterend oppervlaktelaagje en 2 onderlagen 
van calciumcarbonaat en silexkorrels. 
Physisch onderzoek: (tot 50 maal diametraal vergroot) in gereflecteerd licht. Kris
tallen van calciumcarbonaat, op verschillende manieren geconglomereerd ; silex (ge
observeerd door gekruiste niçois) en verschillende silicaten - met kleine kristallen 
van ijzeroxyde - , die samen afgeronde korrels van ongelijke grootte vormen. 
Chemische analyse: de analyse van de vuilwitte reflecterende oppervlaktelaag heeft 
opgeleverd: calciumcarbonaat en ijzeroxyde; de rode verfspatten, die men op het 
oppervlak ziet, zijn op basis van ijzeroxyde. De gemiddelde quantitatieve analyse 
van de onderlagen heeft opgeleverd: silex 63-50%; ijzer- en aluminiumoxyden 
7-10%; calciumcarbonaat 30-40%; bovendien sporen van nitraten en sulfaten. 
Doorsnede: (verticaal) 2 lagen. Stratigrafie: 

1. oppervlaktelaag op basis van calciumcarbonaat en ijzeroxyde; 
2. onderlaag 1 van calciumcarbonaat en silexkorrels met verschillende onzuivere be

standdelen. 

Aantekeningen : wanneer men de bij de analyse gevonden percentages silex en ijzer
en aluminiumoxyden samenvoegt, is de gemiddelde samenstelling van de onder
laag: 
silexkorrels en verschillende onzuivere bestanddelen : 70-60 % 
calciumcarbonaat : 3 0-40 % 

totaal 100%. 

5. Monster II B, behorend bij tempel II (pi. 22), roodbruine verflaag 2. 

Techniek: fresco. 
Beschrijving : het stuk heeft een rood geschilderde oppervlaktelaag en 2 onderlagen 
van calciumcarbonaat en silexkorrels. 
Physisch onderzoek: (tot 50 maal diametraal vergroot) in gereflecteerd licht. Kris
tallen van calciumcarbonaat, op verschillende manieren geconglomereerd; silex 
(geobserveerd door gekruiste niçois) en verschillende silicaten, die samen korrels 
vormen, welke van wisselende grootte zijn, afgeronde vormen hebben en onder 
het calciumcarbonaat zijn gemengd. 
Chemische analyse: de rode verflaag aan de oppervlakte bestaat hoofdzakelijk uit 
calciumcarbonaat en ijzeroxyde. De quantitatieve analyse van de onderlagen heeft 
gemiddeld opgeleverd: silex 63-52%; ijzer- en aluminiumoxyden 7-10%; calcium-

1 Deze onderlaag (intonaco) bestaat uit twee delen ; zie boven bij Beschrijving. 
2 Deze verflaag is aangebracht op een rose stuclaag, welke op een witte stuclaag is gelegen ; cf. supra ρ. 9α. 
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carbonaat 30-38%; verschillende onzuivere bestanddelen: sporen van nitraten en 
sulfaten. 
Doorsnede: (verticaal) 3 lagen. Stratigrafie: 

1. rood geschilderde oppervlaktelaag (calciumcarbonaat en ijzeroxyde) ; 

2. bovenste onderlaag van calciumcarbonaat en fijne afgeronde silexkorrels; 

3. onderste onderlaag als sub 2, maar met iets grotere silexkorrels. 
Aantekeningen: wanneer men de bij de analyse gevonden percentages silex en ijzer
en aluminiumoxyden samenvoegt, is de gemiddelde samenstelling van de onder
lagen : 

silexkorrels en verschillende onzuivere bestanddelen : 70-62 % 
calciumcarbonaat : 30-3 8 % 

totaal 100%. 

In de derde plaats zijn in 195 3 en 1954 enige stukken muurschildering van de tempels 
van Eist onderzocht door Ir. J. J. M. Bogaers en P. Stals, chemici te Haarlem, in nauwe 
samenwerking met schrijver dezes. De hieronder volgende beschouwingen zijn voor 
een zeer groot deel op de daarbij verkregen resultaten gebaseerd. 

Het betreft een algemeen chemisch qualitatief onderzoek, dat door diverse omstandig
heden tamelijk beperkt moest blijven; er is dus niet gewerkt op basis van microscopie 
en microchemie, zoals o.a. door Raehlmann 1 gedaan is. De toegepaste methoden 2 zijn 
ongetwijfeld grover dan die van Raehlmann, maar meestal wel enigszins bruikbaar, als 
er voldoende materiaal voor onderzoek ter beschikking staat. Het is overigens te hopen, 
dat zich spoedig de gelegenheid zal voordoen om volgens de meest moderne en verfijnde 
methoden en in groot verband de structuur van Romeinse muurschilderingen uit onze 
streken te bestuderen. We zijn er ons terdege van bewust, dat o.a. ten aanzien van de schil
deringen van Eist in technisch opzicht nog diverse problemen moeten worden opgelost. 

Verslag van de resultaten van het Nederlandse onderzoek, voor zover ze betrekking 
hebben op de aard van de gebruikte verfstoffen. 

1. Monster I A 2 3 en I B, behorend bij tempel II (pi. 21) 4. 

Kleuren: roodbruin, geel, wit, groen, rose en zwart (grijs). 

a. Het roodbruin is oker (РегОз) 6. Met achterlating van kleine glasachtige korrels 
(silicaten) lost de kleurstof op in verdund zoutzuur e. Als aan deze oplossing 1) een 
ammoniumrhodanide-oplossing wordt toegevoegd, ontstaat een rode kleur: ijzer. 
Wanneer men er 2) een kaliumferrocyanide-oplossing 7 aan toevoegt, ontstaat een 
neerslag van Berlijns blauw, soms alleen een blauwe verkleuring, na opkoking 
echter een blauw neerslag: ijzer. 

1 Raehlmann 1 en 2. 
! Over de daaraan verbonden nadelen, zie Raehlmann 1, p. 56. 
3 Cf. supra p. 105. 
* Stuk van middenveld: roodbruin paneel, omlijsting, zwarte pilaster met kandelaberversiering. 
6 Cf. Vitruvius VII, 7, 2 en Plinius XXXV, 6, 30 ss. : rubrica. Over rode en bruine kleurstoífcn, cf. Augusti ι, 
IV, p. 65 ss. 
• N.B.: bij de proeven met zoutzuur is het zoutzuur steeds verwarmd om sneller te kunnen werken. ' 
7 Cf. Augusti 2, p. 240. 
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Bij gloeiing wordt het roodbruin iets donkerder, bi] daarop volgende afkoeling iets 
lichter dan de oorspronkelijke kleur; wellicht is dit laatste een gevolg van veront
reiniging 1. 
In de verflaag bevindt zich geen cinnaber, vermiljoen of kwiksulfide (HgS)2 , san
dáraca 3 of menie (РЬзО^), sandrak of realgar - een verbinding van arsenicum en 
zwavel b.v. AsS * - noch een organische kleurstof zoals meckrapverf6. 
Na gloeiing is de glanslaag e, welke op de verflaag ligt, nog aanwezig. 

b. Het geel is oker ( Р е 2 0 з . п Н 2 0 ) 7 . Dezelfde chemische reacties als bij a: ijzer. 
Bij een gloeiproef krijgt de verf dezelfde roodbruine kleur als sub a. Deze kleur 
blijft na afkoeling. 

c. Het wit is calciumcarbonaat, CaCOj 8. Het lost practisch geheel op in HCl onder 
ontwikkeling van C 0 2 . Slechts een zeer geringe rest, bestaande uit glasachtige kor
rels, silicaten, lost niet o p e . In de verf bevindt zich geen gips (calcmmsulfaat, CaS0 4 ), 
zwaarspaat (bariumsulfaat, BaS0 4 ) of loodwit (РЬСОз) 1 0. 

d. Het groen 1 1 is hoogst waarschijnlijk groenaarde 1 2, een silicaat met 20-30 % FeO 
(ferro-oxyde in tegenstelling tot Ре2Оэ, ferri-oxyde, bij oker). De kleurstof lost 
moeilijk op in zoutzuur. Daarom is ze gesmolten in soda. De smelt is opgelost in 
zoutzuur en deze oplossing is behandeld met een oplossing van 1) ammonium-
rhodanide -> geen dieprode verkleuring: dus geen ferri; 2) kaliumferricyanide 13->-
blauwgroen neerslag (Berlijns blauw): dit wijst op ferro. 
Na oxydatie van ferro tot ferri door middel van waterstofperoxyde geeft de stof 
dezelfde reactie als oker. Bij verhitting en gloeiing verandert de kleur in lichtbruin 
tot rood 1 4. 
In de kleurstof bevindt zich geen koper : het kan dus geen chrysocolla15, malachiet, 
aerugo (aeruca)1 β of een andere koperhoudende verf zijn 1 7. 

e. Het rose is zeer waarschijnlijk sterk met kalk vermengde donkerrode oker 1 8 of 
een lichtrode oker. Grotendeels oplosbaar in verdund zoutzuur; reacties op ijzer 
positief. Bij gloeiing wordt de kleur iets donkerder. Zie verder supra sub a. 

I In normale omstandigheden keert bi) rode oker, na een verdonkering van de kleur bij verhitting, de oor
spronkelijke kleur terug bij afkoeling. 
a Cf. Vitnmus VII, 8 s.: minium; Eibner p. 191 ss.; Augusti 1, IV, p. 67 s. 
3 Cf. Vitruvius VII, 7 en 12, 2. 
* Cf. Raehlmann 2, p. 229 en 235 en Augusti ι, IV, p. 67. 
5 Cf. Vitruvms VII, 14, ι ; Raehlmann ι, p. 87. 
* Cf. infra p. 122 ss. 
7 Cf. Vitruvius VII, 7, 1 en Plinius XXXV, 6, 30 ss.: sil, ochra. Over gele kleurstoffen, cf. Augusti ι, III, 
p . 230 s. 
9 Over witte verfstoffen, cf. Augusti ι, I. 
9 Cf. Frcmersdorf (Wurth) p. 63. 
1 0 Cf. Vitruvms VII, 12, ι en Plinius XXXV, 7, 49- cerussa; Blumner IV, p. 471 ; Raehlmann ι, p. 50 s. 
I I Over groene kleurstoffen, cf. Augusti ι, И, p. 350 ss. 
1 8 Cf. Raehlmann ι, p. 51, Fremersdorf (\furth) p. 63, Egger ι (Walhscr) p. 500, Augusti 3, p. 326; Schultz 
nr 1446,Blumner IV,p. 5 i i ;Eibnerp. 190,Vitruvms VII, 7,4 creta viridis, Plinius XXXV, 7,48 s · Appianum. 
1 3 Cf. Augusti ι, II, ρ. 352. 
1 1 Cf. over reacties van groenaarde bij hoge temperaturen Eibner p. 219 en 247, Schultz nr. 1446, Augusti 1, II, 

P-353· 
« Vitruvms VII, 9, 6 en Plinius XXXV, б, 30. 
11 Vitruvms VII, 12, ι. 
1 7 Cf. Blumner IV, p. 297; Daremberg - Saglio I, s.v. chrysocolla; Eibner p. 195. 
1 8 Cf. Egger 1 (Walliser) p. joo. 
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ƒ. Het zwart is vermoedelijk roet (C) 1. Van veel stukken is de 'zwarte' verflaag 
grijs geworden. Bij gloeiing verdwijnt de kleur. De pigmentkorrels zijn uitermate 
fijn; er bevinden zich geen silicaten onder en ze lossen niet op in zoutzuur. Als voor
naamste bindmiddel is zeker, evenals bij de andere verfstoffen, СаСОз ! ! gebruikt. 
De binding tussen het СаСОз en de fijne pigmentkorrels 3 is waarschijnlijk niet erg 
groot (geweest) in vergelijking met die tussen het CaCOg en de andere kleurstoffen. 
Ten aanzien van de zwarte en grijze partijen van de stukken muurschildering van 
Eist kan men drie verschijnselen opmerken: 

i. In de loop van de tijd zijn, evenals bij anders gekleurde verflagen, hele stukken 
verf van het oppervlak afgesprongen, ongetwijfeld ten gevolge van beschadigingen, 
werking van vocht enz. 4 en onvoldoende binding van de verflaag. 

2. Er zijn fragmenten, waarvan het oppervlak gedeeltelijк donkerzwart en gedeel
telijk grijs is. Onder de grijze laag, die met een zeer fijn mesje verwijderd kan worden, 
bevindt zich de donkerzwarte laag, welke aan de oppervlakte thuishoort. 
Het verschijnsel van de grijze laag is als volgt te verklaren: Calciumcarbonaat 
van de schildering is door middel van vocht en koolzuur uit de lucht omgezet in 
calciumbicarbonaat5 volgens de reactievergelijking: H 2 0 + СаСОз + C 0 2

 _ > Ca 
(НСОз)2. Calciumbicarbonaat is oplosbaar in water, zodat er kalk verplaatst kan 
zijn naar een drogere plek, in dit geval naar buiten, naar het oppervlak van de schil
dering ; daarbij kunnen op grond van hun kleinheid en geringe gebondenheid roet
deeltjes zijn meegevoerd. De grijze laag bestaat uit kalk, zwarte pigmentkorrels en 
verontreinigingen e. 

3. Van veel stukken, die een zwart oppervlak hebben gehad, is de kleurstof naar 
binnen getrokken en gediffundeerd in de stuclaag, waarop ze oorspronkelijk heeft 
gelegen. In de stuclaag zijn de pigmentkorrels dan zeer verspreid. Ook in dit geval 
is o.i. onder invloed van vocht Са(НСОз)2 gevormd. Deze stof is echter, in water 
opgelost, niet van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen getrokken, van 
een vochtige naar een relatief droge plaats, onder meevoering van pigmentkorrels. 
Donkerzwarte partijen zijn zo langzamerhand overgegaan in grijze. Wanneer men 
de bovenkant van een stuk met een op die manier gevormd grijs oppervlak door een 
microscoop bekijkt, kan men plaatselijk nog donkerzwarte stippen waarnemen. 
Daaronder is de stuclaag nog volkomen wit (of, bij de fragmenten van pi. 22, rose); 
er heeft dus geen diffusie van pigmentkorrels in plaatsgevonden. De zwarte stippen 
zijn veel harder dan de grijze laag er omheen; ze vormen de rest van een oorspronke
lijk geheel donkerzwart oppervlak. 

1 Naar aanleiding van de zwarte kleur op de monsters I A 2 en I В bespreken we hier tevens met betrekking 
tot het zwart enige verschijnselen, welke aan andere stukken te zien zijn. Over zwarte kleurstof, cf. Vitruvius VII, 
loen Plinius XXXV, 6, 41 ss.: atramentum. Zie verder Blümner IV, p. 518; Rachlmann i ,p . 94 en -2, p. 233 $.; 
Eibncr p. 168, 174 en 207; Augusti 1, IV, p. 72 ss.; Eggcr 1 (Walliser) p. 500; Fremersdorf (Würth) p. 62 s. 
2 Cf. infra p. 116. 
3 Deze korrels zijn veel fijner dan die van alle andere gebruikte kleurstoffen. 
4 Het is mogelijk, dat zich onder de roetdeeltjes oorspronkelijk nog verontreinigingen van organische aard 
hebben bevonden, die na verloop van tijd onder ontwikkeling van gassen, als C 0 2 en NH3, vergaan zijn. 
Tengevolge daarvan kan de laag met pigmcntkorrcls en CaC03 beschadigd zijn. 
6 Cf. Eibncr p. 456 s. 
β Een enkele keer komt een dergelijke grijze laag voor bij fragmenten met een roodbruine beschildering; ze 
bestaat dan uit kalk, verontreinigingen en enige roodbruine pigmcntkorrcls. 
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Vervolgens kan men constateren, dat de zwarte verflaag veel beter geconsenteerd 
is, wanneer er een deklaag (b.v. van een ornament) op is aangebracht, dan wanneer 
ze steeds aan de oppervlakte heeft gelegen ; onder door een deklaag beschermd zwart 
is het stuc nog volkomen wit of rose. 
Met betrekking tot de zwarte verfstof van de schilderingen van Köln-Müngers-
dorf1 heeft Würth het volgende opgemerkt : 'Die Natur des schwarzen Farbstoffs 
konnte noch nicht einwandfrei ermittelt werden. Ein grosser Teil einer Fläche, die 
zweifellos ursprünglich schwarz oder doch sehr dunkel war, hat sich verfärbt oder 
entfärbt, was gegen die Anwendung von Russ spricht. Beim eingehenden Studium 
verschiedener Stücke hat sich aber die Möglichkeit ergeben, dass das Bindemittel 
sich zersetzt hat, sodass sich dadurch die schwarze Substanz loslösen konnte. Nur 
einige Bruchstücke, die vielleicht besonders geschützt lagen, haben sich nicht ver
färbt. Besonders auffallend ist ein kleines Bruchstück, das heute noch intensiv 
schwarz ist. Die schwarze Schicht hat sich als schwer löslich in verdünnter Salz
säure erwiesen, was auf die Anwesenheit von organischer Substanz hinweist'2. 
Uit het bovenstaande volgt, dat de zwarte en grijze partijen van de schilderingen 
van Köln-Müngersdorf zeer waarschijnlijk met die van de schilderingen van Eist 
overeenkomen. De verklaring, die Würth van de door hem ten aanzien van het 
zwart geconstateerde verschijnselen gegeven heeft, verschilt echter van de onze. 
In verband met de interpretatie van Würth kan ten opzichte van de in Eist ge
bruikte zwarte kleurstof het volgende worden opgemerkt: 

i. Er is geen sprake van verkleuring of ontkleuring van de zwarte verf; de pigment
korrels zijn ook nu nog alle zwart. 

2. Als bindmiddel, dat Ontbonden' is, zodat de zwarte substantie daardoor kon 
losraken, moet men in de eerste plaats het СаСОз beschouwen, 

3. De structuur van de verflaag van glanzende, donkerzwarte partijen wordt onder 
invloed van verdund zoutzuur even goed vernietigd als die van de anders gekleurde 
verflagen 3. 

2. Monster II Л (vondstnr. 227), behorend bij tempel II (pi. 22) 4, met rose stuclaag, 
welke op witte stuclaag is gelegen. 

Kleuren: geel, wit en groen; voor determinatie van de verfstoffen, cf. supra p. n o 
Rose stuclaag: de rose kleur van de bovenste stuclaag wordt vermoedelijk veroor
zaakt door sterk met kalk gemengde oker. Over reacties, cf. supra р. н о , е. 
Zoals reeds gezegd is, hebben alle stukken, die bij pi. 22 behoren, een verflaag, die 
op een rose stuclaag is gelegen; onder de rose stuclaag bevindt zich in het algemeen 
een witte stuclaag. 
In verband met dit verschijnsel, dat we ten aanzien van provinciaal-Romeinse schil
deringen nergens vermeld hebben gevonden, kan men wijzen op wat door Raehl-
mann geconstateerd is bij zijn onderzoek van Romeins-Pompejaanse muurschilde
ringen: ' die eigentliche Wandfarbe liegt auf einer derben, andersfarbigen Grund-

1 Cf. Fremersdorf. 
s Fremersdorf (Wurth) p. 63. Cf. Fremersdorf (Wurth) p. 62: 'Aus verschiedenen Bruchstucken kann man 
denSchlusszichen, dass viele Flachen, die jetzt sehr hell sind und nur grossere graue Stellen zeigen, ursprunglich 
schwarz oder doch sehr dunkelgrau waren'. 
3 Cf. infra p. 116. * Fragment van bovenzijde van middenveld. 
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lage, die eine Art von Untermalung vorstellt. Die Farbe dieser Unterlage ist mit der 
obersten Stuckmasse vor deren Auftrag gemischt worden'1 . 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die de veronderstelling kunnen wettigen, dat 
de rose kleur van de stuclaag veroorzaakt wordt door pozzolana-aarde of testa tunsa2, 
welke beide in verbinding met kalk een hydraulische werking zouden hebben gehad3. 
In Italië bij Romeinse muurschilderingen voorkomende roserode onderlagen hebben, 
volgens Eibner 4, daaraan hun kleur te danken. 

3. Monster II C, behorend bij tempel II (pi. 22)5, met rose stuclaag, welke op witte 
stuclaag is gelegen. 

Kleuren op oppervlak: glanzend zwart, wit en rose. 
Voor determinatie van de verfstoffen, cf. supra p. n o s. 

4. Monster II D, behorend bij tempel II (pi. 22)e , met rose stuclaag, welke op witte 
stuclaag is gelegen. 

Kleuren op oppervlak : rose, geel, wit en zwart. 
Voor determinatie van de verfstoffen, cf. supra ρ. 110 s. 
Bij dit stuk ligt dus het rose van de oppervlaktelaag op een rose stuclaag. De bovenste 
stuclaag is in vergelijking met de oppervlaktelaag lichtrose ; het pigment van het rose 
stuc is minder geconcentreerd dan dat van de bovenlaag, maar wel van dezelfde aard. 

5. Monster II E, behorend bij tempel II (pi. 22) 7, met rose stuclaag, welke op witte 
stuclaag is gelegen. 

Kleuren op oppervlak: lichtgroen, donkergroen en zwart (grijs). 
Voor determinatie van de verfstoffen, cf. supra p. n o s. 

6. Monster III ß, behorend bij tempel II (pi. 23)8. 

Kleuren: wit, geel, rose en glanzend zwart. 
Voor determinatie van de verfstoffen, cf. supra p. n o s. 

7. Monster IV С 2 9, behorend bij tempel I (pi. 20, nr. 6?). 

Kleur: sterk afgevend roodbruin, dat als oker gedetermineerd is; cf. supra p. 109. 
De pigmentkorrels lijken geconcentreerder te zijn opgebracht dan de overeenkom
stige van de schilderingen van tempel II. Het afgeven wordt veroorzaakt door het 
ontbreken van een de kleurstof beschermende deklaag en van een voldoende sterk 
bindmiddel 1 0. 

8. Monster IV D, behorend bij tempel I (pi. 20, nr. 6). 

Kleur: geel, dat als oker gedetermineerd is; cf. supra p. n o . 

1 Rachlmann ι, p. 75; cf. Raehlmann 1, p. 57-61. 
2 Cf. Vitruvius II, 5, 1 en Plinius XXXVI, 23, 175. 
3 Cf. van Aken 1, p. 7 en Eibner p. 514 s. 
4 Eibncr p. 139 s. en 304; cf. echter Augusti 3, p. 334 s.: door Augusti is geen pozzolana-aarde gevonden in 
de onderlagen van Pompejaanse schilderingen, wel een enkele maal testa tunsa. 
6 Stuk van middenveld : zwarte pilaster met kandclabcrvcrsiering. 
e Stuk van rose sokkelvoct met verfspatten. 
' Stuk van overgang van sokkel naar middenveld. 
e Gedeelte van sokkclvoet en liggend, zwart paneel. 
• Cf. supra p. 107. 
1 0 Over de aard van het bindmiddel en de deklaag, welke ongetwijfeld in de loop van de tijd verdwenen zijn, 
cf. infra p. n o en 122 ss. 
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9. Monster IV F ζ, behorend bij tempel I (pi. 20, nr. 5). 

Kleuren: op witte stuclaag gele en blauwe spatten. 
Voor determinering van het geel ( = oker), cf. supra ρ. ι ίο ; voor die van het blauw, 
cf. supra p. 105, 3 (monster I V F 1) en infra onder 10 (monster IV ƒ). 

10. Monster IV J, behorend bij tempel II (pi. 24, nr. 2, vondstnr. 331). 

Kleuren: bruinrood en blauw. 
Het bruinrood is een soort oker. 
Het blauw 1 is, evenals dat van monster IV F 2 (supra onder 9), zeker geen Egyp
tisch blauw 2. Deze verfstof is volgens Schultz (nr. 1439) e e n calciumkopersilicaat : 
CaO.Cu0.4Si0 2

 3. In het onderzochte blauw, dat bestaat uit vrij grote, gedeeltelijk 
transparante kristallen 4, bevindt zich helemaal geen koper. 
Bewijs: Het blauw is onoplosbaar in zoutzuur; het vervluchtigt en ontleedt niet 
bij verhitting. Van beide monsters is een hoeveelheid blauwe kristallen schoon
gemaakt met zoutzuur, vervolgens afgefiltreerd en gesmolten in soda. De smelt, 
welke een groene kleur had, is opgelost in zoutzuur. De oplossing had een gele 
kleur. Indien zich hierin koper had bevonden, dan moest de kleur na toevoeging 
van overmaat ammoniak blauw zijn geworden. Het resultaat van diverse proeven 
was steeds negatief. 

Sporen koper kunnen worden aangetoond op grond van het feit, dat zij de ontkleu
ring van ferrirhodanide door thiosulfaat katalytisch versnellen5. Men vergelijkt dan 
de ontkleuringssnelheid van een druppel gedestilleerd water (met ferrirhodanide + 
thiosulfaat) en die van een druppel op koper (Cu) te onderzoeken oplossing (met 
ferrirhodanide + thiosulfaat). Indien in de tweede druppel Cu aanwezig is, moet 
de ontkleuring daarvan sneller gaan dan die van de eerste. Ook deze methode 
leverde bij het onderzoek een negatief resultaat op. 

Uit het bovenstaande moet men concluderen, dat het blauw geen kleurstof is, waarin 
zich koper bevindt, het is dus ook geen azuriet e, koperlazuur of bergblauw. Het is 
verder geen ultramarijn (azuurblauw, lazuurblauw) of lapis lazuli7, noch een kleur
stof met cobalt, b.v. smalt8. Het kan ook geen indigo 9 zijn of een andere orga
nische verfstof10. 
In de blauwe kristallen is zeker ijzer en aluminium aanwezig. De reactie van de 
oplossing in verdund HCl op ijzer door middel van ammoniumrhodanide1 1 was 
positief. De reactie op aluminium volgens Atack was eveneens positief. Hierbij is 
eerst op een stuk filtreerpapier een druppel van de zwak-zure HCl-oplossing ge
bracht, vervolgens een druppel alizarine-S. De vlek is daarna ammoniakaal gemaakt 

I Over het onderzoek van blauwe kleurstoffen, cf. Augusti ι, II. p. 334 s. 
* Cf. supra p. 105, 3;dc determinering van het blauw van monster IV F ι is hoogst waarschijnlijk onjuist. 
3 Cf. Vitruvius VII, 11, 1: caerulcum; Blümner IV, p. 499 ss.; Kisa I, p. 285 s.; Raehlmann ι, p. 67 en 83, 
en -2, p. 230; Eibner p. 195 s. en 200 ss. 
4 Van de in Eist aangetroffen kleurstoffen heeft het zwart de kleinste en het blauw de grootste pigmentkorrels. 
6 Cf. van Nieuwenburg p. 62. 
' Cf. Schultz nr. 1437. Dit zou het door Vitruvius (VII, 9, 6) en Plinius (XXXV, 6, 30) vermelde armcnium 
zijn; cf. Eibner p. 195. 
7 Cf. Schultz nr. 1435; Blümner III, p. 274 s. β Cf. Schultz nr. 1441. 
g Cf. Rachlmann 2, p. 232. Deze kleurstof is vermoedelijk het door Vitruvius (VII, 9, 6) en Plinius (XXXV, 
6, 30 en 46) vermelde indicum. 
1 0 B.v. selinum of ringkrijt met vitrum (weede?) geverfd ter nabootsing van indicum: zie Vitruvius П, 14, ζ. 
I I Cf. supra p. 109. 
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door haar boven een flesje ammoniak te houden, met het gevolg dat ze violetrood 
werd. Het papier is tenslotte op een horlogeglaasje behandeld met ca. 1/5 η azijn
zuur. Er bleef een roodbruine vlek achter: teken van aanwezigheid van aluminium. 
De groenkleuring van de smelt duidt vermoedelijk op aanwezigheid van mangaan. 
Bij gebrek aan chemicaliën konden echter geen specifieke reacties op mangaan 
worden uitgevoerd. Wanneer men aan de zure oplossing een loog toevoegt, ont
staat er een wit-lichtbruin neerslag. Bij overmaat van loog lost het witte neerslag 
op; het lichtbruine neerslag blijft. Vermoedelijk is dit een mengsel van ijzer- en 
mangaanhydroxyde. Men kan verder constateren, dat ijzer- en aluminiumverbin-
dingen na smelting met soda nooit een groene smelt opleveren. 'Indien mangaan-
verbindingen, ongeacht welke, worden gesmolten met soda of natriumhydroxyde en 
een oxydatiemiddel b.v. KNO3 (kaliumnitraat) of desnoods alleen met luchtzuur-
stof, vormt zich een groene smelt van manganaten'1. 

Waarschijnlijk is de blauwe kleur veroorzaakt door ijzer- en mangaanoxyden. 
De blauwe kristallen zijn, evenals die van Egyptisch blauw, een silicaat in de vorm 
van 'glasfritten'2. Over blauwkleuring van glas, ontstaan onder invloed van ijzer, 
zie Kisa I, p. 261, 279 en 282 ss. Volgens Neumann heeft men in de oudheid als 
middelen om glas blauw te kleuren enkel oxyden van koper, mangaan en ijzer ge
bruikt 3. 

Bij het chemische onderzoek van stukken muurschildering van Eist zijn enkel an-
organische kleurstoffen gevonden 4. 

In de onderlagen van specie van de stukken muurschildering bevindt zich o.a. veel 
zand, dat bestaat uit fijne, afgeronde korrels; zeer waarschijnlijk is dit 'gewassen' rivier
zand s. Verder is er veel grind in veçwerkt en ook stro, hooi 6 en schelpen. Zowel zoet-
als zoutwaterschelpen 7 kan men in de specie aantreffen; dit lijkt er op te wijzen, dat 
de schelpen in een kuststreek zijn verzameld en afkomstig zijn uit brak water, bij de 
monding van een rivier 8. Vermoedelijk is voor het maken van de specie en het stuc 
gebruik gemaakt van schelpkalk. 

Door de onderzoekingen in het Istituto Centrale del Restauro te Rome9 zijn gegevens 
bekend geworden over de verhouding van de bij het pleisterwerk gebruikte hoeveel
heid kalk enerzijds en zand en grind anderzijds: 30-40 (50-38 of 36-28)% kalk tegen
over 70-60 (70-62 of 64-72)% 'silexkorrels en verschillende onzuivere bestanddelen'; 
vergelijk hiermee het voorschrift van Vitruvius (II, 5,1) ten aanzien van de bereiding 

1 Van Nieuwenburg p. 78. De blauwe kleurstof van Eist is steeds met soda gesmolten zonder speciaal oxydatie
middel. 
2 Cf. Plinius XXXVI, 26, 194 over het proces van de glasfabricage. De glasfritten zijn blijkbaar het 'hammo-
nitrum' van Plinius. Ze ontstaan tijdens het eerste stadium van het smeltproces; cf. Blumner IV, p. 388. 
3 В. Neumann, Antike Glaser, Zeitschrift fur Angewandte Chemie 38, 1925, p. 862 ss. 
4 Cf. Raehlmann 2, een onderzoek van verfstoffen, die toebehoord hebben aan een 'Romeinse' schilder uit de 
4de eeuw en gevonden zijn te Sint-Huibrcchts-Hern in België. Deze verven waren voornamelijk uit organische 
substanties samengesteld. Misschien waren ze bestemd voor cncaustiekschildcnngcn; cf. II. Schmid, Enkaustik 
und Fresko auf antiker Grundlage, München 1926, p. 93. 
' Cf. Vitruvius II, 4, 2 s. en II. G. Bcycn, De techniek van het stucwerk bij de Romeinen, M.E.B.E.S.T. 1941, 
17, p. 7 ss. 
β Cf. Vitruvius II, 4, 3. 
' O.a. zeelelics. 
8 Mededeling van J. Isings, biol. drs.. Delft. B Cf. supra p. 106 ss. 
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van specie uit (gebluste) kalk en rivierzand of zeezand : ' . . . . si autem fluviatica aut 
manna, duo harenae una calcis coiciatur'1. 

Zie in verband met de samenstelling, het aantal en de dikte van de onderlagen van 
de muurschilderingen van E i s t 2 : Vitruvius VII, 3,5 s.; Plinms XXXVI, 23, 176; 
Skjold Muller p. 158; Augusti 3, p. 333 ss.; Hettner ι, p. 72; Koethe 2, ρ 52; Fremers-
dorf (Wurth) p. 61 s.; de Maeyer p. 150; Hermesdorf kol. 124 s. 

Het voornaamste middel, waardoor de pigmenten gebonden zijn, is ongetwijfeld 
calciumcarbonaat, СаСОз, dat ontstaan is uit gebluste kalk (calciumhydroxyde, Ca(OH)2) 
door toetreding van kooldioxyde uit de lucht: Ca(OH) 2 + CO2 -> СаСОз + Η 2 0 . Het 
CaCOj heeft zich daarbij gevormd als een knstallijne huid, die de zich daarin of daar
onder bevindende pigmenten vasthoudt of bindt Van het oppervlak van stukken met 
een glanzende verflaag kan een heel dunne, practisch kleurloze laag worden afgeschraapt, 
die hoogst waarschijnlijk alleen uit СаСОз bestaat. 

Het metaal calcium kan men met behulp van azijnzuur en oxaalzuur aantonen als 
oxalaat : 

СаСОз + 2CH3COOH -• Са(СНзСОО)2 + Н 2 С 0 3 ; 

/ \ 

н2о + co2 
Са(СНзСОО)2 + (COOH) 2 -> Са(СОО) г \ (wit neerslaand calcmmoxalaat) + 
2СН 3 СООН. 

Door middel van verdund zoutzuur (HCl) kan men op de verflaag \ an alle stukken 
muurschildering een heftige ontwikkeling van C 0 2 veroorzaken: 
CaCOj + 2HCI -> CaCl2 (lost op) + Н г СОз. Het koolzuur kan men aantonen, door 

н2о co2 t 
boven een kroesje, waarin het gas zich ontwikkelt onder invloed van zoutzuur of azijnzuur, 
aan een glazen staafje een druppel barytwater3 te houden; door het koolzuurgas wordt 
dan aanstonds in de druppel een wit neerslag van banumcarbonaat (BaCOg) gevormd 4 

Nadat de verflaag met verdund zoutzuur is bewerkt, is de glans, welke over het opper
vlak van zeer veel stukken is gelegen, verdwenen 5 en kan de verf gemakkelijk met een 
watje (en wat zoutzuur) verwijderd worden. Natuurlijk bhjft er na een behandeling 
met zoutzuur nog een zekere physische binding tussen de pigmentkorrels onderling, 
maar de verflaag als zodanig is dan uit elkaar gevallen. Sommige verflagen zijn resis
tenter tegen zoutzuur dan andere. Dit kan verklaard worden op grond van de structuur 
der pigmentkorrels (zwarte lagen zijn b.v. zeer weinig resistent, omdat ze zijn samen
gesteld uit uiterst fijne, gladde en ronde korrels) en van de silicaten, welke zich in 
meerdere of mindere mate in of onder de verflaag bevinden en voor het grootste deel 
onoplosbaar zijn in HCl. 

1 Cf een daarmee overeenkomend voorschrift bij Plinms XXXVI, 23, 175, Skjold Muller ρ 158, F Skjold 
Muller, Über antike Wandputze, Zeitschrift fur Angewandte Chemie 53, 1940, ρ 139-141, Eibner ρ 307 
2 Cf supra ρ 92 ss 
3 Oplossing van bariumhydroxyde in gedestilleerd water 
4 Cf Augusti ι, I, ρ 4 
6 Er blijven ook geen glanzende partikels achter 
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In kokend water blijven alle verflagen, die nog goed gebonden zijn met СаСОз, 
evenals de eventueel daarop gelegen glanslaag, intact. 

Bij verhitting en gloeiing van de monsters is in geen enkel geval een bijzondere reuk 
waargenomen, die zou kunnen wijzen op een organisch, stikstof bevattend bindmiddel1, 
zoals eiwit of lijm; evenmin zijn daarbij verschijnselen van verbranding of verkoling 
gezien, die ongetwijfeld zouden moeten zijn opgetreden bij sterke verhitting van 
organische stoffen 2. Onder invloed van verhitting en gloeiing verdwijnt de glanslaag 
niet. 

Door middel van verscheidene proeven is geconstateerd, dat in de diverse verflagen, 
stuclagen en onderlagen van specie stikstof aanwezig is, hoewel slechts in een zeer ge
ringe hoeveelheid. 

Stikstof is als NH3, ammoniak, o.a. aangetoond met behulp van de proef van Faraday-
Liebig. Van de te onderzoeken stof wordt daarbij ± i ° ° m g met 0>5 g poeder van CaO, 
ongebluste kalk, in een nauw gloeibuisje gedaan, dat op enige afstand van de opening 
wordt afgesloten door een propje asbest of glaswol (om stofjes kalk tegen te houden) ; 
boven de opening wordt een vochtig rood lakmoespapiertje gehouden. Het mengsel 
wordt boven een vlam aanvankelijk zacht, later sterk verhit. Indien blauwkleuring 
van het lakmoespapier optreedt, gebeurt dit ten gevolge van ontwikkeling van ammo
niak of vluchtige aminen. Wanneer de reuk niet duidelijk op ammoniak wijst, kan men 
de dampen opvangen in water (waterdruppel aan een roerstaaf) en reageren met enkele 
druppels Nessler's reagens 3. Als dan een lichtgeel tot bruin neerslag ontstaat, is ammo
nia aangetoond. Bij de proeven was niet duidelijk ammoniak te ruiken. Het rood lak
moespapiertje werd steeds blauw; de reactie met Nessler's reagens was telkens beslist 
positief. 

Om stikstof aan te tonen is ook gebruik gemaakt van de proef van Kjeldahl. Daarbij 
wordt een monster van de te onderzoeken stof gekookt met geconcentreerd zwavel
zuur. De aanwezige stikstof wordt dan, onder medewerking van een katalysator, b.v. 
een druppel kwik, omgezet in ammoniumsulfaat, ( N H 4 ) 2 S 0 4 . Na toevoeging van een 
overmaat loog wordt het mengsel vervolgens opnieuw gekookt. De ammoniak komt 
dan vrij en verdampt. De opstijgende dampen kunnen door middel van een rood lak
moespapiertje en Nessler's reagens onderzocht worden op ammoniak. Bij de proeven 
werd slechts een enkele maal even ammoniak geroken; het rood lakmoespapiertje werd 
steeds blauw, terwijl de reactie met Nessler's reagens telkens een positief resultaat had. 

Men kan nu de vraag stellen, of de geringe hoeveelheid stikstof, welke zich in de 
stukken muurschildering bevindt, wijst op het gebruik van een organisch, stikstof-
houdend bindmiddel, zoals eiwit, lijm * of caseine 5. De mogelijkheid bestaat, dat een 
of ander organisch bindmiddel in de loop van de tijd grotendeels door oxydatie ont-

1 Cf. Rachlmann i, p. 44, 47 en 75 (8); Fremetsdorf (Wurth) p. 63; Eggcr 1 (Walliscr) p. 499. Bij onderzoe
kingen van stukken muurschildering uit Romeins Germanie zijn door Eibncr geen organische stoffen gevonden; 
cf. Eibner p. 305. 
a Cf. Rachlmann 1, p. 43 ; Egger 1 (Walliser) p. 500. 
3 Een alkalische oplossing van K 2 HgJ 4 . 
4 Diverse proeven, waarmee men volgens Rachlmann i, p. 43 en 47 s. lijm en eiwit kan aantonen, leverden 
geen positief resultaat op. Over onderzoek naar lijm, cf. Eibner p. 242. 
5 Cf. Eibner p. 153, n. 1230: 'Das Ammoniak trat in so geringer Menge auf, dass es nicht durch den Geruch, 
sondern nur durch die Blauung des roten Lackmuspapiers nachgewiesen werden konnte. Es kann also nicht 
von Eiweiss, Kasein oder Leim herrühren'. 
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leed is. De bovengenoemde stoffen vormen echter met Са(ОН) г sterke verbmdingen 1

> 

die zeer resistent kunnen zijn ten opzichte van zuurstof. 
Wanneer als bindmiddel melk is gebruikt, waarvan de bindende kracht wordt ver

oorzaakt door de zich daarin bevindende caseïne, moet men niet alleen stikstof maar 
ook fosfaten kunnen aantonen. Daarom is materiaal uit specie-, stuc- en verflagen onder
zocht op fosfaten. 

Allereerst is een oplossing van ammonmmmolybdaat in geconcentreerd salpeterzuur 
(HNOj) gemaakt en afgefiltreerd. Het te onderzoeken materiaal is opgelost in warm 
zoutzuur (gec. zoutzuur, met water verdund tot ι : i ) ; aangezien niet alles oploste, 
moest er nog gefiltreerd worden. In een reageerbuis is daarna ι cc van het laatste 
fikraat (vloeistof) gemengd met io cc van het eerste. Aan dit mengsel is ι cc toege
voegd van een oplossing van 20% ammoniumnitraat (ЫН4ЫОз). De reageerbuis met 
inhoud is vervolgens lange tijd zacht verwarmd (niet boven 40o С). Intussen werd her
haaldelijk met een glasstaaf tegen de binnenkant van de buis gekrast om kristalvorming 
van eventueel aanwezige fosfaten te bevorderen (met hetzelfde doel is ammonium
nitraat aan het mengsel toegevoegd). Na verloop van tijd ontstond er een geel neerslag, 
ammonmmfosformolybdaat Een dergelijk neerslag zou ook afkomstig kunnen zijn 
van arsenaten. Voor de zekerheid is het neerslag daarom in een oplossing van ammo-
mumacetaat gekookt en opgelost. Na afkoeling bleef het opgelost; arsenaatneerslag 
zou wit gekleurd terug zijn gekomen. 

De reactie was bij alle proeven duidelijk positief. Helaas konden de fosfaten niet op 
hun quantitett worden onderzocht; daarom valt er op grond van het bovenstaande geen 
antwoord te geven op de vraag, of melk (caseïne) als bindmiddel is gebruikt2. 

Het lijkt overigens zeer onwaarschijnlijk, dat caseïne, eiwit of lijm dienst heeft gedaan 
als bindmiddel. De aanwezigheid van de zeer geringe hoeveelheid als ammoniak aan
getoonde stikstof kan men het beste verklaren door aan te nemen, dat deze deel uit
maakt van een 'verontreiniging' en wel m de vorm van een geïnfiltreerd nitraat, nl. 
ammoniumnitraat'(NH^Oa)3. In verband hiermee is de diphenylamine-proef van belang. 
Daarbij lost men diphenylamme op in een geconcentreerd zwavelzuur. In deze vloei
stof laat men het te onderzoeken materiaal oplossen. Wanneer zich daarin nitraten of 
salpeterzure zouten bevinden, wordt de oplossing intensief blauw gekleurd. Deze proef 
toont alleen de nitraatgroep van geïnfiltreerde nitraten aan, en geen stikstofhoudende 
bindmiddelen van schilderingen. De reactie met diphenvlamine was zeer positief ten 
aanzien van de specie der onderlagen 4, en minder positief ten aanzien van de stuc- en 
verflagen. De geringe hoeveelheid stikstof, welke als ammoniak is aangetoond, kan dus 
heel goed afkomstig zijn van een geïnfiltreerde anorganische stof, nl. ammoniumnitraat. 

Volgens Augusti 5 is bij het maken van de Pompejaanse muurschilderingen was ge
bruikt, en wel bij het aanbrengen van de verflaag en de bovenste onderlaag; dit zou 
gedaan zijn om de verflaag meer te doen glanzen, te beschermen en ondoordringbaar 

1 Cf Raehlmann ι ,ρ 83 s 
2 Cf F Skjold Muller, Eine Reihenuntersuchung an antiken italischen Marmorsandstucken, Archäologischer 
Anzeiger, Beiblatt Jahrb des deutsch archaol Instituts 65/66, 1950/51, kol 132-140 
0 Cf I ibncr ρ 46 en 15 з s 
1 Cf supra ρ ι об ss het verslag van de onderzoekingen in het Instituto Centrale del Restauro te Rome In de 
speeldagen van alle te Rome onderzochte monsters zijn sporen van nitraten gevonden 
6 Augusti 3, o a ρ 321 s , 327, 3}7 s en ρ 352. 
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te maken 1. Naar aanleiding daarvan zijn speciale proeven gedaan met diverse stukken 
muurschildering van Eist. 

Herhaaldelijk is een gedeelte van de verflaag 2 zeer voorzichtig afgekrabd en daarna 
in chloroform uitgekookt. Na afkoeling en filtrering werd, bij verdamping van de 
chloroformoplossing op een horlogeglas, een zeer geringe hoeveelheid wit neerslag 
verkregen in de vorm van concentrische ringen. Aan dit neerslag, dat vettig aanvoelde, 
werden enkele druppels geconcentreerd zwavelzuur toegevoegd. Het resultaat was een 
mengsel, dat bij koude een gele kleur had en bij verwarming geel tot donkergeel en 
donkerbruin 3 werd; dit wijst op de aanwezigheid van sporen van een organische sub
stantie *. Nadat het mengsel was afgekoeld en enige tijd ( ± e e n half uur) had gestaan, 
werd de kleur violet 5. 

Deze verschijnselen komen nagenoeg 6 overeen met die, welke door Augusti bij het 
uitvoeren van dezelfde reactie geconstateerd zijn. Deze reactie kan echter - in tegen
stelling tot de bewering van Augusti 7 - beslist niet specifiek worden genoemd voor 
was. 

Augusti is van mening, dat de glans van de Pompejaanse muurschilderingen voor
namelijk wordt veroorzaakt door zich op het oppervlak daarvan bevindende was. Naar 
aanleiding hiervan is een stuk muurschildering van Eist met een sterk glanzende rood
bruine verflaag gedurende 10 minuten gekookt in een zeer grote overmaat chloroform. 
Daarna was er van de glans totaal niets verdwenen. De chloroformoplossing, waarin 
het stuk gekookt was, is vervolgens gefiltreerd en ingedampt op een horlogeglaasje; 
daarop sloeg toen wederom in de vorm van concentrische ringen een vettige witte 
substantie neer, die onder invloed van geconcentreerd zwavelzuur de reeds boven ver
melde verschijnselen vertoonde. 

Een ander stuk met een sterk glanzende roodbruine verflaag is gedurende 15 minuten 
in aethylalcohol gekookt 8 . Resultaat: volstrekt geen vermindering van de glans. De 
alcohol leverde - na filtrering en indamping op een horlogeglas - een neerslag van witte 
concentrische ringen op, dat onder invloed van geconcentreerd zwavelzuur eveneens 
de bovenvermelde verschijnselen vertoonde. 

De 'vettige, organische substantie' bevindt zich niet alleen in de roodbruine of zwarte 
verflaag van stukken met een glanzend oppervlak, maar ook in de groene verflaag van 
stukken met een niet glanzend oppervlak en in de rose verflaag van stukken van de 
sokkelvoet van pi. 22 en 23, waarvan het oppervlak ruw is en nooit glad of glanzend 
is geweest. Bovendien komt ze voor in de stuc- en specielagen der schilderingen. 
Monster IV -D, een fragment, dat behoort bij tempel I en een verflaag heeft van gele 

1 Augusti 3, p. 3}o. 
3 Van panelen, stroken, biezen en ornamenten. 
s Niet gcel-roodachtig of rossig, zoals het geval was bij de overeenkomstige proeven van Augusti ; cf. Augusti 3, 
p. 322 en 327. 
1 Cf. Augusti 3, p. 322. 
5 Cf. Augusti 3, p. 322 en 327. 
β Cf. supra n. 3. 
7 Augusti 3, p. 327: 'indizio della presenza di cera. Questa reazione da me controllata sulla cera d'api, sia gialla, 
vergine, che bianca, depurata, può considerarsi caratteristica'. 
8 Cf. Augusti 3, p. 322. De door Augusti t.a.p. vermelde proef met een strijkijzer leverde met betrekking 
tot stukken muurschildering van Eist geen effect op: 'La presenza della cera è stata confermata tenendo per 
un'ora a contatto della superficie dipinta un ferro riscaldato elettricamente: dopo raffreddamento, la superficie 
si dimostra lucidissima, più scintillante e brillante di prima, per effetto della fusione ed espandimento delle 
particelle cerose'. 
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oker (cf. p. 113, 8), is als volgt behandeld. Van de verflaag is, evenals van het stuc en de 
specie, nauwkeurig 150 mg afgewogen. De drie hoeveelheden werden afzonderlijk ge
durende 10 minuten gekookt in 40 cc chloroform. De chloroformoplossingen zijn ver
volgens gefiltreerd, op een horlogeglaasje gegoten en ingedampt. De residuen werden 
daarna gewogen. Resultaat: het residu uit de verflaag woog 1,2 mg ( = 0,8 %) , dat uit 
het stuc 0,2 mg ( = 0,13 %) en dat uit de specie 0,6 mg ( = 0,4%). Alle residuen zijn 
tenslotte behandeld met een paar druppels geconcentreerd zwavelzuur. Resultaat : drie 
substanties, die bij koude een gele kleur hadden en na verwarming tot donkerbruin 
verkleurden; na afkoeling werd het residu uit het stuc duidelijk violet, terwijl de andere 
twee eveneens tot violet verkleurden, maar veel minder duidelijk. 

De gevonden hoeveelheden 'vettige, organische substantie' zijn te gering om de con
clusie te mogen trekken, dat deze substantie doelbewust als bindmiddel is toegevoegd. 
Vermoedelijk is ze enkel een 'verontreiniging'. 

Het oppervlak van bepaalde stukken van de muurschilderingen van Köln-Müngers-
dorf - welke in veel opzichten met die van tempel II kunnen worden vergeleken - , is 
volgens Würth 1 met was bewerkt. De argumenten, die Würth ter bevestiging van zijn 
mening heeft aangevoerd, zijn echter hoogst onvoldoende. In de eerste plaats zou de 
eigenaardige glans, die men bij het wrijven van het oppervlak van fragmenten van rode 
panelen verkrijgt, op aanwezigheid van was wijzen. Deze glans kan echter ook op een 
andere manier verklaard worden; cf. infra p. 122 ss. Verder zouden bij onderzoek met 
de analyse-kwartslamp aan het oppervlak van stukken muurschildering dezelfde ver
schijnselen te zien zijn als aan met was bestreken vlakken. Een dergelijk onderzoek lijkt 
ons tamelijk zinloos; in ieder geval is het onmogelijk om door middel van de kwarts
lamp met zekerheid was aan te tonen. De stukken van Eist, welke een glanzend opper
vlak hebben of waarvan men het oppervlak door wrijven glanzend kan maken, leveren 
onder de kwartslamp geen bijzondere effecten op, welke op een bewerking met was 
zouden kunnen wijzen. 

In zijn betoog vermeldt Würth vervolgens volkomen ten onrechte, dat door Raehl-
mann te Pompeji 'an frisch ausgegrabenen Wänden Wachs gefunden' is; cf. Raehlmann 
1, p. 73 s. en Eibner p. 132, 144 en 591. 

Het feit, dat niet alle stukken van de schilderingen van Köln-Müngersdorf aan het 
oppervlak de eigenaardige 'wasglans' vertonen, is door Würth verklaard door te ver
onderstellen, dat de was gedeeltelijk door bacteriën vernietigd is. Daarom zouden b.v. 
veel fragmenten, die oorspronkelijk een donkerzwart glanzend oppervlak moeten hebben 
gehad, sterker 'veranderd' zijn dan andere, waarvan het oppervlak nog min of meer 
donkerzwart en glanzend is 2; zie echter voor een verklaring van deze 'verandering' 
supra p. n i s. 

Voor het gebruik van was zou volgens Würth ook de omstandigheid spreken, dat 
'manche Flächen in einem gewissen Mass wasserbeständig sind, während andere 
Flächen Wasser stark aufnehmen'. Ook dit verschijnsel hoeft men geenszins te ver
klaren door aan te nemen, dat het oppervlak met was bewerkt is. Water dringt ge
makkelijk of moeilijk door een oppervlaktelaag heen, naar gelang de toestand, waarin 
die laag zich bevindt. Wanneer ze glad en glanzend is, kan er zeer moeilijk water door-
1 Cf. Frcmcrsdorf(Wurth)p. 62. 
2 Cf. supra p. 112. 
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heen dringen. Dit is o.i. hoogst waarschijnlijk een gevolg van de door wrijven ver
oorzaakte geslotenheid van de huid van calciumcarbonaat aan het oppervlak. Hetzelfde 
verschijnsel kan men waarnemen, wanneer men het oppervlak van stukken, waarvan 
de verflaag wel glad is, maar niet glanst, door het te wrijven glanzend maakt1 . 

Uit het feit, dat fragmenten van gele velden van de schilderingen van Köln-Müngers-
dorf een ruw en niet gladgemaakt oppervlak hebben, dat gemakkelijk water doorlaat, 
heeft Würth overigens de conclusie getrokken, dat 'das Bindemittel bei den glatten 
Flächen . . . . demnach ein wesentlich anderes (ist) als bei dem rauhen ockergelben 
Anstrich'. Van de juistheid van deze redenering zijn wij geenszins overtuigd 2. Würth 
voegt er nog aan toe: 'Möglich ist, dass das Bindemittel des letzteren im Laufe der 
Jahrhunderte zerstört wurde. Das liesse darauf schliessen, dass ein organisches Binde
mittel Verwendung fand' 3. 

Met betrekking tot de gladde verflagen van de stukken van Köln-Müngersdorf heeft 
Würth organische substanties kunnen aantonen, tezamen met calciumcarbonaat. Vol
gens hem is als bindmiddel gebluste kalk gebruikt 'mit einem Zusatz organischer Sub
stanz, wobei nach Lage der Sache nur Kohlehydrate, also etwa Mehlkleister in Be
tracht kommen' *. Op welke gronden hij tot deze opvatting is gekomen, maakt hij 
echter niet duidelijk; hij vermeldt enkel, dat bij het gloeien van een paar stukken een 
duidelijke vetlucht was waar te nemen en dat van enige fragmenten, waaronder stukken 
met een rood glanzend oppervlak, de verflaag meer weerstand bood tegen verdund 
zoutzuur dan de daaronder gelegen stuclaag en de op de eigenlijke verflaag aange
brachte ornamenten. Een relatief grote weerstand van een verflaag tegen zoutzuur kan 
van veel factoren afhankelijk zijn en behoeft niet op een organisch bindmiddel te 
wijzen 5. Bij het gloeien van diverse stukken van Eist is, zoals gezegd e, nooit een bij
zondere lucht waargenomen, die afkomstig zou kunnen zijn van een organisch bind
middel. Ten overvloede is, om te onderzoeken of bij het maken van de schilderingen van 
Eist meel, zetmeel of stijfselproducten gebruikt zijn, onder een microscoop een aantal 
proeven gedaan met behulp van een oplossing van joodkali en jodium in water; bij aan
wezigheid van koolhydraten moet onder invloed daarvan blauwkleuring optreden '. 
De reactie was telkens negatief. 

Volgens Augusti is in Pompeji bij het schilderen %eep gebruikt ter neutralisering van 
de causticiteit van de kalk, om te voorkomen, dat deze bepaalde verfstoffen 8 zou aan
tasten. De in Eist gebruikte verfstoffen hebben echter een dergelijke neutralisering niet 
noodzakelijk gemaakt. Ten overvloede is, naar aanleiding van de proeven, die Augusti 
heeft gedaan ter bepaling van de aanwezigheid van zeep, achtereenvolgens van een stuk 
met een glanzend roodbruin en een met een glanzend zwart oppervlak een vrij grote 
hoeveelheid verf afgekrabd en gedurende 15 minuten gekookt met gedestilleerd water 9. 
Na afkoeling en filtrering was de vloeistof volkomen helder en niet opalescerend. Na 
indamping bleef een zeer gering wit residu over, vermoedelijk enkel kalk. Dit is be-

1 Cf. infra p. 122 en 124. 8 Cf. infra p. 122. 3 Fremcrsdorf (Würth) p. 62. Cf. supra p. 112. 
4 Fremcrsdorf (Würth) p. 62 s. 
6 Cf. supra p. 116. 
• Cf. p. 117. 
7 Cf. Raehlmann i, p. 50, 9. 
8 Cf. Augusti }, p. 326 en 328 ss.; Eibner p. 178 s. en 184 s. 
' Cf. Augusti 3, p. 328 en 329, 2. 
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handeld met geconcentreerd zwavelzuur, waarna er beslist geen verkleuring optrad; 
zulks had wel moeten gebeuren, als er zich een organische stof in het residu had be
vonden 1. De door Augusti in dit verband ook vermelde proef met verdund zwavel
zuur en petroleumaether 2 had eveneens een negatief resultaat. 

Van de schilderingen van Eist kan men op grond van de bewaard gebleven frag
menten zeggen, dat ze er dekkend hebben uitgezien ; er zijn geen stukken, welke met 
lazuurklcuren versierd zijn. Het oppervlak is aan de sokkelvoet zeer waarschijnlijk 
steeds oneffen, 'streperig' geweest3, aan de rest van de wand echter glad en grotendeels 
bovendien glanzend. De stuclaag boven de sokkelvoet is, voordat ze beschilderd werd, 
zorgvuldig vlak gemaakt 4. Van de daarop aangebrachte schildering zijn de grote bruin
rode en zwarte partijen ongetwijfeld geheel glanzend geweest, al hebben de fragmenten, 
die hiertoe behoren, nog slechts gedeeltelijk een glanzend oppervlak. De biezen, om
randingen en ornamenten van alle stukken hebben een glad, maar niet glanzend opper
vlak. Een glad, maar niet (of niet meer) glanzend oppervlak kan men door het te wrijven 
glanzend maken s, indien de huid van СаСОз β zich nog in een vrij goede toestand be
vindt. Waar zwarte kleurstof gediffundeerd is in de stuclaag 7, is het oppervlak meestal 
niet meer glad en kan het ook meestal niet glanzend gemaakt worden; de huid van 
СаСОз is dan grotendeels verweerd of verdwenen. Als er zich een grijs, troebel laagje 
op een donkerzwarte verflaag bevindt 8 , kan men het oppervlak door het te wrijven nog 
slechts weinig doen glanzen. Van de stukken van tempel I, die een roodbruine, sterk 
afgevende verflaag hebben, is de huid van СаСОз volkomen verdwenen; van die frag
menten is het oppervlak niet glanzend te maken 8, evenmin als van die, waarvan de 
verflaag met zoutzuur bewerkt is 10. 

Waarschijnlijk is de glans van de rode en zwarte partijen voornamelijk te danken 
aan de op een vlakke ondergrond gevormde huid van calciumcarbonaat en aan het feit, 
dat deze is opgewreven en wel voordat de biezen, omrandingen en ornamenten waren 
geschilderd. Deze laatste hebben o.i. nooit een glanzend oppervlak gehad 1 1, omdat de 
huid vanCaC0 3 ,die zich daarop gevormd heeft, niet is opgewreven. Indien dit wel was 
gebeurd, zou de zich daaronder bevindende verf wellicht hebben losgelaten wegens 
een te geringe binding met de ondergrond. De verf van de biezen enz., die in het alge
meen op een onderlaag van verf zijn geschilderd, laat nl. veel eerder los dan die van de 
grote partijen, welke op stuc zijn geschilderd 1 2. De huid van СаСОз 0 P de sokkelvoet 
heeft men eveneens niet opgewreven; dit had overigens onmogelijk met succes kunnen 
geschieden, voor zover de stuclaag van de sokkelvoet niet is vlakgemaakt. 

I Cf. Augusti J, p. 529. 
* Augusti }, p. 328 s. 
a Cf. supra p. 95 en 99 ss. 
4 Cf. Jacobi p. 227, Fremersdorf (Würth) p. 61 s. en Augusti 3, p. 352. 
5 Cf. Eibner p. 304. 
β Cf. supra p. 116. 
7 Cf. supra p. m , 3. 
8 Cf. supra p. n i , 2. 
8 Cf. supra p. 113, 7. 
1 0 Cf. supra p. 116. 
I I Cf. Eibner, o.a. p. 304. 
1 2 Fremersdorf (Klinkenberg) p. 59: 'Alle ornamentalen Malereien sowie die grünen und braunen Bänder, die' 
weissen Linien und die Marmorierung am Sockel sind auf die Freskoflachen mit Farben aufgesetzt, die viel 
weniger bestandig sind als die Freskofarben'. Zie hierover verder p. 123 s. 
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In welke techniek ^ijn de schilderingen van Eist uitgevoerd? 

Volgens het rapport van het Laboratoire Central te Brussel zijn de monsters Ι Λ ι en 
I V F 1 in de fresco-techniek beschilderd, terwijl de monsters IV A 1 en I V Β 1 niet 
beschilderd zijn. 

De techniek, waarin de te Rome onderzochte monsters, waaronder IV А 2 en IV Б 2, 
zijn uitgevoerd, wordt in het rapport van het Instituto Centrale del Restauro 'affresco' 
genoemd. 

Het is o.i. de vraag, of de bovenvermelde conclusies ten aanzien van de in Eist toege
paste schildertechniek juist zijn. Alvorens men op deze kwestie kan ingaan, is het nood
zakelijk een definitie te geven van de term fresco. Wij verstaan daaronder een techniek, 
waarbij de schilder 'nat in nat' werkt, d.w.z. de schildering aanbrengt op een vochtige 
ondergrond (welke voor eenbelangrijk gedeelte bestaat uit gebluste kalk, calciumhydro-
xyde) met pigmenten, die enkel zijn aangemaakt met water (dat al of niet met gebluste 
kalk vermengd is) en die uitsluitend gebonden worden door (vorming van) calcium
carbonaat. In ruimere zin kan men onder fresco een techniek verstaan, waarbij de 
schilder werkt op een vochtige ondergrond (welke voor een belangrijk gedeelte bestaat uit 
gebluste kalk) met pigmenten, die onder andere gebonden worden door (vorming van) 
calciumcarbonaat. 

Zonder twijfel zijn de schilderingen van Eist uitgevoerd in een techniek, waarbij de 
pigmenten gebonden zijn met kalk, d.i. gebluste kalk, calciumhydroxyde, die door toe
treding van kooldioxyde uit de lucht tot calciumcarbonaat is omgezet 1. Hieruit mag 
men echter niet concluderen, dat ze al fresco zijn uitgevoerd. Fresco is namelijk niet de 
enige schildertechniek, waarbij binding door vorming van calciumcarbonaat tot stand 
komt ; een andere techniek, waarbij dat gebeurt, is die van de kalkschildering. Bij deze 
laatste worden de pigmenten 'gemengd met gebluste kalk en laag voor laag aange
bracht, d.w.z. iedere laag na droging en voldoende verharding der voorafgaande' 2. 

De onderkant van de verflagen der stukken muurschildering van Eist, welke op stuc 
zijn geschilderd, is - in tegenstelling tot de bovenzijde, vooral bij de nog gave rood
bruine en zwarte partijen - beslist niet glad; de grens tussen deze lagen en het stuc 
wordt in het profiel gevormd door een onregelmatige lijn. Dit is door een microscoop 
zeer duidelijk waarneembaar; cf. pi. 19̂ ·, het bovenste deel van een dwarsdoorsnede 
van monster I A 1 a , dat een roodbruine, aan de bovenzijde gladde en aan de onderzijde 
oneffen verflaag heeft, welke op wit stuc is gelegen. De resultaten van het chemische 
onderzoek en het feit, dat de verflagen, welke op stuc zijn aangebracht, aan de onder
zijde oneffen zijn en a.h.w. gedeeltelijk in het stuc zijn doorgedrongen, geven nog niet 
de zekerheid, dat deze verflagen al fresco zijn geschilderd; ze kunnen o.i. ook in de 
kalkschilderingtechniek zijn uitgevoerd. 

Daarnaast is het vrijwel uitgesloten, dat de stroken, biezen en ornamenten in de 
fresco-techniek zijn geschilderd. Deze zijn nl. in het algemeen aangebracht op een verf
laag, welke aan de bovenzijde glad is en scherp gescheiden van de daarop gelegen laag. 
De overblijfselen van de schilderingen van Eist vertonen alle breukvorming tussen de 

1 Cf. supra p. 116. 
г Hermcsdorf kol. 122. 
3 Cf. supra p. 105. 
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verschillende verflagen 1 . Dit verschijnsel kan verklaard worden door aan te nemen, 
dat er zich - na voldoende droging - een kristallijne huid van СаСОз heeft gevormd 
aan het oppervlak van de onderste verflaag, voordat de volgende laag was geschil
derd; de later aangebrachte verfis dan op een huid van СаСОз geschilderd met het 
gevolg, dat de onderlinge binding van de verflagen betrekkelijk zwak moest worden 2. 
De stroken, biezen en ornamenten zijn naar alle waarschijnlijkheid op een droge onder
grond aangebracht, in de techniek van de kalkschildering. 

Van een substantie, die naast het C a C 0 3 als bindmiddel heeft dienst gedaan, is bij het 
chemische onderzoek vermoedelijk geen spoor gevonden 3. 

De glans, die op veel stukken te zien is, of thans nog door wrijven verwekt kan 
worden, is o.i. zeker voornamelijk een gevolg van het feit, dat de aan de oppervlakte 
gelegen huid van CaCOj zich bevindt op een gladde verflaag, welke op een vlakke stuc-
laag is aangebracht. In die omstandigheden kunnen althans verflagen, wanneer ze ge
wreven worden, een glanzend spiegelend oppervlak verkrijgen. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid, dat het effect van de glans verhoogd is onder invloed van een niet be
kende stof. 

3. S T I J L E N D A T E R I N G 

Tempel I 

De stukken, die tot tempel I behoren en voor het grootste gedeelte zijn afgebeeld 
op pi. 20 4, kunnen geen totale indruk geven van de schilderingen van dit heiligdom. 

We menen te mogen aannemen, dat de nrs. 5 en 6 en wellicht ook 4 en 12 deel 
hebben uitgemaakt van een sokkel. Hoe hoog deze is geweest, is onbekend, zeer waar
schijnlijk echter niet meer dan 3 voet s . De sokkels van de schilderingen van tempel I 
zijn vermoedelijk op minstens drie manieren versierd: 

1. door nabootsing van marmer in de vorm van roodbruine, gele, lichtblauwe en 
zwarte verfspatten tegen een wit fond (nr. 5); 

2. door nabootsing van marmer in de vorm van donkerbruine, lichtgroene en licht
gele aders tegen een donkergeel fond (nr. 6); 

3. de nrs. 4 en 12 zijn waarschijnlijk stukken van een gedeelte van een sokkel, dat 
hoofdzakelijk groen was geschilderd. 

De wandversiering heeft boven de sokkels, naar het schijnt, o.a. bestaan uit door 
biezen gescheiden velden in roodbruin, wit, groen en geel(?). De nrs. 1, 3, 7, 8, 9, 10 en 
11 zijn niet in verband met elkaar noch met de andere nrs. te brengen. 

Over de beschildering van het bovenste gedeelte van de muurvlakken valt niets met 
zekerheid te zeggen. Nr. 1 heeft misschien deel uitgemaakt van de bovenkant van een 
schildering. Men mag overigens aannemen, dat de muurvlakken van tempel I bovenaan 
wit zijn geweest, evenals die van tempel II (cf. pi. 21 en 22). 

1 Cf. Raehlmann p. 55, Fremersdorf (Würth) p. 63 en Hermesdorf kol. 125. 
a Cf. Hcrmcsdorf kol. 125. 
8 N.B. : Skjold Muller p. 160: 'Wahrend die chemische Analyse die Farbpigmente sicher bestimmt, machen die 
Bindemittel dagegen noch heute Schwierigkeiten, weil es keine eindeutigen Reaktionen fur die Vielzahl der 
möglichen und sich chemisch nur wenig unterscheidenden organischen Bindemittel gibt'. 
4 De hieronder vermelde nrs. hebben alle betrekking op deze plaat; cf. supra p. 93 ss. 
5 Cf. Drack p. 7. 
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Nabootsing van marmer met verschillend gekleurde korrels (nr. 5) is in de Romeinse 
muurschilderkunst altijd heel gewoon geweest, evenals nabootsing van geaderd mar
mer (nr. 6)1 . 

In verband met nr. 2 wijzen we op een stuk muurschildering uit de thermen van 
Vindonissa, dat door Drack 2 gepubliceerd is. Daarop is aan de rechterzijde een groen 
en aan de linkerzijde een zwart vlak te zien; onder deze vlakken, die van elkaar ge
scheiden zijn door een witte bies, is het oppervlak versierd met een nabootsing van 
marmer: op een witte ondergrond zijn zwarte aders en zwarte en roodbruine spatten 
aangebracht. De datering van dit stuk staat niet vast; vermoedelijk dagtekent het uit 
het derde kwart van de iste eeuw na Chr. 3. Het fragment nr. 2 is zeer goed met dat 
van Vindonissa te vergelijken. Wellicht moet het een kwartslag naar links gekeerd 
worden: dan is een groen met zwarte en witte biezen omrand paneel aan de onderzijde 
begrensd door een roodbruine strook(?), welke verbonden kan worden met de boven
zijde van nr. 6; het groene paneel *, de roodbruine strook en de gemarmerde sokkel 
van de gecombineerde nrs. 2 en 6 zijn dan aan de rechterzijde afgesloten door een witte 
bies en een zwarte strook. 

De fragmenten van de muurschilderingen van tempel I zijn op stilistische gronden 
niet nauwkeurig te dateren. In dit opzicht geven de resten van de schilderingen van 
tempel II, zoals nog zal blijken, meer houvast. De datering van deze laatste verschaft 
een terminus ante quem voor het oudste heiligdom, waarvan de schilderingen hoogst 
waarschijnlijk in de tijd tussen ± 50 en 69 na Chr. gemaakt zijn 6. 

Tempel II 

Van de kleuren der schilderingen van tempel II domineren roodbruin en zwart; 
daarnaast komen ook rose, geel, blauw, bruin, groen en wit voor, maar deze kleuren 
zijn ver in de minderheid. 

De Romeinse muurschilderingen zijn meestal uit drie delen samengesteld: de sokkel, 
het middelste deel - de wand of het middenveld - en de fries. Ten aanzien van de 
schilderingen van tempel II kan men moeilijk van een fries spreken. De sokkel bestond 
uit een sokkel voet en de eigenlijke sokkel met panelen. Tussen de sokkel en het midden
veld bevond zich een 'lijst', die de afsluiting van de sokkel en de overgang naar het 
middenveld vormde. Het middenveld was op zijn beurt afgesloten door een lijst, die 
tevens de overgang vormde naar het bovenste deel van het muurvlak, dat wit is ge
weest. 

De onderkant van de sokkel, de sokkelvoet, is op de schildering van pi. 21 versierd 
met horizontale biezen en stroken in (van onder naar boven) donkergroen, wit, zwart, 
donkergroen, lichtgroen, wit en donkergroen; ze zijn in totaal minstens 24 cm hoog 
geweest. 

1 Cf. Drack p. 7, 39, 53 s., 75, 96, 104, i n s., 121, 129 ss.; Fremersdorf Taf. A en p. 58; Praschniker - Kenner 
p. 220, n. 19. 
2 Cf. Drack p. 130 en 131, Abb. 141 in het midden, boven. 
3 Cf. Drack p. 13, 15, 128 s. en Taf. XII, beneden (alle stukken op Taf. XII dateert Drack volgens het onder
schrift : 'Wahrscheinlich 3. Jahrhundert' ; dit is echter niet geheel in overeenstemming met wat hij op p. 129 over 
deze fragmenten zegt). 
4 Voor de zwarte punten bij de door de zwarte biezen op het groene paneel gevormde hoek, cf. infra p. 127 
en de panelen op pi. 21, 22 en 23. 
5 Cf. p. 134 en 174 ss. 
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De sokkelvoet van de schilderingen van pi. 22 en 23 is, naar we menen te mogen aan
nemen, aan de onderzijde bedekt geweest door een donkerbruinrood geschilderde, 
bolle, kwartcylindervormige band van kalkspecie en testa tunsa 1 ; wellicht is zulks ook 
het geval geweest bij de schildering van pi. 21, maar dan is de sokkelvoet zeker iets 
hoger geweest dan op de afbeelding is aangegeven. Op de eigenlijke sokkelvoet van 
pi. 22 en 23 heeft men marmer nagebootst 2 door op een rose ondergrond rode, zwarte, 
gele, groene en witte verfspatten aan te brengen; dit is waarschijnlijk o.a. uit practische 
overwegingen gedaan met het oog op de bevuiling, waaraan speciaal het onderste deel 
van een muurvlak is blootgesteld 3. De hoogte van de sokkelvoct van pi. 22 en 23 zal 
wel zijn overeengekomen met die van pi. 21 en heeft dus minstens 24 cm bedragen. 

De panelen van de eigenlijke sokkel van de schilderingen van pi. 21, 22 en 23 hebben 
een grote langwerpige, 'liggende' ofwel - hoogst waarschijnlijk - een kleine min of 
meer vierkante of rechthoekige, 'staande' vorm gehad. Ze waren alle wit omlijnd. De 
juiste afmetingen zijn alleen bekend van het grote liggende paneel, dat is afgebeeld op 
pi. 23: 121 X 48 cm. Op ¿rond daarvan mag men aannemen, dat alle panelen van de 
sokkels 48 cm hoog zijn geweest. Met behulp van de minimale hoogte van de sokkel
voet op pi. 21 kan men berekenen, dat de totale hoogte van de sokkels minstens 
24 + 48 = 72 cm is geweest. Cf. Drack (p. 7), volgens wie de sokkels tot in het midden 
van de 3de eeuw tamelijk laag zijn geweest, nauwelijks meer dan 3 voet hoog; verder 
Praschniker- Kenner p. 183 en p. 21, Abb. 15 : grootste hoogte van een sokkel: 1,30 m. 

De sokkelpanelen waren zwart, roodbruin of geel geschilderd. Op het roodbruine 
paneel van pi. 23 wordt de witte omlijning begeleid door een daarmee evenwijdig 
lopende gele en witte bies. Op en bij de hoekpunten van de door deze biezen gevormde 
rechthoeken zijn, min of meer in het verlengde van de diagonalen daarvan, drie gele, 
resp. witte punten geplaatst. Op de zwarte panelen van pi. 21-23 wordt de witte om
lijning op een afstand van 3-4 cm door een gele bies begeleid. Min of meer in het ver
lengde van de diagonalen van de door deze bies gevormde rechthoek zijn bij en op de 
hoekpunten van deze rechthoek drie gele punten geplaatst, behalve op het grote paneel 
van de sokkel van pi. 22. Binnen het door de gele bies begrensde veld is de ruimte zeer 
schematisch versierd met diagonale witte lijnen, waarop witte bolletjes zijn aangebracht, 
die door twee witte, loodrecht op de 'diagonalen' staande streepjes zijn ingesloten. Op 
pi. 22 lopen de 'diagonalen' precies vanuit de hoekpunten van de rechthoek van gele 
lijnen, terwijl ze elkaar zonder meer snijden. Op pi. 21 en 23 'ontspringen' ze op enige 
afstand van de hoekpunten en is het snijpunt a.h.w. bedekt door een rond ornament, 
dat gespannen lijkt te zijn tussen de diagonaal lopende lijnen of draden. Rondom dit 
ornament bevinden zich tegen het zwarte fond witte punten, die corresponderen met 
aan de buitenkant van het ornament aangebrachte 'lobben'; op de schildering van pi. 21 
zijn er 47 (of 48?) geweest, op die van pi. 23 slechts 36. De lobben vormen een soort 
eierlijst, die naar binnen toe overgaat in een witte cirkelvormige streep. 

Op de schildering van pi. 21 4 bevindt zich aan de binnenzijde tegen deze streep een 
gele cirkelvormige strook. Tegen de binnenkant van deze strook zijn witte franje
achtige versieringen aangebracht in de vorm van acht cirkelsegmentjes, gescheiden door 

1 Cf. supra p. 57 en 100. 
2 Cf. supra p. 124 s. 
' Cf. Steiner p. 67. 
4 Cf. pi. lia. 
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twee tandvormige streepjes. Aan deze versiering liggen ongetwijfeld enige constructies 
van cirkels ten grondslag; het geheel maakt de indruk gebaseerd te zijn op een gelijk
zijdige achthoek. Binnen het grote ronde ornament zijn op de zwarte ondergrond min 
of meer op de hoekpunten van een vierkant, vier (grote) witte bolletjes geschilderd; 
binnen deze bolletjes zijn waarschijnlijk op de hoekpunten van een tweede vierkant, 
waarvan de as 45 0 gedraaid was ten opzichte van die van de eerste, vier (kleine) bolletjes 
geschilderd. 

Op de schildering van pi. 23 is de witte cirkelvormige streep, waarop de lobben aan 
de buitenzijde van het ronde ornament bevestigd zijn, aan de binnenzijde begrensd door 
een groene cirkelvormige streep; daarbij sluit een gele cirkelvormige strook aan, die 
aan de binnenzijde op dezelfde wijze met witte segmentjes en tandjes versierd is als de 
overeenkomstige strook op pi. 21. Op de schildering van pi. 23 hebben zich echter 
niet acht, maar slechts zes segmentjes bevonden; aan de constructie daarvan lijkt een 
gelijkzijdige zeshoek ten grondslag te liggen. Binnen het ronde ornament zijn op de 
zwarte ondergrond vier (grote) bolletjes geschilderd, min of meer op de hoekpunten 
van een vierkant. 

Van de panelen der sokkels op pi. 21 en 23 vallen de 'diagonale' stippellijnen op bij 
de hoekpunten van sommige door biezen gevormde rechthoeken. Accentuering van 
de hoeken van panelen door middel van punten is reeds in de late 2de Pompejaanse 
stijl op te merken; zie een sokkelschildering in de casa del conte di Torino (domus 
M. Obelli Firmi). Cf. voorts Mau ι, Taf. Vili ( = Curtius p. 195, Abb. 120): schilde
ring uit het Pompejaanse huis V, 1, 14, overgang 2de-3de stijl1; Beyen Abb. 132«: 
huis van Sulpicius Rufus, 3de stijl; Mau 1, Taf. XII: huis van Spurius Mesor, 3de stijl; 
Mau 1, Taf. XVI: huis van Epidius Sabinus, 3de stijl; Fremersdorf p. 57, Abb. 5, eind 
iste eeuw; Praschniker-Kenner p. 12, Abb. 4 (uit de tweede periode, ca. 4de eeuw), 
-p. 21, Abb. 15 (tweede helft 2de eeuw), -p. 33, Abb. 26 en p. 34, Abb. 27 (uit de tweede 
periode, ca. 4de eeuw); Drack p. 50 en Abb. 15 (Augst-Kastelen, Kiesgrube: tijd van 
Hadrianus of iets later), -p . 53 en Abb. 23 (Augst-Steinler, Zentralthermen: ± ιοο), 
-p. 117, Abb. 120 (Wagen), -p. 123, Abb. 125 (Windisch, Thermen: tweede helft iste 
eeuw); infra pi. 20, 2 en de panelen op de middenvelden van pi. 21 en 22. 

De witte diagonale lijnen op de zwarte panelen der sokkels van pi. 21, 22 en 23 zijn 
te vergelijken met dergelijke lijnen op sokkels van Pompejaanse muurschilderingen van 
de 4de stijl2. In Pompeji zijn deze 'gespannen draden' dikwijls versierd met bolletjes 
en soms ook met bladvormige ornamentjes of sterretjes; cf. Curtius p. 403, Abb. 219 
en 220: sokkelschildcring uit het tablinum van huis VII, 2, 6. Vaak lopen twee draden 
vanuit de bovenste hoeken van een paneel min of meer diagonaal naar het midden van 
het veld, waar er een kleine paneelversiering aan bevestigd is, die op de basis van het 
grote paneel rust; cf. atrium van Fullonica Stephani (I, 6, 7) en oecus van casa del 
Centenario (domus A. Rustii Veri et Ti. Claudi Veri), rechts van tablinum. In de 
casa dei Vetti kan men op een sokkel in een der oeci 3 een klein liggend paneel 

1 Cf. Beyen p. 121. 
2 Cf. ook twee schilderingen van de 3de stijl: Mau 1, Taf. XIII (huis van L. Caecilius Jucundus) en Taf. XVI 
(huis van Epidius Sabinus) ; op de laatste schildering is een paneel van het middenveld versierd met diagonale 
lijnen, waarvan het kruispunt door een cirkel wordt 'bedekt'. 
3 Z.O. oecus, links van atrium = Pentheuszimmer of vertrek я bij Mau 2, p. 339, Abb. 177 ( = Curtius 
Abb. 15); zie Curtius p. 149, Abb. 97. 
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zien, dat op de hoekpunten door vier draden verbonden is met de vier hoekpunten 
van een groot liggend paneel. De vier draden, waardoor het kleine paneel a.h.w. 
op het grote paneel is gespannen, zijn versierd met twee bolletjes en twee blaadjes. 
In hetzelfde huis, maar in een andere oecus 1 vindt men op een sokkel een paneel, 
waarop vier lijnen zijn aangebracht, welke min of meer een ruit vormen en even
als die op de zwarte panelen van Eist versierd zijn met bolletjes, die ingesloten zijn 
door twee loodrecht op de lijnen staande streepjes. De hier vermelde schilderingen in 
het huis van de Vettii zijn gemaakt tijdens de regering van Vespasianus2. Op het 
middenveld van een muurschildering uit Balácza-puszta 3 waren rode panelen geschei
den door zwarte verticale banen of 'pilasters', welke versierd waren met plantaardige 
kandelabers ; de kandelabers waren aan weerszijden ingesloten door verticale op dezelfde 
wijze als in Eist met bolletjes en streepjes versierde lijnen. Deze schildering is door 
Nagy 4 tot de 4de Pompejaanse stijl gerekend; volgens hem kan ze zeker niet later ge
dateerd worden dan in de tijd van ± 100-120. Voor versieringen in de vorm van dia
gonale lijnen, cf. voorts Blanchet p. 39 (villa van St. Ulrich bij Saarburg, op panelen 
van middenveld); Fremersdorf (Klinkenberg) Taf. A en Abb. 5 : twee elkaar kruisende, 
met bolletjes versierde 'stengels' in de 'fries' van een muurschildering uit het einde van 
de iste eeuw; Drack Abb. 21 (Augst - Neusatz), -Abb. 89 en p. 94 (Martigny: 'laat-
Antoninisch'), -Abb. 94 en p. 94 ss. (Martigny: ca. 230 en later), -Taf. XXX en p. 43 s. 
(Augst - Kastelen, Kiesgrube: ± 200). Op een muurschildering van Laufenburg5 be
staat het middenveld uit grote witte panelen gescheiden door witte 'pilasters'. De pa
nelen en de pilasters zijn omrand en gescheiden door rode stroken. Aan de bovenzijde 
zijn de panelen met een soort guirlanden versierd, op de pilasters is een verticaal blad
ornament aangebracht. De eigenlijke sokkel, waarvan de hoofdkleur eveneens wit is, 
vertoont liggende panelen met diagonalen in de vorm van speren(?), afgewisseld door 
staande panelen, waarop planten zijn geschilderd. Deze schildering wordt door Drack 
gerekend tot de 'Panneaux-Malerei philhellenischen Stils' en gedateerd tussen 100 en 
120 e . 

De beschildering van de sokkels op pi. 21, 22 en 23 is niet uitgevoerd in de '2de 
incrustatiestijl' ' of 'intarsiastijl', zoals die van de sokkels van schilderingen van Köln-
Müngersdorf8, Neuss β en Oberweis 1 0. Op deze laatste is een mozaïek van marmeren 
platen nagebootst, die elkaar in bonte kleuren afwisselen. Een dergelijke versiering kan 
reeds voorkomen op provinciaal-Romeinse schilderingen uit het einde van de iste en 
het begin van de 2de eeuw11. In Pompeji is zulk een decoratie van een sokkel te zien in 
I Vertrek e bij Mau p. 539, Abb. 177. 
* Cf. Schefold ι, ρ. ηι en -2, p. 195. 
s Zie Nagy p. 87, Abb. zb. 
4 Nagy p. 90. 
6 Samesreuther p. 3} s. en Abb. ι ; Drack Taf. XIV boven en p. 18, 28 en 91. 
β Cf. Parlasca p. 158. 
7 Met betrekking tot de iste Pompejaanse stijl kan men spreken van iste incrustatiestijl: cf. Mau 2, p. 474 ss. ; 
R. Pagenstecher, Alexandrinische Studien, Sitz. Berichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-
hist. Klasse, 12,1917, p. 20 s. en R. Pagenstecher, Römische Wandmalereien am Bodensee und Jura, Germania 2, 
1918, p. 33 ss. 
8 Fremersdorf (Klinkenberg) Taf. A en Abb. 5 (eind iste eeuw). 
6 B.J. 111/112, 1904. Ρ· i??. F¡K· 8 (dat. 70-100); cf. Fremersdorf (Klinkenberg) p. 59. 
10 Kocthe 2, p. 50, Abb. 10 onder en p. 49, R. 17 en 18 (dat. vermoedelijk tweede helft iste of eind iste eeuw; 
cf. Koethe 2, p. 24). 
I I Cf. Nagy p. 82 en 99 ss.; Steiner p. 64 ss.; Drack p. 7, 22, 97 en Taf. 43 onder; Parlasca p. 159; Praschniker-
Kenner p. 220; Kenner p. 152. 
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vertrekp ('Ixionzimmer')1 van de casa dei Vetti; cf. Mau 2, Taf. X, tegenover p. 358 2. 
Deze schildering dateert uit de tijd van Vespasianas 3. 

Met de ronde ornamenten, die op het midden van de zwarte panelen der sokkels 
van pi. 21 en 23 zijn geschilderd, kan men Drack Abb. 19 (Äugst - Neusatz) vergelijken, 
'ein Überbleibsel einer starr linearen und geometrisch verzierten Wand, oder eines der
artigen Wandteiles': tegen een wit fond een blauw rond vlak, omgeven door een 
oranjerode ring, welke aan de buitenkant met oranjerode lobben bezet is. Cf. ook 
Drack Abb. 117 en p. 114 (Vidy): aan de buitenzijde van witte halve cirkelbogen, op 
rood fond, witte lobben, die elk aan de buitenkant vergezeld zijn van een witte punt; 
Drack Taf. V boven en Beilage 1, Abb. 154 (Commugny, dat. lb, cf. Drack p. 14 s. en 
26), en p. 82, Abb. 65 en Taf. XIII, 1 (Gränichen, dat. Iß , cf. Drack p. 17): delen van 
schermen (van kandelabers) met witte gelobde rand en met de lobben corresponderende 
witte punten; Drack Abb. 80 en p. 89 s. (Kirchberg): tegen een wit fond een sterk ge
stileerd bloempatroon, dat o.a. bestaat uit een zwarte cirkel met aan de buitenzijde 
zwarte lobben, waartussen rode knoppen in groene spitse blaadjes te zien zijn. 

Ten aanzien van de plaats, die de nrs. 2-12 van pi. 24 in het geheel van een schildering 
hebben ingenomen, is niet veel met zekerheid te zeggen 4. De meeste van de op pi. 24 
afgebeelde fragmenten hebben vermoedelijk deel uitgemaakt van een sokkel5. Met be
trekking tot nr. 3л dienen we overigens te wijzen op de gedeeltelijke overeenkomst van 
de beschildering met die van pi. 24, nr. 1. Nr. 8 heeft zich, zoals gezegd, bij een deur, 
nis of raam bevonden *. Opmerkelijk zijn de plantenornamenten op de fragmenten 
nr. 2, 3Д, è(?), d{}), 5(?), 7, <)c(}), τοα, b, na, b(?), τζα, b(?), c, den e. Nr. 6 is misschien 
een deel van een roodbruin paneel (van een sokkel; cf. pi. 21, 22 en 23), dat evenals 
de zwarte panelen van de sokkels van pi. 21 en 23 versierd is geweest met een rond 
ornament, dat o.a. bestaan heeft uit een cirkelvormige streep, die aan de buitenzijde 
bezet was met lobben, welke ieder van een stip vergezeld waren; cf. supra. De mogelijk
heid is groot, dat diverse panelen van de sokkels een rijkere beschildering hebben ge
had dan die welke op pi. 21-23 z4a afgebeeld. Waarschijnlijk zijn enige van die panelen 
met plantenornamenten versierd geweest. 

Sinds de 3de Pompejaanse stijl zijn veel sokkels met planten en ook met dieren be
schilderd 7 ; cf. Mau ι, Taf. Xa, XV ( = Beyen Abb. 135) en XVI. Ook in het gebied 
der provinciaal-Romeinse kunst zijn sokkels dikwijls op deze wijze versierd; zie Hettner 
1, p. 67, Taf. III-IYg, /> en /, en p. 73, n. 1 (Bonn en Mainz); Römisch-Germanisches 
Korrespondenzblatt 7, 1914, p. 42 (Trier) ; Praschniker - Kenner p. 20, Abb. 14 (Viru-
num); Drack p. 44 s., Abb. 158 (Augst, dat. begin 2de eeuw-Hadrianus 8) ; Sames-
reuther p. 34, Abb. ι ( = Drack Taf. XIV boven: Laufenburg, dat. ± ι ο ο - ΐ 2 θ ) 9 ; 

1 Zie plattegrond bij Mau 2, Abb. 177, p. 339. 
! Cf. Curtius Abb. 16 ( = Schefold ζ. Taf. 45). 
3 Cf. Schefold ι, p. 71. De nabootsing van marmerincrustatie is typerend voor de stijl in de muurschilder
kunst te Pompeji onder Vcspasianus; cf. Schefold ι, p. 72 en -2, p. 174 en 195. 
4 Over de plaats van de tot nr. 1 behorende fragmenten, cf. supra p. 101 en infra p. 131 s. 
5 Cf. supra p. ιοί, nr. 2; verder p. 95, in verband met het oneffen 'streperige' oppervlak van de fragmenten 
pi. 24, nr. 2, J en ι ia. 
' Zie p. 102. 
7 Bij uitzondering komt een dergelijke beschildering reeds voor in de 2de stijl: villa van Julia Felix, Bcyen 
Abb. 100. 
" Cf. Parlasca p. 157. 
• Cf. supra p. 128. 
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Drack Taf. XIX (Huttwilen, dat. IIB) en Taf XXI (Vidy, dat. IIB), Steiner p. 56, Abb. 
3 en p. 67 (Trier); P. Steiner, Romische Landhauser im Trierer Bezirk, Berlin 1923, 
Ύι{. V, 7 en 11 (Nennig). 

De overgang van de sokkel naar het middenveld is bij de schilderingen van pi. zi, 
22 en vermoedelijk ook 23 gevormd door horizontale biezen en stroken in (van onder 
naar boven) donkergroen, wit, lichtgroen en donkergroen ; cf. hiermee de beschildering 
van de sokkelvoet van pi. 21. De totale hoogte van deze biezen en stroken op de schil
dering van pi. 21 is bekend en bedraagt 14 cm; de overeenkomstige afmeting van de 
schilderingen van pi. 22 en 23 zal wel even groot zijn geweest. 

Van de eigenlijke wandversienng van tempel II kunnen alleen pi. 21 en 22 een indruk 
geven. Roodbruine panelen zijn daarop omgeven door meer of minder brede, horizon
tale en verticale zwarte banen, zodat het lijkt alsof ze tegen een zwart fond zijn aange
bracht; ze zijn omlijst door een groene, 3,5-4 cm brede en door witte biezen ingesloten 
strook. Parallel met deze strook loopt op de panelen, op een afstand van 4,5-5 cm vaq 
de binnenste witte bies, een gele bies 1. Mm of meer in het verlengde van de diagonalen 
van de door de buitenste witte biezen gevormde rechthoeken op pi. 21 zijn bij en op de 
hoekpunten van deze rechthoeken twee witte punten geschilderd; bij en op de hoek
punten van de door de gele biezen gevormde rechthoeken op pi. 21 en 22 bevinden 
zich, eveneens ongeveer in het verlengde der diagonalen, telkens drie (pi. 22) of vier 
(pi. 21) gele punten. De hoogte van de zwarte horizontale banen onder de panelen is 
niet bekend; deze banen zijn hoogst waarschijnlijk onversierd geweest2. De breedte 
en de hoogte van de panelen zijn eveneens onbekend; de hoogte is in werkelijkheid 
zeker groter geweest dan die welke op pi. 22 is aangegeven3. Tussen de panelen bevonden 
zich zwarte banen of 'pilasters', waarvan de breedte niet steeds gelijk is geweest; op de 
schildering van pi. 21 bedraagt deze i 48,5 cm en op die van pi 2 2 ^ 3 8 cm 4. De 
pilasters zijn in wit, rose en groen versierd met gedeeltelijk plantaardige kandelabers Om 
een zo goed mogelijke indruk te kunnen krijgen van deze kandelabers moeten de daarop 
betrekking hebbende stukken van pi. 21 gecombineerd worden met die van pi. 22 5 

In wit- en hchtrose enerzijds, en donkerrose anderzijds, zijn resp. de licht- en de 
schaduwkant uitgebeeld e. De 'stam' of'stengel' is versierd met gedeeltelijk afhangende 
en omgekrulde bladeren en 'zijstengels'; aan de bovenzijde bevond zich waarschijnlijk 
eveneens een plantenornament (cf. pi. 22). De kandelabers zijn verder getooid met 

1 Cf Fremersdorf (Klinkenberg) Abb 5. Op de (gereconstrueerde) schildering van Köln Mungersdorf wordt 
elk groen raam aan de binnenzijde op een afstand van 4-4,5 cm alleen aan de bovenkant en aan de belde zij
kanten door een gele bics begeleid, deze staat aan de onderzijde op de groene omlijsting liet lijkt niet erg 
waarschijnlijk, dat er in dit opzicht overeenkomst heeft bestaan tussen de grote panelen van Eist en die van 
Koln-Mungersdorf (cf pi ζ 1, rechtse paneel, links beneden) 
2 De hoogte van de overeenkomstige baan van de schildering van Köln Mungersdorf is 12 cm, cf Fremers
dorf (Klinkenberg) ρ 56 
3 Cf infra p. 133 De breedte van de overeenkomstige panelen van Koln-Mungersdorf was 1,24 m Bij de 
reconstructie is voor deze panelen een hoogte van 2,20 m aangenomen, cf Fremersdorf (Klinkenberg) ρ 56 ss 
4 Cf de breedte van dergelijke pilasters bij Hettner ι, ρ 65 en 67, en l a f III-IV en V-VI 30 en 40 cm, bij 
Fremersdorf (Klinkenberg) ρ 56 31 en 38 cm 
5 Dit wil geenszins zeggen, dat alle kandelabers op dezelfde wijze geschilderd zijn Men mag aannemen, dat 
er in overeenstemming met de breedte van de pilasters een zekere afwisseling heeft bestaan in de versiering 
daarvan, cf Hettner 1, Taf П І - І en Fremersdorf (Klinkenberg) Abb 5 
• Cf. supra p. 98 s. 



MUURSCHILDERINGEN І З 1 

ronde schermen, die een wit aan de rand gelobd of getand 1 dek hebben, dat op een 
rose onderlaag is geschilderd, waarvan aan weerszijden, rechts en links linten afhangen, 
welke ten dele zijn opgebonden en vastgeknoopt aan de zijkant van het scherm 2. Waar 
de stam door het midden van een scherm gaat, is een groen rondje geschilderd, dat door 
een witte lijn omrand is. Behalve deze schermen, die in twee grootten 3 voorkomen, 
en behalve de bladeren en zijstengels zijn om de stam 4 nog eenvoudige, rose, met een 
witte lijn omrande schijven afgebeeld; op de plaats, waar de stam door zo'n schijf gaat, 
is, evenals bij de schermen, een groen, met een witte lijn omrand rondje aangebracht. 
De schermen en schijven zijn zo geschilderd, dat men er a.h.w. van onder tegenaan 
heeft gekeken ; hieruit volgt, dat ze zich boven ooghoogte zullen hebben bevonden. 

De gestileerde plantenornamenten van de kandelabers zijn vermoedelijk ontleend aan 
een soort palm of rietplant. Op pi. 24 (nr. 1) is een afbeelding te zien van twee in elkaar 
gestrengelde, gestileerde, rietachtige stengels. Deze schildering komt in verschillende 
opzichten overeen met die van de kandelabers van pi. 21 en 2 ζ 5 ; ze moet ofwel met een 
kandelaber verbonden zijn geweest, ofwel-en dit lijkt het waarschijnlijkste - zelf
standig een plaats hebben gehad op een pilaster tussen twee grote panelen, in afwisseling 
met de kandelabers. 

Ten aanzien van de 'kandelabers' van de schilderingen van Eist moet men con
stateren, dat de vegetatieve ornamenten tezamen met de schermen en schijven geheel de 
overhand hebben en dat er van eigenlijke kandelabers maar weinig te bespeuren is. 

Kandelabers komen reeds voor in de 2de Pompejaanse stijl; cf. villa van P. Fannius 
Sinister te Boscoreale, Beyen Abb. 22 en 22^. Zie verder Beyen Abb. 132Д (huis van 
Sulpicius Rufus, Pompeji, 3de stijl); Curtius Abb. 34 (huis van M. Lucretius Pronto, 
late 3de stijl); Curtius Abb. 109 (huis van M. Epidius Sabinus, 4de stijl); Curtius Abb. 
88 (cf. Schefold 2, Taf. 31: vertrek q in casa dei Vetti; 4de stijl, dat. ± 65-70, cf. 
Schefold 1, p. 71 en -2, p. 176); Mau 1, p. 302 s. en 374 ss. (over kandelabers in de 3de 
en 4de stijl). Dikwijls zijn de kandelabers - in de 3de stijl en later - min of meer ver
vormd tot planten. De plantaardige kandelabers zijn ontstaan uit de plantaardige zuilen 
van de 2de stijl *; zie Curtius p. 143 en Abb. 82 en 83 (atrium van casa dei Vetti, 4de 
stijl, ± 65-70 7 ). De stengels van de kandelabers van Eist ontspringen uit de stroken, 
die het middenveld aan de onderzijde afsluiten, zonder dat de voet van een voetstuk 
of van een bladertooi voorzien is; cf. Mau 1, Taf. XI (casa del Citarista, 3de stijl.) 

Met betrekking tot de in elkaar gestrengelde stengels van pi. 24, nr. 1 kan men wijzen 
op een schildering in het huis van Ai. Lucretius Pronto (Curtius Abb. 33 en 35), waarop 
een stel 'stengels' als tegenhanger fungeert van een meer 'gewone' kandelaber; deze 
stengels zijn opgebouwd uit gekruiste cornua copiae en lopen aan de bovenzijde uit in 
pijnappels. Zie ook een schildering in het atrium van de casa dei Vetti (Curtius Abb. 83 
en p. 143): een 'kandelaber', die oprijst uit een bladkelk en bestaat uit drie in elkaar ge
vlochten stengels; deze kandelaber is de tegenhanger van een andere in de vorm van 

1 Vcrmocdcli|k ter aanduiding van franjes. 
2 Zie pi. iSb en 22. 
3 Cf. pi. 21 en 22. 
4 Cf. pi. 22. 
5 Cf. supra ρ. ιοί, ι. 
' Cf. Mau ι, p. 242 en Taf. V (huis met de epigrammen: V, ι, i8); Curtius p. 128. 
7 Cf. Schefold i, p. 71. 
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een 'vegetatieve zuil' (zie Curtius Abb. 82). Cf. hiermee de beschildering van vertrek q 
in hetzelfde huis (Curtius Abb. 87 en 88, en Schefold 2, Taf. 31); daarop komen paren 
van 'normale' plantaardige zuiltjes voor in afwisseling met zuiltjes, waarvan de schacht 
bestaat uit drie in elkaar gevlochten stengels. 

Uit de Romeinse schilderkunst van Gallië en Germanie zijn veel voorbeelden bekend 
van plantaardige kandelabers, die met schermen getooid zijn. Het schermmotief, dat 
ook op pi. 21 en 22 voorkomt, is ons van 'Italische' muurschilderingen niet bekend; 
cf. echter Curtius Abb. 34 (huis van M. Lucretius Pronto, late 3de stijl): kandelaber 
(op drie Iceuwenpoten), grotendeels samengesteld uit schalen, waarvan het bovenste 
deel of de rand zeer veel lijkt op de 'provinciale' schermen. Voor zover we hebben 
kunnen nagaan, zijn alle 'schermkandelabers', die uit de provinciale schilderkunst be
kend zijn, afgebeeld op pilasters, welke op een middenveld de scheiding hebben ge
vormd tussen grote panelen. 

Hieronder volgt een opsomming van provinciaal-Romeinse muurschilderingen met 
kandelabers, welke met die van Eist te vergelijken zijn: 

Hettner 1, p. 65 ss., Taf. III-IV en Taf. V-VI, 2, 3 en 4 (Bonn-Kölner Tor). Deze 
schilderingen horen volgens Praschniker - Kenner (p. 218, n. 10) zonder twijfel nog in de 
iste eeuw na Chr. thuis1 . 

Blanchet p. 28 s. en p. 30, fig. 5 (Vienne-en-Dauphinée); cf. M. Boussigues, Peintures 
murales de Vienne, Gazette Archéologique 4, 1878, p. 156 ss. en pi. 28. Datering vol-
gens Praschniker-Kenner (p. 218, n. 10): zeker nog iste eeuw. 

Forrer II, p. 424, Fig. 321Í» en ƒ (thermen van Mackweiler); Taf. LV D en Taf. LXI 
В, С en N (Straatsburg -Thomasplatz, Thomasgasse) - datering : ± 11^4? (cf. Forrer II, 
p. 426); Taf. LX В, PI. CXXII В en Taf. LXII, ia (Straatsburg - Rotes Haus, Kleber
platz 22) - datering: ± І.В-ІЬ4? (cf. Forrer II, p. 434). 

Steiner Abb. 13 en 14 en Taf. II (Trier-Gilbertstrasse)-datering: ± 100 (cf. Steiner 
p. 60). 

P. Steiner, Trier - Bemalte römische Zimmerwand, Trierer Zeitschrift 6, 1931, p. 
142 s.; Trierer Zeitschrift 7, 1932, p. 169 en Taf. XIII, 2 (Trier - Brotstrasse 27 ) -
datering: begin 2de eeuw. 

Fremersdorf (Klinkenberg) Taf. A en Abb. 5 (Köln-Müngersdorf ) - datering : eind 
iste eeuw (cf. Fremersdorf (Klinkenberg) p. 59). Zie ook Germania 14, 1930, p. 106 s. 
en Fremersdorf (Klinkenberg) p. 58 s. (Köln - Neumarkt) - datering: eind iste 
eeuw. 

Koethe 2, p. 51, Inv. Nr. 463 en 464 en p. 52, Inv. Nr. 481 (villa bij Oberweis). 
Praschniker-Kenner p. 21, Abb. 15, p. 195, Abb. 181 en 182, en p. 228 (Virunum). 

Datering van schildering Abb. 15 : IIB? (cf. Praschniker-Kenner p. 218 ss. en Kenner 
p. 163 s.). 

Drack Taf. V en Beilage 1, Abb. 154 (Commugny) - datering: \b (cf. Drack p. 14 s. 
en 26); Taf. XIII en p. 82, Abb. 65 en 66 (Gränichen) - datering: 15 (cf. Drack p. 17); 
Taf. XV (Avenches) -dater ing: i 100 (cf. Drack p. 17); Beilage 2, Abb. 168 rechts 
(Äugst - Kastelen, Kiesgrube) - datering, volgens Drack (p. 18 en 28): ГО, volgens 
Parlasca (ρ. 15 7) : begin 2de eeuw. 

^Cf. Fremersdorf (Klinkenberg) p. 59. 
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Boven de panelen van het middenveld van de schilderingen van Eist heeft zich een 
zwarte, zeker grotendeels onversierde 1 baan bevonden, die 7,5 (pi. 2i)-9,5 cm (pi. 22) 
hoog is geweest. Overeenkomstige stroken op dergelijke schilderingen zijn - als 
'fries' - vaak rijk versierd met allerlei ornamenten; cf. Fremersdorf Taf. A en Abb. 5 2, 
Steiner p. 60 (Trier - Gilbertstrasse) en Hettner ι. Taf. III-IV (Bonn-Kölner Tor). 

Aan de bovenzijde zijn de schilderingen van pi. 21 en 22 afgesloten geweest door een 
aantal biezen en stroken, op pi. 21 (van onder naar boven) in wit, groen, wit, bruinrood, 
wit (stucrand) en wit, en op pi. 22 (eveneens van onder naar boven) in groen, wit, geel, 
wit (stucrand) en wit 3. De afstand van de onderkant van de onderste witte bies tot de 
bovenkant van de stucrand op pi. 21 bedraagt 10 cm; de afstand van de onderkant van 
de groene strook tot de bovenkant van de stucrand op pi. 22 bedraagt 9,5 cm. Het is 
niet bekend, hoe groot de afstand is geweest van de bovenkant van de stucrand tot 
aan de zoldering. De hoogte van de muurvlakken van tempel II is, evenals die van het 
beschilderde gedeelte daarvan, niet uit de fragmenten der muurschilderingen van pi. 
21-24 0 P t e maken. Het beschilderde gedeelte is zeker veel hoger geweest dan op pi. 21 
en 22 is aangegeven. Cf. de berekeningen op p. 163 : de cella was inwendig minimaal 
± 9,25 m hoog. Men mag verder aannemen, dat de muren van de cella aan de binnen
zijde minstens tot op ± 2¡3 van de totale wandhoogte beschilderd zijn geweest4. Hier
uit volgt, dat de hoogte van het beschilderde deel der muren op zijn minst 6 m heeft 
bedragen. De sokkels zullen i : Ve deel van het beschilderde muuroppervlak hebben 
ingenomen 6. 

Van de op p. 132 vermelde provinciaal-Romeinse muurschilderingen - waarvan de 
datering helaas in verreweg de meeste gevallen meer op de stijl van de decoratie dan 
op de vondstomstandigheden is gebaseerd - vertonen enige vooral ten aanzien van het 
middenveld zeer veel overeenkomst met die van tempel II te Eist. Met schilderingen 
van Bonn - Kölner Tor, Vienne, Straatsburg - Thomasplatz, Thomasgasse en Rotes Haus, 
Kleberplatz 22, Trier - Gilbertstrasse, Köln-Müngersdorf, Gränichen en Avenches dient men 
die van tempel II te rekenen tot een stijl, die min of meer parallel heeft gelopen met de 
4de (Pompejaanse) stijl van Mau of de Flavische stijl van Wirth e. Het is echter heel 
opvallend, dat de schilderingen van Eist, speciaal wat betreft de kandelabers, veel een
voudiger zijn uitgevoerd dan de andere bovengenoemde. Door hun eenvoud vormen 
de kandelaberversieringen van Eist een uitzondering. De zwarte, waarschijnlijk hele
maal niet versierde strook (of fries) boven de grote panelen sluit zich aan bij de een
voudige ornamentatie van het middenveld, evenals de betrekkelijk eenvoudige en zeer 
schematisch opgezette versiering van de zwarte panelen van de sokkel. 

Ten aanzien van de totale samenstelling van de schilderingen van Eist kan men con
stateren, dat deze het meeste overeenkomt en het beste te vergelijken is met die van de 
schilderingen van Köln-Müngersdorf en Köln - Neumarkt. Deze laatste, welke hoogst 

1 Wellicht hebben de kandelabers nog gedeeltelijk boven de panelen uitgestoken ; cf. Fremersdorf Taf. A. 
2 De 'fries' van de schildering van Köln-Müngersdorf was 15,5 cm hoog. 
3 Cf. supra p. 98 en 100. 
4 Cf. Kenner p. 150, Abb. ι en p. 170, Abb. 21. 
5 Cf. over de minimale hoogte van de sokkels p. 126. 
• Cf. F. Wirth, Römische Wandmalerei vom Untergang Pompejis bis ans Ende des dritten Jahrhunderts, 
Berlin 1934, p. 33 en Drack p. 26 s. Datering van deze stijl: ± 35-100. 
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waarschijnlijk uit het einde van de iste eeuw dateren, hebben echter een veel rijkere 
en meer fantastische decoratie van het middenveld en de fries dan die van Eist; boven
dien zijn de panelen van de sokkels der Keulse schilderingen met een nabootsing van 
incrustatie van marmer versierd 1. 

De schilderingen van tempel II moeten o.i. in de Flavische periode gedateerd worden 
en wel in het begin van deze tijd. Met betrekking tot de ontwikkeling van de provin
ciaal-Romeinse schilderkunst in het laatste gedeelte van de iste en in het begin van de 
2de eeuw, waarin de met schermen versierde kandelabers een grote rol hebben gespeeld, 
maken de schilderingen van tempel II de indruk een vroege verschijning te zijn. Ten 
opzichte van de groep van de daarop sterk lij kende provinciale schilderingen kunnen 
ze het beste vooraan worden geplaatst, min of meer in het begin van een periode, 
waarin de schermkandelabers in de provinciaal-Romeinse schilderkunst zich tot de zeer 
gecompliceerde vormen van o.a. Köln-Müngersdorf ontwikkeld hebben. Anderzijds 
sluiten ze zich, wat enige bij de sokkelversiering toegepaste motieven betreft, aan bij de 
4de Pompejaanse stijl onder Vespasianus 2. Belangrijk is voorts, dat op de schilderingen 
van tempel II geen mozaïekwerk van marmeren platen is nagebootst, zoals b.v. op die 
van Köln-Müngersdorf; deze soort incrustatie komt op provinciale schilderingen voor 
vanaf het einde van de iste eeuw 3. Ook hieruit mag men misschien concluderen, dat 
de schilderingen van tempel II relatief vroeg moeten zijn. Het is minder aannemelijk, 
dat ze een later stadium in de ontwikkelingsgeschiedenis van de provinciaal-Romeinse 
kandelaberdecoratie vertegenwoordigen, d.w.z. dat ze na de tijd van de rijke en ge
compliceerde schermkandelabers zijn gemaakt. Als een voorbeeld van 'vereenvoudigde', 
'late' decoratie met panelen en kandelabers mag men wellicht een schildering uit 
Augst - Kastelen 4 beschouwen, welke door Drack 5 in de tijd van Hadrianus, door 
Parlasca β in het begin van de 2de eeuw gedateerd is. De muurschildering van de 
villa van Laufenburg 7, welke dagtekent uit de jaren 100-120, is in diverse opzichten 
met pi. 21-23 t e vergelijken, maar het is tevens duidelijk, dat ze tot een andere, latere 
stijlperiode behoort dan de schilderingen van Eist. Hetzelfde geldt voor de schildering 
van Augst - Kastelen ; cf. ook de schilderingen van Bern-Bümplitz, Drack p. 19, 31, 
61, Abb. 30-32, Taf. XXXV-XXXVII en Parlasca p. 158. 

Na het bovenstaande kan betreffende de schilderingen van tempel II tenslotte nog op
gemerkt worden, dat er blijkbaar geen relatie heeft bestaan tussen het tempelgebouw 
en de aard van de op de muren der cella aangebrachte beschildering. In de decoratie 
der muren is niets te vinden, dat wijst op de hoedanigheid van het gebouw, waartoe 
deze behoord heeft. De motieven van de schilderingen zijn onafhankelijk geweest van 
de versierde ruimte en de daaraan verbonden cultus 8. 

1 Cf. supra p. 128 s. 
* Cf. supra p. 127 s. 
3 Cf. supra p. 128 s. 
1 Drack Beilage ζ, Abb. I}8. 
Б Drack p. 18 en 82. 
6 Parlasca p. 157. 
7 Cf. supra p. 128. 
8 Cf. een zelfde constatering bij Drack p. 9. 
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4. GRAFFITO 1 

Eén stuk muurschildering van tempel II dient afzonderlijk te worden besproken; zie 
pi. iyb. Het is ongenummerd en vermoedelijk gevonden tussen de W. muur van de 
cella en de W. muur van de colonnade. Het oppervlak is roodbruin beschilderd en 
glad en glanzend. Onder de verflaag bevindt zich een witte stuclaag van max. 1 mm en 
een specielaag van max. 35 mm dikte. Het fragment kan dus gerekend worden tot de 
stukken van pi. 21 en 23 2 en heeft vermoedelijk een plaats gehad in een van de grote 
panelen van het middenveld boven de sokkel. In en door de verflaag van het stuk zijn 
enige - Griekse - letters gekrast, en wel NOANAFINCüCK. De lengte van de tekst is 
8 cm, de hoogte der letters bedraagt gem. 0,5 cm, de eerste letter is echter 0,9 cm hoog. 
Dat de eerste letter een N is, valt o.a. afte leiden uit een vergelijking van dit teken met 
de 4de en 8ste letter. In plaats van N0. . . . zou men overigens ook λΙΟ . . . . kunnen 
lezen, maar aangezien ANAFINOüCK ongetwijfeld het voorste deel van een Grieks 
woord is, kan λΙΟ, λΐ of λ als einde van een Grieks woord bezwaarlijk juist zijn. De 
lettertekens kunnen het beste als volgt gescheiden w o r d e n . . . . ] N 0 ANAFINüJCK [... . 
De Γ is tamelijk onduidelijk, mede ten gevolge van een beschadiging van het oppervlak 
boven en rechts van deze letter. 

De graffito is niet alleen de enige welke in Nederland op een stuk Romeinse muur
schildering is aangetroffen, maar hij is tevens uniek als spoor van de Griekse taal uit 
de Romeinse tijd, dat met zekerheid in ons land thuishoort. Wel zijn enige andere 
'Romeinse' vondsten met Griekse inscripties bekend: een bronzen gewicht uit Wijk 
(Maastricht) 3, een gegraveerde cornalijn 4 en een gouden trouwring Б uit Nijmegen, 
en de kantharos van Stevensweert6, maar van al deze stukken moet men wel aannemen, 
dat ze met hun Griekse lettertekens uit het Zuiden geïmporteerd zijn. 

De graffito van Eist is o.i. een gedeelte van een zin of zinsdeel, dat uit drie woorden 
heeft bestaan : een substantief, dat eindigt op een v, gevolgd door een appositie, welke 
is samengesteld uit het mannelijk lidwoord van bepaaldheid ó en het zelfstandig ge
bruikte participium praesens άνχγινώσκων. Het substantief, dat aan ό is voorafgegaan 
en op een ν eindigt, is zeer waarschijnlijk een eigennaam geweest; hierop duidt ook 
vermoedelijk het feit, dat de eindletter van dit substantief groter is geschreven dan de 
daarop volgende letters. De inscriptie is dus als volgt te vertalen : [eigennaam, eindigend 
op ] n, de voorlezende. 

Men heeft gemeend, dat de graffito van christelijke aard kan zijn en er mogelijk op 
wijst, dat de grote tempel 'bij het opkomen van het Christendom voor de nieuwe ere
dienst in gebruik' is genomen '. Er is o.i. geen reden om dit te vermoeden. Wel komen 
de woorden (5 άναγινώσκων o.a. voor in het Nieuwe Testament, b.v. in het boek van 
de Openbaring 1, 3 : Μοικάριος б άνιχγινώοκων και οι άκονοντεζ τους λόγονζ τήζ 

1 Met betrekking tot dit onderwerp zijn wc zeer veel dank verschuldigd aan Prof. Dr. H. Wagenvoort te 
Utrecht, aangezien deze de resultaten van een door hem van de graffito gemaakte studie te onzer beschikking 
heeft willen stellen. 
2 Cf. supra p. 96. 
» Cf. Byvanck ι, II, nr. 12 (=-- CLL. XIII, 10030, 65). 
4 Cf. Byvanck ι, II, nr. 224 ( = CLL. XIII, 10024, n o ) . 
5 Cf. H. Brunsting, Gouden sieraden uit een 4e eeuws graf te Nijmegen, Ber. R.O.B. 4, 1953, 1, p. 10-13. 
6 Cf. Anne Roes - W. Vollgraff, Le canthare de Stevensweert, Monuments et mémoires (Fondation Eugène 
Piot) 46, p. 39-67. 
' Romeins Nederland (gids van de tentoonstelling Romeins Nederland, 3 Juli-3 October 1948, Centraal 
Museum, Utrecht) p. 35, nr. 188. 
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προφητείχζ, d.i.: Zalig hij, die voorleest en zij, die aanhoren de woorden van de 
profetie. Dit zou een heel geschikte tekst kunnen zijn voor een graffito in een kerk, 
maar op het stuk muurschildering van Eist eindigt het aan OANAFINGJCK vooraf
gaande woord op N; bovendien is in het Nieuwe Testament geen tekst te vinden, 
waarin een woord, dat op ν eindigt, aan o αν&γινώσκων voorafgaat. Daarom is het 
het waarschijnlijkste, dat te Eist een voorlezer zijn naam op een muur van tempel II 
heeft gekrast. De voorlezer van een christelijke gemeente heette meestal άναγνώστηζ 
of, in het Latijn, anagnostes of lector. De laatste twee woorden waren echter bij de 
Romeinen heel gewoon als benaming voor een ontwikkelde slaaf, die tot taak had ten 
aanhore van een rijke familie aan tafel enz. voor te lezen. Het is vrijwel uitgesloten, dat 
een christelijke gemeente in ons land een Griek als voorlezer zou hebben gehad. Veel 
aannemelijker is het, dat een gefortuneerde Romein, een militaire bevelhebber of een 
bewoner van een grote villa, een Griekse slaaf naar onze streken heeft meegebracht om 
de maaltijden op te vrolijken. Een dergelijke slaaf hoeft overigens geenszins in Eist 
gewoond te hebben, maar kan heel goed op een reis Eist bezocht hebben en zijn naam 
in een der muren van de tempel hebben gekrast. 

Het normale Griekse woord, dat het begrip voorlezer uitdrukt, is dus άνιχγνώστηζ. In 
de graffito komt dit substantief niet voor, maar wel het zelfstandig gebruikte participium 
praesens άνΛγίνώσκ[ων]. Dit lijkt er op te duiden, dat het participium nog gevolgd is 
door een eigennaam in de dativus, en wel de naam van de 'eigenaar' of heer van de 
voorlezer. Men zou de graffito dus als volgt kunnen completeren en interpreteren : 
[Meno]n, die de betrekking van voorlezer bekleedt fbij of in dienst van . . . . ] . De 
voorlezer zal een ontwikkelde slaaf zijn geweest - van Griekse afkomst -, die Latijn 
kon spreken en schrijven, maar bij het inkrassen van zijn eigen naam begrijpelijkerwijze 
zijn moedertaal gebruikt heeft. 

De graffito heeft o.i. weinig betekenis met betrekking tot de tempel van Eist. Men 
moet er zeker niet iets in zien, dat in verband staat met de cultus. Degene, die zijn naam 
in de muur van het heiligdom heeft gekrast, kan het beste beschouwd worden als een 
soort toerist, die aan Eist en aan de grote tempel een bezoek heeft gebracht. 

Ten aanzien van de slaaf-voorlezèr kan men verder nog wijzen op bepaalde provin
ciaal-Romeinse terracotta-caricaturen, waarvan er een te Vechten is gevonden 1. Het 
exemplaar uit Vechten is waarschijnlijk als rammelaar bedoeld 2 en stelt een persoon 
voor, die een boekrol vasthoudt. Verscheidene dergelijke beeldjes zijn in Duitsland 
gevonden, in het gebied van de Rijn en de Moezel. Het is de opvatting van van Hoorn, 
dat het beeldje van Vechten een caricatuur is ofwel van een voorlezende priester, 'wiens 
dwerggestalte het best onder Egyptischen invloed te verklaren is', ofwel van 'een lees-
slaaf, een lector, met het uiterlijk van een geleerde, maar komisch gekleurd, die als 
rammelende schoolmeester de kinderen moet vermaken of als amulet het boze ont
wapent door dwaze luidruchtigheid'. 

Grieken zijn in Romeins Nederland wellicht niet zo zeldzaam geweest als men uit 
het feit, dat er in ons land zo goed als geen Griekse inscripties zijn gevonden, zou 
kunnen opmaken. In de Rijnstreek zijn diverse vondsten 3 gedaan, die enig licht ver-
1 G. van Hoorn, Een Romeinsche terracotta-caricatuur uit Vechten, Verslag van het Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1925, overdruk p. 1-8 met afb. Het voorwerp bevindt zich in 
het Centraal Museum te Utrecht, coll. Prov. Utr. Genootschap van K. en W. 
г De kop is hol en bevat een rammelend hard voorwerp. 
3 Over Griekse inscripties in het Rijnland, cf. I.(nscriptiones) G.(raecae) ХГ en CLL. ХІП. 
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schaffen ten aanzien van de Grieken in onze streken in de Romeinse tijd. Uit Trier is 
een grammaticus Graecus г bekend en uit Keulen een scolasticus 2. Uit een studie over 
de te Keulen gevonden inscripties uit de Romeinse keizertijd, waarin Griekse namen 
voorkomen, blijkt, dat in die stad de Griekse bevolkingselementen o.a. hebben bestaan 
uit soldaten, kleinhandelaars, kooplieden, vrijgelatenen en slaven 3. In de inscripties, die 
in verband staan met Romeins Nederland, zijn ook verscheidene Griekse namen te 
vinden; cf. Marcus Seius Phronimus 4, Marcus Ulpius Heracles (oogarts te Nijmegen) 5 

en Marcus Amusanus Hylacus (soldaat bij de cohortes praetoriae te Rome, afkomstig 
uit Nijmegen) e. 

D. Z O O G D I E R R E S T E N ' 
Nr. 

40 Kies ( z x ) uit onderkaak van Bos taurus. 
5 5 Kies en rib van Bos taurus. 
70 Kies van Sus scrofa. 

1 j 2 Centrotarsale van Ovis of Capra. 
Femur van Sus scrofa, 

ι j 6 Onderkaakhelft van Bos taurus. 
Hoektand uit bovenkaak en tibia van Sus scrofa. 

163 Kies van Bos taurus, jong individu. 
Metatarsus van kalf. 

167 Onderkaakhelft van Bos taurus. 
183 Onderkaakhelft, kies uit bovenkaak, kies (2X), scapula (3X), ulna, bekken, tibia 

en metatarsus (5 Χ ) van Bos taurus. 
Onderkaakhelft en kies uit onderkaak van kalf (melkgebit). 
Radius en tibia (2 χ ) van Ovis of Capra. 
Femur van Sus scrofa. 

185 Onderkaakhelft, kies (4X), humerusfragment, rib en metatarsus van Bos taurus. 
Hielbeen van veulen. 

187 Onderkaakhelft, onderkaakfragment (3X), bovenkaakfragment (3X), kies uit 
bovenkaak (5 χ ) , rib ( 2 χ ) , bekkenfragment ( 2 χ ) , metatarsus (5 χ ) en calcaneus 
van Bos taurus. 
Metatarsus (4 X ) van kalf. 
Onderkaakhelft van Sus scrofa. 
Hoornpit van Ovis of Capra. 

188 Humerus, rib ( 2 χ ) en metatarsus van Bos taurus. 
Centrotarsale (2 X ) van kalf. 

191 Onderkaakfragment (4 X ), kies uit onderkaak (3 X ), bovenkaakfragment met kiezen, 
kies uit bovenkaak (3 χ ), schedelfragment (2 Χ ) en centrotarsale van Bos taurus. 
Metatarsus (3 X ) van kalf. 
Tibia van Capra of Ovis. 

1 C.I.L. ХШ, J702. ' C L L . XIII, 8356. 
3 W. Reusch, Griechische Münzen und Inschriften der römischen Kaiserzeit aus Köln, Germania 22, 1938, 
p. 166-175, speciaal p. 173 ss. 
4 Byvanck ι, II, nr. 132 ( = CLL. XIII, 8740). 
* Byvanck 1, II, nr. 193 s. ( = CLL. XIII, 10021, 199 s.). 
' Byvanck ι, II, nr. 1331 ( = CLL. VI, 32627). 
' Bewerkt door G. Kortenbout van der Sluijs, geol. drs., conservator van het Rijksmuseum van Geologie en 
Mineralogie te Leiden, gedeeltelijk met medewerking van A. P. Audretsch, geologisch student te Leiden. 
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192 Kies uit bovenkaak van Bos taurus. 
194 Niet te determineren beenderresten. 
199 Fragment van onderkaak van Bos taurus. 
208 Kies (2X) van Bos taurus, jong individu. 

Metacarpus van kalf. 
214 Onderkaakhelft (2 x ) , kies uit bovenkaak (5 χ ), radius (3 χ ) en tibia (2 X) van Bos 

taurus. 
Radius (2 χ ) en metatarsus (3 X ) van kalf. 
Hoornpit van Capra. 

222 Onderkaakhelft (2 χ ) , kies uit onderkaak ( 6 χ ) , kies uit bovenkaak (4X), schedel
fragment, wervel (2 χ ), scapula, humerus, bekkenfragment, metatarsus en meta-
tarsusknobbel van Bos taurus. 
Phalanx van Equus Caballus. 
Tibiafragment van Sus scrofa. 

224 Fragment van onderkaak (7 X ), kies uit onderkaak (4 χ ), kies uit bovenkaak (3 χ ), 
kies (11 Χ), schedelfragment (4X), achterhoofdsknobbel, scapulafragment (2X), 
rib (2 X ), phalanx en metatarsus van Bos taurus. 
Schedelfragment, tibia, metatarsusknobbel en centrotarsale (2 X ) van kalf. 
Onderkaakhelft van Capra of Ovis. 

226 Kies ( 6 x ) van Bos taurus. 
230 Onderkaakhelft, onderkaakfragment, kies (7X), rib en metatarsus van Bos taurus. 
231 Fragment van onderkaak (2X) van ?Bos taurus. 

Femur van ?Ovis of Capra. 
235 Onderkaakhelft (6 χ ; 2 χ van melkgebit), melkkies, kies (13X), epistropheus, 

scapula (4 χ ), radius (2 χ ), ulna en tibia (van zeer fors individu : stier?), metacarpus 
(2 X ), bekken (2 X ), bekkenfragment (2 χ ), tibia en metatarsus (van jong individu) 
van Bos taurus. 
Bekkenfragment van ?Bos taurus. 
Melkkies van kalf. 
Humerus van Sus scrofa. 

236 Onderkaakhelft, onderkaakkies (2X), bovenkaakkies (4X), phalanx, femur en 
metatarsus van Bos taurus. 
Femur en metatarsus (13 χ ) van kalf. 

237 Onderkaakhelft ( г х ) , onderkaakkies (2X), bovenkaakkies (3X), wervelfragment 
(3 χ ) , rib, radius en metatarsus van Bos taurus. 
Phalanx van kalf. 
Metatarsus van Ovis of Capra. 
Tibia (2 X ) van Sus scrofa. 

245 Kies uit bovenkaak ( 6 χ ) , halswervel (3X), werveüichaam, doornuitsteeksel van 
borstwervel, schouderblad, humerus (3 X ), ulna, radius (2 χ ), metacarpus (3 χ ; 
van 2 jonge individuen), metacarpus, bekkenfragment (2 χ ) , femur, tibia, fragment 
van tibia, metatarsus (3 χ ; van 2 jonge individuen), metatarsus en astragalus (2 χ ) 
van Bos taurus. 

Kies uit bovenkaak, scapula en rib (5 χ ) van ?Bos taurus. 
Humerus en femur van kalf. 
Metatarsale van Canis familiaris. 
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Humerus (2 χ ) en metacarpus van Ovis of Capra. 
Humerus, radius en tibia van Sus scrofa. 

258 Onderkaakhelft ( 8 χ ) , onderkaakfragment (17χ) , onderkaakkies (3X), boven-
kaakfragment met kiezen, kies (69χ) , schedelfragment (27χ) , achterhoofds
knobbel, fragment van scapula, scapula-gewrichtsknobbel, clavicula (2 χ ), hume
rus, phalanx (2X), ulna, tibia (2 χ ) , metatarsus (16χ) , metatarsusknobbel (2 χ ) 
en centrotarsale van Bos taurus. 

Schedelfragment (7X), phalanx ( 2 χ ) , bekkenfragment, metatarsus ( 1 6 χ ; ι van 
zeer jong individu) en centrotarsale van kalf. 
Onderkaakfragment, kies (2X), schedelfragment, metacarpus, phalanx, tibia en 
metatarsus (2 χ ) van Ovis of Capra. 
Schedelfragment van Sus scrofa. 

260 Onderkaakhelft ( 2 χ ) , schedelfragment (4X), scapula (17χ) , ulna ( 2 χ ) , radius 
( 6 χ ) , metacarpus (8 χ ) , wervel (3X), bekkenfragment ( 6 χ ) , femur (8 χ ) , tibia 
( 1 0 χ ) en os tarsi van Bos taurus. 
Femur van Sus scrofa. 

261 (pi. 25). Schedel van rund, te veel beschadigd om ras en geslacht te kunnen be
palen. 
Schedel van Sus scrofa, te veel beschadigd om geslacht te kunnen bepalen. 
Schedel met hoorns van ram 1 . 

282 Onderkaakfragment, kies (3 χ ), femurfragment en linker stylohyoid van Bos taurus. 
Rib (4 X ) van kalf. 
Femur en linker metatarsale III van Sus scrofa. 

302 Onderkaakhelft, kies uit onderkaak, kies (j x ) , scapula (3 χ ) , ulna, radius, bekken
fragment (3 x ) en metatarsus (2 χ ) van Bos taurus. 
Fragment van onderkaak, doornuitsteeksel van borstwervel, rib en bekkenfragment 
(2 χ ) van ?Bos taurus. 
Onderkaakhelft (2 X ) met melkgebit van kalf (van 2 verschillende individuen). 
Hoornpit van capra. 
Kies, hoektand en tibia van Sus scrofa. 

304 Onderkaakfragment (3 x ) , kies (7X), schedelfragment (2X), scapulafragment, rib 
(5 χ ), phalanx, bekkenfragment (2 χ ), calcaneus en metatarsus (7 Χ ) van Bos taurus. 

315 Kies uit onderkaak en kies uit bovenkaak van Bos taurus. 
3 20 Praemolaar (2 X ) uit onderkaak van Ovis of Capra. 
322 Kies uit bovenkaak ( 3 x 5 1 melkkies), kies en snijtand uit onderkaak, en fragment 

van metatarsus van Bos taurus. 
323 Melkkies, praemolaar (2X ; 1 van melkgebit) van Bos taurus. 

Kies van Ovis of Capra. 
3 24 Kies uit onderkaak (3 χ ) en kies uit bovenkaak van Bos taurus. 
325 Kies uit onderkaak van Bos taurus. 
336 Onderkaakhelft, kies uit onderkaak ( 4 χ ) , kies (3 χ ) , scapula, humerus, ulna, radius, 

femur en metacarpus van Bos taurus. 
Kies van Capra of Ovis. 
Hoektand uit onderkaak van Sus scrofa. 

1 De uiteinden der hoorns zijn afgebroken of weggcrot (noot v. J. В.). 
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342 Onderkaakfragment (12χ) , kies uit onderkaak, bovenkaakfragment, kies (44X), 
schedelfragment (10χ) , achterhoofdsknobbel, atlas, clavicula (2X), ulna, bekken
fragment (2X), tibia, metatarsus (9X) en centrotarsus van Bos taurus. 
Onderkaakhelft, humerus en tibia van kalf. 
Kies (2 X ), ulna en phalanx van Capra of Ovis. 

346 Ulna, radius en tibia ( 2 χ ) van Bos taurus. 
347 Kies uit onderkaak van Capra of Ovis. 

Fragment van bovenkaak van Sus scrofa. 
352 Kies (5 x ) van Bos taurus. 

De resten van Bos taurus zijn vermoedelijk voor het grootste deel van kalveren af
komstig. Alle kiezen zijn, voor zover het geen melkkiezen zijn, nog zeer weinig ge
bruikt en van jonge dieren. Ook de andere resten van Bos maken de indruk van kal
veren te zijn. Alleen de ulna en tibia nr. 235 zijn zeer fors en daarom wellicht van een 
stier. Gezien de afmetingen is het ook mogelijk, dat ze van Bos primigenius, het oer-
rund, afkomstig zijn. 

De resten van schaap en geit kunnen in het algemeen niet onderscheiden worden. 
Alleen de schedel met hoorns nr. 261 is zeker van een ram, terwijl de hoornpit nr. 302 
beslist van een geit is. 

Aan het bovenstaande rapport kunnen we het volgende toevoegen. 
Het rund is onder de zoogdierresten verreweg het beste vertegenwoordigd, hoogst 

waarschijnlijk voornamelijk door kalveren of jonge dieren. 
Uit de vooral uit dierenbeenderen samengestelde laag, die zich over het gehele kerk-

terrein uitstrekt 1 en aan de periode der tempels voorafgaat, zijn de resten 2 afkomstig 
van minstens 9 runderen (Bos taurus) 3 en 1 schaap of geit (Ovis of Capra) 4 . 

De overige bij de opgraving gevonden dierenbeenderen zijn doorgaans niet strati-
grafisch bepaald; de meeste behoren ongetwijfeld bij de tempels, terwijl er zich daar
naast ook wel beenderen onder zullen bevinden, die deel hebben uitgemaakt van de 
bovenvermelde laag en ten gevolge van vergravingen tussen de 'jongere' dierresten zijn 
terechtgekomen. De beenderen, welke telkens na de in verband met een der tempels 
gebrachte offers overbleven, zullen in het algemeen wel in afvalkuilen 5 zijn opgeborgen; 
ze kunnen later door vergraving voor een groot gedeelte over het terrein verspreid zijn 
geraakt. Uit de gegevens, die ons met betrekking tot de tweede groep dierresten ter 
beschikking staan, kan men de conclusie trekken, dat deze beenderen allereerst af
komstig zijn van minstens 41 runderen, waaronder zeker 13 kalveren en misschien 
1 stier e ; in grote tegenstelling hiermee staat het kleinst mogelijke aantal andere zoog
dieren, waarvan de overblijfselen tot deze groep behoren: 3 varkens (Sus scrofa)7, 

1 Zie p. 42 s. en 59. 
2 De nrs. 230, 231, 236, 320, 322 en 323. 
3 Van 7 kalveren: 13 χ metatarsus (nr. 236); verder nog 2χ metatarsus en ι fragment van metatarsus, dus 
resten van minstens 2 runderen. 
« Nr. 320. 
5 Cf. de tempels te Nijmegen, supra p. 26 en de Waele p. 45 ; Koethe 1, p. 17 en infra p. 141. 
• Stier: nr. 235; 13 kalveren: 24 X metatarsus en 1 metatarsusknobbel; verder nog 54 χ metatarsus en 3 χ 
mctatarsusknobbcl, van minstens 28 runderen. 
7 4 X tibia en ι fragment van tibia. 
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z schapen of geiten (Ovis of Capra) *, zeker ι ram 2 en ι geit3, en tenslotte nog 1 veulen 
en 1 paard (Equus caballus) *. 

Van de afvalkuilen, waarin de dierenbeenderen na de offerplechtigheden meestal te
recht zullen zijn gekomen, is er naar alle waarschijnlijkheid één gevonden, en wel in 
het midden van het O. gedeelte van het koor der gothische kerk 5. 

Deze kuil is zeker gegraven na de bouw van tempel I en staat vermoedelijk in ver
band met tempel II. Over de vondsten, welke daarin zijn gedaan, is reeds gesproken in 
hoofdstuk I I I e ; uit het bovenste deel is o.a. nr. 261 (pi. 25) afkomstig, drie dieren
schedels, welke aangetroffen zijn tezamen met enkele stukken kalksteen, wat dak
panpuin en vooral veel dierenbeenderen. Deze schedels ' , van een rund, een varken 
en een ram, vormen een wel zeer merkwaardige vondst. Er is nl. alle reden om er over
blijfselen in te zien van een suovetaurilia-offer. De omstandigheid, dat ze bij elkaar in 
een kuil zijn gevonden, lijkt er sterk op te wijzen, dat ook de dieren als offerdieren bij 
elkaar gehoord hebben. 

In het geheel van de cultus zal een dergelijk offer waarschijnlijk een uitzondering 
hebben gevormd ; voor deze opvatting kan men zich baseren op de gegevens betreffende 
de kleinst mogelijke aantallen van de vertegenwoordigers der verschillende diersoorten, 
waarvan de overblijfselen bij de opgraving gevonden zijn. 

Het suovetaurilia-offer is goed bekend uit de Latijnse litteratuur 8. Het was een speciaal 
offer, dat bij gelegenheid van een lustratio of reinigingsplechtigheid van staatswege of 
door particulieren aan Mars werd gebrachte; daarbij werden de offerdieren, een varken, 
een schaap en een rund, vóór het eigenlijke offer driemaal om het te reinigen object ge
voerd. Dit gebeurde o.a. bij gelegenheid van de lustratio der burgers bij de census op 
de campus Martius, bij de lustratio van het leger, voordat het te velde trok of een be
slissend gevecht ging leveren, en bij de lustratio agri. 

Uit de beeldende kunst kennen we verschillende voorstellingen van een suovetaurilia-
offer, o.a. van een zich in het Louvre bevindende altaarfries, die behoord heeft bij de 
Neptunustempel van Cn. Domitius Ahenobardus 10; een andere afbeelding van zulk 
een offer is geschilderd op een muur in het mithraeum onder de kerk van S. Prisca te 
Rome 11. 

Het meest bijzondere van de dierenschedels, die in Eist zijn gevonden, is misschien 
wel, dat, terwijl het suovetaurilia-offer uit de litteratuur en de beeldende kunst zo goed 

1 4 X tibia en 3 x metatarsus. 
2 Nr. гбі. 
3 Nr. }02. 
• Nr. 185 cn 222. 
• Zie het grote O.W. profiel, pi. 48. 
• Ρ ·4?. 
' De enige dicrenschedels, die bij de opgraving gevonden zijn. 
8 Cf. o.a. Cato, De agrie. 141 ; Livius I, 44,2; Tacitus, Ann. VI, уі,г. 
6 Cf. Meyer kol. 2498, Krause kol. 264 s. en Wissowa p. 142 s. en 411 s. 
1 0 Cf. Krause kol. 265 ; zie voor afb. : Α. Springer, Handbuch der Kunstgeschichte I, Stuttgart 1921й, p. 456, 
Abb. 890. Voor een tweede relief met een afbeelding van een suovetaurilia-offer, zie E. Coche de la Ferté, La 
sculpture grecque et romaine au musée du Louvre, Paris i g j i . p . 57s . (= A.N. Zadoks-Josephus Jitta, Antieke 
cultuur in beeld, Bussum 1954', p. 166, 1). 
11 Cf. M. J. Vcrmaseren, De Mithrasdienst in Rome, diss. Utrecht, Nijmegen 1951, p. i28s. ;M. J. Vermaseren-
C. C. van Essen, The Avcntinc Mithrîeum Adjoining the Church of St. Prisca, Antiquity and Survival 1, 1955, 
p. 22 s. 
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bekend is, thans, voor zover we hebben kunnen nagaan, voor de eerste maal dierresten 
zijn gevonden uit de Romeinse tijd 1, waarvan men mag aannemen, dat ze de over
blijfselen zijn van een dergelijk offer. 

Wat de betekenis is geweest van het suovetaurilia-offer van Eist, weten we niet. Het 
is zeker niet verantwoord de offers, die in Eist gebracht zijn in verband met de cultus 
in een inheems heiligdom 2, zonder meer gelijk te stellen met die, welke we kennen uit 
de Romeinse cultus 3 en daaruit conclusies te trekken, b.v. ten aanzien van de godheid, 
aan wie geofferd is *. Wel dient men te bedenken, dat de invloed van de Romeinse en 
ook van de Gallische cultus zeker aanwezig zal zijn geweest, en dat niet alleen met be
trekking tot de aard van de offers 6; deze invloed kan zelfs tamelijk groot zijn geweest, 
in overeenstemming met die van de Gallo-Romeinse cultuur op de Bataven. 

We hebben reeds het vermoeden uitgesproken, dat het suovetaurilia-offer te Eist een 
uitzondering heeft gevormd. De mogelijkheid bestaat, dat het ten nauwste samen
hangt met de bouw van de tweede tempel en dat het gebracht is bij gelegenheid van de 
lustratio van de plaats, waar de eerste tempel verwoest was en een nieuw heiligdom 
gebouwd moest worden *. In dat geval zou het een rechtstreekse uiting kunnen zijn 
geweest van de Romeinse cultus, nl. een offer door Romeinen, speciaal militairen, aan 
Mars gebracht7; we zijn er immers van overtuigd, dat de tempels van Eist voor de 
inheemse, Bataafse bevolking zijn gebouwd door de Romeinen, en wel vooral door 
Romeinse militairen in de meest uitgebreide betekenis van het woord 8. 

Bij de keuze van de offers, die in Eist zijn gebracht, en bij het ritueel zal in het alge
meen de Germaanse cultus een belangrijke rol hebben gespeeld; we weten echter niet 
in hoeverre die beïnvloed is geworden door elementen van de Romeinse en van de 
Keltische of Gallische cultus. 

Ten aanzien van de dierenoffers bij de Germanen 9 is het bekend, dat het vlees werd 
gekookt en dat bepaalde edele delen, zoals lever en hart, voor de goden waren voor
behouden, terwijl de rest van het vlees door de offeraars werd opgegeten. 

Dit was gedeeltelijk in overeenstemming met de gewoonten der Romeinen bij het 
brengen van dierenoffers. Zij verbrandden alleen de exta 10 op de altaren der goden; 
daarna werd het overblijvende vlees opgegeten door degenen, die het offer hadden ge
bracht, en hun genodigden. 

In dit verband kan men wijzen op de (feest)maaltijd (epulae) in een heilig woud, 
1 In een heiligdom op Sardinië zijn bij drie altaren hopen beenderen aan het licht gekomen, bij het ene van 
lammeren, bij het tweede van varkens en everzwijnen, bij het middelste en grootste van stieren. Deze vondst, die 
vermoedelijk te dateren is in het 2de millennium v. Chr., schijnt erop te wijzen, dat het suovetaurilia-offer reeds 
lang voor de stichting van Rome bestaan heeft; cf. Leopold I, p. 66-71, speciaal 69. 
a Cf. p. 183 ss. 
3 Cf. Meyer en Krause. 
1 Cf. Meyer, en Wissowa p. 413 s.; in de Romeinse cultus moesten de dieren zeer nauwkeurig gekozen worden 
in overeenstemming met de aard van het offer en van de godheid, aan wie geofferd werd. 
6 Cf. Koethe i, p. 16 ss. over de cultus in de Gallo-Romeinse tempels en de daarmee samenhangende problemen. 
β Cf. Tacitus, Hist. IV, 53, 3, waar een suovetaurilia-offer vermeld wordt, dat op 21 Juni van het jaar 70 na Chr. 
gebracht is bij gelegenheid van het lustratio van de plaats, waar een verwoeste tempel, nl. die op het Capitool 
te Rome, herbouwd moest worden. 
' Dit hoeft niet in direct verband te hebben gestaan met de godheid, aan wie de tempel later gewijd is. 
8 Zie over deze kwestie p. 147 s., 178 en 183 ss. 
• Cf. de Vries i, I, p. 253 en 306 en —1, II, p. 97 ss.; zie ook J. de Vries, De goden der Germanen, Amsterdam 
1944, p. 22. 
1 0 Cf. Wissowa p. 418 s. en J. de Lepper, De godsdienst der Romeinen, Roermond 1950, p. 91. 
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waarop Civilis bij het begin van de opstand der Bataven de aanzienlijksten en de dapper
sten van zijn volk uitnodigde 1 ; vermoedelijk hangt deze maaltijd samen met een offer-
plechtigheid. 

Tussen de in Eist gevonden dierresten bevinden zich geen overblijfselen van ver
brande beenderen; er zijn dus zeker geen holocausta aan de goden geofferd, overeen
komstig een oude gewoonte in de Keltische ritus 2. 

Opvallend is het feit, dat in Eist op zo grote schaal overblijfselen van runderen zijn 
aangetroffen, speciaal in vergelijking met de hoeveelheid daar gevonden beenderen 
van andere zoogdieren, nl. varkens, schapen, geiten en paarden. Het voornaamste 
offerdier is zeker het rund geweest, vooral het kalf en het jonge rund, of, in Latijnse 
termen vertaald, de vitulus en de iuvencus of iuvenca. 

Het is opmerkelijk, dat voor Romeinse staatsoffers ook speciaal het rund in zijn 
diverse verschijningsvormen gebruikt is 3. 

Het relatief grote aantal runderen onder de offerdieren van Eist hangt ongetwijfeld 
samen met de aard van de godheid, die er vereerd is, en met de aard van de offers en 
van datgene, wat men door de offers wilde verkrijgen 4. Zeer belangrijk zal in dit ver
band echter ook geweest zijn de aard van de offeraars, die in de eerste plaats in staat 
moeten zijn geweest runderen te offeren; ten aanzien van hen denken we aan de boven
laag van de Bataafse bevolking, de nobiles of principes 5, en speciaal ook aan de 'ge
meenschap' en aan het 'volk' als geheel, dat vooral grote offers, inzonderheid grote 
dierenoffers gebracht zal hebben in zijn 'nationaal' heiligdom, als hoedanig wij de 
tempels van Eist menen te mogen beschouwene. 

Behalve dierenoffers zijn te Eist ongetwijfeld ook andere offers aan de godheid 
gebracht, in de vorm van wijgeschenken en votiefgaven in diverse soorten 7 . 
Hierover staan ons echter op grond van de opgravingsresultaten geen gegevens 
ter beschikking. 

De dieren, die in Eist zijn geofferd, zijn nagenoeg zeker alle huisdieren geweest. Door 
wat de opgraving aan dierenbeenderen heeft opgeleverd is enig inzicht verkregen in de 
soorten van offerdieren en huisdieren der Bataven. Wellicht geeft de verhouding van 
de door ons geconstateerde kleinst mogelijke aantallen van de vertegenwoordigers der 
diverse diersoorten ook een idee van het quantitatieve voorkomen van deze dieren op 
het Bataafse platteland. Misschien is daar dus ook het rund veel meer voorgekomen dan 
het schaap, de geit, het varken en het paard. Voordat echter in dit opzicht iets met 
zekerheid gezegd kan worden, dienen we van de dieren in de Bataafse nederzettingen 
een gedetailleerd beeld te krijgen, dat gebaseerd is op een ruime hoeveelheid materiaal, 
verkregen uit verscheidene opgravingen 8. 

1 Zie Tacitus, Hist. IV, 14, 2; cf. infra p. 192 s. 
2 Cf. Strabo, Geographica IV, 4, 5, Koethe 1, p. 18 en Toutain p. 395 ss. 
s Cf. Krause kol. 258. 
4 Over dierenoffers in Gallo-Romeinsc tempels, zie Koethe 1, p. 17. 
6 Cf. p. j89 ss. 
8 Zie over deze kwestie p. 186. 
7 Cf. Drexel p. 64 ss. en Koethc ι, p. 17. 
* Cf. Evelein- van Giffen p. 26 s.: verreweg de meeste van de bij het onderzoek op de 'Kerkenhof' te Rcssen 
aangetroffen huisdierenbeenderen waren van runderen; er zijn verder ook beenderen van paarden, varkens, 
schapen en honden gevonden. 
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E. BOUWMATERIAAL VAN N A T U U R S T E E N 1 

Nr. 

70B (pi. 41, 4}). Kalksteen met fossielen. 
164^4 (pi. 40, 12). Kalksteen met fossielen. 
183 Kalksteen met fossielen. 
198 Zandsteen (bontzandsteen). 
247 Kleine fragmenten groene kalkzandsteen, groene zandsteen, tigerzandsteen ( = 

basis van bontzandsteen) en kalksteen. 
276^4 (pi. 40, 31). Kalksteen met fossielen. 

D Zandsteen ( = bontzandsteen) en vulcanische tuf. 
293 Kalkzandsteen ( = bontzandsteen) en kalksteen. 
302 (pi. 41, 41). Kalksteen. 
326B Kalksteen. 
361 Travertijn. 
363 Enige kwartsieten. 
364 Zandsteen ( = bontzandsteen). 
365 Rose zandsteen ( = bontzandsteen) en kalksteen. 
366 Kalksteen met fossielen. 
367 Kalksteen met fossielen. 
371 (pi. 41, 42). Kalksteen. 

De zandsteenmonsters, variërend in kleur van rose over geel naar groen, nu eens 
wat meer, dan eens wat minder kalkhoudend, zijn afkomstig uit de bontzandsteen-
formatie (Trias); deze formatie is in de Rijnstreek (Duitsland) op vele plaatsen ontsloten, 
zodat het heel waarschijnlijk is, dat de monsters daar vandaan komen. 

De vulkanische tuf (nr. 276D) is afkomstig uit de Eifel of het Zevengebergte (Eifel 
meest waarschijnlijk). 

De kalksteenmonsters, in verschillende kleurschakeringen, met een groter of kleiner 
zandgehalte, meer of minder rijk aan fossielen, zijn kalken uit het Krijt. Ook deze 
kunnen uit de Rijnstreek afkomstig zijn, en uit een gebied ten Oosten van Overijsel 
(bekken van Münster, Westfalen), benevens uit Zuid-Limburg. 

Het stuk travertijn (nr. 361) komt waarschijnlijk uit de Rijnstreek (Eifel) 2. 

Aan het bovenstaande rapport kunnen we het volgende toevoegen. 
De grijsgroene-bruinachtige stenen (o.a. nr. 363), waaruit de muren van beide tempels 

grotendeels zijn opgetrokken, zijn kwartsieten, gemetamorfoseerde zandstenen; som
mige stukken zijn fijner van structuur en daardoor al enigszins schalei- of leiachtig, 
andere zijn grover en meer echte kwartsieten. Van deze steensoort is algemeen gebruik 
gemaakt in de Romeinse bouwkunst in onze streken, speciaal langs de Rijn; in de 

1 Macroscopisch onderzocht door P. C. Zwaan, conservator van de petrologische-mineralogische afdeling 
van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden. 
2 Dit is het enige stuk travertijn, dat bij de opgraving is gevonden. Het is 7 cm dik en aan één zijde gepolijst 
De juiste vindplaats is onbekend (noot v. J. В.). 
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litteratuur is er meestal de naam 'Grauwacke'1 aan gegeven, een term die in de geologie 
heeft afgedaan, omdat hij een verzamelnaam is geworden voor allerlei soorten onzuivere 
zandsteen 2. Het gesteente van Eist lijkt zeer veel op kwartsieten, die rijkelijk voor
komen in het Devoon van de middelgebergten van Maas en Rijn: Ardennen, Eifel, 
Hunsrück, Taunus, Westerwald en Sauerland a. De juiste afkomst van dergelijke stenen 
kan meestal niet bepaald worden 3, tenzij men de beschikking heeft over zeer uitge
breid vergelijkingsmateriaal of andere gegevens. De ligging van de tempels, niet ver 
van een oude Rijnarm, die in de Romeinse tijd nog bevaarbaar is geweest 4, maakt het 
zeer aannemelijk, dat men de plaats van herkomst der in Eist verwerkte kwartsieten in 
de Rijnstreek, in Duitsland, moet zoeken s. 

Onder het bouwmateriaal der tempels bevindt zich ook tufsteen e. Deze is waarschijn
lijk uit de Eifel afkomstig, volgens het resultaat van het onderzoek van nr. 276D. 

De tufsteengroeven voor het N.W. deel van het Romeinse imperium lagen in de 
Eifel: in het Nettetal en vooral in het Brohltal bij Andernach 7. Hoewel dit gebied tot 
Germania Superior behoorde, hebben er afdelingen van de Exercitus Germanicus In
ferior gewerkt; vexillationes, detachementen, onder een vexillum verenigd en staande 
onder leiding van een officier, werden er heen gezonden met de opdracht de o.a. voor 
de vestingbouw benodigde tufsteen te winnen. Sporen van deze militaire activiteit vor
men o.a. de talrijke te Brohl en omgeving (Tönnisstein, Schweppenburg) gevonden 
votiefaltaren;ze zijn van tufsteen gemaakt en vooral gewijd aan de beschermgod van 
de steengroeven. Hercules Sax(s)anus, ook Hercules Barbatus of Invictus geheten, soms 
tevens aan Juppiter8. Zeker reeds tijdens de regering van Nero, waarschijnlijk al onder 
Claudius, is door militairen tuf uit het Brohltal gehaald. Er hebben nl. manschappen 
gewerkt van het XVde legioen, dat tussen i 45 en 70 te Vetera was gestationneerd 9. 
In dit verband dient melding gemaakt te worden van het feit, dat ook in Nederland 
sporen van dit legioen zijn gevonden uit die periode, nl. te Vechten en Nijmegen, en 
wel in de vorm van stempels op dakpannen 10. Uit Brohl is verder een wijaltaar bekend 
van een centurio en vexillarii van het XVIde legioen 11, dat van ± 43 tot 70/71 te 

1 Cf. Holwerda 2, p. 151 ; Daniels p. 77 en supra p. 27; P. Kruizinga, Steenmonsters van Valkenburg Z.H., in: 
van Giffen 2, p. 285, inv. merk 607; O. Doppelfcld, in: Die Kunstdenkmaler im Landesteil Nordrhein, Beiheft 2, 
Kolner Untersuchungen, Ratingen 1950, p. 5 cn 95 (in Romeinse stadsmuur en in Romeins gebouw onder de 
St. Georgskirche te Keulen). In België wordt i.pl.v. 'Grauwacke' dikwijls het woord 'grès' gebruikt (ofschoon 
daar ook zuivere zandsteen mee wordt aangeduid : zie P. M. C. Lijdsman, Bouwmaterialen, Natuursteen, Amster
dam 1944 en J. A. van der Kloes, Onze Bouwmaterialen, Natuursteen, Amsterdam 1923 s ) ; cf. van de Weerd 
p. 67 (bekleding van de oudste ringmuur van Tongeren). 
2 Mededeling van Dr. A. Brouwer, conservator van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden. 
3 Cf. P. Kruizinga in: van Giffen 2, p. 285, en Aubin p. 13 ('Grauwacke'). 
4 Zie p. 40. 
δ Cf. hiermee de vermoedelijke afkomst van het overige bouwmateriaal van tempel II. De 'Grauwacke', die 
verwerkt is in de Romeinse stadsmuur van Keulen, stamt uit de streek tussen Remagen en Coblcnz aan de 
linkeroever, cn tussen Linz en Leutesdorf aan de rechteroever van de Rijn (zie Schultze - Steuernagel p. 52). 
* Zie p. 43 cn 51 ss. 
' Cf. Aubin p. 13 cn Lehner 2, p. 168 s. 
8 Cf. CLL. XIII, 7691 ss. en I.ehncr 2, p. 168 ss. 
9 Cf. CLL. XIII, 7700; Lehner 2, p. 168 cn 172 (A 1405); Lehncr 3, p. 60, 120; Aubin p. 13; Byvanck 1, II, 
p. 333 s. (nr. 702 en 703). 
1 0 Cf. Byvanck 1, II, p. 333, nr. 700; Ber. R.O.B. 2, 1951, 3, p. 4 en -3, 1952, 1, p. 9 (op het terrein van de 
castra der Legio X G.). 
1 1 CLL. ХШ, 7720 (Byvanck ι. Π, nr. 715)· 
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Novaesium was gelegerd, en dat in Nederland, onder de vondsten van Arentsburg, door 
middel van stempels op bakstenen vertegenwoordigd is 1. 

De bedrijvigheid van legerafdelingen uit Neder-Germanië in het Brohltal is, naar het 
aantal daar gevonden altaren te oordelen, in hoge mate toegenomen na de opstand van 
de Bataven, kennelijk in verband met het noodzakelijk herstel van verwoeste, en de 
aanleg van geheel nieuwe vestingen in het gebied van de Beneden-Rijn. Bijna alle wij
monumenten uit het Brohltal dateren uit de periode van de Flavii en van Trajanus; uit 
die tijd zijn altaren bekend met inscripties van afdelingen van diverse legioenen, o.a. 
van de Legiones VI Victrix 2, X Gemina, XXI Rapax 3 en XXII Primigenia 4 - van 
wier activiteit ook in ons land min of meer sporen geconstateerd zijn - , verder van alae 
en cohortes auxiliariae 5 en van de Classis Germanica, de Rijnvloot; deze troepen 
maakten toen allen deel uit van het leger van Neder-Germanië. Van bijzonder belang 
zijn voor ons de monumenten, die opgericht zijn door afdelingen van het Xde legioen, 
dat van 70 tot i 105 te Nijmegen was gelegerde. 

De bouwfragmenten die ongetwijfeld tot het beeldhouwwerk van een der tempels 
behoren, zijn alle van kalksteen 7. Het onderzoek van diverse stukken heeft geen zeker
heid kunnen verschaffen omtrent de plaats van herkomst van dit materiaal. Wellicht 
kunnen andere gegevens echter meer licht in deze kwestie brengen. 

Reeds in 1895 is geconstateerd, dat de kalksteen in de Romeinse stadsmuur van 
Keulen overeenkomt met kalksteen te Jésainville bij Pont-à-Mousson aan de bovenloop 
van de Moezel8. In later tijd is het duidelijk geworden, dat de streek rond Metz, langs 
de Boven-Moezel, voor de Romeinen van uitzonderlijke betekenis is geweest wegens 
haar rijkdom aan kalksteen, die gemakkelijk te bewerken en uitstekend van kwaliteit is. 

Meestal, en in de eerste eeuw bijna uitsluitend, bestond het materiaal, waaruit 
sculpturen, zoals wijaltaren, grafmonumenten en bouwbeeldhouwwerken gemaakt wer
den, uit kalksteen; dit geldt voor het gebied langs de Moezel en de Rijn. Reeds onder 
Augustus werd dit materiaal per schip vervoerd van de Boven-Moezel naar de Beneden-
Rijn. Later, in de tweede en derde eeuw, is voor sculpturen ook trachiet en zandsteen 
uit de Eifel gebruikt 9. 

1 Cf. Byvanck 1, II, p.215, nr. 375 en p. 335, nr. 709. 
2 Van 70-± 105 te Novaesium, van ± I05~± 122 te Vetera. Vondsten uit het Brohltal: CLL. XIII, 7695, 
7^97. 7715. 7716; uit Nederland: stempels op bakstenen, en wijaltaar, gevonden te Nijmegen (CLL. XIII, 12165 
en 1328 = Byvanck 1, II, nr. 719 en 737). 
3 Van 70-— 83 te Bonn, van ± 83-89/90 te Mainz. Vondsten uit het Brohltal: CLL. XIII, 7702 (dat. 70-83), 
7714; uit Nederland: 'stempels op bakstecnen, gevonden in Holland' (CLL. XIII, 12276 = Byvanck 1, II, 
nr. 668). 
* Van 71-rb 92 te Xanten, daarna te Mainz. Vondsten uit het Brohltal: CLL. XIII, 7703, 7704, 7724, 7725; 
uit Nederland: stempels op bakstenen, gevonden op de Holdeum, te Nijmegen en Vechten (CLL. XIII, 12381 
= Byvanck 1, II, nr. 761 ; cf. Byvanck 1, II, nr. 762). 
Б B.v. de Cohors II civium Romanorum; een altaar, gevonden in de Bijlandse Waard bij Herwen, is gewijd 
door een pracfectus van deze cohors, tussen 70 en 89 (zie Byvanck 1, III, p. 231, nr. 379^1 en С W. Vollgraff 
- A. Roes, Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Lobith, Meded. Ned. Akad., Afd. Lcttcrk., N.R. j , 6, 1942, 

P· 43)· 
6 CLL. XIII, 7717 (Byvanck 1, II, nr. 431; dat. 89-96); C L L . XIII, 7715, 7716, 7697 (Byvanck 1, II, nr. 486, 
487, 488; dat. 101- Í 105); CLL. XIII, 7698, 7699 (Byvanck 1, II, nr. 744, 745; dat. 70-89); CLL. XIII, 7718, 
7694 (Byvanck 1, II, nr. 746, 748; dat. 9 6 - ^ 105). Voor inscripties betreffende het Xde legioen in Nederland, 
zie Byvanck 1, II, p. 345 ss. 
' Cf. p. 160. β Zie Schultze - Steuemagel p. 52. 
• Cf. Lchncr 2, p. 121 en B.J. 123, 1926, p. 268 ss. ; Aubin p. 14 en 10 (Abb. 7). 
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Vooral uit de Flavische tijd zijn sporen van militaire activiteit bekend uit een kalk
steengroeve bij Norroy (bij Pont-a-Mousson), ook Norroy-sous-Prény geheten en ge
legen aan de linkeroever van de Boven-Moezel Daar zijn vier altaren gevonden, welke 
voornamelijk gewijd zijn aan Hercules Saxsetanus (Sax(s)anus), ze zijn ± 75 opgericht 
door afdelingen van legioenen, die toentertijd behoorden tot de legers van Over- en Ne-
der-Germanie 1. Speciaal vermeldenswaard is het wijaltaar, dat in die groeve is geplaatst 
door een centuno en de onder hem staande manschappen van een vexillum of vexillatio 
van het Xde legioen uit Nijmegen Behalve aan Hercules Saxsanus is het gewijd aan 
Vespasianus (Imperator en Augustus), Titus (Imperator) en Domitianus (Caesar); het 
moet dus tussen 70 en 79 gedateerd worden 2 

Tenslotte is in dit verband nog van belang een onderzoek van het materiaal van de 
vele Romeinse monumenten, die onder de Munsterkerk te Bonn zijn gevonden; deze 
bestaan uitsluitend uit kalksteen van Lotharingen, afkomstig uit de omgeving van Metz, 
zeer wel mogelijk uit Norroy-sous-Prcny 3. 

Terwijl het vaststaat, dat onder de Flavische keizers door legerafdehngen van Ger
manie gewerkt is in de groeve van Norroy, ongetwijfeld m de eerste plaats ten behoeve 
van militaire bouwwerken, moet men, volgens Keune 4, met betrekking tot het mate
riaal, dat nodig was voor het maken van burgerlijke monumenten, evenals wijaltaren 
en grafstenen voor soldaten, aannemen, dat daarvoor ook andere kalksteengroeven ont
gonnen zijn aan de linkeroever van de Boven-Moezel5. 

Diverse legerafdehngen hebben dus, vooral in de Flavische periode en ook nog 
tijdens de regering van Trajanus, in het Brohltal tuf gewonnen, en, zeker gedurende 
de regering van Vespasianus, kalksteen te Norroy Hierin hebben o a. vexillationes van 
het Xde legioen een actief aandeel gehad en, voor zover het de werkzaamheden in het 
Brohltal betreft, ook detachementen van het XVde legioen en van de Classis Ger
manica De vloot zal zoveel mogelijk hebben moeten zorgen voor het transport van 
het materiaal uit de steengroeven naar de plaats van bestemming Zware en massale 
hoeveelheden goederen, zoals stenen, kwamen in de eerste plaats in aanmerking voor 
vervoer te water; dit ging immers het snelste en gemakkelijkste e. 

Het grote transport over de Rijn was aanvankelijk geheel en al een zaak van de 
Romeinse vloot, een staatsaangelegenheid Ook het winnen van natuurstenen bouw
materiaal was in de Rijnstreek een staatsbedrijf, althans in het begin van de Romeinse 
occupatie, daarvoor werden soldaten en mariniers als arbeidskrachten in de groeven ge
bruikt. Pas in de 2de eeuw zijn in navolging van en naast het bedrijf van de staat de 
particuliere steenmdustrie en transportonderneming ontstaan, die speciaal gericht waren 
op de voorziening in de burgerlijke behoeften ' . 

1 Cf H Lehner, В J 123, 1916, ρ 268 ss , J Β Keune, Hercules Saxsetanus, Römisch-Germanisches Korres
pondenzblatt 9, 1916, ρ }8 ss , С I L XIII, 4623 ss 
2 C I L XIII, 4624 (Byianck 1, II, nr 426) Cf С I L XIII, 4623 (Bjvanck 1, II, nr 675), cen te Norroy 
gevonden \M|altaar van vexillarn van de Legio XXI Rapax en vi]f cohorten hulptroepen, in verband met C i l , 
XIII, 12276 (Bvvanck ι, II, nr 668) Leg XXI Rap , 'stempels op bakstcenen, gevonden in Holland' 
3 W Klupfcl, Die Herkunft des fur die römischen Denkmaler verwendeten Kalksteins, В J 136/137, 1932, 
ρ 212 ss , behorend bij Η Lchncr en W Baader, Baugeschichtliche Untersuchungen am Bonner] Munster 
Zie ook Schultze ρ 9 s 
4 J В Keune, Bemerkungen über einen romischen Kalksteinbruch bei Norrov-sous-Prény, В J 136/137 
1932, ρ 2l6 
* Cf suprap і4б,п 8 * Cf Aubin ρ ι з, By vanck 2, II, ρ 540 s , Grenier II, 2, ρ 950SS ' Cf Aubin ρ 14s. 
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Wanneer men aanneemt, dat tempel I te Eist gebouwd is tijdens de regering van 
Claudius 1 en tempel II in de Flavische periode, waarschijnlijk nog onder Vespasianus 2, 
moet men rekening houden met het bovenstaande. De conclusie is dan noodzakelijk, 
dat de voor de bouw van de tempels benodigde natuursteen 'van staatswege' in Eist is 
terechtgekomen. In dit verband willen we daarom nogmaals de aandacht vestigen op 
het XVde legioen, dat tussen ± 45 en 70 in Vetera was gelegerd en waarvan uit die 
tijd sporen in Vechten en Nijmegen 3, maar ook in een tufsteengroeve in het Brohltal 
zijn aangetroffen; op het Xde legioen, dat van 70 tot ± 105 in Nijmegen was gestation-
neerd en van welks activiteit in die periode talrijke aanwijzingen zijn gevonden, niet 
alleen in ons land op diverse plaatsen ten Z. van de Rijngrens, maar o.a. ook in het 
Brohltal en in een kalksteengroeve bij Norroy 4 ; en tenslotte op de Classis Germanica 
en de vele gegevens, die voorhanden zijn betreffende haar werkzaamheid in Romeins 
Nederland en in het Brohltal5. Bij het vervoer van het voor de tempels bestemde bouw
materiaal is zonder twijfel o.a. gebruik gemaakt van de Rijnarm, die langs Eist heeft 
gelopen en in de Romeinse tijd nog bevaarbaar moet zijn geweest *. 

F. B O U W F R A G M E N T E N 7 

1. NATUURSTEEN" 
Nr. 
40^4 (pi. 41, 36). Kalkstenen fragment met profiel in de vorm van een bandje of lijstje e. 

Б (pi. 40, 22). Aan alle kanten behakt, vijfzijdig stuk kalksteen met aan de drie
hoekige vlakken hoeken van 101,5, 4I>5 e n 37°· Op grootste opstaande vlak 
sporen van kalkspecie en testa tunsa; op twee overige opstaande zijden, waarvan 
één met bandje geprofileerd, sporen van frijnslag. 

45 (pi. 29Й3; pi. 30, 7 en 41,49). Rest van kalkstenen Corinthisch kapiteel 1 0, 
hoek. Aan bovenzijde stuk van abacus, daaronder (zie pi. 29^ 3 en pi. 41, 49 links) 
rest van afgebroken krul, die zich op het einde van de voluut naar buiten toe 
uitrolt; voluut verder bedekt met delen van gelobd acanthusblad. Op hoek stuk
ken van twee voluten, die elkaar daar raken (zie pi. 41, 49 rechts). Op de zijde, 
die op pi. 30, 7 is afgebeeld, is eveneens een gedeelte van een voluutkrul te zien 
met resten van een gelobd acanthusblad. Tegen het overblijfsel van de abacus 
aan die kant bevindt zich hoogst waarschijnlijk een gedeelte van een tweede krul, 
die tegen de abacus was gedrukt en het uiteinde vormde van een bladversiering, 
die de voluutrank aan de bovenzijde bedekte; deze krul draaide in een richting, 
die tegengesteld was aan die van de eerstvermelde ; cf. nr. $j8Acn 388, p. 153 ss. 
Opmerkelijk zijn aan dit stuk enige niet bijgeslepen boorgaten; cf. nr. 381, p. 154. 

1 Zie infra p. 174 ss. a Zie infra p. 176. 
a Cf. Byvanck ι, II, p. 5}} s. en Ber. R.O.B. 2, 1951, 3, p. 4 en -3, 1952, i , p . 9. 
4 Cf. Byvanck 1, II, p. 345 ss. 
5 Cf. Byvanck 1, II, p. 402 ss. 
" Cf. supra p. 40 en infra p. 181. 
7 Geen enkel bouwfragment is stratigrafisch bepaald, met uitzondering van nr. 247, dat zeker, en van nr. 293, 

dat waarschijnlijk uit de bouwlaag van tempel I afkomstig is. 
β Voor de in de muren verwerkte natuursteen, zie p. 144 ss. 
9 Voor de verschillende bij de beschrijving gebruikte termen, cf. Peutz, speciaal p. 29, en Haslinghuis ; zie verder 

met betrekking tot de beschrijving der kapiteelfragmenten Vitruvius IV, 1, 12 en Kahler p. 2 s. 
1 0 Zie ten aanzien van dit stuk en van alle andere hier afzonderlijk besproken kapiteelfragmenten ook de 
samenvattende beschouwing over de kapitelen op p. 156 ss. 
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46 (pi. 29Д ι ; pi 41, 47 en 42, 47). Kalkstenen fragment van Corinthisch kapiteel; 
bovenkant vlak en gescharreerd Bovenaan stuk van abacus, die aan de boven
zijde een smalle lijst heeft Onder tegen abacus een gedeelte van een naar beneden 
afbuigende voluutbedekking in de vorm van bladeren (zie in verband hiermee 
het enigszins gebogen groef je ^ ; tegen voluut verder resten van gelobd acanthus
blad 

5 2 (pi 40,27 en 42,27). Kalkstenen fragment van architraaf, gedeelten van twee voor
platten (fasciae) en bandje met afgeronde hoek, de hoek, gevormd door voor
kant van bovenste fascia en grondvlak van bandje, is 84o. Links vlakke kant. 

5 3 (pi. 41, 38). Sterk zandhoudend kalkstenen fragment, hoogte 10,6 cm. Profilering 
van boven naar beneden: cyma rectum of recht ojief, bandje en tandlijst. Breedte 
van de tanden - die 1 cm uitspringen- gemiddeld 3,3-3,5 cm, hoogte 2,5 cm, 
tussenruimte 3,3-3,4 cm. Deze maten zijn zeer opvallend; cf. o a. Vitruvius III, 
5, и en Durm p. 385 en 420. 
Op de tekening van het benedenaanzicht geeft de stippellijn een groef je aan, dat 
zich aan de bovenkant bevindt en ongeveer parallel loopt met de voorzijde. 
Achter dit groefje, naar de achterkant toe, is de bovenzijde gescharreerd; het 
vlak tussen groefje en voorzijde is gladgemaakt. De onderkant is vlak en geheel 
gescharreerd, evenals de linkerzijkant2 ( = stootvlak); op de onderzijde is een 
spoor te zien van een groefje, een afschrijflijn, die volstrekt niet evenwijdig 
loopt met de voorzijde. 
De rechterzijkant is afgebroken; het breukvlak vertoont sporen van specie. Van 
de achterkant is het bovenste deel ruw gescharreerd, maar de onderzijde afge
broken en niet behakt; de achterkant loopt niet evenwijdig met de voorzijde, 
maar wel ongeveer met de bovenvermelde afschrijflijn Op de voorzijde be
vinden zich sporen van witkalk 3, die misschien secundair zijn. 
De hoek, die gevormd wordt door de vlakke opstaande kanten aan de voorzijde 
en het grondvlak, is aan de rechterzijde 92o, aan de linkerzijde daarentegen 85°. 

5 5 (pi. 40, 9). Kalkstenen fragment van rond basement, bovenaan vlak bewerkt en 
glad geschuurd; straal van cirkel op bovenvlak 253 mm*. De zijkant loopt 
schuin naar beneden over een afstand van ± 2 cm en is gescharreerd. 

57 (pi 41,39) Kalkstenen fragment; links, rechts en boven vlak bewerkt. Aan voor
zijde recht kwartrond en bandje 

70^4 (pi. 40, 23). Kalkstenen fragment met bandje, waaronder enigszins hol lopende 
profiellijn. Aan voorzijde, beneden, sporen van fnjnslag 

В (pi. 41, 43). Kalkstenen fragment, grootste dikte 10 cm, hier en daar aan ruwe 
kanten (ten gevolge van aanraking met vuur?) rossig gekleurd Aan voorzijde 

1 Cf nr 378^, ρ 15} s 
8 De termen links, rechts enz in de beschrijving hebben betrekking op het vooraanzicht der stukken, dat in 
het algemeen ook getekend is op pi $9, 40 of 41 
3 Cf nr 182, ρ I J O en de'Baldcncusstcen', ρ 155 Dcnrs 53 en 182 en de Baldencussteen zijn de enige bouw
fragmenten, waarop sporen \an wltkalk zijn ge\ondtn, cf voor beschildering van bouwfragmenten Blumner 
III, ρ 167 ss en 174 s 
* De berekening van de straal op grond van zulk een klein gedeelte van de cirkelomtrek als bij nr 5 5 is bewaard 
gebleven, is zeker niet geheel precies uit te voeren, de door ons opgegeven maat is dus slechts een zo goed 
mogelijke benadering van de werkelijke maat Dit geldt eveneens voor alle andere bouwfragmenten, waarbij 
uit een zeer klein deel van een cirkelomtrek de straal is berekend, cf o a de nrs ï^dA, 182 en ^i^A (pi 40, 
10, 11 en 8) 
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vlakke kant en rest van inscriptie met zorgvuldig ingebeitelde letters, waarvan 
de lijnen V-vormig in doorsnede zijn. Sporen van minstens drie regels: op 
bovenste regel onderste stuk van E of L; in het midden een I en hoogst waar
schijnlijk een gedeelte van een N 1, ter hoogte van 4,5 cm; op onderste regel 
rest van een I, H of L. De inscriptie moet in de iste-2de eeuw na Chr. gedateerd 
worden 2. 
Het fragment is vermoedelijk een stuk van een votiefsteen; de letters zijn te 
klein om een deel te kunnen zijn van de wij inscriptie van een der tempels. 

70C Stukje kalksteen met vlakke kant, waarop een 4 cm breed groef je. 
84^4 (pi. 41, 52). Klein zandstenen fragment, hoogst waarschijnlijk niet uit de Ro

meinse tijd, maar middeleeuws. De zandsteen komt op het oog overeen met 
andere stukken zandsteen, die bij de opgraving gevonden zijn, en die zeker 
middeleeuws zijn; het stuk heeft bovendien een andere structuur en hardheid 
dan de nrs. 84B, 382 en 383, waarmee het dus niet gecombineerd kan worden. 

В Fragment van zandstenen zuil, waarschijnlijk halfzuil. Oppervlak gefrijnd. Het 
stuk is van dezelfde soort zandsteen als de nrs. 382 en 383; de straal is 15 cm en 
komt overeen met die van de laatstgenoemde nrs . 3 . 

156^4 (pi. 40, 10 en 42, 10). Kalkstenen fragment van zuilbasement met 28 mm hoge 
torus 4 ; grootste straal 320 mm. Boven torus lijstje met aanloop naar zuilschacht; 
onder torus lijstje ter overgang naar trochilus. 

В (pi. 41, 51). Kalkstenen fragment van kapiteel met resten van bladsteel en acan
thusblad. 

С (pi. 40, 28). Kalkstenen fragment. Links vlakke kant met beitelgroeven; profi
lering bestaat o.a. uit bandje met afgeronde hoek. 

Dit stuk moet wellicht op pi. 40 een kwartslag naar rechts gedraaid worden; 
het is dan te vergelijken met nr. 52 (pi. 40, 27). Vermoedelijk rest van architraaf, 
benedenste deel van fascia met bandje aan onderzijde. 

164^4 (pi. 40,12 en 42,12). Kalkstenen blok ; grootste hoogte 11 cm. Gedeelte van kroon
lijst; aan bovenzijde vlak, aan voorzijde van boven naar beneden geprofileerd 
met een aan de bovenkant afgeronde lijst, een bandje en groot cyma rectum. 
Het cyma heeft een gefrijnd oppervlak. De hoek tussen vlakke bovenzijde en 
voorzijde van lijst is 95 o. 

В (pi. 40, 16). Kalkstenen blok; grootste hoogte 11,8 cm. Bovenzijde vlak, voor
zijde rechthoekig geprofileerd. 

182 (pi. 40, 11). Kalkstenen zuilfragment, rest van overgang van zuilschacht naar 
kapiteel. Profilering van boven naar beneden: astragalus, kraallijst of halfrondje 
(hoog 3,2 cm, straal 19,8 cm), lijstje of bandje en apothesis of aflooplijstje s . Aan 
onderzijde vlak; aan bovenzijde sporen van witkalk e. 

183 Ruw stuk kalksteen, zonder profilering en vlakke kant. 

1 Mogelijk een M; cf. R. Cagnat, Cours d'épigraphic latine. Paris івдо2, p. 18. 
2 Cf. Cagnat o.e., pi. 1. 
3 Zie hierover verder p. 154. 
4 Op pi. 40, 10 dient de linkse tekening een kwartslag naar rechts gedraaid te worden; de rechtse tekening 
stelt het aanzicht van de onderzijde voor. 
' Cf. Vitruvius IV, 1, 11. 
β Cf. nr. 53, p. 149. 
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195^4 (pi. 40, 32). Stuk kalksteen, aan rechterzijde vlak, voorzien van bandje en daar
onder van recht kwartrond. Gedeelte van deuromlijsting? 

В (pi. 40, 34). Kalkstenen fragment met bandje en daarboven 1 misschien rest van 
recht kwartrond (cf. nr. ly^A). Wellicht gedeelte van deuromlijsting. 

С (pi. 41, 35). Kalkstenen fragment. Achterzijde vlak; aan voorzijde bandje, daar
onder recht kwartrond. 

198 Stuk zandsteen in soort overeenkomend met de nrs. 84B, 382 en 383. 
205 (pi. 27, 3 en 28,3 ; pi. 39, 1 en 42,1). Groot, aan alle kanten bewerkt blok van kalk

steen, diep 37, hoog 22,5 cm; lengte aan voorzijde 65, aan achterzijde 68,5 cm. 
Aan bovenzijde rechthoekig gat, schuin naar binnen toe uitgehakt en trapezium
vormig in doorsnede. Aan de achterzijde is duidelijk te zien, dat dit blok van een 
groter geheel is afgezaagd door middel van een zaag, die in een raam of beugel 
was gespannen, dus een spanzaag a. Deze was van het zaagblad tot aan de lange 
zijde van het raam waarschijnlijk ± 3 5 tot 37 cm hoog. De sporen van het zagen 
zijn nog zichtbaar. Vanaf de twee zijkanten heeft men eerst van rechts naar links 
over een afstand van 35-37 cm, vervolgens van links naar rechts naar het midden 
toe gezaagd. Tenslotte is het ene stuk van het andere afgebroken; de plaats van 
de breuk is nog goed te zien 3, omdat het blok aan de achterkant niet is 'bij'-
gehakt. 

Aan de onderzijde bevindt zich de rest van een ankergat; dit kan echter bij de 
vorm, die het blok nu heeft, onmogelijk dienst hebben gedaan, omdat het aan 
de achterkant van de steen grotendeels open is. Waarschijnlijk is het gebruikt, 
toen het blok nog groter was en er aan de achterkant nog geen stuk van was af
gezaagd; in dat geval heeft het afzagen vermoedelijk pas in de na-Romeinse tijd 
plaatsgevonden. Het is echter ook mogelijk, dat het ankergat nooit is gebruikt; 
misschien is nl. bij het bouwen gebleken, dat het blok te groot was, en heeft men 
er vervolgens een stuk aan de achterzijde van afgezaagd, nadat het gat er al in 
was aangebracht. 
Profilering van boven naar beneden: aaneenschakeling van twee bandjes, twee 
cymata reversa of omgekeerde ojieven en omgekeerd kwartrond, afgesloten door 
hoge plaat of lijst. 
De voorkant is gefrijnd; de breedte van de beitel, die bij de bewerking van de 
hoge lijst gebruikt is, was 4,5 cm. De bovenkant is vlak behakt. De zijkanten 
zijn ruw bewerkt met een puntbeitel, behalve langs de randen, waar gescharreerd 
is met een beitel van 5,5 cm breedte. De vlakke onderkant is grof behakt en voor 
een deel, langs de randen, gescharreerd (breedte van beitelspoor 6,5 cm). 
Dit blok heeft ongetwijfeld gediend ter afsluiting van de bekleding van het 
podium 4 aan de onderzijde. Het heeft met andere dergelijke stukken kalksteen 
gelegen op de grote versnijding van 35 tot 45 cm breedte, die is aangetroffen 
aan de buitenzijde van de O. en W. col. muur en die zich ook aan de buiten
zijde van de N. col. muur moet hebben bevonden 5; deze laatste muur is echter 

1 Het stuk moet op pi. 40 waarschijnlijk een halve slag gedraaid worden. 
a Over steenzagen, cf. Blumner II, p. 216 ss. en -III, p. 75 ss. ; voor afbeeldingen van spanzagcn, zie Blumner II, 
p. 220, Fig. 42Í. 
3 Zie speciaal pi. 28, 3. 
* Zie p. 53 s. 
6 Tegen de buitenzijde van de Ζ. col. muur was de grote trap gelegen. 
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uitgebroken tot onder het niveau, waarop de versnijdingen aan de O. en W. muur 
geconstateerd zijn. 
Om verschuiving te voorkomen kunnen deze blokken door middel van een anker, 
dat in het daaronder of daarachter gelegen muurgedeelte was gemetseld, zijn vast
gezet. Het gat, dat bovenin nr. 205 is aangebracht, zal ofwel als ankergat 1 dienst 
hebben gedaan, ofwel als dookgat om door middel van een daarin aangebrachte 
dook een kalkstenen plaat op het blok te bevestigen. Cf. de nrs. 384 en 386 en de 
'Baldericussteen', pi. 39, 2, 3 en 4; dergelijke platen hebben nl., naar we mogen 
aannemen, aan de W., N. en O. zijde boven de blokken het opgaande metselwerk 
van de podiummuren bekleed, terwijl ze aan de bovenzijde afgedekt zullen zijn 
geweest door een kalkstenen kroonlijst2. 

247 Zie p. 144 en p. 148, n. 7. 
276.Л (pi. 40, 31). Kalkstenen fragment; hoogte 10 cm. Aan alle kanten bewerkt, aan 

voorzijde geprofileerd met bandje en daaronder met recht kwartrond. Rest van 
deuromlijsting? 

В (pi. 40, 32). Stuk kalksteen met dezelfde profilering als nr. 195 A. Rest van deur
omlijsting? 

С (pi. 40, 33). Stuk kalksteen; linkerzijde vlak. Voorzijde geprofileerd met bandje, 
daaronder waarschijnlijk aanzet van recht kwartrond; cf. o.a. de nrs. 1 9 5 ^ en B, 
en 276^4 en B, p. 151 en supra. Rest van deuromlijsting? 

D Stukken zandsteen en tufsteen; zie p. 144. 
E (pi. 40, 18). Kalkstenen fragment, aan alle zijden bewerkt. Onderkant geschar-

reerd, voorkant aan bovenzijde geprofileerd met bandje; de bovenkant loopt 
schuin af, zodat de hoek tussen het bovenvlak en het basisvlak 170 is. 

F (pi. 40, 17). Kalkstenen fragment; boven- en voorkant vlak. Aan de bovenzijde 
van voorkant lichte groef; het bovenvlak, dat wellicht in werkelijkheid voor
zijde is geweest, is gescharreerd. 

G (pi. 40, 25). Kalkstenen fragment; bovenzijde ruw vlak. Aan voorzijde hoge 
gescharreerde plaat, aan de onderkant afgesloten door recht kwartrond. Wellicht 
moet dit stuk op plaat 40 een halve slag gedraaid worden; cf. pi. 39, 1 (nr. 205, 
p. 151), onderste deel van profilering. Het kan ook een deel van een deurom
lijsting zijn geweest; cf. nr. 378Б, p. 154 en pi. 40, 26. 

284 (pi. 40, 24). Stukje kalksteen met twee vlakke kanten, gescheiden door bolronde 
groef. Bovenkant gescharreerd, voorkant glad. Cf. nr. 55 (p. 149 en pi. 40, 9); 
het is echter geheel onzeker of nr. 284 een fragment is van een rond basement, 
zoals nr. 55. 

293 Ongeprofileerde stukken kalkzandsteen en kalksteen; zie p. 144 en p. 148, n. 7. 
295 (pi. 40, 19). Fragment van kalkstenen plaat; dikte 9 cm. Links vlakke kant, 

evenals aan voor-, boven- en onderzijde; aan voorzijde voorzien van afschuining 
of velling. 

302 (pi. 41, 41). Stuk kalksteen; achter, boven en vóór vlak. Voorzijde aan boven
kant afgeschuind en onderaan ruw met beitel bewerkt; cf. nr. 295, 326^ en 378B 
(p i . 4 0 , 19, 20 e n 26) . 

1 Cf. Anderson - Spiers p. 175, Abb. 90. 
2 Zie hierover verder p. 161 s. 
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310 (pi. 40, 14). Kalkstenen fragment; bovenkant van voorzijde lichtelijk hol ge
profileerd en gescharreerd, daaronder gedeelte van plaat of bandje. 

315^4 (pi. 40, 8). Kalkstenen fragment. Zeer waarschijnlijk rest van torus van rond 
basement; straal 514 mm. 

В (pi. 40, 15). Stuk kalksteen, aan voorzijde enigszins hol; cf. nr. 310 (pi. 40, 14). 
3 2 6 ^ (pi. 40, 20). Stuk kalksteen; lengte van voorzijde 11,5 cm. Voorzijde aan boven

kant afgerond en aan benedenkant afgeschuind; cf. nr. 295 en 3788 (pi. 40,19 en 
26) en 302 (pi. 41, 41). 

В Hoekstukje van kalkstenen blok, met drie vlakke kanten, waarvan twee ge
scharreerd. 

С (pi. 41, 37). Stuk kalksteen; linker zijkant vlak, bovenzijde ruw bewerkt. Gedeelte 
van recht kwartronde-elliptische profilering. 

361 Zie p. 144. 

363 Zie p. 144. 
364 Ruw brok zandsteen in soort overeenkomend met de nrs. 845, 382 en 383. 
365 Brokken zandsteen en kalksteen; zie p. 144. 
366 Ongeprofileerd stuk kalksteen; zie p. 144. 
367 Ongeprofileerd stuk kalksteen; zie p. 144. 
371 (pi. 41, 42). Kalkstenen blok, aan achterkant ruw, vlak behakt, aan voorkant 

voorzien van groef, die 5 tot 6 mm breed is, en minimaal 1 cm diep is geweest. 
374 (pi. 40, 13). Kalkstenen blok; hoogte 9,2 cm. Bovenkant zeer onregelmatig vlak 

bewerkt, wellicht gedeeltelijk secundair behakt. Profilering van boven naar be
neden: lijst, bandje en recht kwarthol. De hoek tussen voorzijde van lijst en 
vlakke onderzijde is 85°; de hoek tussen voorzijde van bandje en onderzijde is 
88°. Het stuk is aan alle kanten bedekt met sporen van specie. 

375 (pi. 40, 21 en 42, 21). Fragment van kalkstenen blok; grootste hoogte т о с т . Voor
kant vlak, onderkant vlak en gescharreerd. De voorkant maakt met het basisvlak 
een hoek van 83 o ; cf. o.a. nr. 376. 

376 (pi. 40, 30 en 42, 30). Kalkstenen fragment van architraaf. Onderkant glad. Aan 
rechterkant twee vlakken: het rechtse glad; het linkse, kleinste vlakke stuk ver
toont sporen van beitel en is vermoedelijk secundair aangebracht. Voorkant ge
frijnd, aan bovenzijde bandje met afgeronde hoek. De opstaande vlakke zijde 
aan de voorkant maakt met de basis een hoek van 83 o. 

377 (pi. 40, 29). Stukje kalksteen. Onder aan voorzijde bandje met afgeronde hoek. 
De hoek tussen opstaande vlakke zijde boven bandje en basis van bandje is 83°; 
cf. o.a. nr. 376 (pi. 40, 30). 

378^4 (pi. 290 2 en c; pi. 30, 2; pi. 41, 44 en 42, 44). Fragment van kalkstenen, Corin
thisch kapiteel, hoek. Bovenkant vlak, ruw met beitel bewerkt. De abacus, die 
op de hoek gemeten ± 8,2 cm hoog is, is verdeeld in vier platen of lijsten. De 
eerste, van boven af gerekend, is versierd met een ornament van van boven naar 
beneden schuin naar buiten lopende streepjes; de groeven, die op de derde lijst 
zijn aangebracht, zijn iets gebogen en in tegenovergestelde richting geplaatst. 
Deze strepen beelden op zeer eenvoudige wijze een bladversiering uit, die de 
abacusbloem aan weerszijden heeft omgeven; de strepen aan de rechterzijde van 
de abacusbloem liepen in een richting, die tegengesteld was aan die van de over
eenkomstige strepen ter linkerzijde. Op pi. 29Д 2 en pi. 41, 44, links, is een gedeelte 
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van een gelobd acanthusblad te zien, dat een voluut bedekt, en de rest van de 
'Schnecke', de grote, zich naar voren uitrollende krul, waarin de voluut voor op 
het kapiteel geëindigd is. Tegen de abacus, rechts, bevindt zich een tweede krul, 
welke in tegengestelde richting gedraaid is en het einde vormt van een blad
versiering, die de voluutrank aan de bovenzijde bedekt; het gebogen groef je links 
beneden de abacus, is een onderdeel van de uitbeelding van deze versiering. 
Op de hoek van dit fragment kan men gedeelten zien van twee elkaar rakende 
voluutranken. 
Op de zijde, die afgebeeld is op pi. 29 c, is wederom tegen de abacus een kleine 
krul zichtbaar, het einde van een bladversiering, die een voluutrank aan de boven
kant bedekt heeft. 

}78Б (pi. 40, 26). Kalkstenen fragment. Bovenkant aan voorzijde vlak en gefrijnd, aan 
achterkant ruw. Voorkant boven gefrijnd, meer naar beneden enigszins hol 
afgeschuind en gescharreerd; daaronder recht kwartrond, gefrijnd; cf. nr. 276G 
(p. 152). Misschien gedeelte van deuromlijsting. 

С Zea klein stuk kalksteen met enigszins bolle kant; cf. nr. 315^4 (pi. 40, 8). Wel
licht fragment van torus. 

379 (pi. 30, 3 en 8; pi. 41, 46). Fragment van kalkstenen, Corinthisch kapiteel; hoek
stuk, waarop gedeelten van twee gelobde acanthusbladeren elkaar raken onder 
de plaats, waar twee voluutranken bijeen zijn gekomen. 

380 (pi. 29e; pi. 41, 48 ^ en 42, 48. Abacusbloem of rozet van kalksteen. Het stuk heeft 
zich in het midden van een kapiteel tegen de abacus bevonden en heeft naar 
voren uitgestoken, zó dat de vlakke kant als bovenkant horizontaal heeft ge
legen op hetzelfde niveau als de bovenzijde van de abacus; de bovenkant is in 
het midden voor het grootste deel ruw behakt en langs de randen gescharreerd. 
De rozet bestaat uit een middenknop met drie bladeren, omgeven door twee 
bladerkransen, waarvan de binnenste door zeven bladeren gevormd wordt; de 
buitenste loopt niet helemaal rond en bevat vier grote bladeren en nog twee 
stukjes blad aan de voorzijde. 

381 (pi. 30, 4 en 41, 50). Gedeelte van abacusbloem van kalksteen; bovenaan stuk 
van abacus zichtbaar. Bovenzijde vlak, met beitelgroeven, naar rechts afgerond. 
De abacusbloem heeft uit zes bladeren bestaan, waarvan er vier gedeeltelijk be
waard zijn gebleven. Opvallend zijn aan dit stuk de vele boorgaten, die niet zijn 
bijgeslepen; cf. nr. 45, p. 148. 

382 (pi. 27, 1 en 28, 2; pi. 39, 7). Zandstenen fragment van halfzuil, die aan de achter
zijde overgaat in pilaster of kantelaaf; oppervlak geheel gefrijnd. Aan onderzijde 
(straal 152 mm) gedeeltelijk vlak met in het midden, in pilaster, dookgat; aan 
bovenzijde (straal 147 mm) in pilaster de resten van twee ankergaten ter bevesti
ging aan een muur. 

383 (pi. 27, 2 en 28, 1 ; pi. 39, 6). Zandstenen fragment van halfzuil, die aan de achter
zijde overgaat in pilaster of kantelaaf; oppervlak geheel gefrijnd. Aan achterzijde 
in pilaster de resten van twee ankergaten. Straal ± 1 5 2 mm. 

384 (pi. 39, 2). Fragment van kalkstenen plaat. Dikte 9,5 tot 10 cm; grootste lengte 
46, grootste breedte 45 cm. Smalle opstaande zijde gescharreerd. Bovenkant glad. 

De afbeeldingen van pi. 41, 48 dienen een kwartslag naar rechts gedraaid te worden. 
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onderkant tamelijk ruw. Zowel aan boven- als aan onderkant een ± 1 0 cm brede 
baan van beitelsporen : de plaat is aan deze beide zijden van een blok afgezaagd 
door middel van een spanzaag 1 en afgebroken op de plaatsen, waar zich de 
banen met beitelsporen bevinden; de ruwe breukplekken zijn daarna met een 
beitel bijgewerkt. Het ziet er naar uit, dat de plaat niet zichtbaar is geweest aan 
een der grote vlakke kanten - omdat deze niet zorgvuldig genoeg zijn afgewerkt-, 
maar aan de gescharreerde, smalle zijde. 

385 (pi. 39, ja). Fragment van kalkstenen zuiltrommel met in het midden aan boven
zijde rechthoekig dookgat. Bovenkant vlak met ruwe beitelsporen; buitenzijde 
gegroefd met cannelures, die door platte bandjes van elkaar gescheiden zijn, en 
geheel gefrijnd. Het aantal cannelures is in totaal 16 geweest. Straal 178 mm. 
Dit stuk zuiltrommel zal zich vrijwel onderaan in een zuil hebben bevonden; 
cf. nr. 182 (pi. 40, 11) en nr. 395 (pi. 39, ¿b). 

386 (pi. 39, 3 en 42, 3). Fragment van kalkstenen plaat. Dikte 9 cm; grootste lengte 27, 
grootste breedte 24 cm. Onder- en voorkant vlak, ruw behakt; bovenkant glad. 

387 (pi. 39, 5«). Klein fragment van kalkstenen zuiltrommel, behorend bij nr. 385: 
zelfde bewerking, straal en grootte van cannelures. Op één plaats rossig gekleurd, 
waarschijnlijk door vuur. 

388 (pi. 30,1, 5 en 6; pi. 41, 45 en 42, 45). Fragment van kalkstenen Corinthisch kapi
teel, hoekstuk (cf. nr. 378^). De abacus, ±: 8,6 tot 8,8 cm hoog, is aan bovenzijde 
ruw en zeer ongelijk van oppervlak, en bestaat uit twee onversierde lijsten. Op 
kapiteel resten van gelobde acanthusbladeren, die voluut bedekken. Aan uit
einde van voluut rolt zich grote krul naar voren uit; onder tegen abacus bevindt 
zich tweede, in tegengestelde richting draaiende krul, als einde van bladver
siering, die voluutrank aan bovenzijde bedekt. Op hoek delen van twee elkaar 
rakende voluten met daaronder gedeelten van twee tegen elkaar aankomende 
gelobde acanthusbladeren. 

389 (pi. 41, 40 en 42, 40). Kalkstenen fragment. Rechts vlakke kant met beitelsporen; 
voorzijde gefrijnd, boven gedeelte van hol profiel (waarschijnlijk deel van cyma 
reversum), daaronder bandje met afgeronde hoek. 

390 Stukje kalksteen met bolle kant, enigszins rossig (door vuur?). 
391 Stukje kalksteen met spoor van bandje, enigszins rossig (door vuur?). 
392 Stukje kalksteen met spoor van bandje. 
395 (pi. 39, 5¿). Fragment van kalkstenen zuilschacht met drie cannelures; straal 165 

mm. Cf. nr. 385 en 387 (pi. 39, 5«). 

Ongenummerd (pi. 310; pi. 39, 4 2) en 42, 4. Drie aan elkaar passende fragmenten van 
'Baldericusstcen', stukken van kalkstenen plaat. Dikte 9, lengte 46,5 cm; grootste 
breedte of diepte 30 cm. Cf. nr. 384 en 386 (pi. 39, 2 en 3). Onder, boven en aan 
drie zijkanten vlak bewerkt. Sporen van specie aan alle kanten - behalve aan 
(voor)zijde met inscriptie en aan recente, in 1944 of later ontstane breukvlakken. 
Op bovenkant ruwe beitelsporen, ongetwijfeld recent; op onderkant en linker
zijkant, die gescharreerd is, witkalk. Voor verdere beschrijving, zie p. 208 ss. 

1 Cf. p. 151. 
2 De tekeningen van pi. 39, 4 moeten een kwartslag naar rechts gedraaid worden. 
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2. BAKSTEEN ENZ. 

Α. Roodbruine dakpannen, tegulae en imbrices (veel fragmenten) ; formaat van com-
píete tegula nr. 170: 45,5 χ 36x2,6 cm. 

B. Rechthoekige, roodbruine tegels; formaat 39,5X27X4,5 cm. Zie verder p. 48. 
C. Vierkante, roodbruine tegels (twee fragmenten); formaat 31 χ 30,2/30,8 χ 5/5,2 cm. 
D. Ronde, roodbruine hypocausttegel, nr. 140; diameter 19,5-20 cm, dikte 5,5-5,6 cm. 
E. Roodbruine tubuli (twee fragmenten), nr. 170 en 197; dikte van de wand ± 1 , 5 cm. 

Beide stukken zijn gedeeltelijk bedekt met specie. 

Op geen der in Eist gevonden bakstenen is een stempel aangetroffen. 

Nr. 

233 (pi. 190; pi. 22 en 23). Resten van een bruinrood geverfde, bolle, kwartcylinder-
vormige band van specie en testa tunsa; zie p. 57 en 100. 

217 (pi. 41, 54). Een stuk bruinrood geverfde, schuine rand van specie en testa tunsa; 
cf. ρ. 57 en 100, η. 5· 

396 (pi. 4Ι> 53)· Brok specie met grind en stukjes testa tunsa. Links holle kant, waar
tegen iets bols gedrukt is geweest; bovenop gedeelte van vlakke kant. Cf. Fremers-
dorf Taf. 35, 13-14 en p. 45, verder B.J. 135, 1930, Abb. 17. De holle kant is 
wellicht de afdruk van een imbrex. 

3. KAPITEELFRAGMENTEN 

De vondstnummers 45, 46, 156.B, 57SA, 379, 380, 381 en 388 zijn fragmenten van 
kalkstenen, Corinthische kapitelen 1. Geen van deze stukken past aan een ander; door 
combinatie en vergelijking is het echter toch mogelijk gebleken een totale indruk te 
verkrijgen van de kapiteelvormen, waarvan ze deel hebben uitgemaakt. 

Alle fragmenten, wellicht met uitzondering van nr. 15 6В (pi. 41, 51), behoren tot het 
bovenste deel van een Corinthisch kapiteel; het zijn stukken van abaci en abacus-
bloemen en verder van voluten, die grotendeels afgedekt zijn door acanthusbladeren 
met lobben, welke meestal ovaalvormige, soms min of meer afgeronde punten hebben. 

Behalve nr. 381 (pi. 30, 4 en 41, 50) betreft het fragmenten van Romeinse kapitelen, 
die behoren tot een type, dat karakteristiek is geweest voor de Rijnstreek en dat 
door Kahler 2 uitvoerig is besproken als 'das stark akanthisierte Kapitell des ersten 
Jahrhunderts nach Christus (Form С)'. De belangrijkste vertegenwoordiger daarvan 
is het kapiteel van de Juppiterzuil te Mainz 3. Dit is van kalksteen gemaakt en 62 cm 
hoog. Het is dicht met bladeren bedekt. De caules zijn omgeven door twee kransen 
van acht bladeren, waarvan de onderste 16 en de bovenste 27 cm hoog is. De kelk, 
die 26 cm hoog is en als zodanig nagenoeg overeenkomt met de 27 cm hoge caules, 
bestaat uit acanthusbladeren, die aan iedere zijde twee helices en twee voluten, welke 
naar de abacus oprijzen, bijna geheel omhullen; aan de bovenzijde zijn de helices en 
voluten bedekt door een bladversiering in de vorm van een gekarteld blad, dat uit het 
binnenste van de kelk te voorschijn komt en boven de spiraalvormig naar buiten 
draaiende krul, waarin de helices en voluten eindigen, tegen de abacus omkrult in een 

1 Alle kapitcclfragmenten zijn reeds afzonderlijk besproken in hoofdstuk V, F 1 (p. 148 ss.). 
2 Kahler p. 24 ss.; cf. Schultze p. 11 ss. 
3 Cf. F. Quilling, Die Juppitersaule des Samus und Severus, Leipzig 1918. 
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richting, die tegengesteld is aan die van de krullen der helices en voluten. De abacus is 
versierd met een eenvoudig bladornament en in het midden der zijkanten, boven de 
helices, bedekt door een abacusbloem in de vorm van een rozet; aan de bovenkant be
vindt zich een parelrand. 

Steunend op de in Eist gevonden kapiteelfragmenten die min of meer tot een geheel 
gecombineerd kunnen worden 1, en op de versieringselementen en de proporties van 
het kapiteel van Mainz en van Kählers vorm С in het algemeen, hebben we een tekening 
kunnen laten vervaardigen van een kapiteel, dat ten naaste bij overeen zal komen met 
de kapitelen, welke zich in de colonnade 2 van tempel II hebben bevonden; zie pi. 42. 

De totale dikte van de abacus zal gemiddeld ± 8 cm hebben bedragen 3. Voor het 
gehele kapiteel is een hoogte aangenomen van ± 5 5 cm ( = ± 7 maal de dikte van de 
abacus 4 ) ; hierbij is niet meegerekend de hoogte van de astragaal en het aflooplijstje of 
apothesis, aangezien deze tot de zuil en niet tot het kapiteel behoren 5. Cf. de verhou
ding van de totale hoogte van het kapiteel en de dikte van de abacus met de overeen
komstige bij het kapiteel van Mainz (62 cm: 9 cm). De diagonaal van de abacus van 
het gereconstrueerde kapiteel is ongeveer gelijk aan het dubbele van de totale hoogte 
van het kapiteel*. De hoogte van het kapiteel zonder abacus is 46 tot 47 cm. Deze 
maat zal nagenoeg gelijk zijn geweest aan de diameter van het kapiteel aan de onder
zijde ' en die van de zuilschacht aan de bovenkant 8 ; op de tekening zijn deze ± 46 cm, 
terwijl de hoogte van de grootste bladerkrans, welke de caules omgeeft, ± 24, die van 
de kleinste i 14 cm bedraagt e. De totale hoogte van bet kapiteel moet verder, althans 
volgens Vitruvius IV, 1, 11, overeengekomen zijn met de diameter van de zuilschacht 
aan de onderkant. Deze laatste zal dus vermoedelijk eveneens ± 55 cm zijn geweest; 
cf. hiermee de straal van nr. 156./Ï (pi. 40,10), die 32 cm is: dit nr. heeft daarom zeer 
waarschijnlijk deel uitgemaakt van het basement van een zuil, waarvan op pi. 42 het 
kapiteel gereconstrueerd is. 

Uit hetgeen van de kapitelen van Eist over is, blijkt, dat de bewerking daarvan zeker 
veel eenvoudiger en grover is geweest dan die van de meeste door Kahler besproken, 
tot type С behorende exemplaren. In de reconstructietekening is bij gebrek aan vol
doende zekerheid het bladornament, dat de ranken van de helices en de voluten aan 
de bovenzijde bedekt, slechts gedeeltelijk afgebeeld. In plaats van een duidelijkgekarte/de 
rand (van een 'Fiederblatt'), zoals op het kapiteel van Mainz te zien is en op andere 
door Kahler behandelde exemplaren van het type C, bevindt zich op enkele kapiteel
fragmenten van Eist aan de bovenzijde van een voluutrank slechts een heel eenvoudig, 
licht gebogen groejje, als onderdeel van de uitbeelding der bladversiering, welke in een 
krul tegen de abacus eindigt; zie nr. 46 en 378VÍ (pi. 290 1 en 2, en pi. 41, 47 en 44). 

1 Alle fragmenten behalve nr. 381. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de nrs. 45, 46, 378A, 379 en 388 
ongetwijfeld tot een reeks van dezelfde kapitelen behoord hebben, maar dat ze in bewerking en afwerking van 
onderdelen verschillen vertonen; de abaci van de nrs. 46 en 388 (pi. 41, 47 en 4;) zijn b.v. minder bewerkt en 
versierd dan de dekplaat van nr. 378^4 (pi. 41, 44). 
a Cf. p. 162 ss. 
3 Cf. het best afgewerkte fragment nr. 378^ (pi. 41, 44). 
* Volgens Vitruvius IV, 1,11 moet de dikte van de dekplaat gelijk zijn aan een zevende van de kapiteelhoogte. 
5 Cf. Vitruvius IV, 1, 11 en Kahler p. 3. 
8 Cf. Vitruvius IV, ι, ι ι . 
7 Cf. het kapiteel van Mainz, Kahler Taf. ι, С ι. 
β Cf. Vitruvius IV, ι, 11. 
* Cf. de overeenkomstige maten bij het kapiteel van Mainz supra p. 156. 
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Voor dergelijke groef jes, cf. Kahler Taf. ι, С Sa en С 8é (kapiteelfragmenten van de 
tempel op de Schönenbühl in Augst) ; zie ook een stuk van een kapiteel uit de basilica 
van Caerwent1 en een kapiteel uit de basilica van Silchester 2. 

Ten аапгіеп van de abacus, zoals die te zien is op nr. 378^4 (o.a. pi. 41, 44), valt op 
te merken, dat op de meeste kapitelen van type С de dekplaat aan weerskanten van de 
abacusbloem voorzien is van een reeks enigszins gebogen en de ronding van de bloem 
volgende groeven, die een bladversiering voorstellen, welke de rozet aan beide zijden 
omgeeft. De eigenlijke abacus is meestal door een lijst afgedekt, die dikwijls met een 
parelrand is versierd, soms onversierd is gelaten, soms ook, zoals op nr. 378^4, op 
eenvoudige wijze voorzien is van streepjes, welke in een richting lopen, die tegen
gesteld is aan die der gebogen groeven, welke de abacusbloem aan de onderzijde om
geven; cf. Kahler Taf. ι, С lyb, een kapiteelfragment uit Avenches. 

Het belangrijkste tot type С behorende kapiteel, nl. dat van de Juppiterzuil van 
Mainz, moet gedateerd worden tussen 58 en 67; de andere dateerbare kapitelen van 
deze vorm zijn vervaardigd onder het bewind van Nero en Vespasianus3. Het type is 
volgens Kahler vermoedelijk ontstaan in Italië en via Zuid-Frankrijk ten tijde van Nero 
in de Rijnstreek gekomen, waar het in die periode en later onder de regering van 
Vespasianus, vooral voor het door de Romeinse militairen bezette grensgebied karakte
ristiek is geworden. 

Met vrij grote zekerheid kan men zeggen, dat de kapitelen van Eist, waarop het ge
reconstrueerde kapiteel betrekking heeft, in de iste eeuw en wel ten tijde van de 
Flavische keizers gemaakt zijn. Op grond van de bewerking der fragmenten, die zich 
sterk onderscheidt van o.a. die van het kapiteel van Mainz en tamelijk eenvoudig en 
grof is uitgevoerd, menen we, dat ze zeker niet in de tijd van Nero gedateerd mogen 
worden. Ze zullen vervaardigd zijn in de periode van de grote, in de eerste plaats 
militaire bouwactiviteit in de Rijnstreek na de opstand der Bataven *. Als nog later te 
dateren vormen van type С kan men de reeds boven vermelde kapitelen \ran Caerwent 
en Silchester noemen, die volgens Kahler 5 nauwelijks voor het begin van de 2de eeuw 
gemaakt kunnen zijn. 

Nr. 381 (pi. 30, 4 en 41, 50) kan niet beschouwd worden als een fragment van een 
kapiteel van type C. Het vertoont een opvallende abacusbloem, die daar niet bij past. 
Een dergelijk stuk is afgebeeld bij Kahler Taf. 4, D 20; cf. Kahler p. 36, 20: het is een 
deel van een kalkstenen Corinthisch kapiteel, gevonden in de Romeinse villa te Otrang. 
Kahler rekent dit kapiteel tot 'Form D', het sterk geacanthiseerde kapiteel van de 2de 
en 3de eeuw na Chr., en dateert het in het einde van de 2de eeuw e. Met betrekking tot 
de tegenhanger uit Eist van de daarop voorkomende abacusbloem mag men voorlopig 
niet meer doen dan veronderstellen, dat in de bovengenoemde periode een kapiteel van de 
tempel vernieuwd is ; van enige bouwactiviteit te Eist in die tijd is overigens niets bekend. 
1 Archaeologia 61, 1909, p. 573, fig. 1. 
г Archaeologia 53, 1901, p. 552, fig. 2 en pi. XXXVII en XXXVIII; J. Thomson, The Book of Silchester, 
London 1924,1, p. 356 en 361. 
a Kahler p. 28 ss. 
* Cf. Kahler p. 30 ss. In het Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen bevindt zich een door Kahler niet vermeld 
kapiteelfragment van type C, dat afkomstig is uit de castra Leg. X G. ; dit stuk is opvallend rijker bewerkt dan 
de overeenkomstige fragmenten van Eist. 
5 Kahler p. 32. · Kahler p. 40. 
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DE R E C O N S T R U C T I E DER T E M P E L S 

T E M P E L I 

De muren van het oudste heiligdom zijn vermoedelijk geheel uit steen opgetrokken; 
op zichzelf is de mogelijkheid niet uit te sluiten, dat men in het opgaande muurwerk 
gedeeltelijk vakwerkbouw 1 heeft toegepast, maar bij de opgraving is geen spoor ge
vonden, dat daarop wijst. Het bij de tempel behorend loopniveau was gekenmerkt door 
een reeks van brandsporen of grote brandvlekken, maar niet door een duidelijke brand-
laag 2 ; dit kan, wanneer men aanneemt, dat het heiligdom door brand geteisterd is, o.a. 
samenhangen met de omstandigheid, dat het bouwmateriaal voornamelijk uit steen 
heeft bestaan. 

Wellicht is het opgaande metselwerk, evenals dat van de cella van tempel II a, bekleed 
geweest met tufsteen, althans gedeeltelijk; in de bekleding der muurresten bevindt zich 
geen tufsteen, maar wel is een enkel stukje tuf aangetroffen in de bouwlaag van het 
oudste heiligdom 4. 

Om de hoogte van het bouwwerk ten naaste bij te bepalen staan ons twee methoden 
ter beschikking. In de eerste plaats kan men er van uitgaan, dat de hoogte van dit 
heiligdom, dat evenals tempel II onder de directe invloed van de Romeinse bouwkunst 
moet zijn ontstaan, overeenkomstig de normale verhoudingen, die men in de celiac 
van antieke tempels kan waarnemen, zeker niet kleiner zal zijn geweest dan de breedte, 
maar waarschijnlijk nog iets groter 5. Het is verder bekend, dat Vitruvius ten aanzien 
van de hoogte van een vertrek nooit een maat opgeeft, die kleiner is dan de breedte ·. 
In verband met de bouw van langwerpige vertrekken schrijft hij voor (VI, 3, 8), dat 
men van de som van de lengte en de breedte de helft moet nemen om de hoogte te 
bepalen 7. 

Wanneer men ten opzichte van de reconstructie volgens bovengenoemde methoden 
te werk gaat, verkrijgt men een hoogte (gerekend vanaf de vloer tot de bovenzijde der 
muren, het begin van het dak of de zoldering) van minstens 7,52 m ( = de inwendige 
breedte) of, als men de helft van de som van de inwendige lengte en breedte neemt, 
^ [ I O ^ S (-10,34) + 7.5* m] = 8,95 (-8,93) m. 
Het gebouw is ongetwijfeld bedekt geweest door een zadeldak 8, waaronder vermoede
lijk een vlak, houten plafond het eigenlijke heiligdom aan de bovenzijde heeft afgesloten. 

Met betrekking tot de hoogte van de tempel moet er nog op gewezen worden, dat 
bij de bepaling daarvan in het bouwplan zeker ook de verhouding van 4 : 3 , welke 
bestaat tussen de uitwendige lengte en breedte e, een rol zal hebben gespeeld. 

1 Cf. p. 93, n. 1. г Cf. p. 46. 3 Cf. p. 51. * Cf. p. 43. 
5 Cf. Kocthe i, p. 27. 
* Zie Vitruvius VI, 3; -V, 1 en2;-IV, 8. Cf. Durm p. 592, Fig. 671, en Koethe 1, p. 27 s. en Abb. 2 ( = 
A. Choisy, Vitruve IV, Paris 1909, pi. 43). 
' Cf. Altbachtal 2 (Mylius), p. 171. 
' Cf. Altbachtal 2 (Mylius), p. 174. 
• Cf .p .61. 
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Bij de bouw is geen of heel weinig gebruik gemaakt van geprofileerde natuursteen. 
De verschillende in hoofdstuk V, F behandelde bouwfragmenten zijn voor verreweg 
het grootste deel van kalksteen. Op grond van diverse overwegingen, vooral van bouw
kundige aard, menen we alle geprofileerde kalkstenen fragmenten te mogen beschouwen 
als behorend tot tempel II, ofschoon geen enkel stuk stratigrafisch bepaald is. De door 
ons niet besproken bouwfragmenten, die wegens hun bewerking en profilering tot de 
resten van de middeleeuwse kerken gerekend moeten worden, zijn van tufsteen, van 
een zachte soort min of meer kalkhoudende zandsteen (bontzandstcen) en ook van zand-
houdende kalksteen, die een geheel andere structuur en hardheid heeft dan de kalk
stenen stukken, welke zeker uit de Romeinse tijd dateren. Een moeilijkheid wordt ge
vormd door de vondstnrs. 84B, 382 en 383 1, die fragmenten zijn van halfzuilen en 
bestaan uit bontzandsteen, welke veel harder is en een andere structuur vertoont dan de 
zandstenen stukken, die met zekerheid middeleeuws zijn te noemen. Het is niet aan
nemelijk, dat deze delen van halfzuilen tot tempel II behoord hebben, aangezien ze 
bezwaarlijk lijken te kunnen passen bij de kalkstenen bouwfragmenten van dit heilig
dom. Wellicht dateren ze uit de middeleeuwen, maar het is ook mogelijk, dat ze gebruikt 
zijn bij de bouw van de oudste tempel; in het laatste geval moeten ze deel hebben uitge
maakt van twee halfzuilen, die de ingang aan de Z. zijde geflankeerd hebben 2. Van een 
postament, waarop deze zuilen gestaan kunnen hebben, is geen spoor gevonden 

Het is geheel onzeker of er in de tempel vensters zijn geweest; noodzakelijk waren ze 
misschien niet, aangezien voldoende licht door de deuropening naar binnen kan zijn 
gekomen 3. In het centrum van het heiligdom of m het midden tegen de achterwand 
zal zich het beeld van de godheid hebben bevonden 4. De binnenzijde der muren was 
bepleisterd en met schilderingen versierd, terwijl de buitenkant wellicht enkel bepleis
terd is geweest5. Het altaar zal buiten de tempel, vermoedelijk ten Z. van de ingang aan 
de Z. zijde hebben gestaan e. 

Wanneer men tempel I vergelijkt met andere Gallo-Romeinse heiligdommen, die een 
eenvoudig vierkant, bijna vierkant of meer rechthoekig grondvlak hebben gehad 
zonder omgang ', dan bbjkt, dat het oudste heiligdom van Eist beslist behoord heeft 
tot de grootste tempels in zijn soort; in het Altbachtal te Trier is zelfs geen soort
gelijk gebouw van een omvang als tempel I gevonden. Wirth 8 vermeldt bij de be
schrijving van het bronheiligdom te Massingly-les-Vitteaux (Côte d'Or) een rechthoekig 
(tempel ?)gebouw van 17 X 12 m (meer diep dan breed). Verder is volgens de catalogus 
van Wirth nog slechts één tempel iets groter geweest dan tempel I, ni. die te Savedorfel 
(Kram) in Joego-Slavie β : een houten gebouw van 11,2x11,5 m. De overige ons 
bekende Gallo-Romemse tempels met een eenvoudig vierkant of rechthoekig grondvlak 
zijn steeds kleiner, in de regel zelfs aanmerkelijk kleiner geweest dan het oudste heilig
dom van Eist. 

1 Deze stukken zijn van dezelfde steensoort als de te Leiden onderzochte nrs 198 en 364 (p 144) 
г Voor tempels met een dergelijke ingang, zie ρ 19s en 164, cf in verband met het uiterlijk van tempel I Lehnet 
ι, ρ 304 en 321, e n - 4 , ρ 138, Abb 11 op ρ н у en Taf XXXII 
3 Cf Durm ρ 593 ss en Altbachtal 2 (Mylms), ρ 174 s 
4 Cf ρ lyi 6 Cf ρ 97 β Cf ρ 172. ' Zie hiervoor vooral Wirth 
' Wirth ρ too, cf Esperandieu ΙΠ, ι, ρ 310 
• Zie Wirth ρ 59 en W Schmid in Ber R G К 15, 1923/24, ρ 183 s , Savedorfel is, voor zover we weten, 
de meest zuidelijke plaats, waar een Gallo-Romeinse tempel is gevonden. 
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Zeer opmerkelijk is verder het grote verschil, dat bestaat tussen de lengte en de 
breedte van tempel I; in het algemeen had een dergelijk heiligdom immers een vierkant 
of ten naaste bij vierkant grondvlak 1. De reden van de uitzondering, die tempel I en 
ook tempel II in dit opzicht vormen, is te zoeken in de invloed van de klassieke tempel
bouw op de inheemse heiligdommen van Eist, die ontworpen moeten zijn door Ro
meinse bouwmeesters 2. 

T E M P E L I I 

Dit heiligdom heeft op een podium gelegen. Elders 3 is reeds aangetoond, dat het 
hoogteverschil tussen de vloer van de omgang en het loopvlak buiten de col. muren 
minstens 1,15-1,18 m heeft bedragen; het podium zal dus ongeveer 1,20 m hoog zijn 
geweest. Het niveauverschil van ± ι,ζο m ( = 4 voet) is overbrugd door de 2,70 m 
( = 9 voet) diepe trap, die tegen de Z. col. muur heeft gelegen en aan de W. en O. kant 
was ingesloten door trapwangen. 

De gunstigste oplossing van het probleem der traptreden - waarvan geen spoor is 
gevonden - verkrijgt men door aan te nemen, dat deze i 45 cm ( = 1 V¿ voet) breed 
zijn geweest en een optrede hebben gehad van i 20 cm. De aantrede van de onderste 
trede zal op hetzelfde niveau hebben gelegen als het maaiveld of iets hoger, en de 
bovenste optrede is vermoedelijk gevormd door de bovenkant van de Z. zijde der 
Z. col. muur. Het totale aantal treden heeft dan 6 bedragen, of 7, als men de optrede 
en aantrede aan de bovenkant van de Z. col. muur meerekent. 

Deze reconstructie is nagenoeg in overeenstemming met de voorschriften van Vi-
truvius 4. Volgens hem moeten de traptreden aan de voorzijde van een tempel steeds 
een oneven aantal vormen; 'namque cum dextro pede primus gradus ascendatur, item 
in summo templo primus erit ponendus'. De hoogte van de treden is door Vitruvius 
bepaald op 5/6 tot 3/4 voet, de breedte op 114 tot 2 voet5 . 

Een podium zoals dat waarop tempel II heeft gelegen, komt bij Gallo-Romeinse 
heiligdommen tamelijk weinig voor 6. Podiumtempels zijn echter een normaal ver
schijnsel in de Etruskisch-Romeinse architectuur. Daarbij bevinden zich slechts aan één 
smalle zijde, de ingangszijde, traptreden; de tempel rust op een min of meer hoge, ge
sloten onderbouw, die aan de buitenkant op dezelfde wijze bekleed en geprofileerd is 
als de twee trapwangen, welke tot een hoogte, die overeenkomt met die van het 
podium, de traptreden aan weerszijden insluiten 7. Het podium van tempel II is onge
twijfeld onder de directe invloed van de Romeinse architectuur gebouwd e. 

We hebben reeds uitvoerig besproken β wat geconstateerd is aan de buitenzijde van 
de W. en O. col. muur. Op de zich daar bevindende grote versnijding I 0 van 35 tot 
45 cm breedte hebben kalkstenen blokken gelegen, waarvan er één, helaas niet in situ, 
bij de opgraving is gevonden 11. Deze hebben het onderste deel uitgemaakt van de be
kleding 12 van het podium. Daarboven heeft zich de schacht of teerling van het posta-
I Cf. Wirth en supra p. 8. a Cf. p. 183 s. 3 In hoofdstuk III, p. 51 ss. 
4 Vitruvius III, 4, 4. 5 Cf. Durm p. 573. β Cf. Lehner 4, p. 135 s.; Koethe 1, p. 23; supra p. 28. 
' Cf. Durm p. 573, von Pctrikovits p. 128. ' Cf. p. 7. * Zie p. 53 s. en pi. 13Д. 
1 0 Aan de buitenkant van de N. col. muur moet ook een dergelijke versnijding zi)n geweest, maai· omdat het 
muurwerk daar te diep is uitgebroken, kon er niets meer van waargenomen worden. 
I I Zie pi. 27, 3 en 28, 3, pi. 39, 1 en p. 151 s., nr. 205 ; hoogte 22,5 cm. 
1 2 Cf. Egger 2, p. 11 s. (tempel op de Magdalensbcrg), Durm p. 204, Abb. 206 (podium van Vestatempel te 
Rome) en Anderson - Spiers p. 173, Abb. 90 (podium van Concordiatempel te Rome). 
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ment van de tempel bevonden, waarbij kalkstenen platen het hoger opgaande metsel
werk van de col. muren aan de buitenzijde bedekt hebben 1. In verband met deze platen 
kan men denken aan de fragmenten pi. 39, 2 2, 3 en 4, die alle een dikte hebben van 
9-10 cm. Boven de kalkstenen platen zal de bekleding van het podium 3, dat, zoals reeds 
gezegd is, i 1,20 m hoog is geweest, zijn afgesloten door een geprofileerde lijst, de 
kroonlijst van het postament, waarvan de bovenkant op hetzelfde niveau heeft gelegen 
als de stylobaat en de vloer van de omgang 4. Op de plaatsen, waar de O. en W. col. 
muur enigszins uitgemetseld en verbreed zijn, nl. tegenover de Z. col. m u u r s , is de 
buitenzijde van het podium met de kalkstenen bekleding verticaal geleed geweest door 
lisenen, die in één lijn hebben gestaan met de zuilen, die geplaatst waren op de Z. col. 
muur e . 

Boven op de omgangsmuren hebben zich de zuilen van de colonnade bevonden; de 
onderkant van de basementen daarvan heeft op dezelfde hoogte gelegen als de boven
kant van de kroonlijst van het podium en de vloer van de omgang. Bij de opgraving 
zijn verschillende fragmenten van zuilen gevonden; deze kunnen echter beslist niet alle 
van één soort zuil afkomstig zijn. 

Boven het niveau van de grote versnijding aan de buitenzijde van de O. en W. col. 
muur is, zoals boven ' reeds is meegedeeld, de dikte van het hoger opgaande muurwerk 
nog slechts 1,05 tot 1,15 m. Deze dikte is echter te groot dan dat men op de col. muren 
bij de reconstructie zuilschachten zou kunnen plaatsen met een straal van 16,5 tot 
17,8 cm; cf. de fragmenten 5Д en jè op pi. 39. Met deze laatste stukken kan fragm. 11 
op pi. 40 gecombineerd worden, evenals misschien het overigens raadselachtige fragm. 9 
op pi. 40. Nr. 11 8 (grootste straal 19,8 cm) is een deel van een astragalus en een apo-
thesis, die de overgang hebben gevormd van een kapiteel naar een schacht. De onderste 
straal van de zuilschacht, die daarbij gehoord heeft, zal nagenoeg even groot zijn ge
weest als die van de astragalus, dus ± i9>8 cm. Bij een onderste diameter van 39,6 cm 
zal de bovenste diameter ongeveer 5 / ex 39,6 cm = ± 33 cm hebben bedragen *. Verder 
kan nr. 5¿ zich boven in de schacht, en nr. ¿a zich in het midden van de schacht van 
een dergelijke zuil hebben bevonden. Van deze laatste is de totale hoogte 10 maximaal 
± 4 m geweest ( = 10 maal de onderste diameter van de schacht). 

Het kapiteel, dat gereconstrueerd is op pi. 42, kan onmogelijk verbonden worden met 
een zuil, die zo klein is geweest als die welke hierboven is besproken11. Bij dit kapiteel 

1 De kern van opus caementicium van deze muren was aan de buitenkant boven de versnijding niet voorzien 
van een bekleding van opus quadratimi; cf. p. 53. 
2 Zie echter p. 154 s., nr. 384, en p. 166. 
3 Voor de opbouw van de podiumbcklcding, cf. Vitruvius III, 4, 5. 
4 Zie i.v.m. de reconstructie van het podium pi. 42, rechts; op de daar afgebeelde tekening van de podium-
bekleding, een zuil van de colonnade en het daarbij behorende hoofdgestel, is van de gevonden kalkstenen 
fragmenten, waarvan bij de reconstructie gebruik is gemaakt, het profiel met een dikke li)n aangegeven en voor
zien van het nummer, waaronder het bewuste stuk op plaat 39, 40 of 41 is getekend; een tussen haakjes geplaatst 
nummer geeft aan, dat het zich daarnaast bevindende profiel bepaald is naar analogie van het profiel van het 
fragment, dat onder dat nummer op een van de bovengenoemde platen is afgebeeld. 
δ Cf. p. 54 en pi. 14a. 
' Cf. Durm p. 5 74 s. 
7 Zie p. 53. 
8 De nummers van de in dit hoofdstuk besproken bouwfragmenten verwijzen steeds naar de afbeeldingen 
op de platen 39, 40 en 41. 
• Cf. Vitruvius III, 3, 12 en Durm p. 388. 
1 0 Basement + schacht + kapiteel. l l Zie over deze zuil verder p. 164 s. 
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behoort, zoals reeds is gezegd 1, een zuilschacht met een onderste diameter van ± J 5 
en een bovenste van ^ 46 cm; de verjonging is daarbij ^ 9 cm = ^ 1/6 of ^ 2/із van 
de onderste diameter geweest2. Een schacht met een onderste diameter van ± 5 5 cm 
kan gebruikt worden bij de reconstructie van de zuilen der colonnade. Aannemend, dat 
deze aan de onderzijde een doorsnede van 5 5 cm hebben gehad, kunnen we bij benade
ring de hoogte er van berekenen. Met inbegrip van het basement en het (Corinthische) 
kapiteel is deze maximaal ^ 5,50m geweest ( = 1 0 maal de onderste diameter), minimaal 
i 4,9 5 m ( = 9 maal de onderste diameter) ; we zijn hierbij uitgegaan van de gemiddelde 
verhouding in de Romeins-Corinthische orde 3 tussen de onderste diameter van de zuil
schacht en de hoogte van de zuil. 

De hoogte van de zuilen der colonnade en het daarbij behorende hoofdgestel is 
maximaal ± 12,5 maal de onderste zuildoorsnede 4 geweest = 6,875 m · Boven het 
hoofdgestel heeft zich de aanzet bevonden van het dak, dat de omgang bedekt heeft. 

De hoogte van de cella, waarvan het (opgaande) muurwerk boven 11,04 -\- vermoede
lijk geheel met tufsteen bekleed is geweestБ, kan bij benadering uit de maten van de 
plattegrond worden berekend 6. De inwendige hoogte is op zijn minst gelijk geweest 
aan de inwendige breedte = ^,zz(-ç),i6) m. Wanneer men volgens Vitruvius VII, 3, 8 
te werk gaat, verkrijgt men als maat van de inwendige hoogte: V, [9,22 (-9,26) + 
12,25 ( _ I 2 J 3 0 )

 m ] = IO>74(-IO>78) m. Hierin is een aanwijzing te vinden van het niveau, 
waarboven het dak geconstrueerd is, dat de cella bedekt heeft. 

Uit de door ons berekende grootst mogelijke hoogte van de zuilen van de omgang + 
het daarbij behorende hoofdgestel en de kleinst mogelijke hoogte van de cellaruimte 
kan de conclusie worden getrokken, dat de omgang en de cella geen gemeenschappelijk 
dak kunnen hebben gehad 7, maar dat de cella boven de omgang moet hebben uitge
stoken, terwijl deze laatste door een tegen de cellamuren aanleunend lessenaarsdak 
overdekt is geweest. 

Thans zullen we eerst de plattegrond van de tempel verder reconstrueren; zie pi. 43. 
Hoeveel zuilen hebben er zich in de colonnade bevonden? Midden voor de ingang 

aan de Z. zijde, in de lengte-as van het gebouw, zal geen zuil hebben gestaan; de voor
zijde moet daarom, evenals de achterzijde, een even aantal zuilen hebben gehad. De 
zuilen waren verder zeker door een kalkstenen architraaf bedekt ; de grootte van de 
intercolumnia, die aan alle zijden van de colonnade wel even groot zullen zijn geweest, 
was dus om technische redenen vrij beperkte. Als we met het bovenvermelde rekening 
houden, komt het ons voor, dat de beste oplossing van het probleem der zuilen en de 
gunstigste verdeling van de beschikbare ruimte wordt verkregen, wanneer men aan
neemt, dat er aan de N. en Z. zijde 10 zuilen hebben gestaan, en aan de W. en O. kant 
12; in totaal zouden er dan in de colonnade 40 zuilen zijn geweest met een asafstand 
van ± 2,40 m ( = ± 8 voet) en een intercolumnium, aan de onderzijde van de zuil
schachten gemeten, van ± 1,85 m, d.i. iets meer dan 3 maal de onderste zuildoorsnede. 

1 Zie p. 157. г Cf. supra p. 162, η. ç. * Cf. Durm p. 388. 
1 Cf. Peutz p. 8 ss., Durm p. 397 en 400, Koethe 1, p. 27; de laatste wijst crop, dat de zuilen, die uit de Gal
lische, provinciale architectuur bekend zijn, gewoonlijk niet de slanke verhoudingen hebben van de klassieke 
zuilen. 
s Cf. p. 51. β Cf. p. 159. ' Cf. Altbachtal 2 (Mylius), p. 169 ss. en Kocthc 1, p. 27. β Cf. p. 166 s. 
' Bij gebruik van een houten architraaf in plaats van een stenen kunnen de intercolumnia relatief veel groter 
gemaakt worden, omdat de breekbaarheid van de architraaf dan veel geringer is. 
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Een dergelijke constructie is, naar we menen, aesthetisch en technisch verantwoord 1. 
De maximale hoogte van basement, schacht en kapiteel van de zuilen der colonnade 

is boven berekend op ± 5,50 m. In verband hiermee is het opvallend, dat de breedte 
van de omgang in het Z. ± 5,55 m is; aan de voorzijde is de hoogte van de zuilen dus 
ongeveer gelijk geweest aan de breedte van de omgang 2. Bovendien komt de afmeting 
van ± 5,5o(-5,5 5) m overeen met 3 maal een intercolumnium van ± 1,85 m, terwijl 
de breedte van de omgang aan de N., W. en O. kant [resp. 3,75, 3,бз(-з,б7) en ± 3,60 m] 
ongeveer 2 maal een dergelijk intercolumnium is 3. 

In hoofdstuk I I I 4 is meegedeeld, dat er zich vóór de ingang van de cella aan de Z. 
zijde hoogst waarschijnlijk een fundament heeft bevonden, dat een kleine trap heeft 
gedragen, waarlangs men vanuit de omgang in de op een iets hoger niveau gelegen cella 
kon komen; de lengte van de fundering is 5,90 m geweestБ en de breedte 60 tot 63 cm. 
De bovenbesproken fragmenten van een kleine zuil hebben, naar we menen, deel uit
gemaakt van twee zuilen, die, aan weerszijden van de ingang der cella op deze fundering 
staande, de deur en de kleine trap geflankeerd hebben e. Wanneer men de onderste 
diameter van de kleine zuil (39,6 cm) vergelijkt met de breedte van het fundament, dan 
kan in dit opzicht geen bezwaar tegen deze opvatting gemaakt worden. 

De vloer van de cella van Gallo-Romeinse tempels met omgang heeft meestal op onge
veer hetzelfde niveau gelegen als die van de omgang, dikwijls lag hij echter iets hoger 7, 
een enkele maal iets lager 8. In Eist heeft hij vermoedelijk drie treden hoger gelegen, 
d.w.z. dat de fundering tegen de Z. zijde van de cella twee door de kleine zuilen inge
sloten treden zal hebben gedragen, die samen maximaal 60-63 c m breed zijn geweest, dus 
ongeveer 2 voet; de bovenste, derde trede zal gevormd zijn door de Z. cellamuur, waar
tegen de fundering was aangebouwd. 

De grote lengte van de fundering vóór de Z. muur van de cella wijst op een monu
mentale ingang. De breedte van de deuropening heeft zeer waarschijnlijk nauw samen-

1 Uit een passage bij Vitruvius (III, 3, 4) is te concluderen, dat volgens deze auteur bi) gebruik van een stenen 
architraaf het intercolumnium zeker niet groter mag zi)n dan 3 maal de zuildikte (diastylos), over de betrek
king tussen architraaf en intercolumnium, zie Durm p. 101 s. en 227 ss. 
2 Zie Vitruvius (VI, 3, 7), volgens wie de hoogte van de zuilen van de pcristylia der woonhuizen moet over
eenkomen met de breedte van de zuilengalerijen; cf. Vitr. V, 1, 5 ('columnae basilicarum tam altae, quam porticus 
latac fuerint, facicndae videntur') en V, 9, 2 (over de hoogte van de zuilen in de porticus en ambulationes van 
theaters, 'latitudincs autcm earum ita oportere fieri videntur, uti, quanta altitude columnae fuerit exteriores, 
tantam latitudincm habcant ab inferiore parte columnarum extrcmarum ad medias et a mcdianis ad pañetes qui 
circumcludunt porticus ambulationes'). 
3 H. Mylius heeft op enige plaatsen (Mylius 3, p. 16, Frcmersdorf p. 110 s. en Altbachtal 2, p. 170) ten onrechte 
geschreven, dat volgens Vitruvius (zie vorige noot) de hoogte van de zullen, het intercolumnium en de breedte 
van de porticus gelijk moeten zijn bij pcristylia van woonhuizen en zuilengalerijen van basilieken en theaters; 
de bewuste voorschriften van Vitruvius hebben enkel betrekking op de hoogte van de zuilen en de breedte van 
de porticus. 
* Zie p. 52. 
6 In het bouwplan vermoedelijk 5,70 m ( = 19 voet), waarbij de afstand van de W. zijde tot de Z.W. hoek 
van de cella, evenals die van de O. zijde tot de Z.O. hoek van de cella op 3,60 m was bepaald; cf. p. 62. 
β Over flankering van de ingang der cella van Gallo-Romeinsc tempels door twee zuilen, halfzuilen of pi
lasters, cf. p. 19 s. en 160. Zie verder tempel te Andernach. Andernacher Bericht 1913-16, p. 7 ss. (volgens Wirth 
p. 27) ; tempel te Halatte bij Scnlis (Oise) • A. de Caix de Saint-Aymour, Note sur un temple romain, découvert 
dans la Forêt d'Halattc, Paris 1874, en Extrait du congres archéologique de France 72, Beauvais 1905, p. 334 ss. 
en p. 362 ss., (volgens Wirth p. 91 s. en Espérandicu V, p. 126), tempel С bij Pcsch- Lehnet 4, Taf. XXVII. 
7 Cf. de tempels te Harlow, Wheeler ι, p. 312; te Autun (z.g. Janustempel), de Fontenay p. 216, Lehnet 4, 
Taf. XXX en Wheeler ι, p. 312 en 323 ; te Izernore, de Caumont p. 223 en Wheeler 1, p. 312 en 324. 
8 Cf. de tempel te Dhronecken, Hettner 2. 
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gehangen met de onderlinge afstand van de zuilen der colonnade, speciaal van die welke 
nudden in het front van de tempel hebben gestaan; welhcht is de breedte gelijk geweest 
aan de asafstand van deze zuilen. Dit laatste is bij de reconstructie aangenomen, zodat de 
breedte van de deuropening ( = dagbreedte) bepaald is op 2,40 m. De twee kleine zuilen 
waren vermoedelijk geplaatst (zie pi. 43 en 44) op twee kleine, = 60 cm brede podia of 
platforms, die de trap met de twee treden insloten en waarvan de bovenkant even hoog 
lag als de aantrede van de tweede trede l ; deze kleine podia zullen een met die van het 
grote podium overeenkomende bekleding en profilering hebben gehad. De treden 
waren maximaal ± 1 voet breed 2 en hadden optreden van maximaal ± 25 cm 3. De 
lengte van de eigenlijke trap heeft op zijn minst 2,40 m bedragen in overeenstemming 
met de breedte van de deuropening Bij de kleinst mogelijke lengte van de trap blijft er 
van het fundament van minstens 5,70 m 4 lengte aan weerszijden van de ingang nog een 
strook ter lengte van ± 1,65 m over voor de podia. Dit lijkt ons m verhouding tot de 
dagbreedte van de ingang en de op de podia te plaatsen zuilen met een onderste dia
meter van ongeveer 40 cm, opvallend veel De trap (d 1. de onderste trede, cf. pi 43) 
is daarom waarschijnlijk iets langer gemaakt dan 2,40 m, verder is het aannemelijk, dat 
de ingang, behalve met twee zuilen, ook nog rijk met kalkstenen lijstwerk Б versierd 
is geweest. 

De geprofileerde kalkstenen fragmenten behoren, zoals reeds is opgemerkt, ver
moedelijk alle tot tempel Π 

In verhouding tot het geheel der kalkstenen bouwonderdelen, die men bij de bouw 
van tempel II gebruikt moet hebben, zijn bij de opgraving slechts uitermate weinig 
kalkstenen fragmenten gevonden. In verband hiermee kan geconstateerd worden, dat, 
zoals overigens voor de hand ligt, de grootste stukken van de bouwfragmenten m de 
na-Romeinse tijd van het tcmpelterrem zijn weggehaald, ongetwijfeld omdat deze het 
meest geschikt waren om secundair verwerkt te worden De gevonden fragmenten zijn 
m het algemeen zeer klem en onbelangrijk uit een oogpunt van secundaire verwerking 
als 'spoha'; het zijn voornamelijk slechts splinters van grote, verdwenen stukken Des
ondanks hebben we een poging gedaan om met behulp hiervan een reconstructieplan 
te maken van de zuilen der colonnade en de daarbij behorende bouwonderdelen, zie 
pi 42, rechts. Het resultaat dient vanzelfsprekend met de nodige restrictie beschouwd te 
worden, aangezien zekerheid in deze kwestie ten enenmale is uitgesloten. 

De profielen van de kalkstenen fragmenten zijn alle zeer eenvoudig en schijnen er op 
te wijzen, dat de bewerking van de kalkstenen bouwonderdelen niet bijzonder rijk is 
geweest Geprofileerde stukken kalksteen kunnen behalve in de bekleding van het 
podium en in de colonnade ook gebruikt zijn ter omlijsting van de deuropening aan de 
Z. zijde van de cella, bij vensters en nissen in de cellamuren, boven aan de buitenzijde 
van de cella op de overgang van de muren naar het dak en ter omsluiting van de fron
tons 6 ; onder de kalkstenen fragmenten kunnen zich verder nog stukken bevinden van 
het basement van een beeld, van een altaar of van een votiefsteen ' . 

1 Over het niveau, waarop de zuilbasementen zijn geplaatst, zie infra ρ ι68 
2 Cf supra ρ 164 
3 7ie in verband hiermee infra ρ 168 
4 D ι de vermoedcli|kc maat in het bouwplan, cf supra ρ 164, η 5 
6 Daarvan zijn misschien ook enige fragmenten gevonden, cf ρ I52en 154,devondstnrs 276B, С,Gen 378S 
' Cf ρ lyo. ' Cf vondstnr 70В, pi 41, 43 en ρ 149 s. 
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Tempel II heeft in de colonnade zuilen van de Corinthische orde gehad; de bij op
gravingen van Gallo-Romeinse tempels gevonden resten van zuilen behoren in tegen
stelling hiermee in het algemeen tot de Toscaanse orde 1. Vermoedelijk hebben de 
zuilen aan weerszijden van de ingang der cella 2 in een kleinere uitvoering dezelfde 
gedaante gehad als de zuilen van de colonnade en zijn ze dus ook van Corinthische 
kapitelen voorzien geweest. We achten het verantwoord naar analogie van fragmenten 
van een der twee formaten van zuilen delen van het andere formaat te reconstrueren; 
dit betreft in het bijzonder de cannelures van de 'grote' zuil op pi. 42, die gereconstru
eerd zijn naar analogie van nr. 5^ 3, en verder de astragalus en apothesis van dezelfde 
zuil, waaraan nr. 11 ten grondslag ligt 4. 

Op p. 163 is berekend, dat de totale hoogte van de zuilen der colonnade maximaal 
± 5,50 m is geweest. Bij de reconstructie is daarvoor 5,35 m aangenomen; zie pi. 42. 
Fragment nr. 3 kan een deel zijn van het basement 5 van een dezer zuilen, en wel van 
de plint. Onder de zuilschacht is een eenvoudig Attisch basement met plint gecon
strueerd, dat in totaal % maal zo hoog is als de onderste doorsnede van de schacht 
( = 1 modulus) e . De plint is 9-10 cm hoog ( = y¿ modulus); daarboven bestaat het 
basement op de reconstructietekening uit een torus, een trochilus of scotie en een 
(kleinere) torus, waarvan in nr. 10 ' een stuk is bewaard gebleven. 

Op het reeds uitvoerig besproken kapiteel 8 heeft de architraaf gelegen. Als men 
aanneemt, dat deze de meest gewone vorm had, dan heeft ze bestaan uit drie geledingen 
of fasciae, die onderling door een lijstje gescheiden zijn geweest9. Tot een architraaf 
behoren zeker de fragmenten 27, 29 en 30; ze zijn bijna alle geprofileerd met een 
enigszins afgerond lijstje en een opstaande vlakke kant, die een scherpe hoek van 
83-840 maakt met één of meer horizontale vlakke kanten10. Met behulp van deze stukken 
hebben we geprobeerd de architraaf van de colonnade op te bouwen. Nr. 30, dat aan de 
onderzijde vlak is afgewerkt, verschaft de hoogte van een der geledingen, nl. 14 cm 
(hierbij is het bandje of lijstje aan de bovenkant meegerekend). Dit fragment heeft on
getwijfeld, wellicht met nr. 21, deel uitgemaakt van de onderste fascia; de architraaf 
heeft immers, wat de hoogte betreft, zeker slechts uit één blok11 bestaan, zodat de vlakke 
onderkant van nr. 30 op het niveau van de bovenzijde der abaci heeft gelegen. Op de 

I Cf. Wirth p. 120 en Lehner 4, p. 137. 
8 Cf. p . 164. 
3 Het verloop van de cannelures aan de boven- en bcnedenzijde is niet bekend; cf. Durm p. 388. Het normale 
aantal cannelures van de Corinthische zuilen is 24, in overeenstemming met het voorschrift van Vitruvius III, 
5 , 14 (cf. Vitr. IV, 1, 1). 
* Cf. supra p. 162. 
6 Ookdenrs.pl . 39, 2en4komen daarvoor in aanmerking; cf. p. 154s., nr. 384, maareveneens p. і б г е п г и . 
β Cf. Durm p. 387 s. 
' Vondstnr. 156A: grootste diameter 64 cm. Profilering van beneden naar boven: gedeelte van trochilus, 
ovcrgangslijstje, torus en lijstje met aanloop naar de zuilschacht. N.a.v. de zich op dit stuk bevindende lijstjes 
is op pi. 42 ook een lijstje getekend op de overgang van de trochilus naar de onderste torus. 
8 Zie p. 156 ss. 
9 Cf. Vitruvius III, 5, 10 en Durm p. 396. 
1 0 Volgens Vitruvius III, 5,13 moeten alle bouwdelen, die zich boven de kapitelen bevinden, om optische 
redenen in hun voorvlak elk een 12de deel van hun hoogte voorover hellen; cf. Durm p. 385. Van verschillende 
monumenten uit de Romeinse tijd hellen deze bouwdelen echter in hun voorvlak achterover: cf. Durm p. 385 en 
387, Fig. 420 ; Schultze - Steuemagel Taf. І Ы і ; Mylius 1, Taf. VII, 18-22 en R. Schultze, Römische Architek
tur in Bonn, Germania 16, 1932, Abb. 5. Zie met betrekking tot tempel II te Eist o.a. op pi. 40 de nrs. 12, 13, 
27, 29 en 30. 
I I De architraaf heeft waarschijnlijk zelfs met de daarbij behorende fries en kroonlijst een geheel uitgemaakt; 
cf. Durm p. 241. 

http://Ookdenrs.pl
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overgang van de tweede naar de derde fascia is gebruik gemaakt van nr. 27, en, ter 
afsluiting van de architraaf aan de bovenzijde, van nr. 40, dat met de bovenste fascia 
verbonden is. Indien nr. 40 inderdaad aan de bovenkant van de architraaf thuishoort1 , 
dan zal het bovenstuk (van beneden naar boven) bestaan hebben uit een afgerond lijstje 
en een cyma reversum of omgekeerd ojief, afgedekt door een lijstje. 

Bij de reconstructie is de totale hoogte van de architraaf, die uit de gevonden stukken 
niet kan worden berekend, op 50 cm bepaald. Deze afmeting is tamelijk groot in ver
houding tot de zuilschacht en de onderste zuildoorsnede 2, maar niet onaanvaardbaar 3. 
Daarnaast is het echter mogelijk, dat de architraaf niet uit drie, maar slechts uit twee 
fasciae en een cymatium heeft bestaan 4. 

Boven op de architraaf heeft zich de fries bevonden. Het eenvoudige karakter van de 
gevonden geprofileerde bouwfragmenten in aanmerking nemende, menen we te mogen 
veronderstellen, dat de fries een vlak, onversierd aanzicht heeft gehad. Over de hoogte 
valt op grond van de vondsten niets te zeggen; in werkelijkheid kan de fries wel iets 
hoger zijn geweest dan op de tekening is aangegeven, b.v. even hoog als de architraaf5. 

Op de fries heeft de kroonlijst gelegen; deze heeft zeker van beneden tot boven een 
geheel gevormd e. De diverse kalkstenen bouwfragmenten hebben weinig opgeleverd 
voor de reconstructie daarvan. Voor de tekening is gebruik gemaakt van nr. 38. Dit 
stuk, dat een opvallend platte en kleine tandsnede heeft met tanden, die eigenaardig 
genoeg breder zijn dan hoog ' , is aan de onder- en bovenkant vlak afgewerkt, terwijl 
de diepte wellicht altijd even gering is geweest als thans 8. Het kan moeilijk in het hoofd
gestel van de colonnadezuilen geplaatst worden; we vermoeden, dat het behoort tot 
het hoofdgestel der kleine zuilen aan weerszijden van de ingang en dat het zich dus 
boven de deur van de cella heeft bevonden. Naar analogie van dit fragment en op grond 
van de verhouding tussen de kleine en de grote zuilen is op pi. 42 een tandlijst gecon
strueerd, die tot de colonnade behoord kan hebben. De proporties van deze lijst zijn 
meer in overeenstemming met die van de grote zuilen, al maken ze in het kader van de 
gehele reconstructie de indruk tamelijk klein te zijn. Het is overigens nog de vraag, of 
er zich in het hoofdgestel der colonnadezuilen wel een tandlijst heeft bevonden. 

Op de reconstructietekening is aan de bovenkant van de kroonlijst nr. 12 geplaatst. 
Dit stuk, een deel van een sima, is aan de bovenzijde vlak afgewerkt; zie verder de 
hoek van 95 o tussen de vlakke bovenzijde en de voorkant van de hoge lijste. 

Voor het overige is de kroonüjst bij de reconstructie zo goed mogelijk naar het voor
beeld van andere kroonlijsten gecompleteerd. Tussen de tandlijst en de sima heeft zich 
vermoedelijk nog een grote lijst bevonden, nl. die welke in de Romeinse bouwkunst 

1 Cf. Vitruvius III, 5,10('cymatium cpistylii'); Durmp. 396 en Fig. 440, p. 399; Schultzc- SteucrnagelTaf. VII 
b 10 en </6. 
2 Cf. Vitruvius III, 5 ,8 ; verder ook Durm p. 397: de hoogte van de architraaf komt volgens Durm overeen 
met i2/s tot I ' / J maal de halve onderste zuildoorsnede. 
3 Cf. Schultzc Taf. IV, 1 (architraaf van praetorium te Castra Vetera) ; Schultze - Steucrnagel Taf. VII b io, 
d 3 en d 6 (romisches Tor te Keulen) ; Lehner 4, ρ. 116 en Taf. XXI en XXXI (architraaf van zeshoekige mono-
pteros M bij Pesch). 
1 Cf. b.v. Mylius 1, Taf. VII, 18-22. 
Б Cf. Vitruvius III, 5, 10 en Durm p. 400. 
β Cf. Durm p. 241. 
7 Cf. p. 149, vondstnr. 53. 
8 Zie de profieltekening pi. 41, 38, rechts. 
• Cf. p. 150, vondstnr. 164Λ. 
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dikwijls met consoles en cassetten versierd is; dit laatste zal in Eist wel niet het geval 
zijn geweest1. 

De totale hoogte van de kroonlijst is op de tekening 51 cm, maar het is goed mogelijk, 
dat ze nog iets hoger is geweest2. In overeenstemming met de aangenomen hoogte is 
het overstek van de kroonlijst op de tekening ook 51 cm groot 3 . De hoogte van het 
hoofdgestel is bij de reconstructie op ± 1,57 m bepaald, d.i. ± 2 % maal de onderste 
zuildoorsnede. De afstand van de onderkant van het zuilbasement tot de bovenkant 
van de kroonlijst is op de tekening ± 6,70 m 4. 

De bovenkant van het hoofdgestel der kleine zuilen, die de deur van de cella waar
schijnlijk geflankeerd hebben 5, zal bij benadering op hetzelfde peil hebben gelegen als 
de bovenkant der abaci van de kapitelen der colonnade e. De afstand van deze abaci 
tot de vloer van de omgang was maximaal ± 5,50 m 7 ; daarmee zal dus de afstand van 
de bovenkant der kroonlijst boven de deur tot de vloer van de omgang ten naaste bij 
zijn overeengekomen. De kleine zuilen zijn van de onderkant van het basement tot de 
bovenzijde van het kapiteel maximaal ± 4 m hoog geweest; de hoogte van het daarbij 
behorende hoofdgestel was maximaal ^ 1 m 8. Indien de hoogte van deze zuilen en het 
hoofdgestel in totaal i 5 m heeft bedragen, dan moeten de kleine podia, waarop de 
zuilen vermoedelijk hebben gestaan, ongeveer 50 cm hoog zijn geweest en de optreden 
der treden van de er tussenin gelegen trap ieder ^ 25 cm; zie pi. 44. 

Op grond van de berekeningen op p. 163 mag het reeds bewezen worden geacht, 
dat de cella boven de omgang met de colonnade heeft uitgestoken. Ten aanzien van de 
reconstructie van tempel II kan men zich verder ook baseren op onderzoekingen van 
Lehner en Schultze 9. Lehner heeft in verband met de reconstructie van tempel С bij 
Pesch gewezen op de ruïne van de z.g. tempel van Janus te Autun. De resten van dit 
heiligdom, een Gallo-Romeinse (nagenoeg vierkante) tempel met omgang 10, bestaan 
uit een zeer groot gedeelte van het opgaande muurwerk der cella, waarin zich aan de 
buitenzijde o.a. twee horizontale rijen balkgaten bevinden; deze gaten vormen het be
wijs, dat van dit heiligdom de omgang afgedekt is geweest door een lessenaarsdak, dat 
tegen de cellamuren aangeleund heeft. De cella, waarvan het muurwerk aan twee zijden 
nog ±23,75 m hoog is, was inwendig overwelfd 11 en heeft als een toren boven de 
omgang met colonnade uitgestoken. 

1 Cf. in verband met de reconstructie van de kroonlijst Schultze Steucmagel Taf. VII & 7 en f 3 (römisches 
Tor te Keulen); Schultze p. 10, Abb. 3 С en D (praetorium van Castra Vetera); Egger г, p. 9 en 10, Abb. 7 
(het daar afgebeelde stuk van de Magdalensbcrg is overigens geen architraaf, zoals het onderschrift zegt, maar 
cen kroonlijst). 
2 Cf. Durm p. 400: hoogte van kroonlijst = іг/э tot г'/з maal de halve onderste zuildoorsnede. 
3 Cf. Vitruvius III, 5, 11. 
« Cf. p. 163. 
» Cf. p. 164. 
" Cf. Vitruvius IV, 6, 1 met betrekking tot de hoogte van de kroonlijst van tempeldcuren. 
' Cf. p. 163. 
8 Cf. p. 162 s. 
• Zie Lehner 4, p. 134 ss. en Altbachtal 2 (Mylius), p. 169 ss. Cf. over de reconstructie van ronde en veelhoekige 
Gallo-Romeinse tempels met omgang Koethe 1, p. 20 ss. 
1 0 Lengte en breedte van de cella, uitw.: 16,75 e n τ^,2ί m ; dikte van de muren der cella: 2,20 m; breedte van 
de omgang, aan alle zijden: 5,30 m. 
1 1 Van een gewelf is thans niets meer te constateren. 
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Tempel II behoort, evenals tempel I, tot de betrekkelijk kleine groep van Gallo-
Romeinse tempels, die een duidelijk rechthoekig grondvlak hebben gehad, maar daarom 
niet minder als centrale bouwwerken beschouwd moeten worden. Hij is in veel op
zichten met de Janustempel te vergelijken, hoewel de plattegrond van deze laatste 
nagenoeg vierkant is; een ander verschil is, dat de tempel van Eist wel, maar die te 
Autun niet op een podium is gebouwd. Beide heiligdommen zijn meer diep dan breed 
geweest en hadden hun ingang aan een der smalle zijden; dit is overigens het geval 
geweest met de meeste rechthoekige Gallo-Romeinse tempels 1. 

Lang niet elke vierkante of rechthoekige Gallo-Romeinse tempel met omgang heeft 
een zelfde bovenbouw gehad als die te Autun 2, maar ten aanzien van de grote tempel 
van Eist is dat zeker. Ter versterking van het bovengeleverde bewijs kan hier nog 
gewezen worden op het onderscheid in fundering en dikte tussen het metselwerk van 
de cella- en dat van de col. muren 3 ; dit duidt erop, dat het fundament van de cella veel 
meer te dragen heeft gehad dan dat van de omgangsmuren. Verder is het van belang 
op te merken, dat bij tempel II de breedte van de omgang niet te groot is voor een ver
binding van de colonnade met de cella door middel van een lessenaarsdak. Tegen een 
gemeenschappelijk dak van cella en omgang spreekt nog de omstandigheid, dat de twee 
door de fundamenten gevormde rechthoeken niet concentrisch zijn 4, zodat het maken 
van zo'n dak buitengewone constructieve moeilijkheden met zich mee zou hebben 
gebracht 5. 

De omgang heeft onder het (met pannen afgedekte) lessenaarsdak waarschijnlijk nog 
een vlakke zoldering gehad. 

Zoals reeds gezegd is, was de cella van de Janustempel te Autun inwendig overdekt 
met een gewelf; vandaar o.a. dat ze zo opvallend hoog boven de omgang heeft uitge
stoken e. Het is geenszins noodzakelijk, dat de cella van tempel II ook een gewelf heeft 
gehad. Bij de reconstructie is aangenomen, dat ze door een vlakke zoldering bedekt was 7 

en daarom naar verhouding minder hoog is geweest dan die van de Janustempel. 
Daarnaast dient echter de mogelijkheid naar voren te worden gebracht, dat de cella 
door een tongewelf8 overdekt is geweest, waarbij de ton de langsmuren verbonden 
heeft. De dikte van de cellamuren is nl. 1,80 m en de inwendige breedte van de cella 
9,22-9,26 m. De dikte van de muren, die de zijwaartse druk van het tongewelf even
tueel hebben moeten opvangen, bedraagt dus ongeveer 1/5 van de spanwijdte; een 
verhouding van ± 1 : 5 tussen muurdikte en spanwijdte komt geregeld voor bij Ro
meinse gewelven 9. 

1 Cf. Wirthp. 115 s. 
a Cf. Wirth p. 140 s.; Oclmann p. 171 s.; Altbachtal ζ (Mylius), p. 169. 
3 Cf. p. 47 ss. Bij Gallo-Romeinse tempels met omgang waren de binnenste muren lang niet altijd dikker dan 
de buitenste. In de meeste gevallen waren de muren van beide vierkanten of rechthoeken even dik; van 
sommige heiligdommen zijn de binnenste muren minder dik geweest dan de buitenste; cf. Wirth p. 116. 
4 Of m.a.w. dat de omgang aan alle zijden niet even breed is. 
5 Cf. Altbachtal 2 (Mylius), p. 172. 
« Cf. Lehner 4, Taf. XXX. 
7 Cf. Koethe 1, p. 30; boven de cellae van Gallo-Romeinse ronde en veelhoekige tempels hebben volgens 
Koethe waarschijnlijk nooit koepclgcwclven gelegen. 
8 Cf. Durm p. 254. 
• Cf. Mylius 4, p. 41, n. 1 ; H. Mylius, Die römische Marktbasilika in Lopodunum, Germania 30, 1952, p. 6y, 
Altbachtal 2 (Mylius), p. 178. 
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Het is ook mogelijk, dat de cella van tempel II bedekt was door een kruisgewelf ', 
hoewel dit minder waarschijnlijk is. 

Indien de cella overwelfd is geweest, heeft ze zeer waarschijnlijk een grotere hoogte 
gehad dan op pi. 44 en 45 is aangegeven, vooral wanneer zich in de cellamuren, evenals 
in die van de Janustempel te Autun 2, boven het dak van de omgang vensters hebben 
bevonden; in dat geval heeft nl. het gewelf vermoedelijk pas boven de vensters een 
aanvang genomen. 

Om redenen van technische, aesthetische en archaeologische aard, die door Mylius s 

zijn uiteengezet, moet men aannemen, dat het dak van de cella van tempel II een zadel
dak 4 is geweest; de dakbedekking zal gevormd zijn door tegulae en imbrices. 

Bij de reconstructie is verder aangenomen dat de frontons van de cella langs de 
randen kalkstenen lijsten hebben gehad, waarvan de profilering ten naaste bij zal zijn 
overeengekomen met die van de kroonlijst boven de zuilen der colonnade. Het is 
echter niet noodzakelijk, dat de frontons op deze wijze geaccentueerd zijn geweest in 
overeenstemming met die der klassieke tempels 5. 

In verband met de reconstructie dient nog gewezen te worden op vondstnr. 276B 
(pi. 40, 18). Ten aanzien van de determinering van dit stuk kalksteen, waarvan het 
bovenvlak met het basisvlak een hoek van 170 vormt, kan men denken aan een onder
deel van een dak; mogelijk is in dit fragment de hellingshoek van een dakschild be
waard gebleven. De dakvlakken van het zadeldak en het lessenaarsdak aan de O. en W. 
zijde hebben daarom bij de reconstructie hellingshoeken van 17° gekregen. 

Het is geheel onzeker of er zich in de cellamuren beneden het dak van de omgang 
vensters hebben bevonden. Bij de Janustempel te Autun is zulks niet het geval geweest ; 
mede op grond van de situatie bij andere Gallo-Romeinse tempels zijn dergelijke vensters 
ten opzichte van tempel II niet aannemelijk e. 

Boven de omgang hebben de cellamuren misschien wél vensters gehad. Bij de Janus
tempel van Autun bevindt zich in elk der twee nog grotendeels bewaard gebleven cella
muren, boven de 'aanzet' van het dak van de omgang, een groep van drie vensters ' ; 
zie ook de afbeelding van een Keltische tempel met omgang op een zilveren denarius 
van keizer Augustus, waarbij de cella aan de voorzijde boven de omgang voorzien is 
van een driedelig venster 8. 

Naar het voorbeeld van de situatie bij de Janustempel te Autun is op de reconstructie
tekeningen pi. 44 en 45 in de muren van de cella, boven de omgang, een aantal vensters 
afgebeeld; zulks is in verband met het probleem van de verlichting van de grote cella-

1 Cf. Durm p. 261. 
a Cf. Lehner 4, Taf. XXX. 
3 Altbachtal 2, p. 174. 
* Voor afbeeldingen van een zadeldak op Gallo-Romeinse tempels, cf. Voirol Taf. XX, Abb. 1, 11 en Abb. 2; 
Praschniker - Kenner p. 207, Abb. 204 en 2oj ; Altbachtal 2 (Mylius), p. 174. 
6 Zie Voirol Taf. XX, Abb. ι, n en Abb. 2; cf. supra p. 5. Op de door Voirol bestudeerde zilveren 
denarius van keizer Augustus is een Keltische tempel met omgang te zien, waarvan de door een zadeldak 
bedekte cella aan de ingangszijde een fronton vertoont, waarop een door twee vogels geflankeerde zittende 
figuur is afgebeeld. 
* Cf. Altbachtal 2 (Mylius), p. 175 s. 
' Cf. Lehner 4, p. ^ o en Taf. XXIX en XXX. 
8 Cf. Voirol p. 154 en Taf. XX, Abb. 1, 11 en Abb. 2. 
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ruimte wel verantwoord 1. We stellen ons voor, dat deze ramen, evenals die te Autun, 
rechthoekig en tamelijk klein zijn geweest en voorzien waren van sterk afgeschuinde 
dagkanten en een afzaat2. Min of meer in overeenstemming met de verhouding tussen 
de lengte en de breedte van de tempel zijn in de smalle zijden der cella twee, en in de 
lange zijden drie vensters geplaatst; ze zullen in het kader van het gehele bouwwerk 
een element van slechts ondergeschikte betekenis zijn geweest3. 

De cellamuren hebben voldoende dikke fundamenten gehad om te mogen veronder
stellen, dat er, evenals in die van de Janustempel, aan de binnen- en buitenzijde onder 
invloed van de Romeinse architectuur een aantal nissen 4 in aangebracht is geweest. 

De ingang van de cella heeft men vermoedelijk met een dubbele deur, vleugeldeur 
of 'valvae', kunnen afsluiten 5. 

De omgang met colonnade rond de celiac van Gallo-Romeinse tempels zal niet alleen 
een aesthetische β functie hebben gehad, maar ook een religieuze en een practische ; hij 
was naar buiten geopend in tegenstelling tot de besloten cellaruimte en heeft waar
schijnlijk dienst gedaan bij rituele handelingen, waarbij men rond het centrum van de 
cultus moest trekken 7. Vitruvius 8 vermeldt van de zuilengalerijen van tempels, dat ze 
de tempelgangers beschutting konden bieden tegen de regen. Practisch nut hadden ze bij 
Gallo-Romeinse tempels ook, voor zover ze de votiefaltaren en andere wij geschenken, 
die onder het dak van de omgang β bewaard werden, tegen weer en wind beschermden. 
In verband met de beschutting, die de omgang kon bieden, vermelden we hier nog, 
dat opgravingen hebben aangetoond, dat dikwijls niet alleen aan de binnenkant, maar 
ook aan de buitenkant der cellamuren schilderingen zijn aangebracht1 0. 

Wat er zich in de cella, die in echt antieke zin het huis van de godheid zal zijn ge
weest, heeft bevonden, is op grond van de vondsten niet te zeggen. Bij benadering is 
bekend, hoe de beschildering der wanden er uit heeft gezien. In het centrum van de 
cella of in het midden tegen de N. m u u r 1 1 zal het beeld hebben gestaan van de godheid, 
aan wie het heiligdom gewijd was. 

Op deze plaats willen we nog wijzen op vondstnr. 315^4 (pi. 40, 8), een stuk van de 
torus van een (zuil ?)basement. Aangezien de straal van de ronding 514 mm is, kan dit 
fragment niet behoren tot een der zuilen, die op de col. muren hebben gestaan of aan 
weerszijden van de ingang der cella. De mogelijkheid bestaat, dat het stuk deel heeft 
uitgemaakt van het basement van het godenbeeld, dat zich in de cella heeft bevonden; 

1 Zie over de verlichting in de cellae van Romeinse tempels Durm p. 593 ss. en R. Herbig, Fenster an Tempeln 
und monumentalen Profanbauten, in: Jahrbuch des deutschen Archäologischen Instituts 44, 1929, p. 254 ss. 
2 Cf. Lehner 4, p. 140, Abb. 19, en Taf. 30; Altbachtal 2 (Mylius), Taf. 32 en 33. 
a Cf. E. H. ter Kuile, Het venster in de geschiedenis van de monumentale westerse architectuur. Delft 1947, 
p. 3 ss. Op de reconstructictekcning van tempel С bij Pesch (Lchner 4, Taf. XXVII en XXVIII, 2) zijn de 
afmetingen van de - te vele - vensters waarschijnlijk te groot; hetzelfde geldt van de door Glasbergen (1, p. 301, 
af b. 15) gemaakte reconstructietekening van de door Daniels ontdekte Nijmeegse tempels (cf. supra p. 28). 
4 Cf. Lehner 4, Taf. XXX en p. 140 s. ; zie verder ook Koethe 1, p. 28 s. 
* Cf. Vitruvius IV, 6; Durm p. 340 ss.; Voirol Taf. XX, Abb. 1, 11 en Abb. 2 (vleugeldeur met beslag). 
0 Cf. Vitruvius III, 3, 9. 
' Cf. Oelmann p. 179 en Koethe 1, p. 25. 
β Ш , з , 9 . 
• Cf. Lchner ι, p. 316; Toutain p. 354 en 387; Koethe i, p. 17. 
" Cf. p. 97. 
1 1 Cf. de Vcsly p. 124 s. ; Lehner 4, p. 1385.; Wheeler 1, p. 312 ; Wirth p. 121 ss. ; Koethe 1, p. 16 en supra p. 24. 
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meermalen zijn in een Gallo-Romeinse tempel sporen gevohden van een rond basement, 
dat geïnterpreteerd is als voetstuk van het godenbeeld 1. Ter verklaring kan men overi
gens ook aan een soort altaar of offertafel2 denken, hoewel het eigenlijke altaar wel 
buiten de tempel moet hebben gestaan 3. 

Of de tempels van Eist in een témenos hebben gelegen, dat door een ommuring om
geven was, is voorlopig, zonder verdere opgravingen, niet uit te maken 4. 

Over de aard van de muurresten uit de Romeinse tijd, die in de onmiddellijke om
geving van de tempels zijn gevonden, valt hier niets naders mee te delen 5. 

Om een indruk te verkrijgen van de relatieve grootte van tempel II, hebben we de 
met zekerheid bekende hoofdmaten van dit heiligdom vergeleken met die van andere, 
gelijksoortige Gallo-Romeinse tempels e. Daarbij is gebleken, dat tempel II behoord 
heeft tot de grootste heiligdommen in zijn soort. De grootste rechthoekige tempel met 
omgang in het Altbachtal te Trier had een cella, die uitwendig 12 m lang en 10 m breed 
was, en een omgang met uitwendige afmetingen van 22 χ 19 m en een inwendige breedte 
van 3,75(-4)m7. 

De Janustempel van Autun β en tempel II van Eist zijn de grootste bekende exem
plaren van de bovenbeschreven soort; ze vormen beide door hun formaat een uitzonde
ring. Van de tempel te Autun is de cella uitwendig 16,75 χ 16,25 m g r o o t > de celia van 
tempel II te Eist is uitw. i5,85(-i5,9o)x i2.82(-i2,86) m groot. De afmetingen van de 
omgang van de Janustempel waren uitw. 29,50 χ 28,90 m; cf. de overeenkomstige maten 
van tempel I I : 28,2o(-28,2 5)X23,io(-23,i5) m, wanneer men de diepte van de trap 
vóór de ingang aan de Z. zijde niet meerekent (de Janustempel heeft geen podium met 
een dergelijke trap gehad); rekent men de trap wel mee, dan is de uitw. lengte 30,90 
(-30,95) m. Terwijl de dikte van de cellamuren - onder aan het opgaande metselwerk -
te Autun 2,20 m bedraagt, is deze in Eist slechts ± 1,50 m. De muren van de omgang 
waren in Autun waarschijnlijk 1 m dik, in Eist is hun d i k t e - z o hoog mogelijk ge
meten - ± 1,05(-1,15) m. De omgang van de Janustempel was aan alle kanten 5,30 m 
breed; bij die van tempel II varieert de breedte van ± 5,55 in het Z. tot з,6о(-з,б7) in 
het W. en O. en 3,75 m in het N. 
1 Cf. Wheeler ι, p. 512, 319 en }із, fig. 7: in de vierkante tempel met omgang te Great Chesterford, Essex, 
zijn sporen aangetroffen, die wijzen op een cylindervormig object, dat midden op een vierkant stuk mozaïek 
heeft gestaan ; Lehner 4, p. 14z en N. Cabillaud, La station gallo-romaine de la Barbinierc, commune de Moulins 
(Deux-Sevres), Bulletin Archéologique 1912, p. 392 s. en fig. ι: in de vierkante tempel zonder omgang van 
La Barbinicre is in het midden vlak bij de achterwand een ronde substructie gevonden ; V. Caúcheme, Descrip
tions des fouilles archéologiques dans la forêt de Compiègne 1-4, Compicgne 1901-1912, p. 133 in het bos van 
Compiegne is in een tempel zonder omgang rond muurwerk te voorschijn gekomen (naar Wirth p. 90, cf. 
Espérandieu V, p. 94). 
2 Cf. Lehner 4, p. 128, Abb. 14. 
3 Cf de vondsten in het Altbachtal te Trier altaren midden voor de ingang op enige afstand van de deur, 
zie o.a. Loeschcke p. 23; cf. ook Wheeler 1, p. 312 en Koethe 1, p. 17. 
4 Cf supra p. 24 en 59; Koethe ι, p. 14; Lehner 4, p. 158 s.; E. Gose, Der Tempelbezirk von Otrang bei 
Flicssem, Trierer Zeitschrift 7, 1932, p. 124. 
5 Cf p. 59 s. 
* Zie hiervoor speciaal de catalogus van Wirth. Onder gelijksoortige tempels verstaan we in dit verband 
tempels, die een vierkant of min of meer rechthoekig grondvlak hebben gehad met ccn cella en een omgang; 
vergeleken zijn verder enkel de plattegronden van tempels, waarvan de opstand kan zijn overeengekomen met 
die welke voor tempel II gereconstrueerd is. 
7 Cf. Loeschcke p. 21. 
8 Cf. de Fontenay p. 216 ss. en Lehner 4, p. 140 s. 
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Misschien behoort bij deze twee uitzonderlijk grote tempels ook nog die van Jublains 
(Mayenne); cf. de Caumont p. 237 s. en Wirth p. n i s. De afmetingen van de cella 
van dit heiligdom waren volgens Wirth (die overigens niet voor de juistheid van de 
door hem vermelde maten instaat, aangezien hij ze ontleend heeft aan de zeer kleine 
plattegrond, die bij de Caumont is afgebeeld op p. 238) 14x11m, die van de omgang 
33X25 m; de dikte van de cella- en van de omgangsmuren bedroeg ± 1,75 m. Het valt 
overigens zeer te betwijfelen of de opstand van deze tempel een grote gelijkenis heeft 
gehad met die van Autun en Eist: op de plattegrond bij de Caumont lopen de muren 
van de omgang nl. niet parallel met de overeenkomstige van de cella, terwijl de ver
houdingen tussen de lengte en de breedte van de twee vierhoeken sterk verschillen; 
daarom lijkt het hoogst onwaarschijnlijk, dat het in dit geval een tempel met omgang 
betreft, waarvan de colonnade door middel van een lessenaarsdak met een daarboven 
uitrijzende cella verbonden is geweest1. 

De vondsten, die te Eist zijn gedaan, hebben geen antwoord gegeven op de vraag 
aan welke godheid de tempels gewijd waren. De oplossing van dit probleem kan enkel 
met enige overwegingen benaderd worden. We zijn er van overtuigd, dat beide tempels 
in de eerste plaats inheemse, d.i. Germaans-Bataafse heiligdommen zijn geweest, al 
moeten ze naar de vorm tot de Gallo-Romeinse tempels gerekend worden en al zijn ze 
door 'de Romeinen' gebouwd 2. Vervolgens hebben ze beide behoord tot de grootste 
in hun soort ; zeker niet alleen voor het land der Bataven moeten ze op grond van hun 
formaat een uitzonderlijk verschijnsel genoemd worden. 

Het bovenstaande doet ons veronderstellen, dat de heiligdommen van Eist gewijd 
zijn geweest aan de oppergod der Bataven, d.w.z. aan de godheid, die als zodanig 
beschouwd mag worden, nl. Hercules Magusanus; ten gevolge van de 'interpretatio 
Romana' (en 'Celtica' of 'Gallica' !) is hij onder deze naam als de belangrijkste god van de 
Bataven 3 bekend uit diverse inscripties, die in Nederland en daarbuiten gevonden zijn 4. 
Aan hem is o.a. door Flaus Vihirmatis filius, summus magistratus van de civitas der 
Bataven een altaar gewijd, dat te Ruimel in de gemeente St.-Michielsgestel is gevonden5. 

1 De door Wirth (p. 97 s.) vermelde 'tempel' te Mont-Auxois (Còte d'Or) met een cella van i8,5oX ¿ 17,50 m, 
een omgang van 26 χ ± 24,80 m, ccllamuren van 0,50 en omgangsmuren van 0,60 m dikte en een omgangs-
breedte van 3,20 m moet beschouwd worden als een peristylium, behorend bij een thermengebouw; cf. Bulletin 
Archéologique 1912, p. 34 ss.; D. Krencker, Die Trierer Kaiserthermen ι, Augsburg 1929, p. 247; Koethe ι, 
p. 55 s. 
* Cf. het volgende hoofdstuk. 
a Cf. Drexel p. 40. 
1
 Cf. Byvanck 1, II, p. 535 s. en -2, II, p. 554 s. 

s
 CLL. XIII, 8771 = Byvanck 1, II, p. 98, nr. 91. 



H O O F D S T U K V I I 

CHRONOLOGIE, ACHTERGRONDEN EN 

OMSTANDIGHEDEN 

A. D A T E R I N G 

Het onderzoek te Eist heeft in stratigrafisch opzicht onvoldoende gegevens opge
leverd met betrekking tot de datering der diverse perioden. Te weinig vondsten zijn 
afkomstig uit de belangrijkste lagen; de meeste goed dateerbare stukken zijn te voor
schijn gekomen uit grond, die in de na-Romeinse tijd geheel vergraven is. 

Met behulp van de scherven van aardewerk en de andere vondsten, die in hoofdstuk 
V gedateerd zijn, kunnen de chronologische problemen betreffende de tempels in het 
gunstigste geval dus slechts op gebrekkige wijze worden opgelost. De meeste van deze 
vondsten zullen in de grond zijn geraakt vóór en tijdens de bouw van de heiligdommen, 
na de verwoesting van tempel I en nadat tempel II buiten gebruik was gekomen. Ver
moedelijk zijn er minder stukken onder de grond verdwenen gedurende de tijd, waarin 
de tempels in gebruik waren; het terrein was immers bestemd voor de cultus en niet 
voor bewoning 1. In die tijd kunnen zo goed als geen voorwerpen onder de vloeren 
van de gebouwen terecht zijn gekomen; eventuele afval, zoals dierenbeenderen, zal 
meestal in kuilen in de omgeving der tempels zijn weggeborgen 2. 

Over de oudste vondst, nr. 277, en de vindplaats daarvan in het O.W. profiel is reeds 
voldoende gezegd op p. 42 en 84 s. 

De laag, die vóór de bouw van de eerste tempel ontstaan is en voornamelijk samen
gesteld is uit door het water verspreide dierenbeenderen en stukjes houtskool 3, heeft 
slechts een enkel scherf je (van inheems 'Germaans' aardewerk, nr. 291) opgeleverd; 
ze kan het beste gedateerd worden in de vroeg-Romeinse periode en wel rond het 
begin van onze jaartelling of nog iets eerder. De daaruit afkomstige vondsten vormen 
waarschijnlijk sporen van de oudste cultuur der Bataven in de Betuwe. In de loop van 
de tweede helft van de iste eeuw v. Chr., ná het verblijf van Caesar in Gallië en vóór 
I2V. Chr.4, hebben de Bataven zich in de Rijndelta gevestigd en zijn zij bondgenoten 
geworden van de Romeinen en een belangrijke steun voor de Romeinse macht in het 
N. deel van het rijk. De komst van de Bataven is waarschijnlijk mede een gevolg ge
weest van de Romeinse politiek ten aanzien van de verdediging der Rijngrens, waarmee 
Caesar is begonnen en die door Augustus tijdens zijn eerste regeringsjaren is voort
gezet 6; op grond daarvan is aan bepaalde volkeren door middel van een overeen
komst, die hen tot vazallen van Rome maakte, de plicht opgelegd deze grens tegen 
vijandelijke invallen te beschermen. 

1 Cf. p. 29 s. 2 Cf. p. 25 s. en 140 s. 
3 Zie p. 42 s. 
* Cf. Byvanck 2,1, p. 202 s. en Sprey p. 16 ss. 
6 Cf. Byvanck 2,1, p. 81 s. en 180 s. 
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Uit de bouwlaag van de eerste tempel zijn geen scherven of andere goed dateerbare 
stukken te voorschijn gekomen. De mogelijkheid bestaat, dat nr. 204, de ogenfibula 1, 
die in de tijd tussen de laatste decennia v. Chr. en ± 70 is vervaardigd, uit deze laag 
afkomstig is, maar ze kan zeker ook nog na 70 gebruikt zijn en in de grond zijn ge
raakt. De bronzen armring, nr. 158 2, kan eveneens verloren zijn bij de bouw van de 
oudste tempel; helaas is hij gevonden bij het graven van de N.Z. sleuf vlak ten W. van 
de O. cellamuur op de plaats, waar, vermoedelijk in de na-Romeinse tijd, de vloer van 
de eerste tempel in een strook van ± 5 5 cm breedte is uitgebroken 3 en de grondlagen 
gedeeltelijk zijn vergraven. Zeer belangrijk is, dat in de bouwlaag tufsteen 4 is waar
genomen ; ook bij de bouw van de tweede tempel is tuf verwerkt s. Ten aanzien van 
tufsteen, die in onze streken is gebruikt gedurende de Romeinse tijd, moet men aan
nemen, dat hij uit de Eifel afkomstig is en, althans tot in het begin van de 2de eeuw na 
Chr., uitsluitend is gewonnen en vervolgens naar de plaats van bestemming gebracht 
door Romeinse militairen*; voor zover we momenteel weten, hebben de Romeinen 
bovendien op zijn vroegst in de tufsteengroeven van de Eifel gewerkt tijdens de regering 
van keizer Claudius. Hieruit en uit de gegevens betreffende de chronologie, die hierna 
besproken worden, menen we niet alleen de conclusie te mogen trekken, dat Romeinse 
militairen hebben gezorgd voor het tufsteenmateriaal, dat gebruikt is bij de bouw van 
beide tempels, maar ook dat het eerste heiligdom niet vóór ongeveer het midden van 
de iste eeuw na Chr. gebouwd kan zijn; de tufsteen in de bouwlaag levert dus een 
terminus post quem voor de bouw van de oudste tempel. 

In de egalisatielaag tussen de vloer van tempel I en de bouwlaag van dit heiligdom 
zijn, zoals gezegd 7, verscheidene stukken β pleister gevonden, die een grijs en onbe-
schilderd oppervlak hebben; ze behoren naar alle waarschijnlijkheid bij tempel I en 
zijn tijdens de bouw in de grond terechtgekomen, voordat de vloer was gelegd. 

De invloed van de Gallo-Romeinse cultuur, die tot uiting komt in de oudste scherven9, 
hangt hoogst waarschijnlijk samen met de bouw van tempel I. De activiteit van Ro
meinse militairen en de bewoning van de Bataven in de Over-Betuwe hebben zeker 
reeds geruime tijd daarvoor een aanvang genomen; op het tempelterrein zijn echter geen 
grondsporen gevonden, die wijzen op enige bewoning of menselijke activiteit, welke 
daar ter plaatse onmiddellijk aan de bouw van het eerste heiligdom is voorafgegaan. 
Een belangrijke, niet bijzonder grote groep van vondsten moet gedateerd worden in 
de voor-Flavische periode, in de tijd van Augustus tot en met Nero; andere stukken 
behoren misschien ook daartoe, al zijn ze minder scherp te dateren. Voorlopig mag men 
aannemen, dat tempel I niet vóór de regering van Claudius en niet na ± 70 is gebouwd, 
en wel op grond van de tufsteen in de bouwlaag en de vroegste scherven. 

Het is zeer opvallend, dat er zich bij de scherven, die te Eist zijn gevonden, voor-

1 Cf. p. 82 en pi. 38, 2; voor de vindplaats, zie p. 69. 
* Cf. p. 79 s. en pi. 58, 5 ; voor de vindplaats, zie p. 67. 
3 C f . p . 5 5 . 
* Cf. p. 43 en 145. 
* Cf. p. 51 ss. 
* Cf. p. 145 ss. 
' Cf. p. 45 en 92. 
β Vondstnr. 246 en vermoedelijk ook 162. Nr. 246 is zeker en nr. 162 waarschijnlijk afkomstig uit het Z.N. 
profiel in de N. Z. sleuf ten W. van de O. cellamuur ; cf. op pi. 48 het O. W. profiel, dat onder de vloer van tempel I 
gecompleteerd is naar de gegevens van het bovengenoemde Z.N. profiel. 
* Cf. in verband hiermee en met het volgende de dateringstabel op p. 90. 
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Flavisch geïmporteerd aardewerk bevindt, waaronder stukken, die zelfs in het begin 
van de iste eeuw na Chr. gedateerd moeten worden. Scherven uit een zo vroege tijd 
vormen nl. in de Betuwe en op het gehele Bataafse platteland een grote uitzondering 1. 
De romanisering van het Bataafse platteland heeft, voor zover zulks kan blijken uit 
de vondsten - speciaal het geïmporteerde aardewerk-, eigenlijk pas een aanvang ge
nomen in de Flavische tijd 2. Vóór het laatste kwart van de iste eeuw moeten de 
Bataven op het platteland nagenoeg alleen gebruik hebben gemaakt van het inheemse, 
'Germaanse' of 'Fries-Bataafse' 3 aardewerk. Daarom is het des te merkwaardiger, dat 
het aantal inheemse scherven, dat bij de opgraving te Eist is gevonden, zo uitermate 
gering is 4, vooral in verhouding tot de vele 'Romeinse' scherven en in het bijzonder 
de vroege stukken daaronder5. Dit wijst er op, dat de invloed van de Gallo-Romeinse 
cultuur reeds bij de bouw van de eerste tempel zeer aanzienlijk is geweest. 

Van groot belang voor de datering van de oudste tempel zijn bepaalde overblijfselen 
van de jongste en tweede tempel, die een terminus ante quem leveren voor de eerste; 
dit betreft voornamelijk de resten van de muurschilderingen en de kapitelen der colon
nade. De muurschilderingen van tempel II dateren uit de Flavische tijd, vermoedelijk 
uit het begin van deze periode 6; de oudste kapitelen zijn eveneens in de Flavische tijd 
vervaardigd '. De tweede tempel is dus niet al te lang na het jaar 70 gebouwd, waar-
schijnlijk nog tijdens de regering van keizer Vespasianus. Bij het bouwen zijn zonder 
twijfel veel scherven en enige munten, die meer of minder nauwkeurig in de Flavische 
tijd gedateerd moeten worden 8, en andere vondsten, die mogelijk in dezelfde periode 
thuishoren, in de grond geraakt. Speciale aandacht dient in dit verband gevestigd te 
worden op de scherven B van Nijmeegs of Holdeurns aardewerk, waarvan de vervaar
diging naar het schijnt ten nauwste heeft samengehangen met het verblijf van het Xde 
legioen te Nijmegen en dat daarom over het algemeen tussen 70 en ^ 105 gedateerd 
wordt1 0 . Ten aanzien van de datering van de bouw van tempel II kan men tenslotte 
nog wijzen op het in hoofdstuk ПІ (p. 48 ss.) besproken opus listatum der cellamuren; 
dit metselwerk is boven gedateerd in de Flavische periode. 

Op grond van de diverse gegevens betreffende de datering van de bouw van de tweede 
tempel is het verantwoord de brandvlekken, die op het bij tempel I behorende loop
niveau zijn aangetroffen, nader te interpreteren. Reeds is gezegd, dat de vele brand-
sporen er op wijzen, dat het oudste heiligdom door brand verwoest is 11. Wanneer men 

1 Cf. Evelein - van Giffen p. 21 en afb. 5, 1 : één voor-FIavische scherf gevonden op 'De Kcrkcnhof' te Ressen; 
Holwcrda 1, p. 230 ss.: enkele scherven, díe mogelijk uit het midden van de iste eeuw zijn, afkomstig van een 
woerd te Rijswijk; Braat 2, p. 37: één scherf uit de tijd van Claudius (niet van 'vóór 40 n. Chr.'), gevonden op 
'De Heuvel' onder Bemmel. 
2 Cf. Glasbergen 1, p. 303 en Modderman 2, p. 72. 
3 Zie over deze term W. J. de Boone, De term 'Fries-Bataafs', Westerheem 1, 1952, p. 133-135. 
' De nrs. 36«, 50Г, IJÓÍ/, 173^, 175, і8з«·, 302e en ƒ, en 352Í; verder nog nr. 291, dat afkomstig is uit de laag 
met dierenbeenderen enz., welke vóór de bouw van de eerste tempel ontstaan is (cf. supra p. 174). 
6 Cf. de verhouding tussen de inheemse en 'Romeinse' scherven van de vesting op de Kopse Hof te Nijmegen ; 
zie Breuer. 
» Cf. p. 134 ' Cf. p. 158. 
8 Enkele stukken zijn zeker tijdens de regering van Vespasianus gemaakt: nr. 234, een scherf van een t.s. kom 
Drag. 29, en de munten nr. 88, 190 en 393, waarvan de eerste sterk gesleten is, maar de laatste twee goed ge
conserveerd zijn en niet lang in omloop zullen zijn geweest. 
9 Zie op de dateringstabcl (p. 90) de vondstnrs. achter: 70-± 105. 
?0 Cf. Daniels p. 92 s., Vermeulen p. 104 s. en Brunsting i, p. 132 en 140; de opvatting van Holwcrda (6) over 
de datering lijkt gedeeltelijk onjuist. 
11 Z i ep . 46. 
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bedenkt, dat de tweede tempel, die als bouwwerk ten nauwste samenhangt met de eerste1, 
waarschijnlijk onder Vespasianus is gebouwd, dan is het zeer aannemelijk, dat de oudste 
tempel ten onder is gegaan tijdens de opstand der Bataven in de jaren 69/70. De laag 
met brandvlekken, die het einde van tempel I karakteriseert, zal wel overeenkomen met 
de dikke brandlagen, die in militaire nederzettingen in ons land en ook nog ver daar
buiten zijn gevonden 2 en duidelijke getuigenissen vormen van de grote opstand en de 
verwoestingen, welke deze met zich heeft meegebracht. 

We houden het er voor, dat de periode, waarin het oudste heiligdom is gebouwd en 
in gebruik is geweest, valt tussen de jaren ± 50 en 69/70. In de Over-Betuwe heeft dus 
reeds omstreeks het midden van de iste eeuw een stenen tempel gestaan. Van de in
heemse woonplaatsen op het Bataafse platteland zijn tot nu toe geen stenen gebouwen 
bekend 3. Door onderzoekingen van Bataafse nederzettingen 4 kennen we enkel een min 
of meer primitieve bewoning met verschillende typen van uit palen, balken, vlechtwerk 
en leem gebouwde huizen, waarbij geen steen is te pas gekomen. De invloed van de 
Gallo-Romeinse cultuur op het Bataafse platteland heeft zich, naar het schijnt, niet uit
gestrekt tot het bouwen van woningen van steen of met een stenen onderbouw en vak
werkbouw in het opgaande muurwerk 5. 

Vervolgens dient hier opgemerkt te worden, dat de eerste tempel van Eist, voor 
zover we weten, het oudste stenen gebouw van ons land is. Met het gebruiken van 
stenen voor de constructie van gebouwen is men in ons land eigenlijk pas begonnen in 
de tijd na de opstand der Bataven. De geheel of gedeeltelijk uit steen opgetrokken 
villa's in het Zuiden zijn op zijn vroegst in het laatste kwart van de iste eeuw gebouwd ·. 
De castra van het Xde legioen te Nijmegen is pas na 70 aangelegd ' . In de diverse 
castella langs de Rijngrens in ons land is zeker niet vóór ± 1 0 0 steen verwerkt8 . De 
tempels van Ulpia Noviomagus 9 zijn niet vóór 70, en de thermen te Heerlen niet vóór 

1 Cf. p. 62 s. 
2 O.a. te Vechten, Utrecht, Valkenburg (Z.H.), Neuss en Xanten. Cf. Hcttner 2, kol. 7 : op het tempelterrein te 
Moehn is de oudste culmurlaag afgedekt door een brandlaag, die zeer waarschijnlijk ook met de gebeurtenissen 
van 69/70 samenhangt; Hcttner veronderstelt, dat te Moehn de oudste - houten - heiligdommen bij de onder
drukking van de opstand door de Romeinen verwoest zijn. 
3 Misschien vormen de in 1953 tegenover de R.K. kerk van Eist gevonden muursporen een uitzondering; 
cf. supra p. 41 en infra p. i8i . 
4 Voor litteratuur, cf. Byvanck ι, III, p. n i s. en Sprey p. 23. 
* Holwerda's onderzoek van een Bataafse nederzetting te Maurik (cf. Holwerda 1) heeft overigens geen sporen 
van primitieve hutten opgeleverd, maar de plattegrond van een vrij gecompliceerd, uit hout en leem gecon
strueerd gebouwencomplex, een voorname hoeve, die de invloed van de Gallo-Romcinsc cultuur onmiskenbaar 
verraadt. Verder blijft het de vraag, of de Bataafse plattelandsbevolking inderdaad nooit in steen heeft gebouwd. 
Er zijn nl. uit de Betuwe enige berichten bekend, waarin melding wordt gemaakt van losse vondsten van tuf
steen (zie Heldring passim: volgens H. komen uit de zwarte aarde van de woerden zeer vaak brokken 'duifsteen' 
voor den dag; cf. J. Wolters, De gemeente Bemmel in het land van Ovcrbetuwe, Bemmel 1954, p. 20, over 
sporen van een stenen bouwwerk met Romeins puin en 'een paar m 3 tufsteen', gevonden op de Kerkcnhof te 
Resscn) ; bovendien mag men veronderstellen, dat de adellijke grootgrondbezitters onder de Bataven (cf. p. 191) 
op den duur wel in stenen woningen zijn gaan leven. De mogelijkheid bestaat, dat het beeld, dat we thans 
van de Bataafse woonplaatsen in de Betuwe hebben, door opgravingen nog eens grondig gewijzigd zal worden ; 
men behoeft hierbij slechts te denken aan de verrassingen, die het onderzoek van de N.H. kerk te Eist heeft 
opgeleverd. 
" Cf. Braat 3, p. 75. 
7 Deze castra is uit aarde en hout gebouwd, maar in later tijd zijn sommige gebouwen van leem en vlechtwerk 
door stenen constructies vervangen; cf. van de Weerd p. 56. 
8 Cf. Valkenburg (Z.H.), van Giffen 2, p. 65 en 174. Te Arcntsburg is misschien reeds in de laatste jaren van de 
Flavische periode, onder Domitianus, steen als bouwmateriaal gebruikt; te Utrecht en Vechten is waarschijnlijk 
niet vóór ± 200 in steen gebouwd ; zie de overzichten bij van de Weerd p. 51 ss. en Byvanck 2, II, p. 404 ss. 
• Cf. p . 26 ss. 
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de 2de eeuw gebouwd 1. Wanneer men het bovenstaande overweegt, kan men het uit
zonderlijke belang afmeten, dat gehecht is aan de bouw van de eerste en van de tweede 
tempel van Eist, alleen al op grond van het feit, dat beide in een relatief vroege tijd in 
steen zijn gebouwd. Het is bovendien niet alleen duidelijk, dat het steenmateriaal, dat 
voor het bouwen van beide heiligdommen nodig was, enkel door militairen in het 
kader van het Romeinse krijgswezen kan zijn geleverd 2, maar ook dat de tempels onder 
leiding van Romeinse architecten door militairen zijn gebouwd 3. Dergelijke activi
teiten in de iste eeuw na Chr. kunnen immers onmogelijk aan 'de Bataven' worden 
toegeschreven. Wel zullen Bataven in Romeinse krijgsdienst daaraan hebben deelge
nomen. Het militaire aspect van de bouw van de tempels te Eist komt wellicht ook tot 
uiting in de fragmenten van Holdeurns aardewerk 4. De tegels, die in de hoeken van de 
cella van tempel II zijn aangebracht, kunnen eveneens op de Holdeurn gemaakt zijn 5, 
evenals de dakpannen van dit heiligdom, maar het is in dit verband opvallend, dat er 
helemaal geen militaire stempels op dakpan- of tegelfragmenten aan het licht zijn ge
komen. Nochtans moet men ten aanzien van de bouwers van tempel II in de eerste 
plaats denken aan het Xde legioen, dat van 70 tot ± 105 te Nijmegen in garnizoen heeft 
gelegen; dit legioen heeft vermoedelijk ook gezorgd voor de verwerving van de voor 
het grote heiligdom benodigde natuursteen ' . De Classis Germanica, waarvan de 
roeiers, zeker vóór 69/70, voor een groot gedeelte uit Bataven hebben bestaan, heeft 
ongetwijfeld de taak gehad, het voor de bouw van beide tempels benodigde steen
materiaal van de groeven over het water van de (Moezel en de) Rijn 7 naar Eist te ver
voeren 8. 

Over de periode, waarin tempel II in gebruik is geweest, hebben de dateerbare vond
sten weinig gegevens opgeleverd; ze zijn in dit opzicht van betrekkelijk geringe waarde. 
Er bevinden zich veel stukken onder, die globaal in de 2de eeuw gedateerd moeten 
worden; een scherpe datering b.v. binnen enige tientallen jaren is echter onmogeüjk, 
zodat ze in werkelijkheid misschien nog wel in dè iste eeuw of in de 3de eeuw kunnen 
zijn vervaardigd en in de grond geraakt (men denke aan de ruwwandige scherven b.v. 
van wrijfschalen of amphoren). In tegenstelling tot die groep zijn er slechts tamelijk 
weinig stukken gevonden, die met zekerheid in de 2de eeuw te dateren zijn en waarvan 
men mag aannemen, dat ze ook in die tijd in de grond zijn gekomen; cf. de munt 
van Trajanus, nr. 353, die zeer goed geconserveerd is en dus spoedig uit de circulatie 
zal zijn geraakt, en de nrs. 2600 en 278. Deze vondsten vormen tezamen een aanwijzing, 
dat de grote tempel ook in de 2de eeuw in gebruik is geweest. Hier moet tevens melding 
worden gemaakt van het kalkstenen fragment nr. 381 ·, een deel van een kapiteel, dat 
waarschijnlijk tegen het einde van de 2de eeuw is vervaardigd, maar waarvan het ver
band met tempel II niet duidelijk is. 

1 De thermen te Heerlen zijn zeker niet reeds in het midden van de iste eeuw aangelegd, zoals van Giffen 
meent (}, p. 231); op de kwestie van de datering van dit bouwwerk hopen we elders terug te komen. 
a Cf. p. 147 s. 
3 Voor de legerafdelingen, die daarvoor in aanmerking komen, zie p. 145 ss. In dit verband is ook de kwestie 
van de suovetaurilia van belang; zie p. 141 s. 
* Cf. p . 176. 6 Cf. p. 48 en Holwerda 7. β Cf. p. 146 ss. 
7 Cf. p. 40 over de oude Rijnarm, die op ± 225 m afstand van het tempelterrein is gelegen en in de Romeinse 
tijd nog bevaarbaar is geweest. 
§ Overigens kunnen de manschappen van de vloot ook meegewerkt hebben in de steengroeven; cf. p. 146 ss. 
• Cf. p. 154 en 158. , 
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Geen enkele vondst is met zekerheid in de 3de eeuw te dateren, maar vermoedelijk 
zijn in die tijd op het tempelterrein nog wel scherven op en in de grond terecht
gekomen. Met stukken, die nog 3de eeuws kunnen zijn, eindigt overigens de reeks van 
scherven uit de Romeinse tijd. De dateringstabel wijst voor de tijd van de 4de tot de 
7de/8ste eeuw een periode aan, die op het opgravingsterrein niet door vondsten ver
tegenwoordigd is. Het ontbreken van stukken uit die tijd is, naar men mag aannemen, 
een getuigenis van het feit, dat het terrein toen, nadat tempel II - waarschijnlijk in de 
loop van de 3 de eeuw - buiten gebruik was gekomen, min of meer verlaten lag en 
onbenut is gebleven voor enige bouwactiviteit1. Aan deze toestand is vermoedelijk 
pas een einde gekomen na 726, bij de bouw van de eerste christelijke kerk te Eist 2; de 
middeleeuwse scherven, die een aaneengesloten reeks vormen vanaf de 7de/8ste eeuw3 

wijzen althans in die richting. 

Met betrekking tot de chronologie zijn we dus tot de conclusie gekomen, 
dat de eerste tempel gebouwd is na ± 50 en vóór de Flavische periode, d.i. 
vóór de opstand der Bataven in 69/70. Het oudste heiligdom is zeer waar
schijnlijk tijdens de gebeurtenissen van de laatstgenoemde jaren verwoest. 
Niet lang na de opstand, naar men mag aannemen nog in de 'restauratie
periode' van keizer Vespasianus, is men begonnen met de bouw van de tweede 
tempel. Deze is, naar het schijnt, in gebruik gebleven tot in de 3 de eeuw. 

Men kan o.i. de tijd, waarin tempel I gebouwd is, nog enigermate preciseren. Ver
moedelijk heeft de bouw plaats gevonden in de regeringsperiode van keizer Claudius. 
Het is bekend, dat deze tijd voor Romeins Nederland van zeer grote betekenis is ge
weest 4. In 43 na Chr. deden de troepen van Claudius een inval in Britannië, aan de 
verovering waarvan ook Bataven hebben deelgenomen, terwijl het eiland der Bataven 
daarbij als militair uitgangspunt, als operatiebasis, van groot belang moet zijn geweest; 
aan de invasie was een intensieve militaire bouwbedrijvigheid nabij de monding van de 
(Oude) Rijn voorafgegaan. Na de gebeurtenissen in 47, toen Corbulo het bevel had 
gekregen alle troepen op de linker Rijnoever terug te trekken 5, is een reeks van mili
taire vestingen aangelegd langs de Oude Rijn, ter verdediging van de N. grens van het 
rijk. Onder de regering van Claudius is verder o.a. de grote heirbaan, die van Keulen 
door de Betuwe - waarschijnlijk via E i s t 8 - n a a r de Rijnmond bij Katwijk heeft ge
lopen, gedeeltelijk aangelegd of minstens verbeterd ' ; ook werkzaamheden aan andere 
wegen zullen de verbindingen met het N. deel van het imperium aanzienlijk versterkt 
hebben. Vervolgens is in 47, nadat Corbulo zijn troepen had moeten terugtrekken, de 
'fossa Corbulonis' gegraven. Tacitus 8 zegt, dat Corbulo dit kanaal door zijn militairen 
liet maken, 'ut . . . . miles otium exueret', m.a.w. om de soldaten niet werkeloos te 

1 Wel is het mogelijk, dat men er in die tijd stecnmatcriaal vandaan heeft gehaald om dit elders secundair te 
verwerken. 
2 Zie infra p. 195 ss. 
3 Zie datcringstabel p. 91. 
4 Cf. Byvanck 2,1, p. 146 ss. en 194 ss., en Glasbergen ι, p. 300 s, 
5 Cf. Tacitus, Ann. XI, 19. 
6 Cf. p. 182 s. 
' Cf. Byvanck 2, II, p. 534. 
8 Ann. XI, 20. 
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laten 1 . Nadat in 47 een einde was gekomen aan de krijgsverrichtingen aan de overzijde 
van de Rijn, is vooral het bezighouden van de militairen voor de bevelhebbers een be
langrijke taak geweest; de soldaten zijn in die tijd niet alleen gebruikt voor het aanleggen 
van een reeks versterkingen aan de linkeroever van de Rijn, maar ook voor het uit
voeren van werken van meer algemeen belang 2. Tot deze laatste heeft o.i. ook tempel I 
te Eist behoord ; de bouw van het oudste heiligdom is het beste te verklaren in het kader 
van de gebeurtenissen, die tijdens de regering van Claudius hebben plaats gevonden 
in het N. deel van het Romeinse rijk en waarbij het land en het volk van de Bataven een 
zeer voorname rol hebben gespeeld 3. 

Het ogenblik, waarop de tweede tempel buiten gebruik is geraakt, behoort hoogst 
waarschijnlijk tot de periode van onrust, die veroorzaakt is door het steeds aangroeiende 
gevaar van de kant der Germaanse stammen aan de overzijde van de Rijn. In de stede
lijke nederzettingen en op het platteland is de bewoning in de loop van de 3 de eeuw 
sterk achteruitgegaan of zelfs geheel afgebroken, terwijl de castella, welke langs de 
Rijngrens waren gebouwd, in die tijd ontruimd zijn 4. 

Omstreeks 260-270 zijn de vrije Germanen in massa's door de Romeinse grensver-
dediging heengebroken 5. In die periode hebben de Franken β de plaats ingenomen van 
de Bataven, die grotendeels reeds uit hun woongebied waren weggetrokken of toen 
gevlucht zijn; voor een deel zullen de Bataven echter zijn onderworpen en opgenomen 
in het stamverband van de Franken. De verdwijning van de meeste Bataven uit hun 
woonplaatsen ten Z. van de Rijngrens hangt vermoedelijk ook samen met het feit, dat 
hun land in die tijd minder bewoonbaar was geworden ten gevolge van een verhoging 
van het waterpeil. Bekend is een mededeling van een panegyricus 7, waaruit blijkt, dat 
het land aan de Rijn omstreeks 300 uitermate veel last had van een hoge waterstand en 
zeer drassig was. Op vele plaatsen in het rivierkleigebied zijn bij gelegenheid van de 
bodemkartering belangrijke verschijnselen geconstateerd, die wijzen op milieuveran
deringen, waarvan de hoofdoorzaak moet worden gezocht in de overstromingen, welke 
die streek in de 3 de en 4de eeuw hebben geteisterd 8. 

Wellicht heeft ook na het midden van de 3 de eeuw nog wel eens een offerplechtigheid 
in de tempel te Eist plaats gevonden, maar vermoedelijk is het heiligdom vanaf die tijd 
langzaam in verval geraakt. Hoe de houding van de Franken ten opzichte van deze 
cultusplaats is geweest, is ons echter geheel onbekend; intussen mag men wel aan
nemen, dat, mede door toedoen van het substraat van oude bewoners, ten minste de 
sfeer van een heilige plaats op het terrein van de tempel bewaard is gebleven e. 

1 Cf. Tacitus, Ann. XIII, 53: 'ne tarnen (Paulinus Pompeius et L. Vetus) segnem militem attinetent' , . . . . 
(in verband met de voltooiing van de dam van Drusus in 58 na Chr.). 
2 Over de bezigheden van Romeinse militairen in vredestijd, zie J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung II 
(Handbuch der romischen Alterthümer V), Leipzig 18842, p. 566 ss. 
s Zie hierover verder p. 186 ss. 
4 Cf. Byvanck 2, II p. 576; de Boone p. 37 ss. 
6 Cf. Byvanck 2, II, p. 566 ss. 
β Cf. de Boone. 
' Panegyrici Latini VIII (V): Panegyricus Constantio Caesari 8 ( = Byvanck 1,1, p. 376 s.). 
8 Cf. Modderman 3, p. 23 ; L. J. Pons en P. J. R. Modderman, Iets over de bodem en bewoningsgeschicdenis 
van het rivierkleigebied, in het bijzonder van de Ooypolder, Boor en Spade 4, 1951, p. 191 ss.; P. J. R. Modder
man, Het oudheidkundig onderzoek van de oude woongronden in het land van Maas en Waal, O.M.R.O.L., 
N.R. 32, 1951, p. 27 s.; Edelman p. 515 en 320. 
• Over sporen van bewoning rondom Eist uit de 4de eeuw en de Merovingische tijd, cf. Modderman 2. 
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De meeste der uitgeweken Bataven zullen wel naar het Zuiden zijn getrokken en in 
Gallië een toevlucht hebben gezocht. In later tijd hebben groepen Bataven deel uitge
maakt van de z.g. laeti; dit waren Germanen, die in Gallië onder Romeins militair 
toezicht meestal op staatsdomeinen woonden, daar de akkers bebouwden en soldaten 
moesten leveren. In de Notitia Dignitatum worden Bataafse lacti genoemd, die ge
vestigd waren te Bayeux, Coutances, Atrecht en Noyons 1. 

B. L I G G I N G V A N D E T E M P E L S T E N O P Z I C H T E 
V A N H U N O M G E V I N G 

De Gallo-Romeinse tempels lagen meestal op eenzame plaatsen in de vrije natuur 2, 
op bergen, waar ze van veraf zichtbaar waren, of in dalen, soms ook aan kruispunten 
van wegen; ze bevonden zich in het algemeen buiten de steden en dorpen 3, al zijn er 
ook verscheidene tempels bekend, die in een nederzetting waren gelegen *. Van groot 
belang voor de cultus in de Gallo-Romeinse heiligdommen is het water 5 geweest als 
reinigend en genezend element. De tempels zijn daarom dikwijls gebouwd in de on
middellijke nabijheid van een rivier, een beek, een poel of een bron; op het tempel
terrein is vaak een waterput aangetroffen. 

De tempels van Eist lagen ± 225 m ten W. van een Rijnarm, die in de Romeinse tijd 
nog bevaarbaar is geweest6. De ligging van deze heiligdommen is echter, zo ziet het 
er althans naar uit, niet zozeer bepaald door de nabije bedding van de Rijnarm, als wel 
door de gehele omgeving. De tempels zijn gebouwd op een stroomrug, waarop ze een 
hoge positie hebben ingenomen, die nog geaccentueerd is, doordat de vloeren een eind 
boven het bouwniveau zijn gelegd 7. De plaats op de stroomruggrond zal bepaald zijn 
door de centrale positie van het bouwterrein en door de wegen, die over de stroom-
ruggen hebben gelopen, welke te Eist bij elkaar komen. De tempels hebben zeker niet 
op een eenzame plek gelegen, al zijn er in de onmiddellijke omgeving van het tempel
terrein slechts heel weinig cultuursporen gevonden uit de Romeinse tijd; dit zijn enkel 
de in 1953 in de Dorpsstraat tegenover de R.K. kerk aan het licht gekomen muur
resten 8. Het is overigens opvallend, dat ondanks het vele graafwerk, dat na de oorlog 
in Eist verricht is in verband met de wederopbouw en ook voor de aanleg van riolerin
gen, met uitzondering van de bovenvermelde vondsten niets is aangetroffen, dat wijst 
op bewoning in de Romeinse tijd in de naaste omgeving van het tempelterrein. Wellicht 
staan alle tot nu toe in de kom van Eist gevonden Romeinse gebouwresten rechtstreeks 
in verband met de heiligdommen en is er in de onmiddellijke nabijheid daarvan geen 
soortgelijke bewoning geweest als op de diverse door opgravingen onderzochte Betuwse 

1 Notitia Dignitatum Occidentis ХІЛІ; cf. Byvanck i, I, p. 573 s. en -2, II, p. 594 en 634. 
s Cf. Wirth p. 137 s. en Kocthe 1, p. 13. 
3 Drcxel p. 63: 'Jene gallischen Tempel erhoben sich wenn der Eindruck nicht täuscht, durchweg nicht wie 
Pfarrkirchen inmitten von Ortschaften, sondern sie glichen mehr isoliert liegenden Fcldkapcllcn und Wallfahrts
orten, an welch letztere sich bei steigender Bedeutung wohl eine kleine Ansiedlung anhängen konnte'. 
1 Cf. de tempels te Silchcstcr (Archaeologia 52, 1890, p. 745 ss.) en Caerwent (Archacologia 62, 1910, p. 4 ss.); 
zie ook Lehner ι, p. 316 en Koethe 1, p. 13. 
6 Cf. p. 24 en 26 ; verder Lehner 4, p. 159 s. en Koethe 1, p. 18. 
β Zie pi. 32¿ en 33, en p. 40. 
7 Cf. de ophogingslaag of egalisatielaag onder de vloer van tempel I en in de onmiddellijke omgeving daarvan, 
p. 44 s. Tempel II is op een podium gebouwd, terwijl het niveau van de vloer van de cella bovendien zeer waar
schijnlijk nog iets hoger heeft gelegen dan dat van de vloer in de omgang; zie p. 52 ss. 
8 Cf. p. 41. 
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worden en hoogst waarschijnlijk ook op de meeste van de bij de bodemkartering rond 
Eist gevonden oude woongronden. 

We zijn van mening, dat zeker de oudste tempel van Eist niet in een nederzetting 
gebouwd is, maar op een plaats, die zoveel mogelijk centraal gelegen was ten opzichte 
van de diverse woonplaatsen in de omtrek. Misschien is in later tijd bij het heiligdom 
een vicus ontstaan 1. 

De ingangen van de twee tempels waren naar het Z.Z.O.-Z. gekeerd; de lengte-assen 
van de gebouwen vertonen een onderlinge afwijking van slechts 1-1,5° 2. De meeste 
Gallo-Romeinse heiligdommen waren naar het Oosten gericht en hadden hun (hoofd)-
ingang aan de O. zijde 3; deze oriëntering is, naar men algemeen aanneemt, een gevolg 
geweest van rituele voorschriften. De tempels te Eist vormen kennelijk in dit opzicht 
een uitzondering. Ze zijn vermoedelijk gericht naar reeds bestaande rooilijnen, die in 
de buurt van het tempelterrein waren gelegen. Vanzelfsprekend moet men in dit ver
band denken aan de wegen 4, die langs de heiligdommen hebben gelopen en er toegang 
toe verleend hebben. 

De lange assen van de tempelgebouwen lopen min of meer parallel met de oude 
stroombedding van de Rijnarm ten O. daarvan 5 en waarschijnlijk ook met een Ro
meinse weg, die van Haalderen over Eist naar Driel heeft gelopen. Het probleem van 
de Romeinse wegen in de Betuwe is nog lang niet opgelost, al heeft men thans, dank 
zij de bodemkartering, een beeld gekregen van de natuurlijke mogelijkheden, die de 
Betuwe in de Romeinse tijd heeft geboden met betrekking tot de wegen. Momenteel 
is het in beginsel bekend waar in de Romeinse tijd wél en waar niét een weg kan hebben 
gelopen; de oplossing van het probleem kan echter slechts door opgravingen, gebaseerd 
op de resultaten van de bodemkartering, verkregen worden. Een verklaring van de 
gegevens, die de Tabula Peutingeriana en het Itinerarium Antonini bevatten ten aan
zien van de Romeinse wegen in de Betuwe, kan nu nog alleen gegeven worden onder 
veel voorbehoud. De mogelijkheid is echter groot, dat een gedeelte van de weg, die 
volgens het Itinerarium Antonini Lugdunum (Batavorum) via Carvo en Harenatium 
met Colonia Agrippina β heeft verbonden, van Driel via Eist naar Haalderen heeft ge
lopen over de stroomruggronden 7. Op de linkeroever van de thans verlande stroom
bedding voert tegenwoordig nog een weg langs een groot aantal oude woonplaatsen, 
van Driel naar Eist e . Wanneer deze weg tot in de eerste eeuwen van onze jaartelling 
teruggaat, dan heeft hij vlak langs de tempels van Eist gelopen. Wellicht moet hij ten 
aanzien van de Romeinse tijd worden doorgetrokken langs de Meeriemstraat en de 
Hoge Zandstraal naar Haalderen. Het is verder mogelijk, dat er in aansluiting op de 

1 Cf. Koethc 1, p. 13. 
2 Cf. p. 46 en 54. 
8 Cf. Wirthp. 118 s.; Lehner 1, p. 316 en-4,p . 160 ss.; Koethe i , p . 14 en Daniels p. 83. Zie ook supra p. 8, 25 
en 27. 
4 Cf. Vitruvius IV, 5, 2 en Durm p. 538 s. 
6 Cf. pi. 32¿ en 33; zie op pi. 32e ook de ligging van de tempels ten opzichte van de loop der wegen in het 
vooroorlogse Eist. 
6 Cf. Byvanck ι, I, p. 556 s. 
7 Cf. Modderman 2, p. 73 ss. Theoretisch is het overigens mogelijk, dat de weg van het Itinerarium - of een 
andere, secundaire weg - vanuit Eist over de stroomrug van Homoet heeft gelopen; cf. Modderman 3, p. 25, 
en zie pi. 33, nr. 21 en 47. 
β Cf. Hardenberg 1, p. 42 s. 
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weg van Driel naar Eist in de Romeinse tijd via Merm, Ressen en Lent een verbinding 
is geweest van Eist met Nijmegen; om van Eist naar Nijmegen te gaan was het echter 
noodzakelijk diverse rivierbeddingen over te steken, die toen waarschijnlijk nog ge
deeltelijk met water gevuld waren 1. Vanuit Eist kan over stroomruggrond ook een 
weg hebben gelopen naar Herveld 2 via Valburg. 

De weg, die volgens de Tabula Peutingeriana Lugdunum via Carvo en Castra 
HercuUs met Noviomagus, Arenatium en (Colonia) Agrippina heeft verbonden 3, komt 
volgens de meest gangbare opvatting slechts gedeeltelijk overeen met de bovenver
melde van het Itinerarium Antonini. Vermoedelijk heeft Eist niet aan deze route ge
legen en heeft de weg van de Tabula vanuit Nijmegen over de stroomrug, waarop 
Herveld, Andelst en Zetten zijn gelegen, naar het Westen gelopen 4. 

Hoe ook uiteindelijk de oplossing zal zijn van het probleem van de Romeinse wegen 
in de Betuwe, uit de bodemkaart 5 blijkt in ieder geval duidelijk, dat de tempels buiten
gewoon gunstig gelegen waren op een hoog punt in het rivierengebied, in het centrum 
van de Over-Betuwe, en tevens dat Eist van groot belang kan zijn geweest als kruis
punt van wegen. 

С DE BOUWERS EN DE GEMEENSCHAP DER TEMPELS 

De tempels van Eist waren volgens onze mening inheemse, Bataafse heiligdommen, 
al moeten ze in bouwkundig opzicht tot de Gallo-Romeinse tempels worden gerekend 
en al zijn ze van 'uitheems fabrikaat' geweest. Om architectonische redenen is het on
mogelijk, dat ze een rechtstreekse uiting hebben gevormd van de Romeinse staats
godsdienst en van de officiële verering van de keizers. Zuiver Romeinse godheden 
kunnen er niet in vereerd zijn; wel bestaat er een kleine mogelijkheid, dat de Romeinse 
keizercultus een rol heeft gespeeld bij de cultus van de inheemse godheid, die er ver
eerd is e. Door hun ligging én hun vorm wijzen de tempels in de richting van een in
heemse cultus. Ze zijn gebouwd in het centrum van de Over-Betuwe en moeten in de 
eerste plaats bestemd zijn geweest voor de inheemse bewoners van die streek. Het feit, 
dat er bij de opgraving zo weinig inheemse scherven zijn gevonden, doet hier niets aan 
af, aangezien daaruit beslist geen ethnologische conclusies mogen worden getrokken. 

Er zijn geen gegevens voorhanden, waaruit blijkt, dat de gemeenschap van personen, 
die bij de tempels moet hebben gehoord, vooral van Romeins-militaire aard is of kan 
zijn geweest. Hierbij dient men echter te bedenken, dat onze kennis van de Betuwe in 
de Romeinse tijd nog altijd slechts uiterst fragmentarisch is en dat deze door een voort
gezet onderzoek van de bodem nog aanzienlijk uitgebreid kan worden. Eist en zijn 
naaste omgeving lijken momenteel voor de Romeinen in strategisch opzicht enkel als 
doortochtsgebied van belang te zijn geweest. 

In een oorkonde van Karel Martel uit het jaar 726 wordt gesproken over een plaats 
'Marithaime, ubi castrum fuit' ' . Dit Marithaime is volgens Tenhaeff de oude benaming 

1 Zie pi. 33 ; cf. Modderman 3, p. 25. 
2 Zie p]. 33, nr. 53. 
3 Cf. Byvanck 1,1, p. 543 en afb. 
* Cf. Modderman z, p. 75 ss. en - 3 , p. 75 s. 
6 Zie pi. 33. 
" Cf. Koethc 1, p. 15 s. 
7 Zie p. 198 ss.; cf. Hardenberg ι, p. 32 en Tenhaeff p. 15. 
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van de buurschap Merm onder Eist. Hardenberg 1 heeft gepoogd de plaats van het 
castrum, dat volgens de oorkonde in 726 niet meer bestond, in Eist aan te wijzen met 
behulp van toponymische gegevens ; bovendien heeft hij aannemelijk trachten te maken, 
dat dit castrum van Romeinse herkomst is geweest en als militair steunpunt in de 3de 
of 4de eeuw is aangelegd 2. De argumenten, die Hardenberg heeft aangevoerd, zijn on
getwijfeld voor een deel belangrijk, maar zeker niet doorslaggevend. Op de plaats, 
welke door hem als die van het castrum is aangewezen, zijn bij de bodemkartering geen 
sporen aangetroffen van oude bewoning; tot nu toe zijn er zelfs helemaal geen vondsten 
gedaan, die de hypothese van Hardenberg steun kunnen verlenen. 

Het aandeel, dat de Romeinen - of de uitheemsen, tegenover de inheemse Bataven -
hebben gehad in de totstandkoming van de tempels, moet aanzienlijk zijn geweest. 
De invloed van de Gallo-Romeinse cultuur is daarbij in alle opzichten overheersend 
geweest. Het vermogen om dergelijke tempels te bouwen in het land der Bataven 
hadden enkel de Romeinen; zij alleen kunnen in staat zijn geweest in de iste eeuw na Chr. 
de diverse organisatorische en technische problemen op te lossen, die de bouw van 
de tempels met zich heeft meegebracht. De plattegrond van beide heiligdommen 
- welke in tegenstelling tot die van verreweg de meeste soortgelijke Gallo-Romeinse 
tempels 3 duidelijk rechthoekig is - en het podium van de grote tempel met de brede 
trap aan de voorzijde 4, vertonen onmiskenbaar de invloed van de Romeinse architec
tuur en speciaal die van de Romeinse tempelbouw. 

De twee tempels van Eist zijn zeer waarschijnlijk ten opzichte van hun naaste om
geving een tamelijk opvallend verschijnsel geweest, meer dan b.v. de Gallo-Romeinse 
heiligdommen in Ulpia Noviomagus; met betrekking tot Romeins Nijmegen mag men 
immers aannemen, dat de bovenlaag van de bevolking op zijn minst sterk Gallisch 
georiënteerd is geweest5. Er heeft ongetwijfeld een groot contrast bestaan tussen de 
tempels, waarvan de overblijfselen te Eist zijn gevonden, en de cultuur - voor zover 
die door archaeologische onderzoekingen bekend is geworden - van de bevolking, die 
gewoond heeft in de omgeving der tempels. 

Ondanks de afstand tussen de tempels en de Bataafse plattelandsbevolking moeten 
beide toch ten nauwste met elkaar verbonden zijn geweest. De inheemse bevolking, die 
op het platteland heeft geleefd in de omgeving der heiligdommen, komt in de eerste 
plaats in aanmerking om beschouwd te worden als de gemeenschap, die bij de tempels 
gehoord heeft en die er als het ware de eigenares en verzorgster van is geweest. Om de 
heiligdommen te kunnen zien te midden van hun gemeenschap is het nodig, dat men 
gebruik maakt van de resultaten, die door de bodemkartering zijn verkregen e. De 
tempels van Eist hebben niet alleen centraal gelegen ten opzichte van de Over-Betuwe, 
maar ze hebben ook het middelpunt gevormd van een groot aantal nederzettingen 7. 
De plaatsen, waar deze laatste zich hebben bevonden, zijn grotendeels tijdens de bodem-
1 Hardenberg 1, p. 35 ss. 
2 Met Hardenberg zijn Niermeyer (p. 157, η. 57) en Johanna Maris (4, p. 59 en 88) van mening, dat het 
castrum een Romeinse vesting is geweest. 
3 Cf. Wirth. « Cf. p. 161. 6 Cf. p. 4. 
6 Zie speciaal Modderman 2 en in dit boek pi. 33. 
7 Ze zijn als zodanig gedeeltelijk te vergelijken met het heiligdom van Mercurius in het Coblcnzcr Stadtwald 
(cf. R. Bodewig in: Westdeutsche Zeitschrift 19, 1900, p. 13 ss.; Kocthe ι, p. 13 en 78; F. Oelmaim, Gallo-
Römische Strassensicdlungcn und Klcinhausbauten, B.J. 128, 1923, p. 81 s.); daar lagen rondom de tempel 
verscheidene kleine hoeven, 0,5 tot 1,5 km van elkaar verwijderd. 
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kartering als 'oude cultuurgronden' ontdekt; ze liggen alle op de hoge stroomruggen. 
Door de bodemkarteerders zijn in de Betuwe op 96 plaatsen sporen aangetroffen van 
oude bewoning, die in de Romeinse tijd gedateerd moet worden 1. 

Het totale aantal oude woonplaatsen in de Neder-Betuwe is naar verhouding veel 
kleiner dan dat in de Over-Betuwe. Terwijl de oppervlakten van beide streken zich 
verhouden als 3 : z, zijn in de Neder-Betuwe 37, in de Over-Betuwe 64 oude woon
plaatsen geconstateerd 2. 

Men mag aannemen, dat het merendeel van de oude woongronden een inheemse be
woning heeft gehad, die min of meer invloed van de (Gallo-)Romeinse cultuur heeft 
ondergaan; op enige van die plaatsen hebben zich ongetwijfeld militaire vestigingen 3 

bevonden, welke echter nog niet als zodanig bekend zijn. Uit het feit, dat de meeste 
vindplaatsen in de Over-Betuwe vooral scherven van inheems, of van inheems én ge
ïmporteerd aardewerk hebben opgeleverd, terwijl op de meeste oude woongronden 
in de Neder-Betuwe vooral scherven van geïmporteerd aardewerk zijn gevonden, kan 
geen enkele conclusie worden getrokken ten aanzien van meer of minder 'inheemse' of 
'Romeinse' bewoning in de Over- en Neder-Betuwe 4. Wel kan op grond daarvan ver
moed worden, dat de Bataven, wat de Betuwe betreft, aanvankelijk vooral in de Over-
Betuwe hebben gewoond en dat ze zich in later tijd, toen de invloed van de Gallo-
Romeinse cultuur op de inheemse bevolking o.a. in het gebruik van geïmporteerd 
aardewerk tot uiting was gekomen, meer verspreid hebben over de Neder-Betuwe; men 
dient echter te bedenken, dat de meeste bij de bodemkartering verzamelde scherven 
onder meer of minder gunstige vondstomstandigheden van de oppervlakte zijn opge
raapt 5 en dat de gegevens, die eventueel door opgravingen op de diverse vindplaatsen 
verkregen zullen worden, met betrekking tot het aardewerk en speciaal de verhouding 
tussen inheemse en geïmporteerde ceramiek, een geheel ander beeld zullen kunnen op
leveren e. Overigens kan het feit, dat in een nederzetting geïmporteerd of 'Romeins' 
aardewerk is gebruikt, op zichzelf nooit een criterium zijn van 'Romeinse' of liever 
'uitheemse' bewoning; het bewijst niets meer dan dat de bewoners op zijn minst onder 
de invloed hebben gestaan van de Gallo-Romeinse cultuur. 

Door de bodemkartering is gebleken, dat de Over-Betuwe in de Romeinse tijd en ook 
daarna veel dichter bevolkt was dan de Neder-Betuwe. Bijzonder groot is de concen
tratie van bewoning geweest rondom Eist. In dit verband is het zeer opmerkelijk, dat 
binnen een afstand van 5 km of 1 uur gaans van de Gallo-Romeinse tempels niet 
minder dan 27 plaatsen zijn gevonden ', waarop in de eerste eeuwen van onze jaar-

1 Cf. Modderman 2, p. 68 en kaart II. Zie verder onze pi. 33, die naar een gedeelte van kaart II bij Modderman 2 
is vervaardigd ; op deze afbeelding is onder Huissen een niet bij de bodemkartering gevonden en onder over
slag-of oevergrond gelegen oude woonplaats ingetekend (cf. Ber. R.O.B. 1, 1950, 22, p. 2 en-2, 1951, 3, p. 3 s. ; 
verder J. Wolters, Over-Betuwse Historiën, weekblad De Betuwe, Eist, 24 Juli 1953). 
2 Cf. Modderman 2, p. 69. 
8 Cf. Modderman 2, p. 74 s. 
4 Cf. daarentegen o.a. Modderman 2, p. 67 ss. 
5 Over de wijze waarop de scherven tijdens de bodemkartering zijn verzameld, en de factoren die van invloed 
zijn geweest op het aantal vondsten, cf. P. J. R. Modderman, Het oudheidkundig onderzoek van de oude woon
gronden in de Bommelcrwaard boven de Mcidijk, Buil. Kon. Ned. Oudheidk. Bond, 6de ser., 2, 1949, p. 19z s. 
6 Dit geldt eveneens ten aanzien van de tijd, waarin op de oude cultuurgronden bewoning is geweest. In de 
4de eeuw b. v. kan op een veel groter aantal plaatsen gewoond zijn dan thans uit de scherven is op te maken ; 
cf. Modderman 2, p. 69 s. 
7 Zie pi. 33; cf. Modderman 1. 
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telling gewoond is: de heiligdommen hebben dus wel uitermate centraal gelegen ten 
opzichte van de bewoning in de Over-Betuwe, in het hart van de dichtst bevolkte 
streek van de Betuwe. 

Volgens een bepaalde interpretatie van de resultaten der bodemkartering zou de 
Over-Betuwe de eigenlijke 'insula Batavorum' zijn geweest1. Sprey 2 is terecht van 
mening, dat dit te zeer in strijd is met de definitie, welke Tacitus 3 van de insula heeft 
gegeven en waarin uitdrukkelijk de zee als westelijke grens wordt genoemd; hij heeft 
de traditionele opvatting verdedigd, waarbij onder het eiland der Bataven het gebied 
wordt verstaan, dat tussen de Waal en de benedenloop van de Maas enerzijds, en de 
Neder-, Kromme- en Oude Rijn anderzijds is gelegen. De insula mag geenszins gelijk
gesteld worden met de Over-Betuwe. Wel is de oostelijke Betuwe met haar rond Eist 
geconcentreerde bewoning het zwaartepunt geweest van het oostelijke deel van het 
eiland; wellicht hebben de Bataven aanvankelijk na hun komst in ons land zelfs nage
noeg alleen in de Over-Betuwe gewoond 4. 

Tot de gemeenschap, die bij de tempels heeft gehoord, dient men dus in de eerste 
plaats de bevolking te rekenen, die in de eerste eeuwen na Chr. op de stroomruggronden 
rond Eist geleefd heeft. Het is de vraag, of deze gemeenschap beperkt is geweest tot de 
bevolking, die in de onmiddellijke omgeving van de tempels heeft gewoond. Wij menen, 
dat er voldoende reden is om te mogen aannemen, dat ze een nog groter aantal mensen 
omvat heeft. Beide gebouwen zijn immers, zoals boven 5 is uiteengezet, uitzonderlijk 
groot geweest; ze hebben gelegen in het dichtst bevolkte deel van de Betuwe, dat 
misschien eens de kern van het woongebied van de Bataven heeft gevormd. 

Op grond hiervan wagen we het de veronderstelling te uiten, dat de tempels van Eist 
'nationale' heiligdommen zijn geweest van het volk der Bataven e. Ze moeten echter, 
zoals gezegd, voornamelijk gebouwd zijn door 'uitheemscn' in het kader van de Ro
meinse militaire macht, omdat ze als bouwwerken, gezien in hun tijd en hun omgeving, 
enkel zo te verklaren zijn. 

In dit verband staat men echter voor de vraag, hoe het mogelijk is geweest, dat door 
de Romeinen voor de Bataven twee tempels zijn gebouwd van buitengewoon groot 
formaat. Voor de oplossing van dit probleem is het in de eerste plaats nodig een onder
zoek in te stellen naar de positie van de Bataven in het Romeinse rijk. 

D. V E R H O U D I N G V A N B A T A V E N E N R O M E I N E N 

De verhouding tussen de Bataven en de Romeinen was vooral van politiek-militaire 
aard; ze is gebaseerd geweest op een bijzonder bondgenootschap '. De Bataven vormden 
een voornaam steunpunt van de Romeinse macht in de Rijndelta en leverden regel
matig hulptroepen ter versterking van de Romeinse legers. Volgens het verdrag, dat 

1 Cf. Modderman 2, p. 78 en - 3 , p. 24; Vlam in : Egberts p. 71 ; Edelman p. 318s. 
2 Sprey p. 21 ss. 
3 Hist. IV, 12 : 'insulam . . . . quam mare Oceanus a fronte, Rhenus amnis tcrgum ac latera circumluit'. 
4 Cf. supra p. 185. 
6 Cf. p. 160 en 172. 
• Cf. p. 143 over de aard van de in Eist gebrachte dicrenoffers en p. 173 over de vraag, aan welke godheid 
de tempels gewijd waren. 
7 Cf. Tacitus, Hist. IV, 12 en Germ. 29. 
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ze met de Romeinen hadden gesloten, behoefden ze geen enkele belasting te betalen; ze 
moesten alleen manschappen ter beschikking stellen 1. Ten opzichte van de andere 
volkeren in het Romeinse rijk stonden ze als zodanig vrijwel alleen 2. In 12 v. Chr., 
toen Drusus met het opperbevel over de legioenen aan de Rijn belast werd, hadden ze 
hoogst waarschijnlijk reeds een bondgenootschap met de Romeinen gesloten, waarbij 
ze zich verplicht hadden hun woongebied tegen aanvallen op het Romeinse rijk te ver
dedigen 3. Bij Tacitus 4 leest men van een 'antiqua societas', een verbond, waarvan de 
oudheid ongetwijfeld samenhangt met het feit, dat de Bataven zich vrijwillig in ons 
land hebben gevestigd en van het begin af in nauw contact hebben gestaan met de 
Romeinen 5. Het voor de Bataven zo bijzonder gunstige karakter van het verdrag kan 
mede verklaard worden uit de omstandigheid, dat hun land voor de Romeinen van 
uitermate groot belang is geweest door zijn ligging. Het vormde niet alleen een stuk 
grensgebied op een plaats, waar het Romeinse rijk zeer kwetsbaar was, maar het be
heerste tevens 'de moeilijk toegankelijke Rijndelta en de monden van de rivieren, waar
langs het verkeer van den Rijn naar het Kanaal en naar Britannië ging. Dit gebied had 
groóte beteekenis voor de ravitailleering van de legers en de vestingen aan den Rijn, 
maar ook voor de aanvallende krijgstochten, eerst naar Germanie en daarna naar Bri
tannië, nog later voor de verbinding tusschen de Germaansche en Britannische legers' ·. 

Na de opstand van de jaren 69/70 zijn de Bataven, zoals uit de woorden van Tacitus 
blijkt, op de voorwaarden van de antiqua societas in het Romeinse rijk teruggekeerd. 

Wat het Bataafse volk in militair opzicht voor de Romeinen betekend heeft, is duide
lijk op te maken uit diverse berichten van klassieke schrijvers en uit tal van inscripties 7. 
Reeds in 16 na Chr. deed een corps Bataven onder aanvoering van Chariovalda dienst 
in het leger van Germanicus 8. Het meest bekend geworden zijn de acht cohorten van 
Bataven en Canninefaten, die o.a. aan de verovering van Britannië hebben deelgenomen 
en een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de opstand van 69/70, toen de betekenis 
van de Bataven als soldaten wel zeer goed tot uiting is gekomen. Verscheidene afde-
lingen van het Romeinse leger zijn naar de Bataven genoemd. Bataven hebben dienst 
gedaan bij het voetvolk en de ruiterij der bondgenoten, in het corps van de roeiers der 
Rijnvloot, in de legioenen, in de cohortes praetoriae, in de afdeling van de keizerlijke 
garderuiters, de équités singulares, en in de persoonlijke lijfwacht der keizers. 

De opstand van 69/70 heeft kennelijk slechts een korte onderbreking gevormd van 
de goede verstandhouding tussen de Romeinen en de Bataven; ten aanzien van die 
periode kan men overigens moeilijk spreken van een slechte verstandhouding tussen de 
Romeinen en 'de' of 'alle' Bataven 9. 

Toen in het jaar 69 de toestand aan de Rijn voor de Romeinse macht zeer gevaarlijk 
was geworden, heeft Julius Civilis het eerst tegen Rome gebruik gemaakt van deze 
omstandigheid, niet met imperialistische bedoelingen, maar omdat hij een goede ge
legenheid zag om zich door middel van een nationale bevrijdingsoorlog te wreken 
1 Cf. Tacitus, Germ. 29 : 'nee tributis contcmnuntur пес publicanus atterit ; exempti oneribus et collationibus et 
tantum in usum procliorum sepositi, velut tela atque arma, bellis reservantur'. 
2 Cf. Byvanck 2,1, p. 203. 3 Cf. Byvanck 2,1, p. 82 en 88. 
4 Germania 29. 
6 Cf. Sprey p. 19. 
* Byvanck 2,1, p. 20} s. 
7 Cf. Byvanck 2,1, p. 204 en -2,1, p. 510 ss.; Sprey p. 26 s. 
8 Cf. Tacitus, Ann. II, 8, 3 en 11, ι. 
β Cf. infra p. 190 s. en 193 s. 
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wegens hem persoonlijk aangedaan onrecht. Dat is tenminste de indruk, die men krijgt 
uit het verhaal van Tacitus 1 ; Sprey wijst in dit verband ook terecht op de uitlatingen 
van de aanzienlijke Bataven aan het einde van de opstand 2. 

Na de eerste successen werd het Civilis duidelijk, dat een krachtige eenheid van de 
Germaanse staten aan de Rijn noodzakelijk was om de veroverde vrijheid te consoli
deren; bovendien waren de Galliërs in het Zuiden onmisbaar als bondgenoten. 'Slechts 
hegemonie der Batavi in een coalitie van Germaanse stammen aan de Neder-Rijn was 
het, wat (door Civilis) beoogd werd en wat ook bereikbaar was' 3. Vanuit dit principe 
is de politiek van Civilis, zoals die beschreven is in het verhaal van Tacitus, het beste 
te verklaren 4. Nadat Civilis en de zijnen in 70 tot de overtuiging waren gekomen, dat 
de vrijheid en onafhankelijkheid uiteindelijk door hen alleen tegen de Romeinse heer
schappij verdedigd zouden moeten worden, hebben zij de hun door de Romeinen ge
boden gelegenheid om een eervolle vrede te sluiten aangegrepen; verder strijden was 
immers voor één volk zinloos 6. 

Het verhaal over de opstand der Bataven breekt in de ons overgeleverde tekst van 
de Historiae af midden in een redevoering van Civilis bij de vredesonderhandelingen 
tussen hem en Cerialis. 

Uit de woorden van Tacitus kan men overigens wel opmaken, dat bij die gelegenheid 
vrede is gesloten tussen de Romeinen en de Bataven e, en dat de vredesvoorwaarden 
voor de Bataven zeer gunstig zijn geweest, aangezien ze hun oude, bevoorrechte positie 
in het Romeinse rijk hebben teruggekregen7. Over de politieke gevolgen, die de op
stand met zich heeft meegebracht, weten we verder bijna niets. Byvanck heeft er op 
gewezen, dat de invoering van een burgerlijk bestuur in de landen, die waren afgevallen, 
door de opstand in ieder geval voor geruime tijd op de achtergrond is gekomen 8. Het 
feit, dat de Legio X Gemina na 70 te Nijmegen was gelegerd 9, bewijst, dat de Romeinen 
een sterke militaire macht en een krachtig gezag in het gebied van de voormalige op
standelingen voorlopig noodzakelijk hebben geacht; niet vóór ± 105 is dit legioen 
overgeplaatst naar Pannonië. 

Bij het beschouwen van de verhouding tussen de Bataven en de Romeinen zijn van 
zeer groot belang de middelen, die ter beschikking van de Romeinen stonden om in
vloed bij de Bataven te verkrijgen. 

Naast de aantrekkelijkheid van de voordelen van de Gallo-Romeinse cultuur ten 
opzichte van de in oorsprong veel primitievere beschaving van de Bataven, dient in 
dit verband een factor genoemd te worden, die voor de Romeinen van bijzonder ge
wicht is geweest, nl. de maatschappelijke samenstelling van het Bataafse volk. Ten aan
zien hiervan dient men het volgende onderscheid te maken. In de eerste plaats was er 
de eigenlijke bevolking, de brede onderlaag, de 'massa'; daaruit was de tweede groep 
afkomstig, de militairen. De belangrijkheid van de Bataafse militairen zou voor de 
1 Cf. Tacitus, Hist. IV, 13,1. Zie over de oorzaak van de opstand en de motieven van de leiders Sprey p. 4 s. 
3 Tacitus, Hist. V, 25, 3 ; cf. infra p. 193. 
8 Sprey p. 5. 
4 Cf. Sprey p. j ss. 
6 Cf. Sprey p. 7. 
* Cf. Byvanck 2,1, p. 279 en - 2 , 1 , p. 468. 
7 Cf. Tacitus, Germ. 29. 
8 Cf. Byvanck 2, II, p. 468 ss. 
• Cf. Byvanck 2, II, p. 370 ss. 
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Romeinen nooit zo groot zijn geworden, als uit de historische gegevens blijkt, wanneer 
er niet een derde groep was geweest ten opzichte van welke de Romeinen in het bij
zonder hun houding hebben bepaald en politiek hebben 'bedreven' : het was de kleinste 
maar tevens de belangrijkste afdeling van het Bataafse volk, nl. de groep der leiders en 
grootgrondbezitters, de 'adel'. Om deze voor zich te winnen hebben de Romeinen o.a. 
gebruik gemaakt van de verlening van het burgerrecht1. Van de Bataven kennen we 
uit de periode van de opstand verscheidene 'nobiles', die met het Romeinse burgerrecht 
begiftigd waren 2. 

BATAAFSE N O B I L E S ALS L E I D E R S 

Volgens Tacitus 3 stonden de Bataafse cohorten, die o.a. hadden deelgenomen aan 
de verovering van Britarmie, 'vetere instituto' onder bevel van de 'nobilissimi popu-
lanum' 4. Om hun invloed op de adel en het volk te versterken lieten de Romeinen de 
nobiles zoveel mogelijk in het bezit van hun oude macht en waardigheid. 'Daartoe 
behoorde ook het be% el over de inheemse legerafdelingen, zelfs wanneer die als officiële 
auxilia werden ingericht. Dit zal een speciaal voorrecht der Baiavi zijn geweest 
Het specifieke der Baiavi was, dat zij regelmatig alle eigen corpsen commandeerden'5. 

Als de twee belangrijksten van de Bataafse nobiles noemt Tacitus β Julius Civilis en 
diens broer Claudius Paulus 7. Zij waren 'regia stirpe', van een koninklijk geslacht, dat 
zeer hoog in aanzien heeft gestaan bij de Bataven; het vormde onder de nobiles een 
aparte groep, waartoe ook Claudius Victor 8, Julius Briganticus β en Verax 1 0 behoord 
hebben, neven van Civilis en zonen van diens zuster(s). 

Van de Bataafse nobiles, die tijdens de opstand een rol hebben gespeeld, zijn ons 
verder uit het verhaal van Tacitus nog bekend: Julius Maximus 1 1 en Claudius Labeo 12. 

De Bataven hebben in de voorhistorische tijd blijkbaar koningen gekend; de aan
wezigheid van een regia stirps in de tijd van Tacitus wijst daar op. In de historische tijd 
hadden ze een min of meer republikeinse staatsvorm, waarin de principes of nobiles 
een zeer grote macht uitoefenden1 3. Uit deze groep werden in de volksvergadering de 
leiders gekozen, de districtshoofden of 'gouwvorsten'. Waarschijnlijk is het koning-

1 Cf Byvanck 2, Ι, ρ i82 over de middelen, die de Romeinen hebben toegepast om hun invloed te vestigen 
bi] de volkeren aan de rand van het rijk 
a Zie hierov er verder infra ρ 190 s 
3 Hist IV, 12, 3 
4 Op andere plaatsen spreekt Tacitus t a v . de bovenlaag der Bataven van nobiles, principes, primores of 
proceres 
5 Sprey ρ 28 Dit citaat geldt hoogst waarschijnlijk niet meer voor de tijd na 70, cf. E Stein, Julius Civilis, m 
Pauly - Wissowa X, kol 565 s , en Byvanck 2, II, ρ 520 s 
9 Hist IV, 13 
7 I n d e overgeleverde tekst van de Historiae staat 'lulius Paulus et Claudius Civilis', dit kan echter moeilijk 
in het oorspronkelijke handschrift te lezen zijn geweest, aangezien Tacitus zelf in Historiae 1,59,1 van Julius 
Civilis spreekt, terwijl ook Frontinus dat doet in zijn Stratcgcmata IV, 3,14 De conjectuur van Heraeus 'luhus 
Civilis et Claudius Paulus', is de meest aannemelijke van alle voorgestelde correcties, over deze laatste, cf Sprey 
Ρ 29 s 
8 Hist IV, 33, ι. 
• Hist IV, 70, 2 
1 0 Hist V, 20, 1 en 21, 2. 
" Hist IV, 33, 1. 
1 2 Hist IV, 18, 4, 56, 3, 66 en 70, 1 Volgens Byvanck 2,1, ρ 238 was Claudius Labeo een neef van Civilis, 
dit is echter met te lezen in het verhaal van Tacitus 
1 3 Over Germaanse adel en koningschap en de daarmee samenhangende problemen, zie Sprey ρ 28 s , Ebert 
IV, ι, p. 289 s. ν Germanen, Roessingh, hoofdst. VI, ρ 469 ss en speciaal p. 477 s. 
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schap bij de Bataven en andere Germaanse stammen in de loop der jaren grotendeels 
verdwenen door de activiteit van de adel, die ten koste van de monarchie haar macht 
steeds meer vergroot heeft. De leden van het koninklijke geslacht waren hierdoor komen 
te behoren tot de groep van principes; op het volk hadden ze nog zeer veel invloed; 
deze berustte echter niet zozeer op macht als wel op aanzien 1. Aan de eenheid en de 
kracht van het Germaanse stamverband is door de principes dikwijls ernstig afbreuk 
gedaan wegens hun onderlinge strijd om de macht2 . 

De door Tacitus met name genoemde adellijke Bataven dragen allen Latijnse namen, 
waaruit blijkt, dat ze het Romeinse burgerrecht hebben gekregen en wel van een der 
Julisch-Claudische keizers 3. 

Julius Civilis zal het burgerrecht met de daarbij behorende drie Latijnse namen, te 
oordelen naar zijn nomen gentile, ontvangen hebben van een der Julische keizers en 
wel van Tiberius of van Gaius 4; het is echter op zichzelf ook mogelijk, dat hij het 
Romeinse burgerrecht heeft geërfd van zijn vader, aan wie het dan reeds door Augustus 
kan zijn verleend 5. In het laatste geval moet zijn broer dezelfde gentielnaam hebben 
gehad en Julius Paulus geheten hebben; de lezing 'lulius Civilis et Claudius Paulus' β is 
echter om meer dan één reden te verkiezen boven 'lulius Paulus et lulius Civilis'. 
Claudius Paulus zal het burgerrecht van keizer Claudius hebben gekregen, of van keizer 
Nero, dus van een keizer van het Claudische huis. Het is helemaal niet zo opvallend, dat 
de twee broers Civilis en Paulus een verschillende gentielnaam hebben gehad en niet 
onder de regering van dezelfde keizer met het burgerrecht zijn begiftigd ; ook twee van 
hun neven behoorden, te oordelen naar hun nomen gentile, resp. tot de Julii en de 
Claudii, nl. Julius Briganticus en Claudius Victor. 

Julius Briganticus wordt door Tacitus genoemd als het hoofd van de Ala Singu-
larium, die door Vitellius als stadhouder van Germania Inferior geformeerd was en 
zeer waarschijnlijk vooral uit Bataven heeft bestaan 7. Hij was een heftig tegenstander 
van zijn oom: 'ut ferme acerrima proximorum odia sunt, invisusavonculoinfensusque'8. 
Tijdens de opstand heeft hij zich bij Vespasianus aangesloten en gestreden aan de kant 
van de Romeinen. In de zomer van het jaar 70 is hij tijdens de gevechten bij Vada en 
Grinnes gesneuveld ·. 

Tot de Bataafse edelen behoorde ook Claudius Labeo, praefectus van de Ala Bata-
vorum, welke tijdens de tweede slag 10, die Civilis - in het begin van September 69 -

1 Wellicht is het koningschap in later tijd bij de Bataven in eer hersteld; Ammianus MarceUinus vermeldt 
immers (XVI, 12, 45), dat de Bataven 'cum regibus' in 357 hebben gevochten in de slag bij Argcntoratum tegen 
de Alamannen. 
2 Cf. Tacitus, Hist. IV, 18, 4 en IV, 70,2; Ann. II, 45, i en XI, 16 s. 
3 Alleen van Verax is geen nomen gentile bekend, waaruit de gens van de keizer, die hem het burgerrecht 
heeft verleend, kan worden afgeleid. 
* Civilis is kort vóór 25 geboren; cf. Byvanck 2,1, p. 232 en Sprey p. 29 s. 
5 Cf. Byvanck 2, I, p. 232, n. 1. De naam Julius bewi/st echter niet, 'dat zijn vader het Romeinscheburgerrecht 
heeft verkregen van een van de keizers van Caesar tot Gaius', zoals Byvanck meent. Ten dele onjuist is ook wat 
H. Dessau zegt (in: Geschichte der romischen Kaiserzeit II, ι, Berlin 1926, p. 377) : 'Er war, wie seine meisten 
Genossen, römischer Burger, und nicht als erster seines Geschlechtes, wenn er wirklich, wie es scheint, den 
römischen Gentilnamen Julius (nicht Claudius) führte'. 
β Tacitus, Hist. IV, 13. 
' Cf. Sprey p. 85. 
8 Hist. IV, 70, 2. 
• Hist. V, 21, 1. 
1 0 Voor de plaats op het eiland der Bataven, waar deze slag is geleverd, cf. Sprey p. 5 3 s. 
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tegen de Romeinen heeft geleverd, naar de opstandelingen is overgelopen. De onder
linge strijd om de macht van de Bataafse principes en hun aanhang is wel zeer duidelijk 
tot uiting gekomen in het feit, dat Civilis na deze slag Claudius Labeo in het land der 
Friezen liet interneren : 'praefectus alae Batavorum Claudius Labeo, oppidano certamine 
aemulus Civili, ne interfectus invidiam apud populares vel, si retineretur, semina dis-
cordiae praeberet, in Frisios avehitur' 1 ; voor het gezag van Civilis was het het veiligste, 
dat zijn tegenstander ver van het eigen land gevangen werd gehouden. Enige tijd later 
zag Claudius Labco kans door omkoping van zijn bewakers te ontsnappen; hij vluchtte 
toen naar Keulen, waar hij in Januari 70 contact zocht met de Romeinse legermacht 
onder Vocula, aan wie hij beloofde de meeste Bataven weer bondgenoten van Rome te 
zullenmaken('adsocietatemRomanam retracturum'), op voorwaarde, dat hem troepen 
gegeven werden. Nadat Vocula een kleine afdeling infanterie en cavalerie ter beschik
king van Labeo had gesteld, durfde deze echter, zo zegt Tacitus г, niets tegen de 
Bataven te ondernemen; alleen wist hij van sommige Nervii en Baetasii militaire hulp 
te verkrijgen, terwijl hij verder slechts tegen enkele bondgenoten van de Bataven on
belangrijke aanvallen ondernam. Het laatste bericht, dat Tacitus 3 over hem geeft, ver
meldt, dat hij (in Februari-Maart 70) met een aantal Baetasii, Tungri en Nervii in de 
buurt van een (vermoedelijk te Maastricht gelegen) brug over de Maas slag heeft ge
leverd tegen Civilis. Nadat de Tungri naar de tegenpartij waren overgelopen, vluchtte 
hij naar het Zuiden, naar het gebied van de nog aan Rome trouw gebleven Menapii en 
Morini 4 ; daar heeft Civilis nog getracht hem gevangen te nemen of te verjagen 5. 

BATAAFSE N O B I L E S ALS G R O O T G R O N D B E Z I T T E R S 

Bij de Bataven is zeker grootgrondbezit bekend geweest; de meeste nobiles zullen 
grote landerijen en hoeven in eigendom hebben gehad. Bij de Germanen in het Ro
meinse rijk bestond naast een groep van kleine grondbezitters - kleine zelfstandigen, 
die in dorpjes bijeenwoonden - ook een adellijke stand van grootgrondbezitters, die in 
verspreid gelegen boerderijen gevestigd waren 6. Uit Tacitus, Hist. V, 23, 3 weten we, 
dat Civilis eigenaar was van 'agri' en 'villae'. Toen Cerialis in de herfst van het jaar 70 
het eiland der Bataven liet plunderen en brandschatten, werden die agri en villae 7 ge
spaard 'nota arte ducum', dus om Civilis bij zijn stamgenoten verdacht te maken. 

E. D E B A T A V E N , D E R O M E I N E N E N D E T E M P E L S 

Uit het bovenstaande is het duidelijk geworden, dat de belangrijkste verbinding 
tussen de Romeinen en het Bataafse volk gevormd is door de nobiles, de machtigste en 
leidende groep der Bataven. 

De oudste tempel van Eist kunnen we niet anders zien dan als een resultaat van het 
nauwe contact van de Romeinen en de Gallo-Romeinse cultuur met speciaal de boven-
1 Hist. IV, 18, 4. 
a Hist. TV, 56, 3. 
3 Hist. IV, 66 en 70, 1. 
* Sprev p. 81. 
6 Hist Л V, jo, ι. 
" Cf. E. Sadée, Gutsherren und Bauern im römischen Rheinland, B.J. 128, 1923, p. 113 s. en Rocssinghp. 124, 
7 De landerijen van Civilis hebben ongetwijfeld op de hoge stroomruggronden gelegen ; Sprcy (p. 55 cn 106) 
vermoedt, dat Civilis als invloedrijk leider gewoond heeft in het dichtst bevolkte gedeelte van zijn land en dat 
zijn bezittingen zich daarom in de omgeving van Eist hebben bevonden. 
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laag 1 van de Bataafse bevolking, de Bataafse edelen, die tevens militaire bevelhebbers en 
grootgrondbezitters waren. Als inheems heiligdom is tempel I in de eerste plaats een 
uiting geweest van deze groep van Bataven, van wie de Romeinen het meest afhankelijk 
waren ten aanzien van de militaire hulp, welke het Bataafse volk hun kon bieden. 

De oudste tempel is volgens ons door de Romeinen om politieke redenen voor de 
Bataven gebouwd als een centraal en ook nationaal heiligdom voor een inheemse, Ger
maanse bevolking, die zelf het tempel^o»^ pas door de Gallo-Romeinse cultuur heeft 
leren kennen; de vorm van het heiligdom is daarom ook ontleend aan de Keltische, 
Gallo-Romeinse architectuur. Tempel I is waarschijnlijk echter nog meer geweest dan 
een centraal en nationaal inheems heiligdom, dat als bouwwerk een zeer belangrijk en 
zeer vroeg getuigenis is van de invloed van de Gallo-Romeinse cultuur op de Germaanse 
Bataven. Men kan nl. vermoeden, dat hij, omdat hij door de Romeinen gebouwd is, een 
of hét symbool is geweest van de societas tussen de Romeinen, d.i. het Romeinse rijk en 
de Romeinse militaire macht, en de Bataven, d.i. in de eerste plaats de Bataafse nobiles; 
als zodanig kan hij tevens zeer goed een nationaal Bataafs heiligdom zijn geweest. 

Als we het juist zien, dan heeft het heiligdom te Eist steeds een centrale plaats inge
nomen in de cultus der Bataven. In dit verband verwijzen we naar de suggestie, die 
op p. 43 is gedaan, nl. dat onder de stenen tempels de resten zijn aangetroffen van een 
oudere, zuiver inheemse, Bataafse cultusplaats, die zich in de nabijheid van of op het 
latere tempelterrein heeft bevonden. Aan de plaats van het eerste stenen heiligdom zal 
men ongetwijfeld een uitzonderlijk belang hebben gehecht, wellicht niet alleen om 
redenen van geografische aard, maar ook op grond van een traditie in de cultus, die 
aan het terrein verbonden was. 

Tacitus 2 vermeldt in het begin van zijn verhaal over de opstand, dat Civilis, toen hij 
eenmaal het plan had van Rome af te vallen, de 'primores gentis', dus de adel, en de 
'promptissimos volgi', de dappersten van het gewone volk, uitnodigde op een maaltijd 3 

in een 'sacrum nemus'. Wanneer de eerste tempel van Eist inderdaad een nationaal 
heiligdom en een religieus centrum van de Bataven is geweest, dan heeft het 'heilige 
woud' wellicht in verband gestaan met de tempel4. Hierbij doet zich echter de moeilijk
heid voor, dat het geheel onbekend is, hoe de houding is geweest van Civilis en de 
zijnen ten opzichte van dit door de Romeinen voor de Bataven gebouwde heiligdom; 
daarmee hangt samen de onzekerheid ten aanzien van de kwestie door wie de eerste 
tempel van Eist verwoest is. Is dit laatste met opzet gebeurd door de Bataven tijdens 
hun 'nationale' opstand in een reactie tegen alles wat uitheems en Romeins of van de 
Romeinen afkomstig was? Heeft de verwoesting plaatsgevonden bij gelegenheid of 
naar aanleiding van de gevechten, die op het einde van Augustus en in het begin van 
September 69 in de Betuwe zijn geleverd door de Bataven en hun bondgenoten tegen 
de Romeinen?5. Of moeten we aannemen, dat de tempel ten onder is gegaan tijdens de 
plunderingen, welke in de herfst van het jaar 70 op last van Cerialis op de insula Bata-
vorum werden uitgevoerd? e. 

1 Cf. Drexel p. 24 en 44. 
» Hist. Г , 14, 2. 
* Cf. p. 142 s. 
4 Cf. echter Sprey p. 32 s. 
6 Cf. Tac. Hist. IV, 16 en 18; Sprey p. 46 en 53 s. 
• Cf. Tac. Hist. V, 23, 3. 



DE BATAVEN, DE ROMEINEN EN DE TEMPELS IC)} 

Als de eerste vraag positief beantwoord moet worden, zal het sacrum nemus wel niet 
te Eist hebben gelegen, in de nabijheid van de tempel als uiting van de Gallo-Romeinse 
cultuur en als symbool van de Bataafs-Romeinse societas. Het antwoord op deze vraag 
hangt mede af van de oplossing van het volgende probleem : bestond er in 69 voor de 
Bataven een tegenstelling tussen de tempel van Eist - als Bataafs heiligdom van Ro
meinse en Gallo-Romeinse herkomst - en de heilige wouden, waarin vanouds de Ger
maanse religieuze centra gelegen waren 1, of mag men aannemen, dat tempelgebouw 
en heilig woud in het geval Eist met elkaar verbonden zijn geweest? Dit laatste lijkt 
ons niet onwaarschijnlijk. 

Boven is reeds gezegd, dat het vredesverdrag, dat na de opstand is gesloten tussen de 
Bataven en de Romeinen, voor de Bataven zeer voordelig is geweest. Het is van belang 
in verband hiermee nog enige aandacht te schenken aan de laatste capita van Tacitus' 
verhaal over de opstand. 

In de herfst van het jaar 70 was het voor Civilis en de zijnen misschien mogelijk ge
weest de Romeinse legioenen te vernietigen door de hachelijke positie, waarin deze 
temidden van stormen en regenvlagen verkeerden op de als in een watervlakte ver
anderde insula Batavorum; de Romeinse vloot was niet in de buurt, er had geen toe
voer van levensmiddelen plaats en het legerkamp der Romeinen dreigde door het ge
weld van het water te worden meegesleurd 2. De Germanen wilden toen inderdaad een 
poging doen om de legioenen te vernietigen, maar Civilis zei later, dat hij dit verhinderd 
had 'in de overtuiging dat hij binnenkort op gunstige voorwaarden vrede zou kunnen 
sluiten'3. De Bataven hebben zich in ieder geval kort daarop aan de Romeinen over
gegeven, nadat Cerialis (eind September-begin October 70) aan de Bataven vrede en 
aan Civilis genade had aangeboden 4. 

In Hist. V, 25 geeft Tacitus een beschrijving van de overwegingen der Bataven ten 
aanzien van het staken van de strijd en de overgave aan de Romeinen. Van zijn be
woordingen moet natuurlijk veel op rekening van de rhetoriek worden geschreven. Het 
is nochtans opvallend, dat hij dan onderscheid maakt tussen het 'volgus', het gewone 
volk, en de 'proceres', de edelen. Deze laatsten keerden zich volgens Tacitus zeer heftig 
tegen Civilis ; hij was volgens hen de grootste schuldige, de oorzaak van alle ellende, en 
ze spraken zelfs over 'noxii capitis poena', het bestraffen, d.i. ter dood brengen van de 
schuldige, om daardoor aan de Romeinen hun berouw te betonen over het gebeurde. 
De woorden van Tacitus doen een zeker licht vallen op de onderlinge betrekkingen 
tussen de Bataafse nobiles. Dezen hebben nooit een eenheid gevormd tijdens de op
stand. Dat is duidelijk gebleken uit de houding van Claudius Labeo en Julius Brigan-
ticus 5, die tegen Civilis en diens manschappen hebben gestreden; hun beider optreden, 
vooral dat van Julius Briganticus met zijn grotendeels uit Bataven gevormde ala, be
wijst, dat de strijd van Civilis ten gevolge van de onderlinge naijver der nobiles zeker 
niet een strijd van alle Bataven tegen Rome is geweest. Hoe men ook moge denken 
over het nationale karakter van de opstand ten aanzien van het Bataafse volk, het is 

1 ; Cf. Sprey p. 32. 
2 Cf. Tac. Hist. V, 23, 3. 
3 ' Byvanck 2,1, p. 278. 
4 J Hist. V, 24, 1. 
5 Cf. supra p. 190 s. 
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zeker, dat tijdens deze opstand de partijstrijd onder de Bataven steeds een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Bijzonder typerend is het, dat Claudius Labeo, nadat zijn troepen 
naar Civilis waren overgelopen, door deze laatste geïnterneerd is en naderhand, na zijn 
ontsnapping, aan Vocula te Keulen de verzekering heeft gegeven, dat hij onder bepaalde 
voorwaarden het grootste deel van de civitas der Batavi weer tot bondgenoot van Rome 
zou maken. 

Tacitus' woorden in Hist. V, 25 wijzen op een strijd om de macht van de nobiles, 
die aan de kant van Civilis tegen Rome hadden gevochten, nadat de machtigste van hun 
groep in zijn opzet niet geslaagd was en door zijn mislukking zeer veel gezag en aan
zien had verloren. 

We menen daarom te mogen aannemen, dat bij de onderhandelingen met de Romeinen 
niet alleen Civilis, maar ook de andere nobiles, van wie de meesten zich toen tegen 
Civilis zullen hebben gekeerd, een grote rol hebben gespeeld; wellicht heeft zich onder 
deze laatsten Claudius Labeo bevonden, vanouds de grote tegenstander van Civilis. 

De nobiles hebben ongetwijfeld geprofiteerd van de minder gunstige positie, waarin 
Civilis was gekomen ten gevolge van zijn leiderschap tijdens de opstand, en ze zullen 
een actief aandeel hebben gehad in het herstel van de societas Romana 1, de antiqua 
societas 2 van de Romeinen en de Bataven. Enkel door hún hulp konden de Romeinen 
spoedig op dezelfde intensieve wijze als vroeger gebruik maken van de Bataafse mili
tairen. Bij de vredesonderhandelingen moeten door de Romeinen de voorwaarden zijn 
geschapen, waarop de Bataven wederom uitermate trouwe bondgenoten van het Rijk 
zijn geworden; daarom moet het vredesverdrag ook zeer gunstig zijn geweest voor 
de Bataven. Een schitterende bevestiging hiervan lijkt ons te worden geleverd door 
de overblijfselen van de tweede tempel van Eist. Dit inheemse heiligdom is het nieuwe 
symbool geworden van het verbond tussen de Romeinen en de Bataven; het is zeer 
spoedig na de opstand door de Romeinen in grootse stijl gebouwd ter vervanging van 
de zo kort te voren verwoeste tempel. 

Terwijl in Nijmegen het Xde legioen was gelegerd, is te Eist een nieuwe tempel 
verrezen, een monumentaal gebouw, dat met het praetorium van de castra te Nijmegen3, 
de villa urbana op de Kloosterberg bij de Plasmolen 4, de grote villa van Vocrendaal 5 

en de thermen te Heerlen β tot de meest imposante bouwwerken behoort, welke we 
uit Romeins Nederland kennen. 

In de Betuwe moet de rust heel spoedig zijn weergekeerd, nadat de Bataven opnieuw 
bondgenoten van Rome waren geworden. Het oudste bericht, dat we uit de tijd na de 
opstand hebben aangaande militaire activiteit van Bataven in het verband van het 
Romeinse leger, is te vinden in de Agricola van Tacitus ' : daaruit blijkt, dat Bataafse 
ruiters zeven jaar na de opstand het eiland Anglesey voor de Romeinen veroverd 
hebben. Onder Agricola is tevens door vier Bataafse cohorten gestreden in de slag, 
welke in het jaar 83 is geleverd tegen de Britanni. 

1 Tac. Hist. IV, 56, }. 
2 Tac. Germania 29. 
' Cf. de Waele p. 26 s. en pi. 3. 
* Cf. W. С Biaat, Nieuwe opgravingen van Romeinsche villae, O.M.R.O.L., N.R. ι j , 1934, p. 4 ss. 
5 Cf. Braat 3. 
" Cf. van Giffen 3. 
7 С. ι8. 
β Tac. Agricola 36. 



HOOFDSTUK V i l i 

{aanhangsel) 

OVER DE MIDDELEEUWSE KERKEN VAN ELST 

A. D E O U D S T E K E R K 

Bij de opgraving zijn geen vondsten gedaan, die gedateerd moeten worden in de 
periode van de 4de tot de yde/Sste eeuw. De grote Gallo-Romeinse tempel is toen ver
moedelijk niet meer gebruikt en in verval geraakt1. Niets wijst er op, dat het gebouw 
in het Frankisch-Merovingische tijdvak nog als tempel heeft dienst gedaan, en het is 
niet bekend, of het bij de komst van het christendom in de Ovcr-Betuwe nog gedeelte
lijk in behoorlijke staat is geweest en tot kerk is ingericht, overeenkomstig het voor
schrift van Paus Gregorius de Grote van 601 om de heidense heiligdommen niet te ver
nielen, maar te kerstenen 2. 

De eerste na-Romeinse bouwactiviteit op het tempelterrein heeft betrekking gehad 
op de eerste kerk van Eist. De vondsten laten heel duidelijk zien hoe het christendom 
te Eist in bouwkundig opzicht de plaats heeft ingenomen van het heidendom. Het is 
overigens niet na te gaan in hoeverre men er zich bij het bouwen van de eerste kerk van 
bewust is geweest, dat eens op het terrein een grote heidense tempel heeft gestaan. 
Voordat de eerste kerk gebouwd was, zal een ruïne, die waarschijnlijk als steengroeve 
gebruikt werd, hebben aangegeven, dat zich ter plaatse een belangrijk bouwwerk had 
bevonden; daaraan moet het terrein kenbaar zijn geweest, evenals vermoedelijk aan 
de omstandigheid, dat het helemaal onbewoond was. 

Wanneer men ten aanzien van de heidense en christelijke cultus te Eist wil spreken 
van continuïteit, dient men te bedenken, dat dit niet in alle opzichten verantwoord is. 
Het valt geenszins te bewijzen, dat er een direct verband is geweest tussen de cultus 
in de grote Gallo-Romeinse tempel en die in het eerste christelijke heiligdom. De enige 
aanwijsbare samenhang wordt gevormd door de plaats, waarop tempel en kerk ge
bouwd zijn, door de ligging van de kerk ten opzichte van de tempel en door het 
materiaal, waarvan beide gebouwen gemaakt zijn. Men mag verder aannemen, dat de 
na-Romeinse bewoners van Eist en omstreken steeds een zekere achting van religieuze 
aard hebben gehad voor de tempelruïne ; daarom is wellicht het tempelterrein ook niet 
vóór de christelijke tijd opnieuw bebouwd. 

Een van de redenen, waarom de eerste kerk op het tempelterrein is gebouwd, was 
ongetwijfeld gelegen in de grote hoeveelheid stenen, die daar beschikbaar was; daarvan 
heeft men bij de bouw op ruime schaal gebruik gemaakt 3. Men mag zeggen, dat het 
in de vroege middeleeuwen, zeker in de Betuwe, het meest voor de hand lag daar een 
stenen kerk te bouwen, waar het anders uiterst moeilijk verkrijgbare steenmateriaal 
reeds in de vorm van een ruïne uit de Romeinse tijd voorhanden was 4. Uit practische 
overwegingen kwam dus in Eist het tempelterrein het eerst in aanmerking om er een 

1 Cf. supra p. 179 s. 
2 Zie Beda, Hist. eccl. I, 50; cf. Glazema б, p. 97 s., 118 en 143. 
3 Cf. supra p. 51 s. en infra p. 197 s. 
* Cf. Stähelin p. 581. 
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kerk op te bouwen. Bovendien geldt voor de vroege middeleeuwen ten aanzien van de 
plaats van de kerk hetzelfde als wat we hebben gezegd aangaande de positie van de 
Gallo-Romeinse tempels 1: de kerk was evenals de tempels centraal gelegen ten op
zichte van de woonplaatsen in de naaste omgeving. 

Wanneer men de eerste kerk enkel op het buitengewoon gunstig gesitueerde tempel
terrein had willen bouwen met behulp van het Romeinse steenmateriaal, dan had 
men deze kerk vermoedelijk beter terzijde van de tempelrume kunnen optrekken; de 
ligging van de fundamenten van de grote tempel is om technische redenen zeker niet 
van doorslaggevende betekenis geweest bij de keuze van de plaats voor de kerk. Wel
bewust moet men de plaats van de tempel gekozen hebben om er de kerk op te bouwen ; 
daarbij heeft men enerzijds rechtstreeks gebruik kunnen maken van een klein gedeelte 
der fundamenten van het heidense heiligdom, anderzijds echter verschillende technische 
moeilijkheden moeten overwinnen, die door de overblijfselen van de tempel gevormd 
werden. 

Men heeft de onmiskenbare indruk, dat de eerste kerk te midden van en op de resten 
van het heidense heiligdom is gebouwd om zo in bouwkundig opzicht de kerstening 
tot uitdrukking te brengen van een plaats, die weliswaar bij de komst van het christen
dom niet meer gebruikt werd voor een heidense tempel- en eredienst, maar nog wel 
volgens de opvatting van de inheemse bevolking van bijzonder groot belang was als 
een oude 'heilige' plek. De kerk is gebouwd op een plaats, waar ze een symbool kon 
zijn van de overwinning van het christendom op het heidendom 2; het christendom 
heeft te Eist beslag gelegd op 'de' - heidense - cultusplaats, niet alleen uit practische, 
maar ook uit propagandistische overwegingen 3. 

Reeds dikwijls heeft men geconstateerd, dat een oude, heidense cultusplaats door het 
christendom is overgenomen 4; vóór de opgraving te Eist was geen voorbeeld daarvan 
uit Nederland bekend. 

Het is verrassend te zien hoe men de eerste kerk gebouwd heeft ten opzichte van de 
overblijfselen van de cella en de omgang van tempel II. De lange as van de oudste kerk, 
die samenvalt met die van de latere kerken, wijkt precies 90o af van die van tempel II. 
De kerken zijn niet precies W.-O. gericht; de lange as wijkt 15° van de W.-O. lijn af 
in N. richting, dus evenveel als de lange as van tempel II van de Z.-N. lijn afwijkt in 
W. richting 5. Bij de bouw van de oudste kerk heeft men zoveel mogelijk willen vast
houden aan de plaats van de grote tempel. Dat bracht echter mee, dat men de kerk om 
bouwkundige redenen enkel met grote moeite precies had kunnen oriënteren. Daarom 
is de lange as niet nauwkeurig naar het Oosten gericht, maar loodrecht op de lange as 
van de tempel; zulks kan beschouwd worden als een zinnebeeld van de lijnrecht tegen
over elkaar staande geesteswerelden van het heidendom en het christendom. 

Van de oudste kerk is slechts een betrekkelijk gering gedeelte der muren gevonden *. 
Het is een O.-W. gerichte zaalkerk geweest met een versmald, recht gesloten koor. Het 
1 Zie p. 184 ss. Cf. Modderman 2, p. 77. 
2 Cf. H. Friedrich, Die Anfänge des Christentums und die ersten Kirchengründungen in römischen Nieder
lassungen im Gebiet des Nieder- und Mittelrheins und der Mosel, B.J. 131, 1926, p. 10-115, speciaal p. 24. 
3 Cf. Glazema б, p. 118. 
4 Zie over de overgang van heidense cultusplaatsen naar het christendom Stähelin p. 579 ss. en Glazema б, 
p. 105 ss. Cf. F. W. Deichmarm, Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern, Jahrb. des deutschen Arch. 
Inst. 54, 1939, p . 105-136. 
6 Cf.p. 54. 
' Zie pi. 34 en 47. 
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8o cm brede fundament van de N. muur van het schip ligt gedeeltelijk op de W. muur 
van de cella van tempel II en loopt van W. naar O., vlak ten Z. van de N. muur der 
cella in de richting van de O. cellamuur; de resten van de N. muur van het schip zijn 
gelegen tussen de 3de en 5de bakstenen pijler van de gothische kerk (gerekend vanaf 
de toren). De O. afsluiting van het schip en de overgang van schip naar koor moeten 
zich op de O. cellamuur hebben bevonden; daarvan is echter bij de opgraving niets 
gevonden. Van de muur, die het versmalde koor aan de O. zijde heeft afgesloten, zijn 
de overblijfselen 1 aangetroffen op de O. col. muur, midden voor de O. cellamuur; van 
de N. en Z. muur van het koor zijn nog aanzetten gevonden aan de W. zijde van de 
O. col. muur. De breedte van de koormuren is 70 cm. Van de Z. muur van het schip 
is niets aan het licht gekomen; hij zal, op grond van de ligging van het koor en van 
de N. muur van het schip, gedeeltelijk vlak ten N. van de Z. muur en op de W. en O. 
muur van de cella hebben gelegen en moet geheel zijn uitgebroken bij de bouw van 
de Z. muur van het schip der gothische kerk. De breedte van het schip van de oudste 
kerk is dus even groot geweest als die van de hoofdbeuk van de gothische kerk; de 
uitwendige breedte is ongeveer gelijk geweest aan de inwendige lengte van de cella 
van tempel II. Het is niet met zekerheid bekend, waar de W. muur van het schip heeft 
gelegen. De mogelijkheid bestaat, dat de oudste kerk aan de W. zijde was afgesloten 
door een muur, die op de W. col. muur was gebouwd. Het lijkt echter waarschijnlijker, 
dat een N.Z. lopende fundering, die ten W. van de W. col. muur voor den dag is ge
komen, de rest is van de W. muur van het schip; deze fundering, die zich enkel uit
strekt over de breedte van de hoofdbeuk van de gothische kerk, bestaat uit opge
stapelde en niet met specie verbonden kwartsieten, stukken kalksteen en tuf, zeer waar
schijnlijk secundair gebruikt Romeins materiaal. Als daarop inderdaad de W. muur van 
de kerk heeft gestaan, dan is het schip 21X12 m groot geweest ; het koor was 5 m diep 
en 6 m breed. 

Binnen het koor, in het midden tegen de O. muur, is de rest van een fundament aan
getroffen, dat minstens 2,40 m lang en 0,70 m breed is geweest; dit moet wel het over
blijfsel van een altaar zijn. De N. en Z. muur van het koor en het altaar zijn gebouwd 
op een gedeelte van het pakket van specie, grind en kwartsietblokken, dat tijdens de 
bouw van tempel II in de omgang is gebracht 2. 

Bij de bouw van de oudste kerk heeft men voornamelijk gebruik gemaakt van steen-
materiaal van de grote tempel. 

Duidelijk is te zien 3, dat de N. muur van het schip gefundeerd is op puin en wel 
kwartsieten en stukken tufsteen, die van de tempel afkomstig moeten zijn *. Het op
gaande muurwerk is gemetseld en bestaat aan de buitenkant hoofdzakelijk uit ver
moedelijk ook secundair verwerkte stukken tufsteen 5 en uit enkele kwartsieten. Deze 
stenen zijn hier en daar laagsgewijs doorspekt met Romeinse tegels of fragmenten 
daarvan, welke in het muurwerk aangebracht zijn in enkele of dubbele rijen, die over 
ongelijke afstanden over het muuroppervlak doorlopen. De tegels zijn van dezelfde 

1 Cf. O.W. profiel, pi. 48. 
a Cf. p. 5 j ; zie O.W. profiel, pi. 48. 
3 Zie pi. ga. 
* Cf. p. 51 s. 
6 Cf. Glazema 7, p. 98 : 'De tufsteen was niet groot van afmeting, zoals men dit bij een vroeg middeleeuwse 
kerk zou kunnen verwachten'; zie ook Glazema 8, p. 23. De afmetingen van de stukken tufsteen variëren van 
" . 5 (-22>5)X 10 ( - I2)X 14 (-19) cm. 
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soort als die welke zich aan de hoeken van de cella 1 bevinden en moeten ongetwijfeld 
als afbraak van tempel II worden beschouwd; hun gemiddelde grootte bedraagt 
39/41 X25 X4,5/5 cm. De bovenvermelde stukken tufsteen, kwartsieten en tegels vor
men slechts de N. en Z. wand van het opgaande muurwerk; daartussen bevindt zich een 
kern van specie, tuf, kwartsietstenen, grind en tegelfragmenten. Het metselwerk van deze 
muur is een zeer slechte, primitieve nabootsing van het Romeinse emplecton in combina
tie met opus listatum 2 en komt ongetwijfeld voort uit de Romeinse traditie. Tot de 
gothische periode is in onze streken - ook te Eist - gebruik gemaakt van emplecton. 

Bij de bouw van de oudste, z.g. prae-romaanse kerk 3 is slechts op kleine schaal recht
streeks gebruik gemaakt van muurwerk van tempel II. Het is opvallend, dat de N. en 
Z. muur van het schip niet op de N., resp. Z. cellamuur zijn geplaatst, maar binnen de 
cella vlak naast deze muren; enkel de O. cellamuur en de O. col. muur zijn, voor zover 
we weten, bij de bouw van de kerk gebruikt om als fundament te dienen voor resp. de 
O. afsluiting van het schip en de O. muur van het koor. Hoogst waarschijnlijk hebben de 
N. en Z. muur van de cella om bouwkundige redenen geen dienst gedaan als fundering 
voor de N. en Z. muur van het schip, aangezien anders de spanning van de zolder-
balken te groot zou zijn geworden *. 

Niet alleen bij de bouw van de prae-romaanse kerk, maar ook later - in de ver
schillende prae-gothische bouwperioden, die ten aanzien van de kerken van Eist onder
scheiden moeten worden - is intensief gebruik gemaakt van steenmateriaal van 'Ro
meinse' herkomst. Vooral in de funderingen is Romeins puin verwerkt. Romeinse tegels 
hebben o.a. gediend ter afdekking van enige balkgaten in de N. muur van het W. deel 
der crypt5 ; in die muur zijn vermoedelijk ook veel Romeinse tufstenen en kwartsieten 
gemetseld. In dit verband wijzen we tenslotte nog op de 'steen van Baldericus', die 
ongetwijfeld van Romeinse oorsprong is e. 

DE OORKONDE VAN 726 

Van de schriftelijke bronnen, die betrekking hebben op de geschiedenis van Eist, is 
oorkonde nr. 36 in het 'Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301'7 de oudste. 
De tekst daarvan heeft deel uitgemaakt van het in het begin van de 10de eeuw door 
bisschop Radbod van Utrecht samengestelde cartularium 8. De bewuste oorkonde da
teert van 9 Juni 726 en behelst een schenkingsakte, waarvan de overgeleverde tekst op 
één plaats onduidelijk geredigeerd of misschien corrupt is en in de loop van de laatste 
jaren gedeeltelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd is. Het bij deze oorkonde be
horende regest in de editie van S. Muller F z . β van 1892 vermeldt het volgende: 'Karel 
Martel schenkt aan het klooster van St. Salvator en St. Maria (in den burg Trecht) de 
villa Eist en de andere goederen van Everhard in de gouw Betuwe. 726 Juni 9'. Bij 
Muller - Bouman wordt dezelfde oorkonde echter voorafgegaan door een heel ander 

1 Cf. p. 48 ss. 
* Cf. p. 44 en 49 ss. 
3 D.i. de kerk van de eerste middeleeuwse periode bij ter Kuile. 
* Cf. Glazcma 3. 
5 Cf. ter Kuile p. 60 en afb. 10. 
" Cf. p. 208 ss. 
7 Muiier - Bouman p. 26 s. 
β Cf. Muller p. V ss. » Muller p. j . 
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regest1: '(726) Juni 9. De hofmeier Karel (Martel) schenkt aan de kerk van St. Salvator 
en St. Maria te Marithaime in de Betuwe de villa Eist en de andere goederen van Ever-
hard in deze gouw, ten behoeve van bisschop WiUibrord'. Boven de jongste uitgave 
van de oorkonde 2 is weer een ander regest te lezen : 'Burcht Zülpich, 726 (Juni of Juli) 9. 
Hofmeier Karel (Martel) schenkt aan de Sint-Salvatorskerk (te Trecht) en aan bisschop 
WiUibrord en zijn opvolgers, al hetgeen Everhardus, vóór hij de koning der Franken 
ontrouw werd, had gehad te Merm, in de villa Eist '3 . 

In de tekst (volgens de editie Muller - Bouman) leest men t.a.v. een schenking van 
Karel Martel o.a. het volgende : ' . . . . trado . . . . donatumque in perpetuum esse volo in 
loco nuncupante Marithaime, ubi castrum fuit, ad basilicam, que est constructa in honore 
Salvatoris domini nostri Jesu Christi et beate Marie genitricis Dei, sed et beatorum 
apostolorum Petri et Pauli omniumque apostolorum, sanctique Johannis Baptiste vel 
ceterorum sanctorum noscitur esse aedificata, que est sita in pago Batuvua, villa juris 
nostri, nuncupante Heliste, in ipso loco Marithhaime, quantumcumque ibi habuit vel 
possedit Euerhardus, dum ipse infidelis regi apparuit et in regis Francorum infidelitate 
foris patria ad infideles se sociavit Supranominatam villam Heliste, quod alio 
nomine Marithhaim vocatur, quicquid supradictus Euerhardus ibi possedit . . . ., hec 
omnia tradimus ad prefatam ecdesiam, et quicquid Euerhardus habuit in Batuuua vel 
possedit, ea ratione ut domnus Vuillibrordus episcopus prefatas res in jus et in domi
nium suum recipiat suorumque successorum in Dei nomine ad possidendum, ita ut 
ibidem omni tempore proficiat in augmentum pro remedio anime mee'. 

Muller 4 heeft aanvankelijk, evenals Brom 5, gemeend, dat de woorden van deze oor
konde betrekking hebben op een schenking van domeingoederen te Eist aan het kloos
ter van St. Salvator (en St. Maria) te Utrecht ten behoeve van bisschop Willibrordus; 
met de basilica zou hetzelfde bedoeld zijn als met het monasterium, het klooster in de 
burg Trecht, waaraan Karel Martel volgens een oorkonde van 1 Januari 723, die even
eens in het cartularium van Radbod is opgenomen e, het castrum Trecht en de villa 
Vechten heeft geschonken. 

N.B. Tenhaeff was van dezelfde mening ' : in beide oorkonden waren volgens hem 
schenkingen gedaan aan de Salvatorskerk van Utrecht, die tegelijkertijd een klooster 
was, dus aan de basilica 8 en het monasterium * van de (archi)episcopus β> θ en custos 
monasteriiβ Willibrordus. 

Post heeft de opvatting, volgens welke in de oorkonde van 726 het een en ander 
geschonken zou zijn aan de Salvatorskerk te Utrecht, bestreden1 0. Hij meent, dat WiUi
brord in het bezit was van een kerk te Eist, een Salvatorskerk ; daaraan zou Karel Martel 
in 726 vele goederen gegeven hebben, zodat WiUibrord en diens opvolgers deze in 
eigendom ontvingen. Post constateert, dat in de oorkonde de Salvatorskerk van Trecht 

1 Muller - Bouman p. 26. 
2 Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta edidctunt M. Gysscling & A. C. F. Koch, 
I, (Brussel) 1950, p. 306, nr. 174. 
3 Cf. over dit regest Maris 4, p. 58, n. 1. 
4 Muller p. 5. 
5 Brom I, p. 6, nr. 27. 
β Cf. Muller - Bouman nr. 35, p. 25. 
' N.B. Tenhaeff, Diplomatische Studien over Utrechtse oorkonden der Xc tot ХПе eeuw, Utrecht 1913, ρ. 35. 
8 Muller - Bouman nr. 36. 
• Muller - Bouman nr. 35. 
1 0 Post р. и s. 
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nergens wordt genoemd, en zegt: 'het feit, dat in de burcht Trecht een Salvatorskerk 
was, die aan Wilhbrord behoorde, en dat door de schenking aan een Salvatorskerk de 
goederen aan Willibrord kwamen, heeft de bovengenoemde auteurs 1 misleid'. Uit de 
tekst is volgens hem zonder bezwaar op te maken, dat er in 726 te Eist een Salvators
kerk stond, die een eigenkerk was van Willibrord 2. 

Tenhaeff 3 is in 1929 op deze kwestie teruggekomen. Met hem zijn we van mening, 
dat m de overgeleverde tekst van de oorkonde beslist niet is te lezen, dat er een schen
king heeft plaatsgevonden aan een kerk te Marithaime in de Betuwe ; er wordt naar de 
opvatting van Tenhaeff alleen in gesproken van goederen in een plaats Marithaime en 
in de Betuwe, welke geschonken worden aan een in de Betuwe gelegen basiliek van 
St. Salvator. Tenhaeff heeft zeer positief beweerd, dat de tekst gedeeltelijk corrupt is. 
Terecht vond hij het zeer eigenaardig, dat de plaats van de in de Betuwe gelegen basi
liek, aan welke de schenking gedaan wordt, met nader is uitgedrukt, terwijl het patro
naat van deze kerk zeer uitvoerig is beschreven. Ter verbetering van de tekst heeft hij 
daarom een eenvoudige emendatie voorgesteld 4. De zinsnede 'que est sita in pago 
Batuvua' slaat volgens hem 'niet op wat voorafgaat: de basilica, maar op wat volgt: 
de villa juris nostri, die geschonken wordt. Men moet lezen: villa«? juris nostri, nun
cupante Heuste, que est sita in pago Batuvua in ipso loco Marithaime, quantumcumque 
ibi habuit vel possedit Everhardus etc. ' 5 . Om het met de door Tenhaeff gegeven inter
pretatie van de oorkonde eens te kunnen zijn, behoeft men de overgeleverde tekst in de 
door hem geemendeerde zinsnede geenszins als corrupt te beschouwen. De 'moeilijke' 
zin lijkt ons enkel enigermate onbeholpen geconstrueerd te zijn. Men kan nl. ook zeggen, 
dat het antecedent villa(m) achter (in) de daarop betrekking hebbende relatieve bijzin 
is geplaatst, dus achter 'que est sita in pago Batuvua', en onder invloed van het rela-
tivum in de nominativus is geschreven. Villa is in de tekst geen locativus of ablativus, 
waaraan men de praepositie 'in' vooraf had kunnen laten gaan *, maar een nominativus, 
die in de plaats staat van een accusativus; 'villa juris nostri' maakt deel uit van het 
object van 'trado' en is als zodanig gelijk aan het daarop volgende 'quantumcumque 
. . . . ' . In verband hiermee is het van groot belang de zin: 'trado . . . . ad basilicam . . . ., 
que est sita in pago Batuvua, villa juris nostri, nuncupante Heuste, in ipso loco Marith-
haime, quantumcumque ibi habuit vel possedit Euerhardus . . . . ' , te vergelijken met de 
tweede daarop volgende zin : ' Suprano minatam villam Heliste, quod alio nomine Marith-
haim vocatur, quicquid supradictus Euerhardus ibi possedit, . . . ., hec omnia tradimus 
ad prefatam ecclesiam, et quicquid Euerhardus habuit in Batuuua vel possedit e t c ' . 

1 Muller, Brom, Tenhaeff. 
a Taminiau(p. 11) en Glazema (in diverse voorlopige publicaties over de opgraving te Eist ; cf. p. 205 s.) hebben 
zich bij de mening van Post aangesloten. 
3 Zie litteratuur onder Tenhaeff. 
4 Tenhaeff p. 14 s. 
6 Cf. Mans 4, p. 58, n. 1 : 'Men leze de zinsnede "que est sita . . . Everhardus, dum . . . " , als volgt: "(in) 
villa juris nostri nuncupante Heliste, que est stta m pago Batuvia, in ipso loco Manchaime, quantumcumque ibi 
habuit vel possedit Everhardus, dum . . . " . Dat een betrekkelijke bijzin aan het zelfstandig naamwoord, waar 
hij zich op betrekt, vooraf gaat, komt meer voor'. Het zou van belang zijn andere dergelijke zinswendingen uit 
oorkonden te kennen. Johanna Mans heeft echter in verband daarmee ten onrechte gewezen op een passage in 
oorkonde Muller - Bouman nr. 48, d.d. 8 Juni 777 (zie A. Johanna Mans, De plaats der parochiekerk in Dore
stad, in de 'villa' Wijk en in de stad Wijk bij Duurstede, Jaarboekje van 'Oud-Utrecht' 1950, p. 68, n. 1 en 
Mans 4, p. 58, n. 1), aangezien zij de laatstgenoemde oorkonde ongetwijfeld niet juist heeft gelezen (mede
deling van Dr. L. S. Meihuizen te Amersfoort, die binnenkort in een artikel over Dorestad nader op deze 
kwestie zal ingaan). 
* Cf. Mans 2, p. 298, n. 1 en -4, p. 58, n. 1; supra η. 5. 
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De inhoud, de woorden en de constructie van de eerste zin komen gedeeltelijk overeen 
met die van de tweede; 'villam etc.' maakt in de tweede zin deel uit van het object, van 
datgene wat door Karel Martel geschonken wordt en is als zodanig het eerst vermeld. 
Hieruit mag men de conclusie trekken, dat 'wV/d' in de eerste %in zeer waarschijnlijk ook 
tot het object behoort. 

Een daarmee enigszins vergelijkbare objectsvorm is te vinden in oorkonde Muller-
Bouman nr. 48, van 8 Juni 777; daarin schenkt Karel de Grote o.a. de villa Leusden 
aan de St. Maartenskerk in het Oude Trecht. Een gedeelte van de tekst luidt als volgt: 
'. . . . donamus ad basilicam sancti Martini, que est constructa Traicelo Veteri . . . . , 
u b i . . . . Albricus presbiter . . . . preesse videtur, hoc est villa nostra nuncupante Lisiduna 
in pago, qui vocatur Flethite . . . ., cum omni integrità te . . . ., omnia ex omnibus, 
quantumeumque Vuiggerus . . . . ibidem . . . . tenuit '1 . 

Er is nog een bezwaar in te brengen tegen de opvatting, dat Karel Martel in 726 aan 
de basiliek van St. Salvator en St. Maria te Marithaime (Eist) in de Betuwe de villa 
Eist en andere goederen van Everhard in deze gouw heeft geschonken. Wanneer men 
verschillende schenkingsoorkonden met elkaar vergelijkt, speciaal die welke ongeveer 
in dezelfde tijd zijn opgesteld als Muller - Bouman nr. 36, d.d. 9 Juni 726, dan blijkt, 
dat de daarin gebruikte zinswendingen meestal sterk op elkaar lijken. In dit verband 
willen we de aandacht vestigen op de constructies met quantumeumque in de termino
logie van de schenkingsakten. Volgens Muller-Bouman, Post en Johanna Maris zou 
het object van de eerste door ons geciteerde zin uit de oorkonde d.d. 9 Juni 726 enkel 
het volgende zijn: 'quantumeumque ibi habuit vel possedit Everhardus', dus een 
objectszin ingeleid door quantumeumque. Uit de teksten van schenkingsoorkonden uit 
de vroege middeleeuwen blijkt echter niet alleen, dat wanneer de term quantumeumque 
daarin gebruikt is, deze dan de inleiding vormt van een zin, die als object van een hoofd-
verbum, dat de schenking uitdrukt, het geschonkene vermeldt, maar tevens, dat aan de 
door quantumeumque ingeleide objectszin steeds een 'aankondiging' in de vorm van 
'hoc est' voorafgaat en/of - als een soort antecedent - een algemene benaming van het 
schenkingsobject; quantumeumque is vooral gebruikt ter inleiding van een nadere be
paling, uitwerking of krachtiger formulering van wat er geschonken wordt en reeds 
tevoren genoemd is. Wanneer de interpretatie van Post en Muller- Bouman juist zou zijn, 
gaat er geen 'aankondiging' of 'antecedent' aan de zin met quantumeumque vooraf; 
dit moet op zijn minst zeer ongewoon genoemd worden. Mede om deze reden is het 
o.i. duidelijk, dat de zinsnede 'villa juris nostri, nuncupante Heliste, in ipso loco 
Marithhaime' het object en de objectszin met quantumeumque inleidt. 

Uit het bovenstaande moet men wel de conclusie trekken, dat in de oorkonde van 
9 Juni 726 een schenking wordt gedaan aan een kerk, die aan de Salvator gewijd is en 
waarvan de ligging niet wordt aangeduid2. Met Tenhaeff3 zijn we van mening, dat 

1 Cf. Muller - Bouman p. 27 s., nr. 37 (d.d. 20 October 726): '. . . . donamus . . . . donatumque in perpetuum 
esse volumus, hoc est: aecclesiam, quae constructa est . . . . ' . 
2 Het feit, dat in de oorkonde - volgens onze interpretatie - de plaats van de kerk niet wordt meegedeeld, kan 
niet als argument tegen onze opvatting worden gebruikt. Cf. Muller - Bouman p. 20, nr. 27: '(718) Februari 23. 
De hofmeier Karel (Martel) schenkt aan de kerk van St. Petrus en St. Paulus (te Echtemach) zijn erfgoed in 
de villa Bollendorf'; Muller - Bouman p. 33, nr. 40: '(751 Dec. 13 -754 Juni 5.) Koning Pippijn bevestigt de 
St. Maartenskerk (in de wijk Trecht) in het bezit van immuniteit voor al hare goederen'. 
s Tenhaeff p. 1 j . 
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met deze kerk enkel de Salvatorskerk van Utrecht, de kathedraal van Wilhbrord, be
doeld kan zijn; deze was immers zo bekend, dat ze geen plaatsaanduiding nodig had. 
Een tweede conclusie is, dat uit de oorkonde helemaal niet blijkt, dat er in 726 reeds 
een kerk was te Marithhaime 1-Elst. Hoogst waarschijnlijk is de eerste kerk te Eist 
gebouwd, nadat Karel Martel aan Willibrord de voormalige goederen van Everhard 
had geschonken en nadat Willibrord Werenfried naar Eist had gezonden om daar het 
geloof te prediken. Deze Werenfried was uit Engeland afkomstig en een volgeling 
van Willibrord 2 ; hij zal de eerste kerk in Eist gebouwd hebben 3, een bisschoppelijke 
eigenkerk, gesticht vanuit de Salvatorskathedraal van Utrecht, waaraan in 726 door 
Karel Martel de villa Eist geschonken was ten behoeve van Willibrord. 

Het leven van Werenfried, dat door een anonymus vele jaren na diens dood is ge
schreven *, vermeldt niet, dat er in Eist reeds een kapel of kerk stond, toen Weren
fried door Willibrord naar die plaats werd gezonden. Wel zegt de anonymus, dat 
Werenfried korte tijd nadat Eist door Karel (Martel) aan Willibrord was geschonken, 
van deze laatste de opdracht kreeg m Eist het geloof te verkondigen en dat hij daar de 
heidense godsdienst uitroeide, de plaats aan de bescherming der heiligen toevertrouwde 
en het volk door zijn prediking heiligde 6. Uit de vita krijgt men de indruk, dat het 
christendom in Eist is gekomen na 726, en wel door de prediking van Werenfried. 

H E T P A T R O N A A T VAN D E K E R K VAN E L S T 

Hardenberg β heeft zich ten aanzien van de oorkonde van 9 Juni 726 bij de mening 
van TenhaefF aangesloten; zijn argumenten zijn echter niet alle even sterk. We willen 
in dit verband speciale aandacht schenken aan de kwestie van het patronaat van de 
kerk te Eist. 'In de eerste plaats was St. Werenfridus en niet St. Salvator de patroon 
van de kerk te Eist, terwijl de St. Salvatorskerk te Utrecht de oorspronkelijke bisschops
zetel is geweest', zegt Hardenberg, wanneer hij uiteenzet waarom hij de mening van 
Tenhaeff kan bijvallen; cf. de volgende woorden van Tenhaeff7: 'Er is wel een kerk 
te Eist. Maar deze draagt de naam van den Heiligen Werenfried. En daar Werenfried 
een van Willebrords medewerkers is geweest, weten wij dus zeker, dat de kerk in de 
villa Eist, die door de oorkonde van 726 niet wordt genoemd, eerst is ontstaan door 
de detachering . . . . van een van Willebrords medewerkers, wonende en verblijvende 
in de Salvatorsbasiliek te Trecht, naar die pas geschonken villa Eist'. Het bovenstaande 
argument is op zichzelf met betrekking tot de interpretatie van de oorkonde van geen 
waarde e. 

1 Volgens Tenhaeff (p. 15) is Manthaime de oude benaming van de tegenwoordige buurschap Merm onder 
Eist; cf. echter Hardenberg ι, p. 35 s. en Maris 4, p. 58, η. ι. 
2 Cf. Vita Werenfridi р. юг, ι. 
9 Cf. Tenhaeff p. 15 en ter Kuile p. jo. 
4 Cf. Vita Werenfndi, Commentanus praevius p. 101 s., 7. 
6 Vita Werenfndi p. 102, 2. 
β Hardenberg ι, p. 33. 
' Tenhaeff p. 15. 
8 Cf. ter Kuile p. 49. We willen met nalaten hier nog enige 'argumenten' te vermelden, welke ten onrechte 
tegen de opvatting van Muller - Bouman en Post zijn aangevoerd. Tenhaeff p. 15 • 'En om nu het bewijs te comple
teren veroorloof ik mij alleen nog te wijzen op den proost van Eist, die Domheer zijn moest, en op de onder
werping van Eist aan het kathedraal-kapittel.... '. Mans 3, p. 304 s. : 'Dat men bij de schenking van Karel 
Martel inderdaad te doen heeft met een gift aan den bisschopszetel van Utrecht, kan men betwijfelen, wanneer 
men zich bij de lezing van de oorkonde beperkt tot de door mij als ietwat duister bestempelde zinsnede, welke 
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Wanneer men - o.i. terecht - aanneemt, dat Werenfried de eerste kerk te Eist ge
sticht heeft, kan men zich afvragen, welke titel die kerk gehad heeft tijdens het leven 
van Werenfried. Het staat natuurlijk vast, dat Werenfried niet de eerste patroon kan 
zijn geweest. 

Zoals gezegd, is het de mening van Post 1 , dat de (oudste) kerk van Eist aan de Sal
vator en verscheidene heiligen gewijd was en als zodanig in de oorkonde van 726 ge
noemd is. Daarnaast wijst Post er echter op, dat in de latere middeleeuwen Werenfried 
de patroon was van de kerk van Eist 2 . Er bestaat verder een oorkonde van 896 3, 
waarvan het regest bij Muller-Bouman 4 als volgt luidt: 'Koning Zwentibold laat, op 
verzoek van bisschop Odilbald, Odburg, eene hoorige van de kerk te Eist, vrij'. In 
de tekst is o.a. te lezen: ' . . . . episcopus . . . . deposcens, ut unam e famule jure ecclesie 
sancti Martini in Eiste, Odburg videlicet, liberara ac ingenuam fecissemus'. 

Volgens P o s t 6 behoeft men op grond van deze oorkonde niet aan te nemen, dat 
St. Maarten m 896 de patroon was van de kerk in Eist. Hij heeft de door ons geciteerde 
zinsnede als volgt verklaard: 'Daar de kerk van Eist een bisschoppelijke eigenkerk was, 
kon de familia aldaar genoemd worden naar St. Maarten te Utrecht, omdat ze rechtens 
tot St. Maarten m Utrecht behoorde, n.l. een hoorige hoorende tot de bezittingen, die 
het bisdom van St. Maarten in Eist had'. Dezelfde mening is Johanna Maris * toegedaan: 
'Dat de Eister kerk of kapel in het einde der 9de en het begin der 10de eeuw St. Maarten 
tot patroonheilige gehad heeft, lijkt mij onbewezen. De St. Maartenskerk, aan welke 
de horige vrouw te Eist, Odburg, tot haar ontslag uit de dienstbaarheid, behoorde 
(in 896), was niet de kerk van Eist, maar de Domkerk te Utrecht of naar het toenmalige 
spraakgebruik "de kerk van Utrecht", d.w.z. het bisdom Utrecht ' 7 . Het bovenstaande 
is geschreven tegen Taminiau, volgens wie de kerk van Eist door de stichter aan St. 
Salvator is toegewijd, maar in 896 en tot aan de latere middeleeuwen St. Maarten als 
patroon heeft gehad 8. 

loopt van "Idcirco trado . . . ad infideles se sociavit"; doch wanneer men het verdere gedeelte van den tekst 
nader beschouwt en wel de zinsnede "ea ratione. . . pro remedio anime mee", zal men opmerken, dat het 
bisschop Wilhbrord is, die het gcschonkcnc voor zich en zijn opvolgers in eigendom verkrijgt Er is echter 
aan toegevoegd, dat zulks geschiedt onder den last om ter plaatse, nl. Eist, bij te dragen tot bevordering van 
het zieleheil van Karcl M a r t e l . . . . (cf. supra ρ 199). Aan dezen last heeft bisschop Willibrord gevolg gegeven 
door de kerstening van Eist en omgeving op te dragen aan Werenfried'. Mans 4, p. 57. '. . . . Karel Martel een 
omvangrijk gotderen-complcx te Eist in de Overbctuwe . . . overdroeg aan (aarts-)bisschop Willibrord en zijn 
opvolgers om de baten ter plaatse ("ibidem"), d i. te Eist, te doen strekken tot bevordering van het zieleheil 
van den schenker. Op den verkrijger rustte dus de plicht ervoor te zorgen, dat er in Eist een Christelijke kerk, 
althans een bidplaats ("oratorium"), werd opgericht en in stand gehouden'. Mans 4, p. 58: 'De niet al te hel
dere redactie van de schenkingsoorkonde heeft aanleiding gegeven tot de misvatting, als zou de Sint Salvator-
kerk een destijds reeds te Eist aanwezige Christelijke basiliek geweest zijn. Dit is niet alleen in strijd met de 
strekking van het stuk in zijn geheel, maar evenzeer met het feit, dat Werenfried in opdracht van Willibrord 
te Eist het Christendom bracht en daar na zijn dood als de oprichter der parochie vereerd werd. Bovendien 
heeft er de eeuwen door een verhouding van ondergeschiktheid van de Eister kerk tot de kathedrale kerk te 
Utrecht bestaan: omstreeks 1342 noemt Mr. Hugo Wstinc, die het Rechtsbock van den Dom samenstelde, 
de kerk van Eist onder de "capelle nostre" (ingelijfde kerken) van de Domkerk'. 
1 Post p. 12, n. z. 
4 Cf. S. Muller Hzn., De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, I, het bisdom Utrecht, 's-Gravenhage 1921, 
p. 434; Mans 4, p. 61 s. 
3 Muller - Bouman nr. 89, p. 96. 
* De regesten bij Muller p. 45, nr. 24 en Brom I, p. 17, nr. 84 komen hiermee overeen. 
* Post ρ 13. 
* Mans 2, p. 298 s. 
' Cf. Mans 4, p. 62: 'Wij hebben hier m 1. te maken met een vrouw, die horig was in den hof te Eist en als 
zodanig lid was van de "familia" van Sint Maarten, den patroon van het bisdom Utrecht'. 
β Cf. Taminiau p. 23 en 26. 
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Wanneer men er van overtuigd is, dat in de oorkonde van 726 geen Salvatorskerk te 
Eist vermeld wordt, is het geenszins noodzakelijk de oorkonde van 896 te lezen volgens 
de opvatting van Post en Johanna Maris. Er is dan geen enkel bezwaar om de tekst van 
de laatstgenoemde oorkonde op de meest voor de hand liggende wijze te interpreteren. 
We zijn daarom van mening, dat in 896 St. Maarten de patroon van de kerk van Eist 
was. Aangezien men in de oorkonde van 896 volgens onze opvatting de eerste ver
melding aantreft van de patroonheilige van de kerk van Eist, mag men aannemen, dat 
de oudste kerk aan St. Maarten is toegewijd. Zeker tot het einde van de 9de eeuw, ver-
moedeüjk tot in de tijd van bisschop Balderik 1, is St. Maarten de patroon van de kerk 
van Eist gebleven; in de 10de eeuw, tijdens Balderik, is o.i. zijn plaats ingenomen door 
St. Werenfried. 

Johanna Maris, die ten aanzien van de oorkonde van 726 de mening van Tenhaeff 
en Hardenberg deelt, heeft eens vermoed, dat de kerk van Eist aanvankelijk St. Petrus 
als patroon heeft gehad 2. Deze onderstelling was nagenoeg zonder grond; de enige 
basis hiervoor werd gevormd door een mededeling van Taminiau3. In haar artikel over 
de Sint Werenfriedskerk te Eist en de daarmede verbonden stichtingen heeft Johanna 
Maris (4, p. 60 s.) geschreven, dat het niet uitgesloten lijkt, dat de H. Tbeda de oor
spronkelijke patroonheilige van Eist is geweest. Haar redenering is daarbij als volgt. 
Op de plaats, waar het (hoog)altaar van de oudste kerk van Eist heeft gestaan, bevond 
zich in 1444 het altaar van de H. Thecla, maagd. Door Geus ingen Nulandt is op 23 Maart 
1444 ter 'eere des Almachtigen Godts, der Heyliger Juncvrouw maget Maria, sijnre 
Lieve Moeder, allen engelen ende der heyligen Ste. Andries, apostell, ende Sunte 
Bernart, confessor,' een vicarie gesticht 'opten altaer, dat eerst verheven was ende ge
sticht in t middell van der kereken van Eist voor den choer in der beeren der Heyliger 
Juncvrouwe St. Tekelen' 4. 'Gelet op het jaartal 1444, moet het Sint Tecla-altaar er al 
gestaan hebben toen de kerk nog niet in Gothischen trant verbouwd was '5 . Johanna 
Maris neemt zonder meer aan, dat met de 'Juncvrouwe St. Tekelen' de grote 'Aposto
lica' en 'Protomartyr' onder de vrouwen, de H. Thecla uit Seleucia in Klein-Azië be
doeld is, ofschoon er verscheidene heiligen zijn, die Thecla heten e, en zegt vervolgens : 
'Nu is het bekend, dat Willibrord ten behoeve van zijn altaarwijdingen uit Rome een 
verzameling reliquieën van apostelen en martelaren heeft medegebracht7. Het lijkt mij 
dus niet uitgesloten, dat hij voor Eist een reliek van de Heilige Tecla bestemd heeft en dat 
zijzelf de oorspronkelijke patroonheilige van Eist is geweest. Het zal toch geen toevallige 
samenloop zijn, dat het altaar, dat later in de Romaanse en de Gothische kerk op den 
grondslag van het hoogaltaar van het kerkje uit den tijd van Willibrord en Werenfried ge
plaatst was, aan Sint Tecla was gewijd'. 

1 Cf. infra p. 206 ss. 
2 Cf. Maris 2, p. 298. 
3 Taminiau p. 14: 'Naar men wil werd de kerk van Eist en het altaar door Willibrord ingewijd. In den altaar-
steen werden de reliquieën neergelegd die Willibrord uit Rome had meegebracht en volgens de overleveringen 
uit gedeelten van het gebeente van St. Petrus bestonden'. In verband hiermee zegt Taminiau verder, dat het 
hoogaltaar der St. Werferdsker/t te Eist in de middeleeuwen aan St. Petrus was toegewijd (cf. Taminiau p. 14, 34 en 
j i jz ie ook Maris ι, p. 166 en -4, p. 75 en 77); deze mededeling kan bezwaarlijk juist zijn. 
4 Cf. Maris 4, p. 123 s., bijlage IV. 
6 Maris 4, p. 61. Cf. infra p. 207. Ook in stukken van ca. 1483 en 1507/08 wordt het altaar van St. Thecla 
genoemd; cf. Maris 4, p. 75 en 116. 
• Cf. o.a. Cabrol- Lcclercq XV, kol. 2234 s., s.v. Thèclc (Sainte) en M. Buchberger, Lexikon für Theologie 
und Kirche (1-Х, Freiburg im Breisgau 1930-1938) X, kol. 28, s.v. Thcda. 
' Cf. Alcuin, Vita Willibrordi 7 en Beda, Hist. eed. V, 11. 
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Ofschoon het niet mogelijk is, de opvatting van Johanna Maris ten aanzien van het 
door haar veronderstelde St. Thecla-patronaat te weerleggen, kunnen er toch wel ver
scheidene bezwaren aangevoerd worden tegen haar redenering, op grond waarvan men 
deze o.i. als gewrongen en te weinig gefundeerd dient af te wijzen. 

Natuurlijk kan het wél heel goed een toevallige samenloop zijn, dat het altaar van 
St. Thecla in de romaanse en gothische kerk op de grondslag van het hoogaltaar van 
de oudste kerk was geplaatst. Een altaar in het schip van een romaanse of gothische 
kerk aan de O. zijde, vóór de overgang van het schip naar het (hoger gelegen) koor (met 
het hoofdaltaar), is beslist geen uitzonderlijk verschijnsel, integendeel. Het feit, dat in 
1444 in de kerk van Eist op de bovenvermelde plaats een altaar van St. Thecla stond, 
is niet voldoende om een zekere continuïteit te mogen aannemen met betrekking tot 
'de heilige van dat altaar' en het patronaat van de oudste kerk. Het Thecla-altaar van 
(vóór) 1444 behoeft volstrekt niet te duiden op een tot in de 8ste eeuw teruggaande 
traditie in de verering van de H. Thecla te Eist. 

In de stichtingsbrief van 1444 wordt gesproken van een altaar, dat verheven (d.i. 
opgericht) en gesticht was ter ere van St. Thecla. Dit impliceert echter geenszins, dat 
in het altaar (altaarsteen) een reliek van St. Thecla was geborgen; het is heel goed 
mogelijk, dat de vermelding van 'St. Tekelen' ten aanzien van het altaar enkel en alleen 
betrekking heeft op een beeld van St. Thecla, dat geplaatst was op het altaar. Van de 
heilige, ter ere van wie een altaar gesticht (gewijd) is of naar wie een altaar genoemd 
wordt, behoeft helemaal geen reliek in dat zelfde altaar gesloten te zijn, en meestal was 
en is dat ook niet het geval. 

Het is verder wel zogoed als uitgesloten, dat Willibrord uit Rome een reliek van 
St. Thecla heeft meegebracht, althans wanneer men onder deze Thecla de heilige uit 
Seleucia verstaat. We weten niet, van welke heiligen Willibrord relieken uit Rome heeft 
meegenomen, maar men moet wel aannemen, dat hij in de eerste plaats relieken van 
martelaren uit Rome heeft meegebracht. 

De H. Thecla is in onze streken als kerkpatrones niet bekend. Een Thecla-kerk te 
Eist in de tijd van Willibrord zou een grote uitzondering zijn geweest. De verering 
van de groie H. Thecla lijkt zich vooral in de latere middeleeuwen over West-Europa 
verbreid te hebben 1. Het in de stichtingsbrief van 1444 genoemde altaar van St. Thecla 
is veel minder uitzonderlijk, wanneer men aanneemt, dat het is voortgekomen uit de 
verering van deze heilige in de latere middeleeuwen, dan wanneer men het verklaart 
uit en in verband brengt met een hypothetische door Willibrord aan haar gewijde kerk 
te Eist. 

DE OORKONDE VAN 726 EN DE OPGRAVINGSRESULTATEN 

Glazema heeft in de voorlopige verslagen van de opgraving te Eist herhaaldelijk ge
schreven, dat de bekende oorkonde van 726 betrekking heeft op een kerk, die reeds 
in 726 te Eist bestaan moet hebben. Hij heeft zich dus aangesloten bij de mening van 
Post 2. Een archaeologisch bewijs voor deze opvatting is door hem echter niet geleverd 
en kan ook niet geleverd worden. De argumenten, die Glazema van archaeologische 
zijde heeft aangevoerd, zijn hoogst onvoldoende en geenszins overtuigend. De onder
zoekingen te Eist hebben niet het onomstootbaar bewijs geleverd, 'dat ten tijde van de 
1 Cf. Acta Sanctorum Septcmbris VI, Antwcrpiae 1757, p. 56} ss. 
2 Cf. o.a. Glazema 8, p. 22. 
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tot standkoming van bovengenoemde oorkonde er reeds een stenen kerkgebouw (in 
Eist) aanwezig was ' 1 . De mededeling van Glazema, dat de oudste kerk 'naar de vorm 
moeilijk anders gedateerd kan worden dan vóór het jaar 1000, d.w.z. in de Karolin
gische periode'2 , is geen bewijs voor het feit, dat deze kerk reeds vóór 726 bestaan 
heeft 3. Uit de gegevens, welke de opgraving heeft opgeleverd, kunnen geen argu
menten worden geput voor een datering van de oudste kerk vóór of kort ná 726; noch 
het metselwerk, noch de plattegrond van de eerste kerk en evenmin de mobiele vondsten 
geven in dit opzicht enig houvast4. Wanneer men aanneemt, dat de tweede kerk Б van 
Eist tot stand is gekomen ten tijde van bisschop Balderik (918-976), moet de oudste 
kerk gebouwd zijn vóór het midden van de 10de eeuw e. 

Zoals we reeds gezegd hebben, heeft het eerste kerkgebouw behoord tot de zaal
kerkjes met versmald, recht gesloten koor. Over de datering van dit kerktype is niet 
veel met zekerheid te zeggen. Uit de opgravingen, die na de oorlog in Limburg, Noord-
Brabant en Gelderland zijn verricht, is gebleken, dat de eenbeukige zaalkerk met ver
smald, recht gesloten koor tot de 13 de eeuw in die streken de dorpskerk bij uitstek 
is geweest7. Aan de kerkbouw in steen is dikwijls een stadium van houtbouw vooraf
gegaan; dit kon in Eist worden overgeslagen, omdat er een grote hoeveelheid stenen 
bouwmateriaal voorhanden was 8. 

Ofschoon er over de datering van de oudste bij de opgraving te Eist gevonden kerk 
heel weinig zekerheid bestaat, mag men wel zeggen, dat het 'volstrekt niet onmogelijk' 
is, 'dat het kerkje van periode I uit de tijd van St. Willibrord en St. Werenfried dag
tekent, dus uit de 8ste eeuw' *, echter niet zozeer op archaeologische, als wel op his
torische gronden; de historische gegevens wijzen er op, dat de eerste kerk van Eist 
gebouwd is na 726. 

In de resultaten van de opgraving te Eist is dus geen argument te vinden ter staving 
van de mening van Post, Taminiau e.a., volgens wie er, op grond van de oorkonde van 
726, in dat jaar reeds een kerk stond te Eist. Het is even onjuist, wanneer de archaeoloog 
de oudste kerk vóór 726 dateert door middel van een verkeerde interpretatie van de 
oorkonde, als wanneer de historicus gebruik maakt van een verkeerde interpretatie van 
de resultaten der opgraving om daarmee de opvatting van Tenhaeff ten aanzien van de 
oorkonde te weerleggen 10. 
1 Cf. Glazema 3. ' Cf. Glazema 3. 
3 Cf. Glazema 4, p. 109, waar de oudste kerk voorlopig in de 8stc eeuw gedateerd is; Glazema 5, p. 383 : daar 
wordt het metselwerk van de oudste kerk dateerbaar genoemd 'omstreeks de 8e, mogelijk 9e eeuw'; Glazema 7, 
p. 102: 'De eerste kapel kan niet vroeger gebouwd zijn dan de komst van de H. Wercnfridus in de Betuwe, 
Werenfridus sterft in 760' en p. 103 : ' . . . . de prae-Romaanse, vermoedelijk 8ste ceuwse kerk . . . . ' ; Glazema 8, 
p. 23 : 'Deze onderzoekingen . . . . hebben . . . . aangetoond, dat er in de achtste eeuw te Eist een kerk bestond 
. . . . " en p. 31 : ' . . . . de prae-Romaanse, vermoedelijk 8ste eeuwse kerk . . . . ' . 
4 Cf. Glazema 8, p. 23 : 'Voor de bepaling van de ouderdom van het eerste kerkgebouw te Eist staan geen 
vondsten ter beschikking, met het gevolg, dat wij onze toevlucht moeten nemen tot een relatieve chronologie'. 
' Cf. infra p. 207 ss. " Cf. Glazema 7, p. 102. 
7 Cf. P. Glazema, Oudheidkundige opgravingen in door de oorlog verwoeste Limburgse kerken. Publications 
84, 1948, p. 197-279; P. Glazema, Vorm en oorsprong van de rcchtgeslotcn zaalkerk. Publications 85, 1949, 
p. 173-198; Glazema 8; Halbertsma. 
8 Cf. Glazema 5, p. 383. · Ter Kuile p. 62. 
10 Zie Nicrmeyer p. 15 5, n. 5 3 : 'Tenhaeff wist niet, wat wij thans weten, n.l., dat er in Eist geen gewoon dorps
kerkje stond, maareen Romeinse tempel, die was heringericht tot een christelijk heiligdom, wellicht reeds door 
Werenfried, de metgezel van Willibrord; een zeer bijzondere cultusplaats dus, die een aanzienlijke bcgiftiging 
wettigde. Een noodzaak om met Tenhaeff de tekst van de oorkonde voor bedorven te houden is er nu niet meer'. 
We menen hier naar aanleiding van het bovenstaande te mogen volstaan met de opmerking, dat er volstrekt 
niets bekend is van een tot christelijk heiligdom heringerichte tempel te Eist. 
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В. D E L A T E R E M I D D E L E E U W S E B O U W P E R I O D E N 

De oudste kerk van Eist is na verloop van tijd vergroot. In de tweede periode is 
het schip in W. en O. richting verlengd; de breedte bleef gelijk aan die van het schip 
van de eerste periode. Aan de O. kant werd bovendien een rechthoekige crypt 1 aange
bouwd, waarvan de N. muur voor een aanzienlijk gedeelte bewaard is gebleven in de 
N. muur van het koor der gothische kerk. Deze crypt was inwendig ongeveer 9,20 χ 
8,8o m groot; ze is vanuit het schip toegankelijk geweest via twee doorgangen met 
trapjes in de W. muur. De totale lengte van de vergrote kerk bedroeg ± 40,50 m. 

In de crypt zijn twee W. O. lopende funderingen gevonden, waarop een aantal pijlers 
gestaan heeft. Deze pijlerfunderingen zijn later gebouwd dan de buitenmuren van de 
crypt, aangezien men aan de O. zijde duidelijk kan constateren, dat ze zijn aangebracht 
tegen de bepleistering aan de W. kant van de O. buitenmuur. 

In de grotendeels bewaard gebleven N. muur van de crypt kan men twee perioden 
onderscheiden; daarin is nl. een aantal zeer smalle vensters vervangen door een kleiner 
getal grotere vensters. Bovendien is daar te zien, dat de crypt overdekt moet zijn geweest 
door een vlakke houten zoldering. 

De crypt is in later tijd naar het Oosten uitgebreid met een ± 13 m lange, een-
schepige ruimte, die aan de O. kant versmald en recht gesloten is geweest; in het midden 
van het meest W. deel van deze ruimte is de rest gevonden van een 2,45 m lange, zich 
van N. naar Z. uitstrekkende fundering, waarop vermoedelijk een altaar gestaan heeft. 

Van de gothische kerk is de sacristie het oudste deel; deze is gebouwd in 'periode IV', 
volgens ter Kuile in de 14de eeuw. Rond het midden van de 15de eeuw zijn, zo zegt 
ter Kuile, het romaanse koor en de crypt afgebroken en is het koor van de gothische 
kerk gebouwd ^ iets later zijn het schip en de toren gereed gekomen (periode V). Een 
opschrift in het portaal aan de Z. zijde, boven de doorgang naar de kerk, vermeldt het 
jaartal 1484 3. 

Zowel ter Kuile als Glazema 4 zijn van oordeel, dat het niet onverantwoord is de 
tweede middeleeuwse bouwperiode toe te schrijven aan de 15 de bisschop van Utrecht, 
Baldericus of Balderik (918—976). Onder diens bestuur zou de kerk van Eist vergroot, 
of liever nagenoeg geheel vernieuwd zijn 6. In de tweede periode is nl. waarschijnlijk 
enkel nog gebruik gemaakt van de oude N. en Z. muur van het schip van de eerste kerk; 
tegelijkertijd zou toen de crypt in haar oudste vorm zijn gebouwd, d.w.z. met de vele 
kleine vensters en zonder dat de rechthoekige ruimte door twee rijen van pijlers in 
drieën werd verdeeld. 

De door Glazema * vermelde scherven van Badorfer aardewerk, die in de fundering 
van de O. muur der crypt (in haar oudste vorm) zijn gevonden 7, leveren een terminus 
post quem voor de bouw van de crypt; dit soort aardewerk is gefabriceerd vanaf het 

1 Cf. ter Kuile p. 5 5 s. en Glazema 7, p. 99 s. en -8 , p. 23 ss. 
2 'Het koor zal voltooid zijn vóór 1451, toen de kerk nieuwe statuten ontving, mogelijk iets eerder, omstreeks 
1444' (Maris 4, p. 65 ; cf. supra p. 204 s.). 
3 Voor een uitvoerige beschrijving van wat hier slechts even is aangeduid, verwijzen we speciaal naar ter Kuile 
p. 52 ss. en verder naar Glazema 7, p. 99 ss. en - 8 , p. 23 ss. 
4 Cf. ter Kuile p. 63 ; Glazema 7, p. 101 en -8 , p. 28. 
4 Bij die gelegenheid is vermoedelijk St. Werenfricd patroon van de kerk geworden; cf. infra. 
• Glazema 7, ρ. ιοί en -8, p. 28. 
' Deze scherven zijn verloren geraakt. 
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laatste kwart van de 8ste tot in het derde kwart van de 9de eeuw 1. De mobiele vondsten 
verschaffen overigens geen enkele mogelijkheid om een van de middeleeuwse bouw
perioden te dateren. 

Volgens de middeleeuwse traditie 2 zou bisschop Balderik door een mystieke open
baring het gebeente van enige heiligen, onder wie St Werenfned, hebben gevonden 
en dit plechtig 'verheven' hebben. Van Heussen vertelt niet alleen, dat Balderik Weren-
frieds gebeente heeft verheven, maar ook, dat hij in de kerk van Eist een college van 
acht kanunniken heeft opgericht, een proosdij en een kapittel3. 

D E ' S T E E N V A N B A L D E R I C U S ' 

De bijzondere betrekking, waarin Balderik volgens de traditie heeft gestaan tot de 
kerk van Eist4 , wordt geaccentueerd door een steen met inscriptie, welke 'in 1857 
bij de reparatie der kerk, aan een ouden, overgemetselden ingang aan de zuidzijde ont
dekt' is. 'Vermoedelijk zit het eerste afgebrokene stuk van dezen belangrijken steen, 
nog in den muur ingemetseld; want behalve dit stuk werd er slechts nog een van de 
drie of vier uitgebroken, zijnde de anderen blijven zitten en wederom door den voor
muur digtgemetseld. Mögt men opnieuw ook de overige brokstukken nog onder
zoeken!' s . De kerkvoogden hebben deze steen in 1858 met een hardstenen gedenk
plaat laten mmetselen in de O. muur van het gothische koor e. Helaas is hij bij de ver
woesting van de kerk op het einde van de laatste oorlog zwaar beschadigd De resten 
bestaan thans uit drie aan elkaar passende stukken; van het vóór 1944 zichtbare op
schrift is nog slechts een klein gedeelte over ' . 

Om de verschillende conclusies, die men uit de inscriptie heeft getrokken, willen we 
de met de steen samenhangende problemen uitvoerig bespreken. 

De steen is van kalksteen, en wel van dezelfde soort als waarvan de kalkstenen 
bouwonderdelen van tempel II zijn gemaakt8. De inscriptie dateert ongetwijfeld uit de 
middeleeuwen. Onder de bouwfragmenten, die tot de middeleeuwse kerken gerekend 
moeten worden, bevindt zich verder geen enkel stuk, dat van dezelfde soort kalksteen 
is 9. De conclusie ligt dus voor de hand, dat we ten aanzien van deze stenen plaat te 
maken hebben met in de middeleeuwen secundair verwerkt, Romeins bouwmateriaal10. 
Vermoedelijk heeft de plaat primair gediend ter bekleding van het podium van tempel 
II1 1 . In de christelijke tijd is hij gebruikt als onderdeel van de mensa oí altaarsteen van. 

I Cf ρ 76, vondstnr ηοΜ 
8 Cf Века en Heda, Buchelius ρ 34 en 79, van Heussen Ι, ρ ziz (van Heusscn - van Rijn Π, ρ 438), Vita 
Werenfndi, Commcntarms praevius ρ ιοί , 4 
3 Van Heussen Ι, ρ 282 (van Heussen-van Rijn II, p. 437 s ) Overhel 'kapittel' van Eist, zie Mans ι, ρ 165 s ; 
-2, ρ 299,-4. Ρ 63,6555 en 87 s Cf infra ρ 217, η з 
* Het is ons niet bekend, waarop de volgende mededeling van Hardenberg (ι, ρ зз) berust 'Luidens de middel
eeuwse traditie zou de aan Werenfned gewijde kerk te Eist door bisschop Baldcnk bi) de verheffing van 
het gebeente van dezen heilige zijn gesticht ' 
5 Budding ρ 11 Zie ook het naschrift op p. 227 ss. 
β Cf Taminiau ρ 23 en afb tegenover ρ го, Buddingh ρ i i en infra ρ 228 s. 
' Zie pi зіа, 31e en 39, 4 PI 316 is een gedeeltelijke reproductie van een foto, die vóór de verwoesting van 
de kerk in opdracht van J L L Taminiau gemaakt is 
β Voor een gedeeltelijke beschrijving, zie ρ Ij5. 
• Cf ρ 160 
1 0 Cf de vondstnrs 384 en 386 p. 154 s. en pi 39, zen 3 Over christelijke altaren, die gemaakt zijn van antieke 
bouwfragmenten, zie Braun ι, Ι, ρ 117 ss 
I I Cf ρ ібг en 211, zie echter ook p. 166. 
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een altare fixum en is er aan de voorzijde een inscriptie ingebeiteld; dat de steen een 
gedeelte van een altaarsteen is geweest, blijkt duidelijk uit het kruisje, dat op de boven
zijde, rechts, is ingehakt1. De complete mensa zal men aan de bovenzijde minstens van 
vier kruisjes, op de vier hoeken, hebben voorzien; wellicht heeft zich midden op de 
bovenkant ook nog een kruisje bevonden 2. Aangezien de steen aan de twee zijkanten 
vlak bewerkt is, volgt uit het bovenstaande, dat de mensa minstens uit twee naast 
elkaar gelegen platen heeft bestaan 3 en dat de steen, van voren gezien, tot het meest 
rechtse deel van de mensa heeft behoord. Dit wordt bevestigd door de inscriptie, die 
aan de linkerzijde oorspronkelijk groter moet zijn geweest, en misschien ook door wat 
er te constateren is aan de onderzijde van de steen. Daar is nl. een ^ 1,5 cm diepe, 
3-5 cm brede en 27,5 cm lange, met de voorkant parallel lopende gleuf te zien, waarin 
door middel van specie een stuk ijzer bevestigd is geweest. In de gleuf bevinden zich 
specieresten en daarop sporen van ijzerroest, de overblijfselen van een platte ijzeren 
staaf. Het rechter uiteinde van deze staaf is omgebogen geweest en heeft tot een diepte 
van 5 cm in de steen gestoken; daarom is de gleuf aan de rechterzijde 3,5 cm dieper 
uitgehakt. De breedte van de staaf is van rechts naar links in de richting van de linker 
zijkant van de steen geleidelijk geringer geworden: van 5 cm aan de rechter- tot 3 cm 
aan de linkerzijde. Wellicht heeft deze staaf het rechtse stuk gevormd van een soort 
dubbele 'zwaluwstaart', een ijzeren anker of koppelijzer, waarmee twee stenen platen 
met elkaar verbonden zijn geweest, van welke thans alleen de rechtse ten dele be
kend is 4. 

De tekst van de inscriptie, die op de voorkant van de steen is aangebracht, luidt in 
de vorm, waarin hij vóór 1944 te lezen was, als volgt: AISTACVARAAPRAESVLE 
BALDRICO s, d.i. a ista cu ara a praesulc Baldrico. Aan de eerste A gaat nog de rest 
van een letter vooraf, en wel enkel een horizontale streep, die zich onder op de regel 
bevindt. Wanneer men de foto van de inscriptie in de vooroorlogse toestand bekijkt, 
kan men tot geen andere conclusie komen dan dat voor de eerste A een L heeft gestaan. 
Men vergelijke de rest van de eerste letter met de L's van praesule en Baldrico en ook 
met de E's van praesule. In plaats van de letter L * komt immers volgens sommigen 7 

de letter E in aanmerking om daarmee de inscriptie aan de linkerzijde te completeren. 
Het is echter volstrekt onmogelijk, dat men vlak voor de eerste A een E heeft uitge
beiteld, aangezien dan op de foto minstens de resten van de drie dwarsstreepjes van 
deze letter zichtbaar moesten zijn. De lijnen van de letters der inscriptie hebben een 
V-vormige doorsnede en zijn vrij diep uitgehakt; de foto laat bovendien duidelijk zien, 
1 Cf. Braun ι ,Ι , p. 38. 
4 Tegenwoordig worden meestal vijf kruisjes op de mensae aangebracht (een op iedere hoek en een in het 
midden) en wel op de vijf plaatsen, waar bij de consecratie van het altaar een kruisteken met wijwater gemaakt 
wordt en de altaarsteen gezalfd wordt. Dit merken van de altaarstccn is niet verplicht, maar was reeds in de 
middeleeuwen vrij algemeen gebruikelijk. Het aantal kruisjes op de middeleeuwse mensae varieert van vier 
tot zes of nog meer. Wijdingskruisjes komen betrekkelijk weinig voor op mensac, die vócjr de 12de eeuw ge
dateerd moeten worden. Cf. Braun 1,1, p. 288 ss. 
3 In de vroege middeleeuwen was men nog niet verplicht (cf. Codex iuris canonici с. 1198, ι) de mensae uit 
één stuk natuursteen te vervaardigen; het oudste kerkelijke voorschrift daaromtrent dateert uit de 15de eeuw, 
cf. Braun ι, I, p. log en 310. 
4 Zie echter het naschrift op p. 227 ss. 
5 Zie pi. з іе ; Taminiau afb. tegenover p. 20; Glazema 8, afb. 38. 
β Cf. naschrift infra p. 227; Buddingh p. 11; W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Her
vorming I, Arnhem 1864, p. 272, η. 5; Hardenberg ι, p. 33; Maris 2, p. 299, -3, p. 305 en -4, p. 64, n. 1; 
ter Kuile p. 51. 
' Cf. Taminiau p. 24 s. ; Glazcma j , p. 383, -7, p. 101 s. en -8, p. 29. 
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dat het oppervlak aan de linkerkant van de voorzijde geenszins op ernstige wijze be
schadigd was. 

Onder de inscriptie zijn twee horizontale, 2 cm van elkaar verwijderde lijnen inge-
krast; hierdoor is kennelijk de ruimte aangegeven, waarbinnen men de inscriptie met 
een tweede regel, die even hoog was als de eerste, heeft willen uitbreiden. 

De letters zijn alle, behalve de S, Romeinse kapitalen; deze hebben tot het einde van 
de 10de eeuw in de inscripties een overheersende positie ingenomen. De meeste vormen 
zijn 2 cm hoog; enkele hebben een hoogte van slechts 1,4-1,5 cm. Slechts eenmaal is 
gebruik gemaakt van een ligatuur, nl. Ж in praesule. Cu staat voor cum en wijst op 
invloed van het geschreven schrift. Misschien is cu in plaats van cum uitgebeiteld om 
ruimte te sparen, evenals ara 1 in plaats van altare ; cf. de ligatuur in praesule 2 en de 
kleine letters, die gedeeltelijk a.h.w. in grote typen zijn geplaatst. 

De 'peervormige' letter O van Baldrico is van Merovingische afkomst 3 ; dit type is 
ook gebruikt in inscripties uit Frankrijk, welke dagtekenen uit de tijd tussen het begin 
van de 10de eeuw en 1001 4. 

De vorm van de letter S is bijzonder opvallend. Deze omgekeerde Ζ stamt eveneens 
uit de Merovingische traditie s . Ze komt o.a. voor op de grafsteen van Chrotrudis uit 
de tweede helft van de 8ste eeuw, welke gevonden is in de abdij van St.-Germain-des-
Prés 6. Verder ziet men deze S veel op inscripties uit het Z.O. deel van Frankrijk, welke 
dateren van 1001-1069 7. Een zeer laat, 12de eeuws voorbeeld van dit lettertype is, o.a. 
tezamen met een unciale Τ, te vinden op de grafsteen van Adalheit te Drevenack 8 ; het 
is daar als een archaïsme te beschouwen *. 

De ligatuur Ж is in de inscripties in het gebied van de Beneden-Rij η pas opgekomen 
in de 10de eeuw 1 0. De E's van praesule passen in verband daarmee het beste in het 
kader van de inscripties uit de 10de eeuw en de eerste helft van de 11 de 1 1. 

Het opschrift van Eist heeft geen uncialen; verder zijn de woorden helemaal niet van 
elkaar gescheiden. In de 11 de eeuw zijn er twee richtingen in de epigraphie geweest: 
de conservatieve, waarbij men vasthield aan de oude vormen der Romeinse kapitalen 
en afzag van een scheiding der woorden, en de progressieve, die voortkwam uit de 
reformistische ideeën van Cluny en waarbij men het unciaalschrift gebruikte - dat in 
de handschriften reeds eeuwenlang bekend was 12 - en tevens alle woorden duidelijk 
van elkander scheidde i a . 

I Cf. infra p. 215. 
8 Het woord praesul betekent in het middeleeuws Latijn meestal bisschop ; cf. Cabrol - Leclercq XIV, г, kol. 
1689, s.v. en du Cange VI, p. 473, s.v. 
3 Óf. Ie Blant 3, Rev. Arch. 30, 1897, p. 37 en Deschamps p. 11. 
4 Cf. Deschamps p. 27 en 7$. 
s Cf. Conrad p. 9 en le Blant 3, Rev. Arch. 30, 1897, p. 179 s. 
' Cf. Conrad p. 9; F. de Guilhermy, Inscriptions de la France du V siècle au XVIIIe, Paris 1873-1883, I, 
p. 346 ss. en V, p. 339 ss.; le Blant 1, I, p. 284, nr. 204 en pi. 23, 143. 
' Cf. Deschamps p. 25, 27, 29 s. en 78. De peervormige О en de S in de vorm van een omgekeerde 2 komen 
beide voor op een wijdingsinscriptie uit 1001 te Trets (Bouches-du-Rhône) ; cf. Deschamps p. 27 en pi. vin, 
fig. 15. 
8 Cf. Kraus II, p. 302, nr. 659. 
* Cf. Conrad p. 56. 
10 Cf. Conrad p. 23. 
I I Cf. Deschamps p. 69. 
l a In de inscripties uit de voorafgaande tijd komen overigens wel unciale letters voor, maar slechts in zeer 
beperkte mate; cf. Deschamps, en Conrad p. 8. 
18 Cf. Conrad p. 26 ss. 
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Uit het bovenstaande kan men de conclusie trekken, dat de inscriptie, waarin 'praesul 
Baldricus' wordt genoemd, op grond van de lettervormen heel goed kan dateren uit de 
tijd van bisschop Balderik van Utrecht, dus van 918 tot 976. Natuurlijk is het op zich
zelf mogelijk, dat het opschrift na de dood van Balderik is aangebracht - al lijkt ons 
dit weinig waarschijnlijk-, maar het is zeker niet jonger dan de 11 de eeuw en dag
tekent dus in ieder geval uit een tijd, waarin de herinnering aan deze bisschop nog 
tamelijk levendig moet zijn geweest. 

Een zo volledig mogelijke completering en een zo goed mogelijke interpretatie van 
de inscriptie kan daarom van zeer groot belang zijn. 

Volgens Glazema 1 is de steen aan de linkerkant niet langer geweest, omdat er zich 
aan die zijde een reeds oudtijds aangebracht profiel bevindt en omdat daar de oor
spronkelijke zijkant te zien is. Daarom moeten volgens hem de eerste twee letters van 
de inscriptie 'een contractie zijn, tenzij men aanneemt, dat er zich een tweede steen naast 
of boven heeft bevonden'2 . 

We hebben reeds gezegd, waarom er inderdaad een tweede steen moet zijn geweest, 
die aan de linkerkant naast de eerste heeft gelegen. Aangezien op de bovenzijde van een 
van de bewaard gebleven fragmenten een kruisje is ingebeiteld, is het wel uitgesloten, 
dat er zich nog een steen met inscriptie boven op de eerste steen heeft bevonden. 

Het profiel aan de linker zijkant van de steen wordt gevormd door een % tot 1 yA cm 
diepe, met zorg aangebrachte 'inspringing'. Deze is onder open, aan de achterkant vlak 
en aan de bovenzijde halfrond gesloten; de hoogte heeft 6-6,5 c m bedragen en de 
breedte maximaal 6 cm 3; langs de rand is de kalksteen iets dieper uitgebeiteld. De pro
filering is ongetwijfeld niet te zien geweest in de tijd, waarin de steen als deel van een 
mensa heeft dienst gedaan; vgl. tekening nr. 4 op pi. 39 met pi. 31¿. Zeer waarschijnlijk 
is het profiel in de Romeinse tijd gemaakt en wel bij de bouw van tempel II. We ver
moeden, dat de inspringing bestemd is geweest om een daarin passend, uitspringend 
stuk van een bouwonderdeel van de tempel te omsluiten; ze heeft o.i. gediend ter onder
linge bevestiging van twee kalkstenen platen, waarmee het podium van het grote 
heiligdom bekleed is geweest. Als dit juist is, dan was het profiel ten tijde van tempel II 
dus niet zichtbaar en heeft de bovenkant van de steen zich aan de buitenkant van de 
bekleding bevonden. 

De op de interpretatie van de inscriptie betrekking hebbende hypothese van W. Moll4, 
die door Taminiau 5 en Glazema β is overgenomen, en volgens welke men de eerste 
letter van het opschrift als E moet lezen en deze letter met de daarop volgende A als 

1 Glazema 5, p. 383 en -7, p. 102. 
' Glazema 7, p. 102. 
* Zie pi. 39, 4 en pi. j i a 2. 
4 Cf. Taminiau p. 25. Namens de kerkvoogden van de N.H. kerk te Eist zijn in 1857 over de inscriptie 
schriftelijk mededelingen gedaan en inlichtingen gevraagd aan W. Moll te Amsterdam, L. J. F. Janssen te 
Leiden en D. Buddingh te Delft (cf. Taminiau p. 24 en infra p. 228). Het is opvallend, dat deze geleerden 
in hun antwoord allen als eerste letter van het opschrift een E vermelden. Dit is hoogst waarschijnlijk een 
gevolg van het feit, dat hun een onjuist afschrift van de inscriptie was toegezonden: cf. Taminiau p. 24 over 
de brief van Janssen; het is verder zeer merkwaardig, dat zowel Buddingh (in 1858; zie Buddingh p. 11) 
als Moll (in 1864; zie supra p. 209, η. 6) in een publicatie de tekst van het opschrift laten beginnen met een L. 
5 Taminiau p. 25. 
* Glazema 5, p. 383, -7, p. 101 s. en -8, p. 29. 
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een contractíe van ECCLESIA dient te beschouwen, moet geschrapt worden. De eerste 
letter is geen E maar een L geweest1 en bovendien is de abbreviatuur EA voor ecclesia 
in de middeleeuwse inscripties nooit gebruikt; er is althans geen enkel voorbeeld van 
bekend. Deze afkorting komt alleen voor in de middeleeuwse handschriften 2. 

De tekst van de inscriptie moet gecompleteerd worden met een woord - hoogst 
waarschijnlijk een substantief, waarop ISTA betrekking heeft - , dat op LA eindigt en 
waarvan het eerste gedeelte zich heeft bevonden op het rechtereinde van de voorkant 
van de steen, die ter linkerzijde van het meest rechtse deel der mensa heeft gelegen. 
LA kan op zichzelf het einde zijn van de afkorting ECCLA, gebruikt voor ecclesia. 
Het vroegste voorbeeld van deze abbreviatuur in de inscripties dagtekent echter pas uit 
het midden van de 12de eeuw 3; de inscripties, waarin deze afkorting voorkomt, zijn 
bovendien van een geheel ander karakter dan het opschrift, dat op de steen van Eist 
is uitgebeiteld. Het is dus niet verantwoord dit laatste met ECC]LA te completeren. 

Hardenberg en Johanna Maris 4 hebben LA aangevuld tot CAPELLA. Ter Kuile heeft 
deze conjectuur verworpen, omdat hij aan het Eister heiligdom ten tijde van bisschop 
Balderik zeker wel de rang van ecclesia zou willen toekennen en het hem, 'uit een stand
punt van architectuurgeschiedenis oordelende, weinig aannemelijk voorkomt, dat 
Balderik in de 10de eeuw, terwille van de verering der relieken van St. Werenfried, een 
kapel zou hebben toegevoegd aan de kerk' s. Cf. hiermee Glazema 5, p. 383: 'De op
graving heeft aangetoond, dat het gebouw, waarop de memoriesteen van bisschop 
Balderik betrekking heeft, door zijn grootte meer recht heeft op de naam van ecclesia, 
dan op die van capella. Dit gebouw is zelfs een zeer grote kerk geweest'. 

Dat met de 'capella cu ara', die in het opschrift vermeld zou zijn, een door Weren
fried gestichte kapel bedoeld is, die onder Balderik door een kerk zou zijn vervangen 6, 
is volstrekt onaannemelijk. De inscriptie is zonder twijfel aangebracht ter herinnering 
aan iets, dat onder Balderik te Eist is tot stand gekomen; bij de interpretatie van de 
tekst moet dus . . . .]LA ISTA CV ARA zoveel mogelijk in rechtstreeks verband worden 
gebracht met Balderik. Bovendien moet ISTA 7, dat men niet mag losmaken van de 
woorden. . . .]LA CV ARA, betrekking hebben gehad op iets, waar men naar kon 
wijzen, iets, dat zichtbaar was en zich in de nabijheid bevond van degene, die het op
schrift las. Wanneer capella zou betekenen : de door Werenfried gestichte kapel, dan is 
in de inscriptie meegedeeld, dat door Balderik de kapel (van Werenfried) met het daarbij 
behorende altaar gerestaureerd en/of opnieuw gewijd is. In het laatste geval zou de kerk 

1 Cf. supra p. 209 s. 
a Cf. o.a. Cappelli p. 114: palaeographische abbreviatuur 'e» = ecclesia (Parma) XIII p . ' ; E. Dichl, Latei
nische altchristlichc Inschriften, Bonn 1913*; Ie Blant 1 en - 2 ; Kraus; Hubner ι, -2 en -3 ; E. Egli, Die 
christlichen Inschriften der Schweiz vom 4.-9. Jahrhundert, Zurich 1895. 
* Cf. Kraus II, p. 233, nr. 499 en Taf. XXX, 3 : " . . . . ECCLA · ISTA · ', op een inscriptie, die betrekking heeft 
op de stichting van de voormalige kloosterkerk te Stcinfeld in 1142. In de middeleeuwse handschriften is de af
korting eccla reeds eerder gebruikt; cf. Cappelli ρ. 115 : 'cecia (ser. long.) X т . ' . Als epigraphische afkorting 
wordt eccla door Cappelli niet vermeld; cf. Cappelli p. 452. 
* Hardenberg ι, p. 33 ; Maris 2, p. 299, - 3 , p. 305 en -4, p. 64, n. 1. 
* Ter Kuile p. 51. 
* Hardenberg 1, p. 34. 
7 Ista heeft hier ongetwijfeld de betekenis van deze of dit. Iste in de zin van hic komt reeds een enkele maal 
voor in het klassiek latijn en zeer vaak in het vulgair en middeleeuws latijn; cf. A. Soutcr, A Glossary of Later 
Latin to 600 A.D., Oxford 1949, p. 222 en C. H. Grandgent, An Introduction to Vulgar Latin, London z.j., 
p. 35 en 63. In de Munsterkerk te Essen bevinden zich drie inscripties uit 1051, die betrekking hebben op drie 
altaren in de crypt : cf. Kraus II, p. 294, nr. 640, 2-4 ; op nr. 640, 2 is te lezen 'in hoc altari', op nr. 640, 3 'in 
hac ara' en op nr. 640, 4 'in ista ara'. 
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van Eist, ook na de restauratie en de nieuwe consecratie, nog 'capella' genoemd zijn. 
Naar aanleiding van de opmerking van Glazema 1, dat het gebouw, waarop de in

scriptie betrekking heeft, door zijn grootte eerder de naam van ecclesia dan van capella 
verdient, heeft Johanna Maris 2 terecht opgemerkt, 'dat het kerkrechtelijk onderscheid 
tussen "ecclesia parochialis" en "capella" niet gelegen is in de omvang van het gods
huis, maar hierin, dat de "ecclesia parochialis" een zelfstandige parochiekerk was met 
volledige parochiale rechten, een "capella" daarentegen kon dergelijke rechten (bijv. 
doop- en begraafrecht) slechts hebben, voorzover de pastoor der parochie dat goed 
vond en daarvoor schadeloosstelling kreeg onder bisschoppelijke toestemming'. Ca
pella komt overigens ook wel eens voor in de betekenis van parochiekerk; cf. du Gange 
II, p. 126 (in een oorkonde van 977), Nolet - Boeren p. 311 s. en 340. Volgens 'Het 
Rechtsboek van den Dom van Utrecht' van Mr. Hugo Wstinc 3, uit 1342, was de kerk 
van Eist een der 'capelle nostre' van de Utrechtse kathedraal, d.w.z. 'dat de kerkelijke 
bediening en de daaruit spruitende baten, het genot der pastoralia, ter beschikking van 
het Domkapittel stonden. De kerk van Eist was een kapel in dien zin, dat zij was in
gelijfd bij de Domkerk, maar dit betekende geenszins, dat haar de volle parochiale 
rechten ontbraken. Integendeel: zij gold als de oudste en voornaamste kerk in het 
decanaat Batua' 4. Het woord 'capella' is door Wstinc in verband met de kerk van Eist 
in een zuiver juridische betekenis gebruikt om daarmee de verhouding tussen deze kerk 
en de Utrechtse kathedraal aan te duiden. Wstinc noemt de kerk van Eist overigens 
ecclesia: 'Capelle nostre sunt ecclesie civiles quatuor Trajectenses, ecclesia in Gasperde et 
in Everdinghen, in Medenloec cum omnibus capellis (!) suis, in Dorne, in C o t e n , . . . . 
in Eist,. . . . ' 5 ; '. . . . ecclesiarum Elstensis et Montis Odilie,. . . . ' 6 . Als op de altaar
steen van Eist het woord 'capella' te lezen is geweest, dan kan dit bezwaarlijk de boven
vermelde, bijzondere betekenis hebben gehad. 

Volgens Johanna Maris 7 is het ook mogelijk, dat de steen geen betrekking heeft op 
de hele kerk van Eist, maar enkel op een '^кареГ, die - met een zich daarin bevindend 
altaar - gesticht zou zijn door bisschop Balderik; deze capella zou dan te vergelijken 
zijn met de talrijke uit de late middeleeuwen bekende capellanieën of vicarieën. In de 
hier aangeduide richting moet o.i. de oplossing van het probleem der inscriptie gezocht 
worden, al is er ook geen eigenlijke 'zijkapel' aan te tonen in de overblijfselen van de 
kerk, die volgens de mening van Glazema en ter Kuile 8 waarschijnlijk in de 10de eeuw 
is gebouwd, d.i. de kerk van de tweede middeleeuwse periode e. Het argument, dat 
Johanna Maris in dit verband naar voren heeft gebracht, is echter niet juist: 'M.i. is 
het vreemd, dat de gedenksteen de woorden "cum ara" bevat. Een "ecclesia" zal toch 
nimmer zonder altaar(steen) een "ecclesia" kunnen zijn, terwijl de bijzondere ver
melding van een "ara", waarvan de kapelaan of vicaris bedienaar was, minder onge
woon is'. Bij een kerkwijding behoort van oudsher de consecratie van minstens één 

1 Zie supra p. 212 en Glazema 5, p. 383. 
* Maris з, p. 305. 
8 Uitg. S. Muller Fz. (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, ie reeks, 18), 's Gravenhage 1895, p. 265, CI, 1. 
4 Maris 4, p. 66. 
6 Wstinc o.e. p. 265, CI, 1. 
β Wstinc o.e. p. 15, V, 18. 
7 Maris 3, p. 305. 
β Cf. supra p. 207. 
• In haar jongste publicatie over Eist zegt Johanna Maris (4, p. 64, η. ι) terecht, dat men de altaarstcen op de 
kapel in de achtercrypt en het aldaar geplaatste altaar zal kunnen betrekken. Cf. infra p. 21; ss. 
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altaar, het hoofdaltaar, dat een integrerend bestanddeel is van iedere kerk 1. Er zijn veel 
middeleeuwse inscripties bekend, waarin de wijding van een kerk en het daarbij be
horende altaar vermeld is ; ze zijn meestal uitgebeiteld op een stenen plaat, die in de muur 
der kerk bevestigd is (geweest)2, en bevatten dikwijls inlichtingen aangaande de heilige, 
aan wie de kerk gewijd is, en de reliquieën, die in het altaar zijn geborgen. Sommige 
inscripties, die betrekking hebben op een kerkwijding, zijn aangebracht op een altaar 
en speciaal op de mensa daarvan 3; daaronder bevinden er zich ook enige, die tevens 
de wijding van het altaar vermelden 4. 

Ter Kuile heeft voorgesteld de inscriptie aan te vullen met het substantief CAPSVLA 
d.i. reliekhouder; 'het opschrift zou dan hebben vermeld, dat bisschop Balderik voor 
het gebeente van Werenfried een reliekschrijn en een altaar heeft laten maken, wat wel 
zeer waarschijnlijk klinkt'5. Deze conjectuur is geenszins bevredigend. Dat Balderik 
een reliekhouder en een altaar voor het gebeente van Werenfried heeft laten vervaar
digen is op zichzelf heel aannemelijk, maar het is niet waarschijnlijk, dat dit in een op
schrift op de mensa van het altaar zou zijn vermeld, tenzij de reliekhouder, als een soort 
sepulcrum e, rechtstreeks met het altaar, speciaal met de altaarsteen, verbonden is ge
weest; overigens hebben we geen enkele dergelijke inscriptie kunnen vinden, d.i. een 
inscriptie, al of niet uitgebeiteld op een altaarsteen, waarin niet alleen een altaar maar 
ook een reliekschrijn wordt genoemd. Het woord capsula of capsella is het diminutief 
van capsa 7, een van de vele benamingen 8 voor reliekhouders. Van de 6de tot de i ide 
eeuw zijn alle in die tijd gebruikelijke soorten reliquiaria capsa, capsella of capsula ge
noemd e. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk, dat in de tijd van Balderik het gebeente 
van Werenfried is overgebracht in een reliekschrijn 10, dat capsella of capsula was ge
naamd. Volgens Braun 11 heeft men op zijn vroegst pas in de ι ide eeuw grote schrijnen 
vervaardigd. Lichamen van heiligen, die men had verheven, zette men vóór die tijd bij 
achter het altaar, op de grond of op een kleine verhoging, in een sarcophaag12, die soms 
- volgens Frankisch gebruik - voorzien was van een rijk versierde bedekking in de 
vorm van een tombe1 3; een sarcophaag of een dergelijk graf met sarcophaag werd niet 
capsa genoemd en vanzelfsprekend niet capsella of capsula. 

I Cf. Braun ι, II, p. 663 ss. 
! Cf. Braun ι, II, p. 722 ( = Kraus II, p. 218, nr. 472): stenen plaat in de kerk te Neuenahr met als opschrift 
(uit 990) o.a. 'templum hoc et altare'; Kraus II, p. 204, nr. 430, wijdingsinscriptie uit 1190 in de parochiekerk 
te Neumagen, op een bij de ingang ingemetselde plaat: '. . . . hoc templum et altare . . . . ' ; Kraus II, p. 205, 
nr. 433, inscriptie van Himmcrode uit 1178: " . . . . ecclesia haec et sumnum altare consecratum e s t . . . . ' ; Hühner 
2, p. 125, nr. 508: '. . . . cum tabula altaris ecclesia . . . . ' . 
8 Cf. Braun 1, I, p. 300 s.; Hübner ι, p. 65, nr. 175, uit 655?; Hübner 2, p. 81, nr. 406, uit de 6de eeuw; 
Hübner 3, additamenta p. 3*, nr. 2. Overigens hebben de meeste inscripties op altaren vanzelfsprekend be
trekking op het altaar en op wat daarmee rechtstreeks in verband staat. 
• Cf. Ie Blant 1,1, p. 181, nr. 91, uit 679; Hübner 1, p. 28, nr. 100. 
• Ter Kuile p. 51. 
• Cf. Nolet - Boeren p. 266. 
7 Cf. Braun 2, p. 40 ss. en 146. 
• Cf. Nolet - Boeren p. 277. 
• Cf. Braun 2, p. 40 s. 
10 Onder reliekschrijn verstaan we in dit verband een boven de grond staande, versierde 'doodkist', waarin de 
overblijfselen van het 'gehele' lichaam van een heilige zijn opgenomen. 
I I Braun 2, p. 178. 
l a Over de kalkstenen sarcophaag, die in het schip (niet in het koor : cf. ter Kuile p. 62) van de oudste kerk van 
Eist is gevonden, valt met betrekking tot het gebeente van St. Werenfried niets met zekerheid te zeggen. 
Cf. Glazema 7, p. 102 s. en -8 , p. 29 ss. 
13 Cf. Braun 2, p. 158. 
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Een andere mogelijkheid om de inscriptie van Eist aan te vullen is gelegen in het woord 
TABULA. Dit kan nl. mensa of altaarsteen betekenen en komt ook als zodanig voor in 
middeleeuwse inscripties *. Aanvankelijk hebben we gemeend, dat in het opschrift ver
meld zou kunnen zijn, dat door bisschop Balderik is gewijd of dat in opdracht van hem 
is vervaardigd : 'tabula ista', d.i. deze altaarsteen (waarop de inscriptie is uitgebeiteld) 
'cu ara', d.w.z. met het altaar of speciaal met de onderbouw van het altaar, de stipes. 

Het is opvallend, dat in het opschrift het woord 'ara' voorkomt; het begrip altaar is 
nl. in het middeleeuws Latijn meestal uitgedrukt door het woord altare 2 en niet vaak 
door het woord ara. In de na-Karolingische tijd heeft ara evenals mensa dikwijls de 
bijzondere betekenis van altaarsteen; naast ara in die betekenis wordt dan van altare 
gesproken in de zin van het gehele altaar 3. In de latere middeleeuwen werd met ara 
speciaal het altare portatile of viaticum aangeduid 4. We hebben echter geen voorbeeld 
gevonden van het gebruik van het woord ara in de betekenis van altaar, of enkel in die 
van stipes B, naast of tegenover tabula of mensa. Hieruit kan de conclusie worden ge
trokken, dat het niet aannemelijk is, dat de letters LA van de inscriptie van Eist het 
einde hebben gevormd van het substantief TABVLA. 

De L en de A kunnen ook de laatste letters zijn van het woord AVLA, d.i. aula Dei, 
paleis van God of in een minder verheven stijl: kerk. In de middeleeuwse inscripties 
komt het weinig voor ·. 

Verreweg de beste conjectuur ten aanzien van het woord, dat op LA is geëindigd, is 
o.i. die van CAPELLA. De argumenten, welke hiertegen zijn aangevoerd, zijn bijna 
alle gebaseerd op de veronderstelling, dat met 'capella' de gehele kerk van Eist bedoeld 
zou moeten zijn. Mede op grond van de resultaten der opgraving zijn we er echter van 
overtuigd, dat het woord 'capella' geïnterpreteerd dient te worden als 'crypt' of als 
'kapel in de crypt'. 

CAPELLA EN CRYPT 

In aansluiting bij Glazema en ter Kuile stellen we ons voor, dat in de tijd van Balderik 
de kerk van Eist o.a. is uitgebreid met een crypt. De aanleg van deze crypt heeft zeer 
waarschijnlijk samengehangen met de verheffing van het gebeente van St. Werenfried; 
er zal een sarcophaag in hebben gestaan met het gebeente van deze heilige, bovendien 
echter een altaar met een altaarsteen, waarop de bovenbesproken inscriptie te lezen was. 
Omdat in de crypt een altaar stond, kon deze 'capella' genoemd worden ; de crypt was 
dus een kapel, waar men de H. Werenfridus kon vereren 7. In de (buiten)crypt van de 

1 Als naam van een bepaalde soort reliekhouder of in de betekenis van retabel bestond het woord tabula zeker 
nog niet in de iode eeuw; cf. Braun 2, p. 43 en 266 en - ι , Π , p. 524. Over tabula = altaarsteen, zie du Gange IV, 
p. 479 s.v. en Braun ι, I, p. 109; cf. supra p. 214, η. 2. 
2 Dit is o.a. ccn gevolg van de wijze, waarop in de vulgata het begrip altaar is uitgedrukt: altare is daarin bijna 
steeds een altaar gewijd aan de ware God, ara nagenoeg altijd ccn altaar gewijd aan een heidense god; daarnaast 
komt in de vulgata nog het woord mensa voor in de betekenis van tafel des Heren in overdrachtelijke zin (cf. 
Braun ι, I, p. 21 ss.). 
a Cf. Braun ι, I, p. 33 : in de vita van de H. Benedictus van Aniane (821) komt een passage voor, waarin een 
altaar (altare) wordt vermeld met drie arac ( = altaarstenen); zie ook Hubner 1, nr. 363. 
4 Cf. Braun 1,1, p. 33, 37, 39 s. 
• Ara heeft trouwens waarschijnlijk nooit de betekenis van stipes gehad; cf. Braun ι, I, p. 27 s. 
6 Cf. Kraus II, p. 182, nr. 376, en infra p. 216. 
7 Het is ook mogelijk, dat slechts een bepaald gedeelte van de crypt capella genoemd is, en wel enkel de 
achtercrypt of het meest W. deel daarvan. De capella is dan een buitencrypt geweest; cf. infra p. 220 s. 
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Munsterkerk te Essen, waarin zich een aantal altaren bevindt en verschillende heiligen 
vereerd worden, is ook een inscriptie, die de wijding van de 'crypt' (in 1051) vermeldt, 
en wel in deze vorm: '. . . . dedicatum est hoc oratorium . . . . ' 1 . Cf. de inscriptie boven 
de deur van de buitencrypt in de St. Maximin te Trier 2, waarin oudtijds de mis kon 
worden opgedragen bij het gebeente van diverse heiligen, in die inscriptie wordt de 
crypt aangeduid als 'aula'. 

Het is duidelijk, dat de onder Balderik gebouwde crypt capella kan zijn genoemd; 
dit woord had zeker in de vroege middeleeuwen een zeer ruime betekems. Met betrek
king tot de kerk van Eist zal men er in de 10de eeuw onder verstaan hebben· een bid-
plaats van mindere rang - d w z . in tegenstelling tot de grote kerk, de parochiekerk 3 -, 
die enerzijds verbonden was met de eigenlijke kerk, anderzijds als crypt een soort con-
fessio vormde, een eigen altaar had en speciaal bestemd was voor de verering van 
St. Werenfned. 

In de inscriptie is volgens ons meegedeeld, dat bisschop Balderik een 'kapel' (in de 
bovenvermelde betekenis) met een altaar gewijd heeft4. In de overblijfselen van het 
opschrift is dus niets te lezen over de verheffing van het gebeente van St Werenfned, 
noch over de bouw, restauratie of vergroting van een 'kerk', welke tot stand is gekomen 
onder Baldenk. Er is echter geen bezwaar tegen, wanneer men niet alleen de bouw van 
de crypt, maar ook de gehele middeleeuwse bouwperiode II toeschrijft aan Baldenk. 
Het ligt verder voor de hand aan te nemen, dat de crypt ( = capella) speciaal is gebouwd 
om er het gebeente van Werenfned in bij te zetten 5 en dat men daarom ook de her
innering aan de wijding van de crypt en het daarin geplaatste altaar door middel van een 
inscriptie levendig heeft willen houden. 

In de middeleeuwse periode I I β zou de crypt een 'buitencrypt' zijn geweest en enkel 
bestaan hebben uit een eenbeukige, rechthoekige, vlak overzolderde ruimte, die niet 
overbouwd was met een koor, en aan de N en Ζ zijde voorzien was van twaalf kleine, 
smalle vensters. De eigenlijke kerk zou toen slechts de vorm hebben gehad van een 
eenbeukige, rechthoekige zaal, waartegen aan de O zijde de crypt was aangebouwd '. 

In periode I I I 8 zou, naar de mening van ter Kuile en Glazema, boven op de crypt een 
koor zijn aangebracht, terwijl bovendien in die tijd de smalle vensters in de N en Z. 
muur van die crypt aan beide zijden vervangen zouden zijn door drie grotere vensters 9 ; 
volgens ter Kuile en Glazema 1 0 is waarschijnlijk terzelfder tijd de oorspronkelijke 
crypt m dneen verdeeld - door middel van twee rijen van pijlers, die het plafond tussen 

1 Cf Kraus Π, ρ 294, nr 640, ι, Braun 1, II, ρ 723, Verbeck ρ 22 en 27 'Oratorium' heet o o k - i n een 
wi]dmgsinscriptie van 832 - de buitencrypt van de abdijkerk van St Denis, waarin drie altaren hebben gestaan, 
cf Verbeek ρ 22 en 32 s 
a Cf Kraus II, ρ i82, nr 376 en Verbeek ρ 35 
' Cf Nolet-Boeren ρ 311 s en 339 s .over de ontwikkeling van de betekenis van het woord capella, zie 
M Buchberger, Kirchliches Hand-Lcxikon, Freiburg 1 Br 1907-1912, I, s ν en Cabrol-Leclercq Ш, ι, s v., 
speciaal kol 427 s 
4 Over wat er verder nog op de linkerzijde van de voorkant der mensa te lezen kan zijn geweest, cf Braun 1, 
Ι, ρ 299, vrijwel zeker heeft het opschrift ook een datum bevat, evenals een verbum met de betekenis van 
'wijden' en de naam van de heilige (Werenfndus), ter ere van wie de kapel en het altaar gewijd zijn 
5 Cf ter Kuile ρ 63 s 
• Zie 'Romaanse kerk' op pi 34 
7 Cf ter Kuile ρ 58 en 62 s en afb 16 op ρ (¡η 
8 Zie 'Romaanse kerk - latere toevoegingen' op pi 34 
9 Cf ter Kuile ρ 6o s en af b 10 op ρ 59, zie ook Glazema 8, ρ 27 
1 0 Cf Glazema 7, ρ ιοο 
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koor en crypt moesten steunen - en naar het Oosten toe uitgebreid met een eenschepige, 
aan de O. zijde versmalde en recht gesloten ruimte, die, evenals de 'voorcrypt' in haar 
eerste vorm, niet overbouwd is geweest1. 

Het is de opvatting van ter Kuile 2, dat periode III heel goed kan dagtekenen uit de 
tijd van de grote bouwbedrijvigheid van bisschop Bernoldus van Utrecht (1027-1054); 
dan zou het bouwen van het koor op de crypt te verklaren zijn uit de stichting van het 
'kapittel' of liever de proosdij 3 van Eist, indien men tenminste aanneemt, dat deze 
eerst onder Bernoldus tot stand is gekomen. Wel zal de proosdij reeds in 1085 bestaan 
hebben, omdat er uit dat jaar een oorkonde 4 bekend is, waarin proost Engelbertus ge
noemd wordt, die blijkens een oorkonde 5 van 1105 proost van Eist is geweest, maar 
daaruit volgt nog geenszins, dat Engelbertus de eerste proost van Eist is geweest * en 
dat de proosdij niet lang voor 1085 gesticht is 7, b.v. onder bisschop Bernoldus. Het 
is evenzeer mogelijk, dat de proosdij reeds door bisschop Balderik is opgericht; wanneer 
men dit laatste aanneemt, kunnen bouwperiode II en III o.a. daarmee in verband 
worden gebracht en beter geïnterpreteerd worden dan ter Kuile zulks gedaan heeft. 

De opgraving heeft geen gegevens opgeleverd, op grond waarvan men zou kunnen 
uitmaken, of periode III in de 10de of 11 de eeuw gedateerd moet worden, of wellicht 
nog later. Ten aanzien van de datering, het onderling verband en de verklaring van 
periode II en III is heel veel onzeker. In tegenstelling tot de opvatting van ter Kuile 
menen we, dat de crypt in haar oudste vorm heel goed overbouwd kan zijn geweest 
met een koor. Ter Kuile heeft reeds opgemerkt, dat het vreemd is - althans wanneer 
men aanneemt, dat de crypt aanvankelijk niet met een koor overbouwd is geweest - , 
'dat de muren van deze crypt nog 1,50 m opgingen boven de zoldering' 8. Het feit, dat 
de langsmuren van de crypt 'doorbroken waren door een zeer groot aantal vensters', 
is niet voldoende om te mogen onderstellen, dat de crypt aanvankelijk niet overbouwd 
is geweest en geheel buiten het lichaam van de kerk heeft gelegen. Toen men in periode 
III boven de crypt toch een priesterkoor wilde aanbrengen, schijnt men, zo zegt ter 
Kuile *, de lichte aanleg van de crypt niet vertrouwd te hebben ; daarom zou men toen 
de twaalf kleine vensters in de N. en Z. muur hebben dichtgemetseld en door drie 
(grotere) vensters hebben vervangen. Ter Kuile erkent echter, dat deze verandering 

1 Cf. ter Kuile p. 6} en afb. 16 op p. 67. 
a Cf. ter Kuile p. 64. Zonder enige argumentatie vermeldt Johanna Maris (4, p. 63), dat de 'tweede crypt 
. . . . . welke van buitenaf toegankelijk was' (P5), nog vóór bisschop Balderiks levenseinde werd gebouwd, een 
afzonderlijke kapel vormde en 'ouder in aanleg dan het hoogkoor' was. 
3 Een werkelijk kapittel heeft in Eist nooit bestaan. De kerk kende tot 1462 slechts een viertal prebenden, 
'waar zielzorg aan verbonden was. Van wanneer de vierdeling der Eister pastorie dagtekent, weten wi) niet: 
de schnftcli|ke gegevens reiken niet verder terug dan tot c. 1340. Hoe het ook zi), het hoogkoor bood aan de 
geestelijken gelegenheid tot het zingen der zeven getijden naar het voorbeeld van de kapittelheren in den Dom 
te Utrecht, d.w.z. tot den koordicnst' (Mans 4, p. 63; cf. Mans 1, p. 165 s. en -4, p. 65 ss. en 87 s.). 'Waar
schijnlijk al ten tijde van bisschop Balderik, doch zéker al in den loop der 11de eeuw zijn er méér geestelijken 
te Eist in functie. Eén hunner draagt den titel proost en wordt door den bisschop benoemd uit de leden van het 
Domkapittel' (Mans 4, p. 86). 
* Cf. Muller - Bouman p. 222, nr. 245. 
6 Cf. Muller - Bouman p. 253, nr. 273. 
β Proost (prepositus) Engelbertus is viermaal in een oorkonde vermeld, maar slechts eenmaal uitdrukkelijk 
als 'prepositus de Eiste', cf. Muller - Bouman p. 222, nr. 245 (1085),-p. 232, nr. 258 (1094),-p. 253, nr. 273 (1105) 
en - p . 256, nr. 278 (1108). 
' Cf. Hardenberg 1, p. 34. 
8 Ter Kuile p. 63. 
• Ter Kuile p. 63. 
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ternauwernood een versterking kan hebben betekend : 'de vullingen in de oudste ven
sters zaten geheel los tegen de pleisterkanten en de nieuwe vensters doorbraken enige 
van de oude dammen'1 . Wat ook de reden mag zijn geweest, waarom men de oor
spronkelijke vensters door andere heeft vervangen 2, deze kan o.i. niet gezocht worden 
in een plan ter versterking van de langsmuren. 

De twee rijen pijlers, die de 'voorcrypt' in drieën hebben verdeeld, zijn, zoals gezegd, 
door ter Kuile tot periode III gerekend : 'Waarschijnlijk was het bouwen van dit nieuwe 
koor ook de aanleiding, de balkzoldering van de krocht te schoren door de twee rijen 
pijlers die onderslagbalken hebben gedragen. In deze periode III zal men ook de gang
achtige tweede krocht hebben gemaakt, die zeker evenmin overbouwd is geweest als 
oorspronkelijk de oudste het was '3 . 

Het is de vraag, of men ten aanzien van de bouw van de 'eerste' crypt en die van de 
twee rijen pijlers wel van een duidelijk /»i/vWeverschil moet spreken en of er tussen 
periode II en III zoveel jaren hebben gelegen als ter Kuile veronderstelt. Het is o.i. 
geenszins noodzakelijk met betrekking tot de bouwgeschiedenis van de kerk van Eist 
vijf perioden te onderscheiden. Periode III menen wij als niet meer dan één of meer 
bouwfasen van periode II te mogen beschouwen. Vervolgens moet opgemerkt worden, 
dat het geenszins zeker is, dat alle veranderingen, welke de kerk in periode III zou 
hebben ondergaan, in onderling verband hebben gestaan en dat ze tegelijkertijd of in 
directe aansluiting op elkaar zijn uitgevoerd. 

De eigenlijke kerk van periode II zou volgens ter Kuile niet meer dan een langgerekte, 
rechthoekige zaal zijn geweest; het koor zou men dus niet afzonderlijk in de vorm van 
die kerk gemarkeerd hebben. De oudste kerk heeft daarentegen uit een rechthoekige 
zaal én een versmald, recht gesloten koor bestaan. Bij de rechthoekige zaalkerk van 
periode II zou zich enkel nog een rechthoekige buitencrypt - de crypt in haar oudste 
gedaante - hebben aangesloten; de breedte van deze crypt was iets geringer dan die 
van de eigenlijke kerk 4. We menen, dat het niet erg waarschijnlijk is, dat de kerk van 
de tweede periode met betrekking tot de vormgeving van het koor minder ontwikkeling 
heeft vertoond dan die uit periode I; het is aannemelijker, dat de kerk in de tijd van 
Balderik een crypt heeft gehad met daarboven 5 een priesterkoor, dat in de plattegrond 
tot uitdrukking is gekomen door een kleine versmalling ten opzichte van het schip. De 
tweede kerk was o.i., evenals de eerste, een zaalkerk met versmald, recht gesloten koor; 
van de N. muur van dat koor is nog een stuk metselwerk bewaard gebleven in de 
N. muur van het gothische koor, ter hoogte van 1,50 m β . 

De twee, zich in de 'voorcrypt' bevindende, W.O. lopende fundamenten, waarop een 
aantal pijlers heeft gestaan, en de 'achtercrypt' kunnen zeer spoedig zijn aangelegd na 
1 Ter Kuile p. 6}. 
s Ter Kuile (p. 60) meent, dat de oudste vensters wellicht waren afgesloten door ingeklemde houten raampjes. 
Glazema (8, p. 27) veronderstelt, dat deze niet gesloten zijn geweest en, ofschoon de openingen zeer klein waren, 
een grote tocht veroorzaakt moeten hebben, terwijl er waarschijnlijk slechts weinig licht door naar binnen kon 
komen. Daarom zou men er later toe zijn overgegaan de oorspronkelijke, spleetvormigc ramen, door een kleiner 
aantal grotere vensters te vervangen; deze laatste zijn zeker gesloten geweest: 'de holte was bewaard van 
raampjes met een rechthoekige buitenomtrek, die in de muur waren opgesloten' (ter Kuile p. 61). 
3 Ter Kuile p. 63. 
4 Cf. pi. 34 en 47; zie ook ter Kuile afb. 16 op p. 67. De tekening bij Glazema 8, p. 25, 2 is ten aanzien van 
de breedte van de crypt onjuist. 
6 D.i. boven de 'voorcrypt', het meest W. deel van de 'totale' crypt, dus de crypt zonder de latere aanbouw 
aan de O. zijde. 
• Cf. supra p. 207 en 217. 



C A P E L L A EN CRYPT 219 

de bouw van de voorcrypt in haar oudste vorm 1. Uit het feit, dat de pijlerfunderingen 
koud tegen de bepleistering aan de W. zijde van de O. muur der voorcrypt aansluiten, 
mag men niet concluderen, dat er een betrekkelijk lange tijd is verlopen tussen de bouw 
van de voorcrypt en die van de pijlers. De lemen vloer, die in de W. crypt is aange
troffen 2, maakte bij de opgraving de indruk pas te zijn gelegd, nadat de pijlerfunderin
gen waren aangebracht. Op verscheidene plaatsen, waar de vloer nog intact was, is 
geconstateerd, dat deze volkomen tegen de pijlerfunderingen aansloot; nergens is in 
de vloer een spoor van een insteek gevonden, welke met de bouw van de pijlers zou 
kunnen samenhangen. 

We achten het zelfs heel goed mogelijk, dat de pijlerfunderingen en de daarbij be
horende pijlers zijn gemaakt, voordat de voorcrypt in haar Oudste' vorm gereed was. 
De muren van deze crypt kunnen nl. aan de binnenzijde reeds bepleisterd zijn geweest, 
voordat het gehele bouwplan was uitgevoerd. In verband hiermee verwijzen we naar 
de ontdekkingen, die gedaan zijn bij het onderzoek van de R.K. kerk te Alfen aan de 
Maas a. Op het daarbij gevonden oudste muurwerk zijn aan de binnenzijde op enkele 
plaatsen sporen van bepleistering aangetroffen, en wel beneden het peil van de vloer der 
tweede periode. De oudste periode, waarin o.a. een crypt is gebouwd, is door ter Kuile 
in het begin van de 10de eeuw gedateerd. De kerk, die volgens het oorspronkelijke 
bouwplan bij deze crypt zou komen te behoren, een pijlerbasiliek, is als zodanig nooit 
voltooid. Tijdens de bouw zijn de plannen veranderd en misschien is de reeds voltooide 
crypt nooit in gebruik geweest. Volgens ter Kuile moet de verandering van het bouw
plan in hoofdzaak hebben bestaan in het laten vervallen van de crypt en de zijbeuken; 
hiertoe werd besloten, toen men met het oostelijke gedeelte van de kerk al een heel eind 
gevorderd was. Ten aanzien van de crypt van Eist is het van groot belang, dat men in 
Alfen heeft kunnen constateren, dat daar gedeelten van muren bepleisterd zijn, voordat 
de bouw in zijn geheel voltooid was. 

Volgens ter Kuile is het zeer waarschijnlijk, dat bisschop Balderik voor het gebeente 
van Werenfried het altaar heeft laten maken, waarvan een deel der mensa met inscriptie 
bewaard is gebleven 4; bovendien zal, zo zegt hij, de verheffing van de relieken van 
deze heilige, 'dat wil zeggen : het uitnemen uit het graf en het plaatsen in een schrijn' 
een crypt nodig hebben gemaakt5. 

Indien het bovenstaande juist is, dan is het ook voor de hand liggend, dat men het 
altaar in de crypt heeft opgesteld bij de relieken van Werenfried. Nu is het opvallend, 
dat in het koor van de oudste kerk een fundering is gevonden, die geïnterpreteerd kan 

1 De mededeling van Glazema (4, p. 108), dat het metselwerk van de achtercrypt %еег verschillendis van dat van 
de voorcrypt is niet juist. Al het metselwerk van periode II en 'IH' is cmplccton, terwijl het stcenmateriaal, dat 
daarvoor gebruikt is, bestaat uit Romeinse dakpanfragmenten, kwartsict en tufsteen, en voor het grootste deel 
zeker afkomstig is van tempel I I ; cf. supra p. 198 en ter Kuile p. 56 en 58. Over de bakstenen, die ongetwijfeld 
in later tijd verwerkt zijn in de drempel tussen de voor- en achtercrypt en in de N. en Ζ. muur van het W. deel 
der achtercrypt, zie infra p. 224 s. 
2 Cf. pi. 47, in voorcrypt: Leemvloer, B.(ovenkant) 10,20 + , O.(nderkant) 10,04 + · Ten onrechte heeft ter 
Kuile (p. 55) geschreven, dat in de crypt van bevloeringen niets meer is aangetroffen; zie daarentegen ter Kuile 
p. 56, afb. 7. Van de vloeren, die in de voor- en achtercrypt hebben gelegen, is thans, onder het koor van de 
N.H. kerk, niets meer te zien. 
3 Cf. E. H. ter Kuile, De kerk van Alfen aan de Maas in haar oudste gedaanten. Bulletin Kon. Ned. Oudheidk. 
Bond, 6de ser., 5, 1952, kol. 125-142; J. Ypey, Karolingische pijlerbasiliek, Alfen aan de Maas (Gelderland), 
Ber. R.O.B. 3, 1952, 2, p. 31-34. 
* Ter Kuile p. j i . 
' Ter Kuile p. 63 s. 
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worden als de rest van een altaar, in de voorcrypt daarentegen niets van dien aard. Wel 
is in het midden van het meest W. deel van de achtercty^t1 een deel gevonden van een 
uit kwartsieten en specie samengesteld fundament2, dat men moeilijk anders dan als 
het overblijfsel van een altaar kan verklaren. We hebben een zeer sterk vermoeden, dat 
op dit altaar de mensa met inscriptie heeft gelegen э en wel vanaf de tijd van Balderik. 
De resultaten van de opgraving zijn geenszins in strijd met deze zienswijze. Men moet 
hierbij rekening houden met de mogelijkheid, dat tijdens de bouw van de tweede kerk, 
toen de voorcrypt reeds min of meer gereed was, het bouwplan gewijzigd, of beter uit
gebreid is, aangezien het nodig werd geoordeeld de balkzoldering van de (voor)crypt 
extra te ondersteunen. Dit zal in verband hebben gestaan met het koor, dat o.i. zeer 
waarschijnlijk reeds volgens het oorspronkelijke bouwplan boven op de crypt zou wor
den gebouwd. Ten gevolge van het aanbrengen van de twee rijen pijlers zou echter de 
ruimte in de crypt, zoals deze aanvankelijk was ontworpen, veel minder geschikt of 
practisch ongeschikt worden om te beantwoorden aan haar bestemming, nl. dienst te 
doen als kapel, waarin het gebeente van Werenfried ter verering was opgesteld en 
waarin bovendien een altaar stond. Daarin is volgens ons de reden gelegen, waarom 
men de voorcrypt heeft uitgebreid met een achtercrypt. De bouw van de twee rijen 
pijlers en de vergroting van de crypt kunnen ten nauwste met elkaar in verband hebben 
gestaan en een fase van bouwperiode II hebben gevormd. Het is overigens geenszins 
noodzakelijk en ook niet waarschijnlijk, dat de vervanging der ramen in de voorcrypt 
ook in deze fase tot stand is gekomen; de grotere ramen van de voorcrypt zijn ver
moedelijk gemaakt tijdens een latere verbouwing van het koor van periode II, waarbij 
o.a. de N. muur van dit koor grotendeels is vernieuwd en voorzien is van vier vrij grote, 
rondbogige vensters 4. 

De voorcrypt is dus vermoedelijk van het begin af reeds overbouwd geweest met 
een koor, terwijl de achtercrypt steeds buiten de kerk van periode II heeft gelegen en 
dus een 'buitencrypt' is geweest. In het W. deel van deze buitencrypt zal niet alleen een 
altaar gestaan hebben, ook het gebeente van Werenfried zal er hebben gerust. Naar aan
leiding hiervan moet de mogelijkheid naar voren worden gebracht, dat met het woord 
'capella' van de inscriptie slechts een bepaald gedeelte van de crypt bedoeld is, en wel 
het W. deel van de buitencrypt of achtercrypt. Dat dit deel van bijzonder belang moet 
zijn geweest, blijkt uit verschillende nader te bespreken gegevens. Het O. deel van de 
buitencrypt kan men zien als een soort garvekamer of schatkamer. 

Buitencrypten zijn in de vroege middeleeuwen vooral in het gebied van Maas en 
Rijn gebouwd. De doeleinden, waarvoor ze gebruikt zijn, verschillen in wezen niet van 

1 Zie pi. 50, 34, 47 en 48. 
a Dit is tijdens de opgraving afgebroken. 
3 Bij de opgraving kon de totale oorspronkelijke 'breedte' (van N. naar Z.) van het fundament nog worden 
opgemeten; deze was 2,45 m. De 'diepte' bedroeg maximaal nog slechts 0,35 m, aangezien een zeer groot 
gedeelte van het fundament in de 17de eeuw was uitgebroken bij de aanleg van een grafkelder in het O. deel 
van het gothische koor; cf. pi. 48, O.W. proñel, en Taminiau p. 67 s. en af b. tegenover p. 60. Op grond van de 
breedte van 2,45 m kan niets met zekerheid gezegd worden over de afmetingen van de altaarstecn, die op het 
altaar moet hebben gelegen. In de middeleeuwen was nog niet voorgeschreven, dat de mensa of tabula van een 
altare fixum minstens de gehele stipes moet bedekken; er hebben verder nooit algemeen geldende bepalingen 
bestaan ten aanzien van de absolute grootte van de mensa (cf. Braun ι, 1, p. 249 ss. en Codex iuris canonici 
с. 1198, ζ). 
4 Cf. ter Kuile p. 61 en 65 en afb. 7 op p. 56. 
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die der gewone crypten. De voorcrypt en de buitencrypt van Eist hebben haar ontstaan 
hoogst waarschijnlijk te danken aan de verheffing van de relieken van Werenfried, de 
stichter van de oudste kerk. De crypt bood gelegenheid om de heilige te vereren, zonder 
dat de dienst in het koor van de 'bovenkerk' daardoor werd gestoord 1. Van loutere 
begraafplaatsen hebben de buitencrypten zich langzamerhand ontwikkeld tot eigen 
cultusplaatsen met belangrijke reliquieën en talrijke altaren 2; de buitencrypten van de 
9de eeuw waren meestal reeds zelfstandige, aan de kerken aangebouwde kapellen. Dik
wijls deden ze tevens dienst als schatkamers, waarin de rijkdommen, welke de kerken 
aan reliquieën bezaten, aan de pelgrims tentoongesteld werden 3. 

Vaak zijn de buitencrypten bij een vergroting van de daarbij behorende kerk over-
bouwd en a.h.w. in de kerk opgenomen; soms heeft men de buitencrypt geheel op
gegeven in verband met de bouw van een nieuw, groter koor *. 

DE CRYPT EN DE GOTHISCHE KERK 

In het W. deel van de achtercrypt is een vrij dunne vloer gevonden, die gemaakt was 
van mortel en rood baksteengruis 5; daarboven zijn bovendien de resten aangetroffen 
van een tegelvloer e. In het O. deel van de achtercrypt heeft zich, evenals in de voor-
crypt, een lemen vloer bevonden 7. Uit de vergelijking van de verschillende vloeren, 
die in de crypt hebben gelegen, kan men de conclusie trekken, dat het W. deel van de 
achtercrypt, waar ook zeer waarschijnlijk de rest van een altaarfundering aan het licht 
is gekomen, het belangrijkste gedeelte van de crypt is geweest en dat daar ook ver
moedelijk het gebeente van Werenfried heeft gerust. In dit verband is het van belang 
op te merken, dat volgens Taminiau 8 'het lijk van St. Werenfried gedurende meer dan 
twee eeuwen onder het Hoogaltaar heeft gerust'. Deze mededeling zou steunen op de 
archivalia van de parochie Eist9 , maar ze kan onmogelijk geheel juist zijn. Natuurlijk 
heeft het gebeente van Werenfried niet - zoals Taminiau ondersteld heeft - meer dan 
200 jaar gelegen in de van baksteen gebouwde, 17de eeuwse grafkelder, die zich vóór 
de oorlog in het O. deel van het gothische koor bevond en waarin verschillende leden 
der familie van Lynden waren bijgezet10. Met 'het Hoogaltaar' is door Taminiau en zeer 
waarschijnlijk ook door de kroniekschrijver(s) uit de 17de eeuw en later het hoofd
altaar van de gothische kerk bedoeld. Het koor van deze kerk is echter volgens ter Kuile11 

pas tot stand gekomen in het midden van de 15 de eeuw, terwijl de Reformatie definitief 

1 Cf. Verbeek p. 7 s. 
2 Cf. Verbeek p. 8, 14, 16. Verreweg de meeste buitencrypten bevinden zich 'bei den alten Abteien mit einem 
berühmten Heiligengrab, vielfach des Klostergrunders, oder mit hervorragenden anderen Reliquien : von weither 
aufgesuchte Wallfahrtsziclc'(Verbeek p. 23). 
3 Cf. Verbeck p. 17. 
4 Cf. Verbeek p. zi: 'Bei der Maastrichter Servatiuskirche hat man sie ebenfalls aufgegeben, um über einen 
Teil davon den fruhstaufischen Chor hinwegzuziehen. Ähnlich ging man in Eist bei dem spatgotischen Chorbau 
vor'. De laatste mededeling is, zoals we zullen aantonen, niet geheel juist; cf. infra p. 222 ss. 
5 Vermoedelijk afkomstig van Romeinse dakpannen. 
9 Cf. Glazema 4, p. 108 en -7 , p. 101 ; infra p. 225. 
' Cf. pi. 47. 
8 Taminiau p. 68. 
9 Cf. Taminiau p. I s.: 'de Annales Elstcnscs, n.l. de kroniek der parochie Eist, bijgehouden van af zestien
honderd door de pastoors der parochie in doopboeken, doodboeken, trouwboeken, notulenboeken van Kerk
vergaderingen, voorts op waardevolle papieren, correspondenties of copieën van belangrijke brieven'. 
10 Cf. Taminiau p. 68 en Glazema 5, p. 382. 
11 Ter Kuile p. 66 s.; cf. supra p. 207, η. 2. 
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haar intrede in Eist heeft gedaan in het jaar 1588 1 ; de uitdrukking 'meer dan twee 
eeuwen' is dus wel wat overdreven. We achten het onaannemelijk, dat de 17de eeuwse 
en latere berichten betrekking hebben op het hoofdaltaar van de romaanse kerk van 
vóór ± 1450 z, zodat men daaruit zou mogen concluderen, dat de relieken van Weren-
fried ten tijde van de 'romaanse' kerk (in periode II en III van ter Kuile) in de voor-
crypt, onder het hoofdaltaar van deze kerk, opgesteld zijn geweest. 

Taminiau heeft in zijn boek een afbeelding opgenomen van de plattegrond van de 
gothische 'kerk in den katholieken tijd'3 ; daarop is o.a. de plaats van enige altaren 
aangegeven 4. Waarom op de tekening tegen de Z. muur van het schip, ten W. van het 
portaal aan de Z. zijde, een altaar van St. Werenfried voorkomt, is helemaal niet 
duidelijk; de plaats van dit altaar lijkt ons niet bepaald in overeenstemming met de 
bijzondere positie, die St. Werenfried heeft ingenomen ten opzichte van de kerk van 
Eist. Taminiau zegt hierover alleen, dat zich in de kerk een (vijfde) altaar bevond, dat 
was 'toegewijd aan St. Werenfridus, voor het bewaren van het kostbare schrijn zijner 
reliquieën, die daarop dan voor de bedevaartgangers zullen zijn geëxposeerd'5. In Eist 
is zeker een altaar van St. Werenfried geweest; daaraan was een vicarie of capellanie 
verbonden. Dit blijkt uit enige posten in de rekeningen van de officiaal van de Dom
proost-aartsdiaken te Utrecht*. In de rekeningen over de jaren 1477/78, 1484/85 en 
1513/14 wordt resp. melding gemaakt van de 'capellania(m) Sancii Werenfridi sita(m) 
in ecclesia Elstensi', de 'vicaria(m) sive altare Sancti Werenfridi situm in ecclesia Sancii 
Werenfridi Elstensi' en de 'vicaria(m) altaris Sancti Werenfridi sita(m) in ecclesia Sancti 
Werenfridi Elstensi'; verder is ook in de rekeningen over de jaren 1529 en 1531/32 
sprake van de 'vicaria altaris Sancti Werenfridi' 7. 

We vermoeden ten stelligste, dat er in de eigenlijke gothische kerk van Eist geen 
'altaar van St. Werenfridus' heeft gestaan; wel zijn de kerk en het hoofdaltaar bij de 
kerkconsecratie ongetwijfeld ter ere van de H. Werenfried gewijd. De schijnbaar tegen
strijdige mededelingen van Taminiau aangaande de plaats, waar de relieken van St. 
Werenfried hebben gerust, zijn het beste te verklaren en met elkaar in overeenstemming 
te brengen, wanneer men aanneemt, dat het altaar van St. Werenfried en de relieken 
zich in de 'capella', in de crypt hebben bevonden, en wel in het W. deel van de achter-
crypt, niet alleen in de periode van de romaanse kerk, maar ook in die van de gothische 
kerk, althans vóór de Reformatie. Aan de andere kant zijn er, naar we menen, voldoende 
gegevens om te kunnen bewijzen, dat de crypt niet, voordat het koor van de gothische 
kerk gebouwd werd, bijna geheel is afgebroken en als zodanig volkomen verdwenen 
is 8; we zijn er van overtuigd, dat ze in de late middeleeuwen tot aan de Reformatie haar 
functie en betekenis grotendeels heeft behouden en dat het altaar van St. Werenfried en 
diens relieken niet naar de 'gothische bovenkerk' zijn overgeplaatst e. 

1 Cf. Taminiau p. 127 ss. en infra p. 227. 
2 Cf. daarentegen Glazema j , p . 382 en Maris 4, p. 63. 
3 Taminiau af b. tegenover p. 28. 
4 Cf. Taminiau p. 51 s. en - ter correctie van de mededelingen van Taminiau - supra p. 204, п. з en Maris 4, 
p. 73 ss. 
6 Taminiau p. 52. 
• Archief Domkapittel, Rijksarchief Utrecht, ¡ην. nr. 2464 (naar Maris 4, p. 64, п. г ; zie ook Maris 4, bijlage 
II A, p. 114 ss.). 
7 Cf. Maris 4, p. 64. 
• Cf. daarentegen ter Kuile p. 69; Verbeek p. 21 ; Glazema 7, p. 103 en -8, p. 30; Maris 4, p. 65. 
• Cf. Verbeek p. 23. 
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Het is zeker, dat in de tijd waarin het koor van de gothische kerk gebouwd is, het 
meest O. gedeelte van de achtercrypt bijna geheel is afgebroken; dit betreft dus dat deel 
van de buitencrypt, waarvan de fundamenten buiten het gothische koor - aan de O. zijde 
daarvan - zijn opgegraven 1. 

Wat er bij de bouw van de gothische kerk met de rest van de crypt is gebeurd, is 
lang niet duidelijk; de voorcrypt en het W. deel van de achtercrypt zijn toen echter niet 
prijsgegeven, maar opgenomen in de gothische kerk. Speciaal het W. deel van de 
oorspronkelijke buitencrypt moet na het midden van de 15de eeuw nog van belang 
zijn geweest. 

Aan de binnenzijde van het muurwerk van de twee meest westelijke traveeën van het 
gothische koorpolygoon, dus aan de N. en Z. kant van het gothische koor, zijn tijdens 
de opgraving sporen geconstateerd van een oude opening of doorgang 2, welke in 
later tijd dichtgemetseld is met bakstenen. Deze openingen zijn door ter Kuile 3 en 
Glazema niet vermeld. Ze zijn maximaal 1,05-1,10 m breed geweest. 

Aan de buitenkant van de N. travee van het koorpolygoon was tijdens de opgraving 
heel duidelijk een rondboog van bakstenen te zien, waarvan het hoogste punt ver
moedelijk 1,90-2 m boven het maaiveld aan de N. zijde van het koor was gelegen 4. 
Sinds de laatste restauratie is op die plaats helaas niets meer van een boog te be
merken. Tegen de Z. zijde van de N. travee van het koorpolygoon bevindt zich thans 
onder de betonnen vloer, die men bij de restauratie in het koor heeft gelegd, een ge
deelte van een verwarmingskelder en boven de vloer een laag pleister; men kan daarom 
nu op die plaats niets meer waarnemen van een secundair aangebracht stuk muur, 
dat bedekt wordt door een rondboog van bakstenen, welke een oude opening aan de 
bovenzijde afsluit en overeenkomt met die, welke eertijds aan de buitenzijde te zien 
was Б. 

Onder de vloer van het koor is de 'Z. opening' aan de binnenkant van het muurwerk 
nog gedeeltelijk te bestuderen. Van een oude omlijsting is niets te bemerken. Het oor
spronkelijke muurwerk rondom de opening is gedeeltelijk weggebroken, voordat de 
doorgang werd dichtgemaakt; dit blijkt o.a. duidelijk uit het feit, dat het ingezette 
metselwerk aan de O. zijde is ingekast in het primaire metselwerk. De onderkant van 
het secundaire metselwerk ligt op ± 10,74 + , d.i. 1,435 m beneden de bovenkant van 
de betonvloer en ± 1,65 m onder de grote versnijding, die zich aan de binnenkant van 
de koormuur bevindt e . Op grond van wat bij de N. opening is waargenomen, nemen 
we aan, dat ook de Z. opening met een rondboog afgedekt is geweest. Tijdens de op
graving kon aan de Z. zijde van het koor niets meer van een dergelijke boog gezien 
worden, omdat daar - nog niet lang geleden - gedeeltelijk op de plaats van de oude 
ingang een toegang 7 naar het koor was gemaakt. 

1 Zie pi. }4 en 47. 
• Zie pi. 47. 
s Zie echter ter Kuile af b. 4. 
4 Hoogte van het maaiveld in 1947: ± 11,00+. 
6 Tijdens het bodemonderzoek is van het muurwerk aan de binnenkant van het N.O. deel van het koor
polygoon een foto gemaakt; zie pi. ¿a en jé (= vergroting van een detail van pi. ja). Daarop zijn de dichtge
metselde oude opening en de - gedeeltelijk door pleister bedekte - rondboog vrij duidelijk te zien. 
• De bovenkant van de tegelvloer in het W. deel van de achtercrypt was gelegen op 10,15 + • Over de grote 
versnijding aan de binnenkant van de koormuur, cf. infra p. 225 s. 
' Deze toegang is bij de laatste restauratie dichtgezet ; voor de toestand aan de Z. zijde van het koor tijdens 
de opgraving, zie pi. 6 en ter Kuile p. 48, afb. 2. 
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De hoogte van de twee oude openingen heeft aan de binnenzijde van het koor ver
moedelijk 2,05-2,15 m bedragen. 

Deze openingen moeten dienst hebben gedaan als doorgangen, waarlangs men o.i. 
van buiten onder de vloer 1 van het koor kon komen; ze geven de indruk in verband 
te hebben gestaan met het W. deel van de achtercrypt. 

Aan de overblijfselen van de langsmuren van dat gedeelte van de crypt is iets bij
zonders op te merken. Aan de Z. zijde van de N. muur en aan de N. zijde van de Z. muur 
bevinden zich nl. tegenover elkaar en min of meer tegenover de openingen in het muur
werk van het koor de resten van wat op pi. 47 is aangeduid als een nis. Deze 'nissen' 2 

zijn aan de onderkant vlak (hoogte resp. 10,16 + en 10,19 +)> evenals aan de achter
kant; de onderkant ligt slechts een paar centimeter boven het niveau van ± 10,15 + 
van de in dat gedeelte der crypt aangetroffen tegelvloer. De Z. nis is - evenals wellicht 
de N. - naar we vermoeden een overblijfsel van een trapje van twee treden, dat be
hoord heeft bij een ingang, waardoor men in de achtercrypt is kunnen komen 3. Waar
schijnlijk hebben deze 'trapjes' alleen dienst gedaan na de bouw van de gothische kerk 
en zijn ze gemaakt in verband met de twee openingen in het muurwerk van het gothische 
koor. Het is immers zeer opvallend, dat in de muren van de voor- en achtercrypt ner
gens bakstenen zijn verwerkt, behalve in de drempel, die de overgang heeft gevormd 
van de voorcrypt naar de achtercrypt, en op de twee plaatsen in de N. en Z. muur van 
het W. deel der achtercrypt, waar vermoedelijk een trapje is geweest 4 ; dit wijst er op, 
dat de bakstenen bij een gedeeltelijke verbouwing of restauratie van de crypt zijn aan
gebracht. Aan de Z. zijde bevonden zich tijdens de opgraving in de bovenste 'trede' 
een baksteen van 28 X 6,5 X 13 cm en stukken baksteen van (16)Б X 6,5 X 12,5 en 
(18)6 X 6,5 X 13 cm; aan de N.zijde is links van de 'nis' een baksteen van 26 χ 6,5 χ 
12,5 cm verwerkt, terwijl onmiddellijk rechts daarvan twee stukken baksteen van 
( i 5 ) s X 6,5 X 13 cm in de muur zijn gemetseld'. Aan de O. zijde van de drempel 
tussen de voor- en achtercrypt zijn eveneens bakstenen verwerkt 7 ; deze hebben het
zelfde formaat als die, welke zijn vermetseld in de nog oorspronkelijke gedeelten van 
het koor, de Z. muur van het schip en de toren van de gothische kerk, nl. 27/28 χ 
6/6,5 X I 2 J 5 / I 3 c m · I n de N. muur van het schip bevinden zich bakstenen van 26 X 
6/6,5 χ I 2>5/ I3 c m · De sacristie, die het oudste deel vormt van de gothische kerk en 
volgens ter Kuile reeds in de 14de eeuw is gebouwd e, heeft in het oorspronkelijke 
metselwerk bakstenen, die 28/28,5 χ ± 7 X 1 4 cm groot zijn. Onder het nodige voor
behoud kan men op grond van de formaten der bakstenen zeggen, dat de in de muren 
der crypt verwerkte bakstenen van dezelfde soort zijn als die, welke bij het bouwen 
van de gothische kerk gebruikt zijn. De bakstenen van de sacristie zijn iets groter dan 
die van de kerk. Waarschijnlijk zijn de bakstenen van de crypt uit dezelfde tijd als die 
van de kerk en jonger dan die van de sacristie. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat 

1 Cf. infra p. 225 s. 
' De beschrijving heeft grotendeels enkel betrekking op de toestand ten tijde van de opgraving; van de nissen 
is daarna bijna niets bewaard gebleven. 
' Het hoogste punt van het Z. 'trapje' ligt op 10,40 + , het hoogste punt van het N. 'trapje' op 10,21 + ; 
cf.pl. 47. 
4 In de 'trapjes' zijn overigens ook stukken tufsteen en kwartsiet gemetseld; zie pi. 47. 
5 De lengte was onvolledig. 
* Van al deze bakstenen is thans niet één stuk meer te vinden. 
' Zie pi. 47. 
8 Cf. ter Kuile af b. 4 en p. 64 s. 

http://cf.pl
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in verband met de bouw van de gothische kerk ook bakstenen zijn aangebracht in de 
bovenbesproken drempel en trapjes van de crypt. 

Belangrijker dan de bakstenen in de muren van het W. deel der achtercrypt zijn de 
vloertegels, die boven een rode vloer van mortel en baksteengruis in dat deel van de 
crypt zijn aangetroffen1. De afmetingen van deze tegels zijn 13/13,5 X 13/13,5 X 
± 2,5 cm. Ze zijn nog gedeeltelijk bedekt met donkerbruin tot zwart dekkend lood-
glazuur, waarin mangaanoxyde verwerkt is. Aan de bovenzijde zijn ze voorzien van 
een reliëfversiering in laat-gothische stijl, die door middel van een negatief stempel in 
het oppervlak is gedrukt; daarbij zijn minstens drie heraldieke motieven gebruikt, nl. 
de adelaar, de leeuw (met 'Flammenschweif') en de lelie (zie pi. 46). Deze tegels zijn 
volkomen vergelijkbaar met enige door Forrer 2 gepubliceerde tegels en moeten in de 
tweede helft van de 15de eeuw gedateerd worden3 . Het is duidelijk, dat ze hoogst 
waarschijnlijk pas in de crypt zijn gelegd na de voltooiing van de bouw van het gothische 
koor omstreeks het midden van de 15 de eeuw 4. 

Nadat de openingen in het muurwerk aan de N. en Z. zijde van het koor der gothische 
kerk waren dichtgemetseld, is de vloer van het koor op een lager niveau gebracht. 

De hoogte van de houten vloer, die in het romaanse koor boven de voorcrypt heeft 
gelegen, is bekend 5; deze vloer bevond zich op ± 13,50 + . De lemen vloer in de 
voorcrypt lag op een niveau van ± 10,15 + · De hoogte van dit gedeelte van de crypt 
is in de tijd van de romaanse kerk dus ± 3,35 m geweest. 

Toen in 1947 met het onderzoek van de N.H. kerk te Eist een aanvang werd ge
maakt, helde de vloer in het koor van O. naar W. enigszins af6 ; het niveau van deze 
vloer was bij de overgang van koor naar schip ± 11,70 + , terwijl de vloer in het 
schip op ± 11,50 + was gelegen7. De tegenwoordige betonvloer in het koor loopt 
eveneens hellend af, van O. naar W. 8 ; hij ligt in het O. op 12,207 + en in het W., bij 
de overgang van koor naar schip, op ± 12,014 -f. Het hoogteverschil tussen de vloer 
van het koor en die van het schip, welke horizontaal ligt, bedraagt thans bij de over
gang twee treden ( = drie optreden) of 54 cm. 

De vraag is nu, waar de vloer van het gothische koor heeft gelegen in de tijd, waarin 
o.i. de crypt nog gedeeltelijk in gebruik was en de openingen in de N. en Z. muur van 
het koor een functie hadden. In dit verband wijzen we op een opvallend brede ver
snijding, die zich in het koor aan de binnenzijde der muren bevindt 9 en ook thans, 
boven de betonvloer, nog goed te zien is. Enkel op de plaats, waar een stuk van de 
N. muur van de voorcrypt in de N. muur van het gothische koor bewaard is gebleven, 
is er niets (meer?) van waar te nemen. Hoe de situatie op die plaats is geweest bij het 
begin van de opgraving, is ons niet duidelijk: er was toen zeker tegen het oude muur-

1 Cf. p. 221 en pi. 47. 
s R. Forrer, Geschichte der europäischen Fliesenkeramik vom Mittelalter bis zum Jahre 1900, Strassburg 1901, 
p. 76 en Taf. XL: 'Spätgothische rheinische Fliesen mit heraldischen Reliefs und farbiger Bleiglasur'. 
3 De datering van Glazema (4, p. 108: 'XIV-XVe eeuw' en -7, ρ. ιοί : 'omstreeks de 13de eeuw') is niet juist. 
4 Cf. ter Kuile p. 66 s. en supra p. 207, η. 2. 
5 Cf. ter Kuile p. 60 en afb. 7 op p. 56. 
β Zie op pi. 6 de onderkant van de bepleistering aan de binnenzijde van het koor. Op pi. 48 is de hoogte van 
de vloer in het koor gedeeltelijk onjuist aangegeven. 
7 Cf. O.W. profiel op pi. 48 en de onderkant van de bepleistering op pi. 6. 
9 Het oppervlak van deze vloer is bij ter Kuile p. 56, afb. 7, horizontaal, dus niet juist aangegeven. 
• Zie pi. 5. 
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werk een bakstenen klamp gemetseld, die later is weggebroken 1 ; deze klamp moet in 
ieder geval zin hebben gehad en we menen daarom, dat het verantwoord is aan te 
nemen, dat hij eens - op zijn minst gedeeltelijk - dezelfde functie heeft gehad als de 
versnijding, die nu nog in het koor te zien is. Deze versnijding ligt momenteel ge
middeld op 12,40 4- 2 en is ± 2 8 cm breed. Ze moet met een speciale bedoeling zijn 
gemaakt; het is heel onwaarschijnlijk, dat ze in het muurwerk is aangebracht om in 
het koor zichtbaar te zijn, zoals tegenwoordig - in overeenstemming met de toestand 
van vóór 1947 - het geval is. We zijn van mening, dat er een houten zoldering op heeft 
gerust, die de crypt, d.i. de voorcrypt en het W. gedeelte van de oorspronkelijke buiten-
crypt, bedekt heeft. De twee oude 'doorgangen' hebben zich echter ten dele boven het 
niveau van ± 12,40 + bevonden; de bovenzijde van de rondboog aan de binnenkant 
van de N. muur van het koor ligt vermoedelijk op een hoogte van ± 12,95 -)- (cf. pi. 5). 
Om de openingen te kunnen gebruiken heeft men daarom aan de binnenzijde tegen het 
muurwerk rondom het bovenste deel van de doorgangen een kap moeten maken, die 
in de vloer van het koor heeft gestoken. 

Wanneer onze opvatting juist is, heeft de hoogte van de crypt na de bouw van de 
gothische kerk ± 2,25 m 3 bedragen, dus ± 1,10 m minder dan de hoogte van de voor-
crypt ten tijde van de romaanse kerk. 

Thans dienen we terug te komen op de steen met inscriptie, die volgens Buddingh * 
in 1857 'bij de reparatie der kerk, aan een ouden, overmetselden ingang aan de zuidzijde 
ontdekt' is. De 'ingang' moet wel de opening zijn, welke zich in de Z. muur van het 
koor heeft bevonden en boven beschreven is. Men zou echter kunnen menen, dat daar
mee de doorgang bedoeld is van het schip naar de voormalige doopkapel6 aan de 
Z. zijde e. Deze kapel is na een brand in 1701, waardoor de kerk voor het grootste ge
deelte verwoest is, afgebroken; bij die gelegenheid is de doorgang zeer waarschijnlijk 
geheel, zeker grotendeels dichtgezet ' . 

1 Cf. Glazema 4, p. 108; - 8 , p. 26; ter Kuile p. 58. 
2 Het oorspronkelijke niveau van de versnijding is thans niet meer nauwkeurig te bepalen, omdat de muren 
tijdens de restauratie 'bijgewerkt' en geheel bepleisterd zijn. 
3 D.i. 12,40-10,15 m ; de bovenkant van de tegelvloer in het W. deel der achtercrypt was gelegen op 10,15 + · 
* Buddingh p. 11. Zie ook het naschrift op p. 227 s. 6 Cf. echter infra n. 7 en de brief op p. 227 s. 
β Zie pi. 34 en 47; cf. Taminiau p. 56 en ter Kuile p. 67 s. 
7 De breedte van deze doorgang is zeker veel groter geweest dan die van het door Taminiau (p. 5 6 ; cf. 
Tammiau afb. tegenover p. 28) vermelde z.g. 'oude poortje', d 1. de nis aan de binnenzijde van de Z. muur 
van het schip, ten O. van het portaal. Deze nis is 91 cm breed en 20 cm diep, terwijl de grootste hoogte 
1,98 m bedraagt, vóór de laatste restauratie, tijdens de opgraving, was de diepte 43 cm. De onderzijde, die 
gevormd wordt door een zandstenen dekplaat - welke bezwaarlijk als dorpel gefungeerd kan hebben, omdat 
er zich geen sporen van slijtage op bevinden - ligt 16 cm boven de huidige (en lag 24 cm boven de voormalige) 
vloer van het schip. Zie pi. 6 (daarop is te zien, dat tijdens de opgraving de nis gedeeltelijk gevuld was met 
acht lagen op de dekplaat gemetselde bakstenen) en pi. 12a. Bij de opgraving en de restauratie zijn geen 
aanwijzingen gevonden, waaruit men zou mogen concluderen, dat de nis, die zich bevindt in het metsel
werk waarmee de doorgang van schip naar doopkapel is dichtgezet, ooit als gedeelte van een muuropenmg 
heeft dienst gedaan. Het lijkt overigens ook erg onwaarschijnlijk, dat men na 1701 ter plaatse van de oude 
doorgang een poortje zou hebben gemaakt, vlak naast het portaal. 

De doorgang naar de doopkapel is minstens 4 m breed geweest en heeft zich bevonden tussen de iste en 
de 2de muurpijler ten W. van de scheiding tussen koor en schip, hij is overspannen geweest door een grote 
boog. De fundering van het muurwerk waarmee de doorgang na de brand van 1701 is dichtgezet, bestaat 
uit stukken van gothische zandstenen gewelfribben, venstertraceringen en andere natuurstenen bouwfrag
menten, alsmede uit fijn bewerkte stukken zandsteen, die wellicht deel hebben uitgemaakt van een doopvont 
(zie pi 6, 8b en 12a). Het poortje, waarvan in het naschrift (p. 228) sprake is, kan vanzelfsprekend geen be
trekking hebben op de bovenbesproken grote doorgang. 
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We vermoeden daarom, dat de 'steen van Baldericus' eerst na de Reformatie is inge
metseld 1 . Als men dit aanneemt, is het duidelijk, waarom hij juist in de oude muur-
openmg aan de Z. zijde van het koor zal zijn gevonden ; het is veel minder waarschijnlijk, 
dat hij na 1701 in de doorgang tussen schip en (afgebroken) doopkapel is terechtge
komen 

In 1588 is te Eist het grootste gedeelte van de relieken van St. Werenfned op het 
voorplein voor de kerk verbrand, in dat jaar is de kerk geplunderd en van haar schatten 
beroofd 2. Daarna zal de crypt niet meer gebruikt zijn; ze was overbodig geworden. 
In 1597-1598 is 'de kerk van Eist voor zooveel mogelijk hersteld en volledig van de 
overgebleven Roomsche superstitien gezuiverd. De witkwast viert hoogtij. Preekstoel 
en orgel zijn het eemge meubilair dat nog getolereerd wordt ' 3 . Toen is het gebouw door 
de Hervormden in gebruik genomen In 1597 of 1598 is de crvpt vermoedelijk 'gesloten' 
en zijn de openingen aan de N. en Ζ kant van het koor dichtgemetseld; daarbij is dan 
waarschijnlijk ten aanzien van de Ζ opening gebruik gemaakt van de oude altaarsteen 
uit de crypt 4 . 

Of met de 'sluiting' van de crypt ook de afbraak van de crypt en de verlaging van 
de vloer van het koor gepaard zijn gegaan, is niet uit te maken; wel is het nagenoeg 
zeker, dat de vloer van het koor reeds vóór 1688 het 'vooroorlogse' niveau heeft gehad, 
aangezien de bovenkant van de steen, die vóór de oorlog de grafkelder van de familie 
van Lynden van de Park (in het O deel van het koor) bedekte en waarvan het opschrift 
het jaartal 1688 vermeldde, op hetzelfde niveau was gelegen als de vloer m het O. 
gedeelte van het koor 5. 

N a s c h r i f t 

Vlak voor het ter perse gaan van dit boek kregen we, dank zij de welwillendheid 
van Mr. P. J. W Bekjes, inspecteur van de gemeente- en waterschapsarchieven m Gel
derland, inzage van een door hem te Arnhem, in het archief der provincie Gelderland 
aangetroffen afschrift van een briefe. 

De volledige tekst luidt als volgt: 

'Afschrift 
Eist den 2 Januanj 1858. 

Wij geven ons de eer U mijne Heeren te berigten dat ons in den loop van het jaar 1857 
geene andere gedenkstukken van geschiedenis en kunst of eenige andere oudheden zijn 
voorgekomen dan een fragment van eene inscriptie gebeiteld in een zand of zooge
naamde doefsteen met latijnsch-letterschnft, luidende als volgt: 
la ista cum ara a praesule Baldnco (bij de 1. van het eerste woord was de steen afge
broken ). 

1 Zie echter infra het naschrift 
2 Cf Tamimau ρ i6 s , 38 en 127 ss , Vita Wercnfridi, Commcntarius praevius ρ ιοί, 5. 
3 Tammiau ρ 131 
4 Het is te wensen, dat de dichtgemetselde doorgang aan de Ζ kant eens wordt opengebroken, om eventueel 
nog andere brokken van de altaarstcen te voorschijn te kunnen halen, in 1857 zijn bij de 'mgang' verschillende 
gelijksoortige stukken steen waargenomen, maar enige zijn blijven zitten en 'wederom door den voormuur 
digtgcmctscld'(Buddingh ρ n ) 
5 Cf Tammiau ρ 67 s en af b tegenover ρ 6o 
β Dossier Maatregelen ter verzekering van een goede bewaring van gedenktekenen van geschiedenis en 
kunst, inv nr 14 08z 



228 OVER DE MIDDELEEUWSE KERKEN VAN ELST 

Die steen werd gevonden in de maand September 11 bij het doen van eenige her
stellingen aan den zuidelijken buitenmuur van het kerkgebouw van de Hervormde ge
meente alhier, en wel in een daarin bestaanhebbend en in lateren tijd toegemetseld 
poortje waarin blijkbaar een deur had gehangen waarvan de yzere geheng-haaken en 
kling-neus nog aanwezig waren; de steen nu waarin die kling-neus gevat was bevatte 
bovengemelde inscriptie, en wel ten onderste boven geplaatst. 

Omtrent den oorsprong en de beteekenis van die inscriptie werd, namens heeren 
Kerkvoogden, eene uitvoerige briefwisseling gevoerd met de heeren Provesser Mol 
te Amsterdam, D ' L. J. F. Janssen, Conservator aan 's Rijks museum van oudheden 
te Leiden en D. Buddingh, Leeraar aan de Koninklijke academie te Delft, alle welke 
heeren met de meeste bereidvaardigheid daaromtrent hun gevoelen hebben medege
deeld. 

Eindelijk werd die steen door heeren Kerkvoogden in bewaring genomen en zal 
later ten einde dat gedenkteeken uit de X eeuw genoegzaam voor schending te vrij
waren op eene geschikte plaats binnen in het Kerkgebouw weder ingemetseld worden. -

De Commissie tot bewaring der gedenkstukken 
van geschiedenis en kunst te Elst,-

(was geteekend) van Pabst-Yermasen. 

Voor eensluidend Afschrift. 

Burgemeester en wethouders der gemeente Eist. 
H. L. J. Römer 

(onleesbare handtekening)' 

De inhoud van deze brief bevestigt enerzijds het bovenvermelde 1 bericht van 
Buddingh2 aangaande de plaats, waar de 'steen van Baldericus' in 1857 gevonden is, 
en geeft er bovendien een aanvulling op. Anderzijds echter is in het schrijven te lezen, 
dat in de steen een klinkneus bevestigd was, die behoord zou hebben bij de deur van 
de toegemetselde doorgang ('poortje') ; van die deur zouden in 1857 ook de 'geheng-
haken ' - hengselhaken of du imen-nog aanwezig zijn geweest. 

Met het in de brief medegedeelde feit betreffende de klinkneus is in strijd het boven3 

geuite vermoeden, dat de steen bij het dichten van een ingang in de Z. muur van de 
gothische kerk verwerkt is, na de reformatie. Wanneer men aanneemt, dat de inhoud 
van de brief geheel juist is, moet daaruit en uit diverse bovenbesproken gegevens de 
conclusie worden getrokken, dat de steen hoogst waarschijnlijk bij de bouw van het 
koor der gothische kerk is ingemetseld in een der dagkanten van de toen aan de Z. zijde 
gemaakte doorgang, en dat daarin de neus is bevestigd, waarin de klink van de deur 
moest vallen. Bij de verbouwing, die naar aanleiding van de bouw van het gothische 
koor tegen het midden van de 15 de eeuw in de crypt (de voorcrypt en het W. deel van 
de achtercrypt) heeft plaatsgevonden, is dan mogelijk het oude altaar in het W. deel 
der achtercrypt gedeeltelijk vernieuwd en van een nieuwe altaarsteen voorzien. 

1 P. 208 en 226 s. 
2 Budding p. 11. 
3 P. 227. 
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Het is echter de vraag, of de mededeling betreffende de 'kling-neus' wel overeen
komt met de feiten. Om zuiver technische redenen menen we aan de juistheid daarvan 
te mogen twijfelen, en wel op grond van wat er te zien is aan de overblijfselen van de 
steen: zie pi. 31 en pi. 39, 4; cf. p. 208 ss. 

Wanneer de steen in de dagkant van een deuropening geplaatst is geweest, zijn er, 
als we rekening houden met de resten van de steen 1 en met de tekst van de brief van 
1858, twee mogelijkheden: 

1. De steen heeft vlak gelegen in de rechtse dagkant van de doorgang, zó dat de 
inscriptie omgekeerd lag aan de linker zijkant van de steen, terwijl de eigenlijke onder
kant van de steen 2 zich aan de bovenzijde heeft bevonden. Aan de bovenkant moet men 
in dat geval in de elders besproken gleuf 3 een platte ijzeren staaf bevestigd hebben, die 
aan de voorzijde van de muur als klinkneus dienst heeft gedaan. Zeer opmerkelijk is 
het dan, dat de staaf op een van haar brede - en niet op een van haar smalle - zijden 
heeft gelegen en aan de voorkant van de dagkant de uitzonderlijke breedte van 3 cm 
heeft gehad; van het uiteinde van deze staaf zou de eigenlijke neus zijn gemaakt, hetgeen 
zeer zonderling moet worden genoemd. Bovendien is het eigenaardig, dat aan de zijde 
van de steen, die dan links heeft gelegen (dus aan de kant met de inscriptie), geen spoor 
van een aanslag te zien is, d.i. van het gedeelte van de dagkant, waartegen de deur in 
gesloten toestand gesteund moet hebben. 

2. De steen heeft gestaan op de kant van de inscriptie. In dat geval moet men hem 
eveneens in de rechtse dagkant van de deuropening hebben geplaatst. De linkerzijde 
is dan gevormd door de kant, waarin de gleuf is uitgehakt; daarin moet zich een platte 
ijzeren staaf hebben bevonden, waarvan de brede zijden verticaal gericht waren en die 
aan de voorkant uitgesmeed of uitgehakt was tot een klinkneus. Als dit het geval zou 
zijn geweest, moesten er op de smalle voorkant van de steen ( = linker zijkant van de 
steen als fragment van een mensa) zonder enige twijfel sporen te zien zijn van slijtage, 
veroorzaakt door de deurklink. Deze zijn echter beslist niet aanwezig. Bovendien is 
het eigenaardig, dat er aan de zijde van de steen, die zich in dit geval hnks moet hebben 
bevonden, geen spoor van een 'aanslag' te zien is. 

Uit het bovenstaande mag geconcludeerd worden, dat het op zijn minst genomen 
zeer twijfelachtig is, of in de steen een klinkneus bevestigd is geweest. We zijn van 
mening, dat het heel goed mogelijk is, dat het zeer positieve bericht aangaande deze 
neus in de brief van 1858 het gevolg is van een onjuiste interpretatie door mensen, die 
de steen niet 'in situ' hebben gezien in de Z. muur van het koor der gothische kerk. 

1 Het is van belang op te merken, dat de drie bewaard gebleven, aan elkaar passende fragmenten van de 
steen tezamen nog bijna even groot zijn als de in 1858 in de O. muur van het koor ingemetselde steen. 
Alleen van de voorkant, dus van de zijde met de inscriptie, zijn enige stukjes verloren gegaan, 'plaatjes' 
met een gemiddelde dikte van 2,5 cm. Aan alle kanten, behalve aan de voorzijde en aan de in 1944 of later 
ontstane breukvlakken, bevinden zich sporen van specie. De brokstukken, die volgens Buddingh (p. 11 en 
supra p. 208) in 1857 in de muur zijn achtergebleven, bevinden zich - aangenomen, dat ze deel hebben 
uitgemaakt van de 'steen van Baldericus' - ongetwijfeld op een plaats, welke verder van de buitenkant 
van de muur verwijderd is dan die, waar in 1857 het bekende fragment is aangetroffen. In de brief van 1858 
wordt steeds gesproken over één, 'de' of 'die' steen. Van deze steen is zeker nog zoveel bewaard gebleven, 
dat men thans nog kan beoordelen, of er inderdaad een klinkneus in bevestigd is geweest. 
2 D.i. van de steen als fragment van een mensa. 
3 Supra p. 209. 



SUMMARY 

T H E ROMANO-CELTIC T E M P L E S AT ELST IN 

T H E OVER-BETUWE D I S T R I C T 1 

INTRODUCTION 

Among the many churches destroyed during World War II was the impressive Gothic 
church of the Dutch Reformed parish of Eist, a small town between Arnhem and Nij
megen in the Over-Betuwe district (Province of Gelderland). 

Before commencing the restoration of the building, in 1947 the State Service for 
Archaeological Investigations in The Netherlands, at that time under the direction of 
Prof. Dr. A. E. van Giffen, carried out excavations in and around the church. The in
vestigations, which were under the daily direction of Dr. P. Сіагета, brought to light 
the remains of two early mediaeval churches and two Romano-Celtic temples. The 
excavations at Eist, therefore, were undoubtedly among the most important archae
ological projects carried out in The Netherlands since the war. 

The results in connexion with the mediaeval church buildings have been published 
in a report by Prof. Dr. E. H. ter Kuile. 

The present publication deals with the unearthed Roman remains. The report on the 
excavations is preceded by an introduction devoted to general problems concerning 
Celtic, Romano-Celtic and Germanic sanctuaries (Chap. I). This is followed by a review 
of the temples dating from the Roman era hitherto discovered in The Netherlands and 
Belgium (Chap. II). Chapter VIII, which is to be considered as an appendix, discusses 
several problems relating to the mediaeval churches of Eist, which problems were 
thrust, as it were, upon the author during his studies of the Romano-Celtic temples. 

In restoring the church building, the opportunity has been created for viewing a 
very large portion of the unearthed church and temple remains at any time: the old 
foundations in nave and chancel are covered by a concrete floor (pp. 1-2). 

C H A P T E R 1 

C E L T I C , R O M A N O - C E L T I C A N D G E R M A N I C S A N C T U A R I E S 

Roman temples have not as yet been discovered in the Low Countries, even though 
it may be assumed that in the chief settlements of the civitates, as well as in other places, 
official worship of emperors and principal Roman gods was practised. Remains of 
native sanctuaries in the form of 'Romano-Celtic' or 'Gallo-Roman' temples have indeed 
been unearthed; these owe their origin to the influence of Gallo-Roman culture on the 
native population, which was mainly made up of Germanic and Celtic (Gallic) elements 

(pp· 3-4)· 

1 The author is very much indebted to Mrs. P. Bogaers, Laren, for the translation of this summary, and to 
Miss I. F. Smith, London, for her revision. 
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A. CELTIC AND ROMANO-CELTIC TEMPLES 

The Celts do not appear to have used temple buildings originally. In the course 
of time they gradually changed over from the unbuilt 'atectonic' sanctuary to timber-
constructed temples, which later were replaced by temples made of stone. The Roman 
period, especially, was of importance in the development of Celtic or Gallic temple 
architecture. To the Celtic or Romano-Celtic temple type belong sanctuaries with a 
square (or approximately square), rectangular, circular or polygonal ground-plan (pp. 

5-6)· 
The problems which arise with regard to the origin of Romano-Celtic temple archi

tecture are far from being solved. A survey of the opinions of Wirth, Schuchhardt, 
Drexel, Lehner, Stähelin, Oelmann and Koethe regarding origin is given on pp. 6-7. 
This is followed by a summary of the results of an excavation at Heathrow (Middlesex), 
where, during the last war, traces were found of a square wooden building with sur
rounding portico which must date from the Bronze-to-Iron Age transition or from the 
early Iron Age - in any case not later than 300 B.C. The Heathrow excavation possibly 
brought to light for the first time a wooden precursor of the square, or nearly square, 
Romano-Celtic temple with surrounding portico (pp. 7-8). 

B. GERMANIC TEMPLES 

It is generally assumed that the Germans in pre-Roman times and - at least in free 
Germany - also during the Roman period, knew no form of temple architecture. Ger
manic cult within the Roman Empire adopted the forms of the Gallic sanctuaries. The 
only known Germanic temples dating from Roman times are of the Celtic or Romano-
Celtic type, and are situated within the boundaries of the Roman Empire. It may be 
taken for granted that the. first temple building introduced into Germanic cult was also 
of this type (pp. 8-9). 

In the north of the Germanic territory during the last period of paganism, late 10th 
and early n t h centuries, temple buildings definitely existed. These can be divided into 
two types : that with an oblong ground-plan and the more or less square type - with 
or without surrounding portico - , which, according to Oelmann, was adopted via the 
southern Germans from Gallo-Roman culture (pp. 9-10). 

CHAPTER 11 

T E M P L E S I N T H E L O W C O U N T R I E S D A T I N G F R O M 

T H E R O M A N E R A 

This chapter deals exclusively with sites where - evidenced at least by the discovery 
of building remains - a temple is assumed to have once stood (pi. 32^). An exception is 
only made with regard to Eist (p. 11). 
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1. DOMBURG (PROVINCE OF ZEELAND) 

On the coast near Domburg, on the island of Walcheren, was once a sanctuary, from 
which numerous relics are known, especially votive altars sacred to the goddess Neha-
lennia. The Domburg place of worship became buried within the inner edge of the 
dunes; later, in the 17th century, it appeared again on the sea-side as a result of the 
inroads of the sea on the foot of the dunes. Its present location is certainly some distance 
beyond the lowest ebb. It may be assumed that the Domburg monuments were erected 
in appreciation of a safe crossing from Britannia, and that Nehalennia was a local deity. 
According to Hardenberg (2) Nehalennia would have had a place among the Celtic 
gods, namely as the great Mother Goddess. The sanctuary was very probably in use 
from the end of the ist century until well into the second half of the 3rd century 
(pp. 11-12). 

The oldest reference to a temple near Domburg is to be found in a printed letter dated 
January 14th, 1647, in which is mentioned the foundation of a small house of the size of 
a square 'Roede' or slightly more ; it must have been a building with a ground-plan of 
about 4X 4 metres. There is not sufficient evidence to accept that in 1647 ^ 6 foundation 
of a round temple was observed (cf. Koethe 1, p. 93, No. 42). At the end of the 17th 
century and in the first half of the 18th a 'temple floor', about 8 m. long and slightly more 
than 4 m. wide, was seen in the neighbourhood of the wall remains discovered in 1647. 
It is not at all certain that the wall remains and the floor formed part of one building. 
It can be agreed with Koethe that the group of altars sacred to Nehalennia belonged to 
one temple, and that the other monuments, which include altars dedicated to Jupiter and 
Neptune, were related to other places of worship in the vicinity. The building mentioned 
in the oldest references was presumably a square Romano-Celtic temple without sur
rounding portico, dedicated to Nehalennia, and one of the smallest of its kind (pp. 12-20). 

2. ELST (OVER-BETUWE DISTRICT, PROVINCE OF GELDERLAND) 

Prior to the excavations carried out in 1947 below the Dutch Reformed church, two 
incorrect references to a 'temple' at Eist were made in the literature. 

The name 'Eist' does not mean, as was assumed, place of sacrifice or sacred place, but 
alder woods (pp. 20-22). 

3. GULPEN (PROVINCE OF LIMBURG) 

In the vicinity of an area where in 1922 several cremation graves dating from the 
Roman period were found, investigations were carried out in 1931 and 1942 of a 
building with a rectangular, nearly square ground-plan of about 100 sq. m., dating from 
the 2nd-3rd centuries. Three sides of the structure were enclosed by walls of 60-70 cm. 
thickness, the front by the bases of three columns. The building was probably a sanctu
ary, and possibly one associated with a spring. A 50 cm. wide foundation, extending the 
entire length of the rear inner wall and 70 cm. distant from it, has to be considered as a 
socle for images of gods. The ground-plan is presumably a variation of the square 
Romano-Celtic temple without surrounding portico (pp. 22-24). 

4 . HOFSTADE NEAR AALST (EAST FLANDERS) 

In 1949-19 50, in the least Romanized part of Belgium, a small sanctuary was un
earthed, the only Romano-Celtic temple yet found in that country. It was situated in a 
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trapeze-shaped témenos and was practically square (about 6.60 χ η т . ) . The main entrance 
was on the east side. The wall bases were constructed of stone; the upper structure must 
have consisted of beams and planks. The building was erected in the second half of the 
2nd century as a replacement for an older temple, which was built c. 60 A.D. and 
destroyed by fire towards the middle of the 2nd century. It was in use until well into 
the second half of the 3rd century. This sanctuary was probably sacred to a goddess of 
fecundity of very ancient origin, namely the great Mother Goddess (pp. 24-26). 

5. NIJMEGEN (PROVINCE OF GELDERLAND) : ULPIA NOVIOMAGUS I 

In 1920-1921 two associated rectangular Romano-Celtic temples with surrounding 
portico were excavated to the west of Nijmegen, close to the river Waal. They lay in a 
walled area which was practically rectangular (nearly 96.50x46 т . ) , the longer sides 
running approximately S.W.-N.E. The area was shut off on the short N.E. side by a 
series of nine small compartments. The rest of the temple grounds was separated by a 
wall running approximately N.W.-S.E. into two rectangles or inner courts which were 
surrounded on three sides by a gallery about 3.50 m. wide. In the near middle of each 
court stood a Romano-Celtic podium-temple. Celiac (of greater depth than width): 
internally about 6.25 X 5.25 т . , wall-thickness 0.90 т . ; thickness of the portico-walls: 
1-1.20 т . , in the S.E., however, 2.80-3 m · thick (entrance side with steps); internal 
width of the porticoes: about 2.75 m. The longitudinal axis of both sanctuaries devia
ted approximately 20o to the south from the W.-E. line. The complex of buildings be
longed to the settlement Ulpia Noviomagus, which lasted from c. 70 until c. 270 A.D. 
(pp. 26-28). 

6. NIJMEGEN : ULPIA NOVIOMAGUS II 

Archaeological investigations were carried out in 1834 in the close vicinity of the two 
above-mentioned temples. The finds included two Roman walls about 1 m. thick and 
at least 90 and 60 m. long, joined at right angles. These walls belonged to a lay-out of 
which only the east and south sides were partly preserved, and which enclosed a central 
building with heavy foundations. The ground-plan of this building is not known. On 
the east side there was a portico about 7.50 m. wide. The two long walls were charac
terized by a number of rectangularly projecting recesses. The longitudinal axis of the 
complex ran from west to east with approximately the same deviation to the south as 
that of the two temples excavated in 1920-1921. The finds presumably belong to a 
sanctuary probably built in the Flavian era; the recesses may be considered to have been 
part of the enclosure of the temple area (pp. 28-30). 

7. NIJMEGEN: KOPSE HOF 

Among the mainly rectangular, and sometimes oval, house-plans discovered within 
the precincts of the Kopse Hof stronghold, which was destroyed during the revolt of 
the Batavians, is that of a round-oval building of timber with a diameter of about 20 m. 
Holwerda considered this house to have been the domicile of the chief, the guardian 
of the fort. Oelmann, on the contrary, believed it to have been a temple based on an 
ancient Celtic tradition (pp. 30-31). 
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8. NIJMEGEN 

In the description of the Smetius collection at Nijmegen, dated 1678, mention is made 
of a vetus sacellum. It was incorrectly assumed that this information concerned a small 
Roman temple (p. 31). 

9. RAVENSBOSCH (MUNICIPALITY OF VALKENBURG, PROVINCE OF LIMBURG) 

In 1850 and in 1917 remains were found of a round building with an internal diameter 
of about 15 m., and a foundation 1.62 m. wide. In addition, pieces of columns and other 
architectural remains of marl were unearthed. There were no traces of a floor or of 
walls in the rotunda; outside the building unburnt bones of horses, swine, dogs and 
hares were found, as well as pieces of a sandstone altar. To the west of the round 
foundation, at a distance of 3.50 m. and further, five sarcophagi made of slabs of marl 
were discovered. The building must surely have had an exceptional purpose in the midst 
of a concentrated habitation. It was possibly a burial monument. However, there is 
nothing against the supposition that it was a temple, the sacred centre of Ravensbosch 
and environs (pp. 32-33). 

10. RIJSBERGEN (PROVINCE OF NORTH BRABANT) 

In 1812 an altar was discovered here, dedicated by cultores templi to the goddess 
Sandraudiga. Excavations carried out in 1842, 1924 and 1950, proved that the area was 
undoubtedly in the 2nd century the location of a building constructed according to 
Roman technique. It was most probably a temple, the wall-bases of which were built 
of stone, the superstructure of timber. It is a striking fact that a burial-ground con
taining native 'Germanic' urns was located within the same area. On the one hand, the 
urns indicate a rather primitive burial rite, on the other hand, the community connected 
with the sanctuary must have been rather strongly influenced by Gallo-Roman culture. 
The Germanic goddess Sandraudiga may have had a Romano-Celtic temple dedicated 
to her at Rijsbergen, but its form is unknown (pp. 34-37). 

11. RIMBURG (PROVINCE OF LIMBURG) 

During excavations in 1947 and 1949 alongside the great Roman road from Boulogne 
to Cologne where it crosses the river Worm, a victts was investigated which was found 
to contain, among other things, the remains of a portico measuring 30 χ 5 т . , perhaps 
part of a temple facing to the east. The potsherds belonging to it date from the second 
half of the 2nd and the first half of the 3rd centuries (p. 38). 

12. VALKENBURG (PROVINCE OF SOUTH HOLLAND) 

In 1947, during one of the excavation campaigns carried out to investigate the Roman 
castellum, building remains, probably of a Romano-Celtic temple, were found outside 
the fort (p. 38). 

An important phenomenon is the combination of temple and burial-place, a fact 
which seems to have been established in Gulpen, Ravensbosch and Rijsbergen. Perhaps 
it reveals an indication towards the origin of the temple as part of the worship of the 
gods: it may have originated from the worship of the dead or the burial cult (p. 39). 
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CHAPTER I I I 

THE TEMPLE SITE AND THE SANCTUARIES AT ELST 

A. LOCATION 

The village of Eist (pi. 3 20), in the centre of which is the Dutch Reformed church 
(pi, }2¿), is situated at a point where several river ridges meet (pi. 33). The now silted-
up river bed between the river-ridge soils which stretch from Haalderen via Eist to 
Driel, was once a tributary of the Rhine, and still navigable at the time of the Romans. 
The centre of Eist forms part of the so-called 'old cultivation soils' which, in the Betuwe, 
are to be found on the high river ridges along the river beds, and which owe their 
origin to centuries-long occupation (pp. 40-41). 

B. D E S C R I P T I O N OF THE TEMPLE REMAINS, SECTIONS AND PLANS 

Plate 47 gives a comprehensive plan, while pi. 34 shows a simphfied survey map of 
the excavation. The Roman era is represented on the plans by the remains of two 
temples lying approximately N.-S. : the later and larger of the two consists of a rect
angular cella surrounded by a portico or verandah, which is enclosed by portico- or 
colonnade-walls; the earlier temple has a simple rectangular ground-plan. The E.-W. 
section (pi. 48) lies practically in alignment with the longitudinal axis of the church. 
Plate 36 shows a W.-E. section which runs parallel with the longitudinal axis inside the 
cella of temple II, about 1 m. to the north of the N. wall of temple I ; cf. pi. 47 (pp. 
41-42). 

O l d e s t S t r a t a 

The alluvial deposits forming the river-ridge soil can be clearly discerned in the 
deepest strata in pi. 48. At about 8.50 m. -|- N.A.P. (New Amsterdam Ordnance 
Datum), enclosed by undisturbed soil, is a thin layer mainly composed of animal bones 
and pieces of charcoal (pis. 36 and 48); a potsherd of native 'Germanic' pottery was also 
found here. It is possible that these remains belong to a purely native Batavian place of 
worship which existed prior to the stone temple buildings (pp. 42-43). 

T e m p l e I 

The walls are constructed according to the empketon system, and have a core of opus 
caementicium : lime mortar containing irregular pieces of quartzite, gravel and occasional 
pieces of roofing tile, sandstone and limestone; this core is enclosed by a covering of 
opus quadratum composed of small block-shaped pieces of quartzite, which are generally 
stuck into the opus caementicium by a wedge-shaped point. The floor (pi. 26) is 15-19 cm. 
thick and is composed of roofing-tile fragments lying inchned on each other, over which 
has been spread lime mortar with testa tunsa {opus signinum). Measured above the level 
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of the floor, the walls are 5 8-60 cm. thick. Measuring at the greatest possible height, 
the length of the building is 11.57-11.60 m., and the width 8.70 m. The entrance was 
most probably situated on the south short side. The ground-level of temple I was 
covered with several traces of burning or large stains of scorched areas (charcoal) ; see 
pis. 9, 47 and pi. 48 (at 20 m., about 9.40 + N.A.P.). Although it is not possible to 
speak of a definite fire layert it may be assumed that the first temple was destroyed by 
fire (pp. 43-46). 

T e m p l e I I 

Cella 

The wide cella-walls have a foundation of driven oak piles (pis. 10, и д and 48). The 
wall-stones are mostly quartzite. The masonry is generally the same as that of temple I. 
In three comers of the cella a number of rectangular tiles, forming two horizontal rows, 
have been fastened into the walls (pis. 12, 35 and 47): opus Itstatum as a reinforcement 
for the walls, which, according to the author, must date, at the very latest, from the 
last quarter of the 1 st century. The caementicium core of the above-ground masonry was 
presumably entirely coated with tuff. It is very probable that there were a few steps 
immediately in front of the entrance to the cella, situated on the south side (pis. 34, 35 
and 47), by which worshippers could leave the portico to enter the slightly elevated 
cella (pp. 46-52). 

TOrtico 

The construction and materials used for the colonnade-walls are practically the same 
as those used for the walls of the cella; however, no tiles are worked into them nor are 
they founded on piles. The west, east and north walls were finished with blocks and 
slabs of limestone on the outer side above 9.86-9.89 + N.A.P. (pis. 130 and 48). The 
difference between the height of the floor-level of the portico and the ground-level out
side the colonnade-walls was at least 1.15-1.18 m. Against the south wall is a foundation 
which can only be explained as the remains of a flight of steps extending along the full 
length of the temple-front, and which is flanked by an extension of the east and west 
colonnade-walls (pis. \ф, i4¿andí·, 34 and 47). Temple II was thus erected on a podium. 
After the temple was completed, the level of the portico was raised with a mixture of 
mortar, gravel and broken quartzite. To the W. and E. of the cella, in the portico, 
remains have been discovered of open spaces left in the raised parts (pis. 150and 47): 
a kind oifavissae, constructed during the building of temple II and, according to the 
author, used as a depository for 'sacred' remains from temple I (pp. 52-57). 

Some measurements of temple II, taken below the scarcements and, where possible, at 
the proper masonry. 

Length of the cella, externally: 15.85-15.90 m., internally: 12.25-12.30 m.; width of 
the cella, externally: 12.82-12.86 m., internally: 9.22-9.26 m.; thickness of the cella-
walls: about 1.80 m. Total length of the portico (externally), plus depth of the great 
steps: 30.90-30.95 m. ; total width of the portico (externally) : 23.10-23.15 m.;thickness 
of the colonnade-walls : about 1.50 m. ; internal width of the portico: north 3.75 m., 
east about 3.60 m., west 3.63-3.67 m., and south about 5.55 m. (p. 58). 
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С. WALL REMAINS I N THE VICINITY OF T H E TEMPLES 

A foundation of driven oak piles running W.-E. and about 1.10-1.14 m. wide, was 
found to the north of the temples; this probably belongs to the period of temple II, and 
was possibly part of the enclosure of the temple grounds (pis. i^b and 34). Traces of 
two Roman walls were discovered to the south of the temples (pi. 32^) (pp. 59-60). 

CHAPTER IV 

THE MEASUREMENTS OF THE TEMPLES 

In building the first temple a foot of about 29 cm. was most probably used. In the 
building-plan the external length is fixed at 40 and the external breadth at 30 feet. 
The ground area of the sanctuary is 1200 sq. feet = % «я«л = м tagerum (p. 61). 

The measuring unit for temple II appears to have been a foot of about 30 cm. The 
internal length of the cella is 41 feet and the internal breadth 31 feet. The circumference 
of the temple is (103 + 77 feet)x 2 = 360 feet = 3 acfus (pp. 61-62). 

The author is of opinion that the building-plan for temple II was based on the 
dimensions of temple 1. Furthermore, in constructing the second sanctuary the builders 
retained as much as possible of the ground area of temple I in the cella of the new 
building and, while digging the foundation trenches, they broke up the foundation and 
floor of the old building as little as possible (pp. 62-63). 

A geometric construction was perhaps used for the ground-plan of temple II (pp. 
63-64). 

CHAPTER V 

T H E F I N D S 

A. LIST OF F I N D S 

Listed number, characteristics, illustration, finding-place, depth-if possible in respect 
to N.A.P. -, date (pp. 65-73). 

B. POTTERY, BRONZE, SILVER A N D GLASS 

(pis. 37 and 38) 

1. Description and date (pp. 73-89). 
2. Date tabel (pp. 90-91). 

C. P A I N T E D WALL-PLASTER 

i. D e s c r i p t i o n of t h e P i e c e s and R e c o n s t r u c t i o n s (pis. 20-24) 

For the distinctions between the fragments from temple I and those from temple II, 
see pp. 91-92. Only the original surface of each piece, so far as it is still more or less 
intact, is represented and clearly defined in plates 20-24; the position of the fragments 
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mutually is based on various circumstances. Very few pieces still fit into each other 
with their underlayers (pi. 18). Not a single fragment of wall decoration was found in situ. 
Temple /(pi . 20): pp. 92-95. 
Temple II (pis. 21-24): pp. 95-104. 

2. T e c h n i q u e 

Report of the results of chemical and physical investigations on some pieces of wall-
painting. 

The red-brown, yellow and brown-red colours are ochre. The white is calcium 
carbonate (CaCOj), the green is most probably greenearth, the rose is either dark-red 
ochre with a heavy admixture of lime or light-red ochre, and the black is presumably 
soot. The blue is a silicate in the form of glass-frits, the blue colour of which is pro
bably caused by iron and manganese oxides (pp. 104-115). 

The mortar of the underlayers contains sand composed of fine, rounded grains, 
gravel, straw, hay and salt- and freshwater shells. Shell-lime was presumably used for 
making the mortar and the stucco for the paintings (p. 115). 

Without doubt the paintings were executed by a technique in which the pigments 
were fixed with lime, i.e. slaked lime, calcium hydroxide, which, by entry of carbon 
dioxyde from the air, was changed into calcium carbonate : Са(ОН)2 + C 0 2 -> СаСОз 
+ H 2 0 . From this it must not be concluded that the paintings were executed in fresco. 
It is possible that the colours put upon the stucco were painted in fresco (the large 
red-brown and black panels); however, they may also have been applied in the lime-
painting technique, i.e. by a technique in which the pigments mixed with slaked lime 
are applied after drying and hardening of the underlayers. It is practically certain that 
the borders, lines and ornaments were not painted in the fresco technique; these were 
in all probability executed in the lime-painting technique (pp. n 6-124). 

3. Sty le a n d D a t e 
Temple I 

On purely stylistic grounds it is not possible to approximate the date of the fragments 
of paintings from temple I (pi. 20 and pp. 124-125). 

Temple II 

The most characteristic part of the paintings in plates 21-23 i s formed by the black 
socle panels decorated with, inter alia, white 'threads', and the candelabra decorated 
with floral motifs, 'parasols' and disks, flanking large red-brown panels. The paintings 
of temple II belong to a provincial style which ran more or less parallel with the 4th 
(Pompeian) style of Mau. On stylistic grounds they must, according to the author, be 
dated from the Flavian period, namely from the beginning ofthat era (pp. 125-134). 

4. G r a f f i t o 

One piece of wall-painting of temple II has a Greek graffito (pi. 19^), which can be 
completed and interpreted as follows : [Meno]n, who holds the position of reader [by 
or in the service of. . . . ] . The reader was presumably an educated slave of Greek 
extraction in the service of a wealthy Roman (pp. 135-137). 
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D. MAMMAL REMAINS 

List of mammal remains found during the excavation (pp. 137-140). 
Cattle are most commonly represented, presumably especially by calves or young 

animals. The layer composed mainly of animal bones that stretches over the entire 
church terrain, and which antedates the temples (pp. 42-43), yielded the remains of at 
least 9 head of cattle and 1 sheep or goat. The animal bones, which most probably 
belong to temple I or II, are from at least 41 head of cattle, including 13 calves and 
perhaps 1 bull, and at least 3 pigs, 2 sheep or goats, certainly 1 ram and 1 goat and, 
finally, 1 foal and 1 horse (pp. 140-141). 

In a rubbish pit three animal skulls were found together, namely of a pig, a ram and a 
cow (pi. 25). There is every reason to suppose that these remains were part of a suove-
taurilia, sacrificed possibly on the occasion of the lustratio of the site where the first 
temple was destroyed and a new sanctuary had to be built (pp. 141-142). 

E. STONE B U I L D I N G MATERIAL 

List of macroscopically-examined pieces (p. 144). 
The grey-green-brownish stones of which the temple walls are mainly constructed, 

are quartzite, metamorphosed sandstone, presumably from the Rhine district in Ger
many. Tuff, very probably brought from the Brohltal in the Eifel district, was also 
used as a building material as well as limestone, which originated assumably from the 
Metz district along the Upper Moselle. It is certain that the stone for both buildings 
was suppUed through government channels; soldiers must have hewn this material 
from the quarries and transported it by ship to Eist. In this connexion, attention is drawn 
to the Classis Germanica and various legions, traces of whose activities have been found in 
The Netherlands (pp. 144-148). 

F. B U I L D I N G FRAGMENTS 

i. S tone 

Description of the fragments: pp. 148-155 (pis. 27-31 and 39-41). 

2. Br ick 

Description of the fragments: p. 156. 

3. Cap i t a l f r a g m e n t s 

With the exception of No. 381 (pi. 30, 4 and pi. 41, 50) these are fragments of Corin
thian capitals belonging to a type characteristic of the Rhine region, and described by 
Kahler as 'das stark akanthisierte Kapitell des ersten Jahrhunderts nach Christus (Form 
C)'. Plate 42 shows a reconstructed capital which must approximately conform to the 
capitals of the colonnade of temple II. It is practically certain that these capitals were 
made in the ist century at the time of the Flavian emperors during the period of the 
great, primarily military, building activity in the Rhine area after the revolt of the 
Batavians (pp. 156-158). 

Number 381 (pi. 30, 4 and pi. 41, 50) is a fragment of a capital which corresponds 
with Kahler Taf. 4, D 20, and perhaps must be dated as from the end of the 2nd century; 
apart from this there is no evidence of building activity in Eist at that time (p. 15 8). 
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CHAPTER VI 

THE RECONSTRUCTION OF THE TEMPLES 

TEMPLE I 

Presumably, this building was entirely constructed of stone. It was undoubtedly 
covered by a saddle roof (p. 159). 

When compared with other Romano-Celtic sanctuaries with a simple square, nearly 
square, or more rectangular ground area, temple I at Eist certainly proves to be one 
of the largest temples of its kind (p. 160). 

T E M P L E 11 (pis. 42-45) 

This sanctuary was situated on a limestone-covered podium, which was probably 
about 1.20 m. high (pp. 161-162). Along the top of the portico-walls were the columns 
of a colonnade, of which a capital is reconstructed in pi. 42. Taking into consideration 
the greatest possible height of the columns of the portico and its entablature as well as 
the smallest possible height of the cella, it can be concluded that the portico and the 
cella were not covered by a common roof, but that the cella towered over the portico, 
which had a lean-to roof resting against the cella-walls (pp. 162-163). The reconstruction 
of the ground-plan (pi. 43) is dealt with on pp. 163-165. On both sides of the entrance to 
the cella were presumably two columns flanking the door and a few steps (pp. 164-165). 
With the help of the limestone architectural fragments an attempt was made at a re
construction of the colonnade columns, their entablature and their lower structure 
(pi. 42). It is possible that the cella was covered by a barrel vault, in which case the cella 
most probably had a greater height than that given in plates 44 and 45 (pp. 165-169). 
The roof of the cella must have been saddle-shaped. Regarding the windows of the cella, 
see pp. 170-171. The portico must have had not only an aesthetic, but also a religious 
and practical function (p. 171). 

On comparing the accurately determined main dimensions of temple II with those 
of other similar Romano-Celtic temples, it appears that temple II and the so-called 
Janus temple at Autun are the largest known buildings of their kind (pp. 172-173). 

The author assumes that the sanctuaries at Eist were dedicated to the chief god of 
the Batavians, that is to say, to the deity which may be considered as such, namely 
Hercules Magusanus (p. 173). 

C H A P T E R V I I 

C H R O N O L O G Y , B A C K G R O U N D A N D C I R C U M S T A N C E S 

A. D A T I N G 

The first temple was built after с 50 A.D. and prior to the Flavian period, presumably 
during the reign of the Emperor Claudius. It was most probably destroyed in 69-70 
A.D. during the revolt of the Batavians. Shortly after 70 A.D., supposedly still during 
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the 'restoration period' of the Emperor Vespasian, a beginning was made with the 
building of the second temple. To all appearances, this remained in use until well into 
the 3rd century (pp. 174-181). 

The first temple is, as far as we know, the oldest stone building in The Netherlands 
(pp. 177-178). 

B. SITUATION OF THE TEMPLES IN RESPECT TO THEIR SURROUNDINGS 

The oldest temple was not built in a settlement, but - in the vicinity of a Rhine tri
butary - on a site as central as possible with regard to the surrounding dwelling places. 
The temple terrain was exceptionally well chosen on an elevation in a river area in the 
centre of the Over-Betuwe district. In the Roman era Eist may have been of great 
importance as a crossways (pi. 33 and pp. 181-183). 

C. T H E BUILDERS A N D THE COMMUNITY OF THE TEMPLES 

The temples at Eist were, according to the author, native Batavian sanctuaries, even 
though they must architecturally be classified as Romano-Celtic temples ; they were of 
'foreign make' and built within the framework of the Roman military power. The native 
rural population living in the immediate vicinity comes first into consideration as being 
the community of the temples. However, the community was probably even larger. It 
is quite likely that the temples at Eist were 'national' sanctuaries for the Batavian people 
(pp. 183-186). 

D. RELATIONS BETWEEN BATAVIANS AND ROMANS 

The relations between the Batavians and the Romans were primarily of a politico-
military nature, based on a special alliance. The Batavians and their land were of very 
great significance for the Romans. The revolt of 69-70 A.D. was obviously only a 
short disturbance of the good understanding between the Romans and the Batavians; 
even for this period it is difficult to speak of a bad understanding between the Romans 
and the, or all, Batavians. The most important link between the Romans and the 
Batavian people was formed by the class of noble Batavian leaders and large land
owners, with whom, above all, the Romans played politics (pp. 186-191). 

E. THE BATAVIANS, THE ROMANS AND THE TEMPLES 

The oldest temple at Eist can be interpreted only as a result of close contact of the 
Romans and Gallo-Roman culture, mainly with the upper-crust of the Batavians, the 
nobility. As a native sanctuary temple I was, in the first place, an expression of this 
group of Batavians, on whom the Romans were most dependent for the military help 
which the Batavian people could render. The oldest temple was, in the author's opinion, 
built by the Romans for political reasons as a central and also national sanctuary for the 
Batavians; furthermore, it may be taken for granted that the temple was also a, or the, 
symbol of the socktas between the Romans and the Batavians (pp. 191-193). 
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At the peace talks following the revolt of 69-70 A.D. the Romans created conditions 
whereby the Batavians once again became extremely loyal to the Empire; the peace 
treaty, therefore, must have been very advantageous to the Batavians. A splendid 
confirmation of this seems to be indicated by the remains of the second temple at Eist. 
This native sanctuary became the new symbol of the alliance between the Romans and 
the Batavians; after the revolt it was very speedily erected by the Romans on a grand 
scale as a replacement for the temple destroyed such a short time before (pp. 193-194). 

CHAPTER V I I I ( A P P E N D I X ) 

THE MEDIAEVAL CHURCHES AT ELST 

A. THE OLDEST CHURCH 

The excavation did not bring to light any finds which must be dated as from the 
4th to the 7th-8th centuries. In this period the large temple was presumably no longer 
in use and was falling into ruins. The first post-Roman building activity on the temple 
terrain was connected with the first church at Eist. The finds clearly indicate how, from 
an architectural viewpoint, Christianity in Eist replaced paganism. As regards the 
question as to how far one may speak of continuity concerning the pagan and christian 
cults at Eist, see pp. 195-196. The oldest church was an unaisled, orientated building 
with a narrowed rectangular chancel (pis. 34 and 47). Both the first and the second 
church were built mainly of stones from the large temple (pp. 196-198). 

T h e D o c u m e n t of 726 A.D. 

The oldest written source of the history of Eist is a document dated June 9th, 726. 
On that day the major-domo Charles Martel donated the villa Eist and other properties 
in the Betuwe to the church of St. Salvator at Utrecht for the benefit of Bishop Willibrord 
and his successors. The first church at Eist was most propably founded after 726 by 
Werenfrid, a follower of Willibrord (pp. 198-202). 

T h e P a t r o n a g e of the C h u r c h at E i s t 

The patron of the church of Eist was originally St. Martin. St. Werenfrid replaced 
him in the 10th century, when the second church was constructed. The Gothic church, 
built in the 15th century, was also under the patronage of St. Werenfrid (pp. 202-205). 

T h e D o c u m e n t of 726 and the E x c a v a t i o n R e s u l t s 

The excavation afforded no argument for dating the building of the oldest church 
prior to or shortly after 726. On historical grounds it may be estimated that this church 
was built after 726 and before the 10th century (pp. 205-206). 

B. THE LATER MEDIAEVAL B U I L D I N G PERIODS 

The building of the second church entailed a considerable enlargement of the first 
church and must very probably be ascribed to the 15 th bishop of Utrecht, Baldericus 
or Balderic (918-976). The nave was lengthened, while on the east side a new, some-
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what narrowed, rectangular chancel was erected above a 'fore'-crypt; to the east of it 
an external crypt or 'rear'-crypt was built (pis. 34 and 47). In the author's opinion the 
western part of the rear-crypt held, until 1588, the bones of St. Werenfrid, which were 
elevated by Bishop Balderic; there was also an altar (pi. ja) with an altarstone, a piece 
of which was found in 1857 (pp. 207-221). 

T h e 'Ba lde r i cus S t o n e ' 

Detailed discussion of the altar-stone fragment and its engraved inscription men
tioning 'praesul Baldricus7 : pp. 208-215 (pis- 3ІЛ> ^ a n d 39> 4)· 

T h e C r y p t a n d the G o t h i c C h u r c h 

What happened to the crypt towards the middle of the 15 th century when the chancel 
of the Gothic church was built, is by no means clear. The fore-crypt and the western 
part of the rear-crypt, however, were not done away with then, but were retained in 
the new chancel. Especially the western part of the rear-crypt must still have been 
important after the middle of the 15th century (pp. 221-226). 

In 1588 the greater part of the relics of St. Werenfrid were burnt at Eist on the square 
in front of the church. After that the church building was taken over by the Reformists, 
while the crypt was completely abandoned (p. 227). 



ZUSAMMENFASSUNG 

DIE GALLORÖMISCHEN TEMPEL IN ELST (OVER-BETUWE) * 

EINLEITUNG 

Zu den zahlreichen Kirchen, die der Gewalt des letzten Weltkrieges zum Opfer fielen, 
gehört die eindrucksvolle gothische Kirche der Niederländisch Reformierten Gemeinde 
in Eist im Over-Betuwer Land zwischen Arnheim und Nimwegen (Provinz Gelderland). 

Vor der Restaurierung des Gebäudes hat 1947 der damalige Direktor der Staatlichen 
Bodendenkmalpflege in den Niederlanden, Prof. Dr. A. E. van Giffen, in und neben der 
Kirche unter der örtlichen Leitung von Dr. P. Glazema Ausgrabungen vornehmen 
lassen. Durch diese Untersuchungen wurden die Überreste zweier frühmittelalterlicher 
Kirchen und zweier gallorömischer Tempel ans Licht gebracht. Die Ausgrabungen in 
Eist gehören dadurch unzweifelhaft zu den wichtigsten archäologischen Untersuchun
gen, die nach dem Kriege in den Niederlanden stattgefunden haben. 

Die auf die mittelalterlichen Kirchengebäude bezüglichen Ergebnisse wurden an 
anderer Stelle von Prof. Dr. E. H. ter Kuile veröffentlicht. 

In der vorliegenden Arbeit wird der römische Teil der Ausgrabungen behandelt. Dem 
Ausgrabungsbericht voraus geht eine Betrachtung, die allgemeine Probleme keltischer, 
gallorömischer und germanischer Heiligtümer zum Gegenstand hat (Kap. I). Dann folgt 
ein Überblick über die in den Niederlanden und in Belgien gefundenen Tempel aus 
römischer Zeit (Kap. II). In dem als Anhang zu betrachtenden Kapitel VIII wurden 
einige, sich auf die mittelalterlichen Kirchen in Eist beziehende Probleme besprochen, 
die sich gewissermassen aufdrängten, als sich der Verfasser mit den gallorömischen 
Tempeln befasste. 

Bei der Restaurierung des Kirchengebäudes wurde Gelegenheit geschaffen, einen sehr 
grossen Teil der ausgegrabenen Kirchen- und Tempelreste auch weiterhin zu besichti
gen : der alte Fundamentekomplex in Schiff und Chor wurde mit einem Betonboden 
überdeckt (S. 1-2). 

KAPITEL 1 

K E L T I S C H E , G A L L O R Ö M I S C H E U N D G E R M A N I S C H E 

H E I L I G T Ü M E R 

Römische Tempel wurden bis heute weder in den Niederlanden noch in Belgien 
entdeckt, obwohl man voraussetzen darf, dass man in den wichtigsten Orten der civitates 
und auch anderwärts die Kaiser und Hauptgötter der Römer offiziell verehrt hat. Wohl 
sind die Überreste einheimischer, der Form nach 'gallorömischer' Heiligtümer ans Licht 
gekommen, die ihr Entstehen dem Einfluss der gallorömischen Kultur auf die ein
heimische, hauptsächlich aus germanischen und keltischen Elementen bestehende Be
völkerung zu verdanken hat (S. 3-4). 

1 Der Verfasser fühlt sich Herrn P. A. Fretz, litt. germ, drs., Haag (Holland), fur die Übersetzung sehr ver
pflichtet, ebenso Herrn Dr. K. Parlasca, Frankfurt a. M., der so liebenswürdig war, dieselbe zu überprüfen. 
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Α. KELTISCHE U N D GALLORÖMISCHE TEMPEL 

Anfänglich scheinen die Kelten keine Tempelgebäude gekannt zu haben. Im Laufe 
der Zeit kamen sie vom nicht gebauten, 'atektonischen' Heiligtum zur Tempelarchi
tektur, wobei der Holzbau dem Steinbau vorausging. Besonders die römische Zeit war 
für die Entwicklung des keltischen bezw. gallischen Tempelbaues von Bedeutung. Zum 
keltischen oder gallorömischen Tempeltypus gehören Heiligtümer mit quadratischem 
(oder nahezu quadratischem), rechteckigem, rundem oder vieleckigem Grundriss (S. 5-6). 

Die sich betreffs der Entstehung des gallorömischen Tempelbaues ergebenden Pro
bleme sind bei weitem noch nicht gelöst. Eine Übersicht der diesbezüglichen Auffassun
gen von Wirth, Schuchhardt, Drexel, Lehner, Stähelin, Oelmann und Koethe findet 
sich S. 6-7. Danach wurde auf die Ergebnisse einer Ausgrabung in Heathrow, Middle
sex, hingewiesen, wo während des letzten Krieges Spuren eines hölzernen, rechteckigen 
Gebäudes mit Umgang gefunden wurden, das in die Übergangsphase von der Bronze
zeit zur Eisenzeit oder in die frühe Eisenzeit, keinesfalls später als 300 v. Chr. zu da
tieren ist. In Heathrow scheint zum ersten Mal ein hölzerner Vorläufer des quadratischen 
oder annäherend quadratischen, gallorömischen Tempels mit Umgang gefunden worden 
zu sein (S. 7-8). 

B. GERMANISCHE TEMPEL 

Fast allgemein wird angenommen, dass die Germanen in vorrömischer Zeit und 
- wenigstens im freien Germanien - auch in der römischen Periode keine Tempel
architektur gehabt haben. Innerhalb des römischen Reiches sind die Formen der galli
schen Heiligtümer vom germanischen Kultus übernommen worden. Die einzigen Tem
pel, die von den Germanen aus der römischen Zeit bekannt sind, gehören zum kel
tischen, gallorömischen Typus und liegen innerhalb des römischen Reiches. Man darf 
annehmen, dass mit diesem Typus auch das erste Tempelgebäude seinen Eintritt in den 
germanischen Kultus tat (S. 8-9). 

Im Norden des germanischen Gebietes hat es während der letzten Periode des 
Heidentums, am Ende des 10. und zu Anfang des 11. Jhs. sicherlich Tempelgebäude 
gegeben. Hier lassen sich zwei Typen unterscheiden : der langgestreckte Typus und der 
mehr oder weniger quadratische - mit oder ohne Umgang - , der nach einer Hypothese 
von Oelmann, durch Vermittlung der südlichen Germanen von der gallorömischen 
Kultur entlehnt sein soll (S. 9-10). 

KAPITEL II 

T E M P E L I N D E N N I E D E R L A N D E N U N D I N B E L G I E N 

AUS R Ö M I S C H E R Z E I T 

In diesem Kapitel wurden ausschliesslich Fundstätten besprochen, von denen man 
allein auf Grund oder auch auf Grund von baulichen Überresten angenommen hat, dass 
sich dort ein Tempel befand (Taf. 32«). Nur in bezug auf Eist wurde eine Ausnahme 
gemacht (S. 11). 
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1. DOMBURG (PROVINZ ZEELAND) 

An der Küste bei Domburg auf der Insel Walcheren stand ein Heiligtum, von dem 
zahlreiche Überreste bekannt sind, besonders Weihealtäre, die sich auf die Göttin 
Nehalennia beziehen. Die Domburger Kultstätte wurde einst am Binnenrand der Dünen 
verschüttet und kam später, im 17. Jh., an der Seeseite durch Wellenschlag am Fuss der 
Dünen wieder zum Vorschein. Die damalige Fundstelle liegt jetzt sicherlich eine Strecke 
ausserhalb der Linie des niedrigsten Wasserstandes bei Ebbe. Man darf annehmen, dass 
die bei Domburg gefundenen Denkmäler alle zum Dank für eine glückliche Überfahrt 
von Britannien errichtet wurden, und dass Nehalennia eine lokale Göttin war. Nach 
Hardenberg (2) hätte Nehalennia zu den keltischen Göttern gehört und zwar als die 
grosse Muttergöttin. Das Heiligtum war sehr wahrscheinlich vom Ende des ersten bis 
in die zweite Hälfte des dritten Jhs. im Gebrauch (S. 11-12). 

Der älteste Bericht über einen Tempel bei Domburg findet sich in einem gedruckten 
Brief vom 14. Januar 1647. Darin ist die Rede von dem Fundament eines Häuschens von 
der Grösse einer 'Rute' oder wenig mehr im Quadrat; es muss ein kleiner Bau mit einer 
Grundfläche von ca. 4 x 4 m gewesen sein. Nicht genügend Grund liegt vor zur An
nahme, dass 1647 das Fundament eines runden Tempels wahrgenommen worden ist 
(cf. Koethe 1, S. 93, Nr. 42). Gegen Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jhs. 
wurde in der Nähe der 1647 entdeckten Mauerreste ein ca. 8 m langer und etwas über 
4 m breiter 'Tempelboden' gesehen. Es ist durchaus nicht sicher, dass Mauerreste und 
Fussboden Teile desselben Gebäudes bildeten. Man darf mit Koethe annehmen, dass 
die Gruppe von Altären der Nehalennia zu einem einzigen Tempel gehört hat, und dass 
die übrigen, u.a. dem Jupiter und Neptun geweihten Denkmäler sich auf andere Kult
bauten in der Nachbarschaft bezogen haben. Der Bau, von dem die ältesten Berichte 
sprechen, war vermutlich ein der Nehalennia geweihtes, quadratisches, gallorömisches 
Tempelchen ohne Umgang, eines der kleinsten seiner Art (S. 12-20). 

2. ELST (OVER-BETUWE, PROVINZ GELDERLAND) 

Vor der Ausgrabung unter der Niederländisch Reformierten Kirche im Jahre 1947 
war in der Literatur zweimal zu Unrecht von einem 'Tempel' in Eist die Rede. 

Der Name Eist bedeutet nicht, wie vermutet wurde, Opferstätte oder heiliger Ort, 
sondern Erlenwald (S. 20-22). 

3. GULPEN (PROVINZ LIMBURG) 

In der Nähe eines Geländes, wo man 1922 einige Brandgräber aus römischer Zeit 
fand, wurden 1931 und 1942 die Fundamente eines Baues aus dem 2.-3. Jh. mit recht
eckiger, nahezu quadratischer Grundfläche von ca. 100 qm untersucht. An drei Seiten 
befanden sich 60-70 cm breite Mauern; an der Vorderseite war der Raum durch drei 
Säulenbasen abgeschlossen. Das Gebäude war wahrscheinlich ein Heiligtum, möglicher
weise ein Quellheiligtum. Eine sich an der Innenseite in 70 cm Entfernung von der 
hinteren Mauer über die ganze Breite erstreckende, 50 cm breite Fundamentierung ist 
als Sockel für Götterbilder zu erklären. Der Grundriss ist vermutlich eine Variante des 
quadratischen, gallorömischen Tempels ohne Umgang (S. 22-24). 



Z U S A M M E N F A S S U N G 247 

4. HOFSTADE BEI AALST (OSTFLANDERN) 

In dem am wenigsten romanisierten Teil von Belgien wurde 1949-1950 ein kleines 
Heiligtum ausgegraben, der einzige gallorömische Tempel, der in jenem Land gefunden 
wurde. Dieser lag in einem trapezförmigen témenos und war nahezu quadratisch (ca. 
6,60X7 m). Der Haupteingang hat sich an der Ostseite befunden. Der Unterbau der 
Mauern war aus Stein, der Oberbau muss aus Balken und Brettern bestanden haben. 
Das Gebäude wurde im Laufe der zweiten Hälfte des 2. Jhs. als Ersatz eines älteren, ca. 
60 n. Chr. gebauten und kurz vor der Mitte des 2. Jhs. durch Brand zerstörten Tempels 
aufgeführt und blieb bis in die zweite Hälfte des 3. Jhs. im Gebrauch. Das Heiligtum 
sollte einer schon lange verehrten Fruchtbarkeitsgöttin, der grossen Muttergöttin, ge
weiht gewesen sein (S. 24-26). 

5. NIMWEGEN (PROVINZ GELDERLAND) : ULPIA NOVIOMAGUS I 

In den Jahren 1920-1921 wurden westlich von Nimwegen in der Nähe der Waal zwei 
zueinander gehörende, rechteckige, gallorömische Tempel mit Umgang ausgegraben. 
Sie lagen in einem nahezu rechteckigen ca. 96,50X46 m grossen, ummauerten Raum, 
dessen Langseiten ungefähr südwestlich-nordöstlich orientiert waren. An der nord
östlichen Schmalseite war der Tempelbezirk durch eine Reihe von neun kleinen 
Räumen abgeschlossen. Der Rest des Areals war durch eine ungefähr nordwestlich
südöstlich laufende Mauer in zwei Rechtecke oder innere Höfe geteilt, die an drei Seiten 
von einem ca. 3,50 m breiten Gang umgeben waren. Auf jedem Hof lag ungefähr in der 
Mitte ein gallorömischer Podiumtempel. Cellae (mehr tief als breit): im Lichten ca. 
6,25 χ 5,25 m, Mauerdicke 0,90 m; Dicke der Umgangsmauern: 1-1,20 m, im Südosten 
jedoch 2,80-3 m (Eingangsseite mit Treppe); Breite der Umgänge (im Lichten): ca. 
2,75 m. Bei beiden Heiligtümern wich die Längsachse ca. 20o von der Westostlinie 
in südlicher Richtung ab. Der Gebäudekomplex gehörte zur Niederlassung Ulpia 
Noviomagus, die von ca. 70 bis ca. 270 bestanden hat (S. 26-28). 

6. NIMWEGEN : ULPIA NOVIOMAGUS II 

Im Jahre 1834 wurde in der Nähe der beiden obenerwähnten Tempel eine archäolo
gische Untersuchung angestellt. Dabei wurden u.a. zwei rechteckig zueinander stehende, 
ca. 1 m dicke, römische Mauern von mindestens 90 und 60 m Länge gefunden, die zu 
einer Anlage gehörten, von der nur die Ost- und Südseite teilweise erhalten geblieben 
waren. Darin befand sich ein schwer fundierter Zentralbau, dessen Grundriss nicht be
kannt ist. An der Ostseite lag eine Vorhalle von ca. 7,50 m Breite. Die beiden langen 
Mauern hatten als auffallendstes Kennzeichen eine Anzahl rechteckig vorspringender 
Nischen. Die Längsachse des Komplexes lief westöstlich mit ungefähr derselben Ab
weichung nach Süden wie die der beiden 1920-1921 ausgegrabenen Tempel. Die Funde 
gehören vermutlich zu einem Heiligtum, das wahrscheinlich in flavischer Zeit gebaut 
ist. Die Nischen haben, wie man annehmen darf, zu der Ummauerung des Tempel
bezirks gehört (S. 28-30). 

7. N I M W E G E N : KOPSE HOF 

Zu den meist rechteckigen, manchmal ovalen Grundrissen der Häuser, die auf dem 
Gelände der beim Aufstand der Bataver zerstörten Burg auf dem 'Kopse Hof' gefunden 
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wurden, gehört der eines aus Holz konstruierten, rundovalen Baues mit einem Durch
messer von ca. 20 m. Holwerda sah darin das Haus des Hauptmannes, des Burgvogts. 
Oelmann dagegen nahm an, dass es sich hier um einen auf alter keltischer Tradition 
basierenden Tempel handelt (S. 30-31). 

8. NIMWEGEN 

In der Beschreibung der Sammlung Smetius in Nimwegen aus dem Jahre 1678 ist von 
einem vetus sacellum die Rede. Zu Unrecht hat man geglaubt, dass diese Mitteilung sich 
auf ein römisches Tempelchen bezieht (S. 31). 

9. RAVENSBOSCH (GEMEINDE VALKENBURG, PROVINZ LIMBURG) 

In den Jahren 1850 und 1917 wurden die Überreste eines runden Gebäudes mit 
innerem Durchmesser von ca. 15 m und 1,62 m breiter Fundamentierung ausgegraben. 
Dabei fand man Säulenstücke und andere Bauteile aus Mergel. Im Innern waren weder 
Bodenspuren noch Mauerreste zu entdecken ; ausserhalb des Gebäudes fanden sich un
verbrannte Pferde-, Schweine-, Hunde- und Hasenknochen, sowie Stücke eines Sand
steinaltars. Westlich der runden Fundamentierung in einer Entfernung von 3,50 m und 
mehr sind die Überreste von fünf, aus Mergelplatten zusammengesetzten Sarkophagen 
ans Licht gekommen. Zweifellos hat das Gebäude eine Sonderstellung inmitten des 
intensiv bewohnten Geländes eingenommen. Vielleicht handelt es sich um ein Grab
monument. Ohne weiteres kann es jedoch auch ein Tempel als sakraler Mittelpunkt 
für Ravensbosch und Umgebung gewesen sein (S. 32-33). 

10. RIJSBERGEN (PROVINZ N O R D B R A B A N T ) 

Im Jahre 1812 wurde in dieser Gemeinde ein von cultores templi der Göttin Sandrau-
diga geweihter Altar entdeckt. An der Fundstelle hat, wie sich durch Ausgrabungen in 
den Jahren 1842, 1924 und 1950 ergab, sicherlich im 2. Jh., ein in römischer Technik 
errichtetes Gebäude, sehr wahrscheinlich ein Tempel, gestanden, dessen Mauern einen 
Unterbau aus Stein und einen Oberbau aus Fachwerk hatten. Auffällig ist die Tatsache, 
dass auf demselben Gelände ein Gräberfeld mit einheimischen, 'germanischen' Urnen 
lag. Einerseits weisen die Urnen auf eine ziemUch primitive Totenbestattung, andrer
seits muss die zum Heiligtum gehörige Gemeinschaft verhältnismässig stark von der 
gallorömischen Kultur beeinflusst gewesen sein. Die germanische Göttin Sandraudiga 
wird in Rijsbergen einen 'gallorömischen' Tempel gehabt haben, dessen Form nicht 
weiter bekannt ist (S. 34-37). 

1 1 . RIMBURG (PROVINZ LIMBURG) 

Während der Ausgrabungen in den Jahren 1947 und 1949 wurden längs der grossen 
Römerstrasse von Boulogne nach Köln, beim Übergang über den kleinen Fluss Worm, 
in einem vicus u.a. die Reste einer Säulen- oder Pfeilerhalle von 30x5 m gefunden, 
möglicherweise Teile eines östlich orientierten Tempels. Die zugehörigen Scherben 
stammen aus der zweiten Hälfte des 2. und der ersten Hälfte des 3. Jhs. (S. 38). 
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12. VALKENBURG (PROVINZ SÜDHOLLAND) 

Während einer der Ausgrabungskampagnen zur Untersuchung des Römerkastells 
wurde 1947 ausserhalb der Festung wahrscheinlich ein gallorömischer Tempel gefun
den (S. 38). 

Eine wichtige Erscheinung ist das Nebeneinander von Tempel und Gräberfeld, wie 
es vermutlich in Gulpen, Ravensbosch und Rijsbergen festgestellt wurde. Vielleicht 
ergibt sich hieraus ein Hinweis auf die Entstehung des Tempels - als Teil der Götter
verehrung - aus dem Totenkult (S. 39). 

K A P I T E L I I I 

DAS T E M P E L G E L Ä N D E UND DIE HEILIGTÜMER IN ELST 

A. L A G E 

Das Dorf Eist (Taf. 320), in dessen Zentrum sich die Niederländisch Reformierte 
Kirche befindet (Taf. 32^), liegt an einer Stelle, wo die sandigen Uferaufschüttungen 
mehrerer Rheinarme zusammenkommen (Taf. 33). Das heute verlandete Flussbett 
zwischen den Aufschüttungen, die sich von Haalderen über Eist nach Driel erstrecken, 
ist in römischer Zeit noch schiffbar gewesen. Das Zentrum von Eist ist Teil der so
genannten 'oude cultuurgronden', die in der Betuwe stets auf den hohen Aufschüt
tungen längs der Flussbetten liegen und ihr Entstehen jahrhundertelanger Bewohnung 
zu verdanken haben (S. 40-41). 

B. BESCHREIBUNG DER TEMPELRESTE, PROFILE UND PLÄNE 

Neben dem umfassenden Plan von Taf. 47 gibt Taf. 34 eine vereinfachte Übersichts
karte der Ausgrabungsergebnisse. Die römische Zeit ist auf den Plänen durch die Über
reste zweier, ungefähr nordsüdlich orientierter Tempel vertreten: der jüngere und 
grössere besteht aus einer rechteckigen Cella mit einem Umgang; der ältere hat eine 
einfache, rechteckige Grundfläche. Das Ostwestprofil (Taf. 48) fällt grösstenteils mit der 
Längsachse der Kirche zusammen. Taf. 36 zeigt ein Westostprofil, das parallel zur 
Längsachse innerhalb der Cella des Tempels II verläuft, ca. 1 m nördlich der Nord
mauer des Tempels I; cf. Taf. 47 (S. 41-42). 

Ä l t e s t e S ch i ch t en 

Die Ablagerungen, aus denen die Uferaufschüttung besteht, sind auf Taf. 48 deutlich 
in den tiefsten Schichten zu erkennen. Auf ca. 8,50 m + N.A.P. (Neuer Amsterdamer 
Pegel) sieht man eine dünne, von gewachsenem Boden eingeschlossene Schicht, die sich 
vor allem aus vereinzelten Tierknochen und Stücken Holzkohle zusammensetzt (Taf. 36 
und 48); auch fand sich darin eine Scherbe einheimischer 'germanischer' Ware. Mög
licherweise handelt es sich um Überreste einer rein einheimischen, batavischen Kultstätte, 
die den steinernen Tempelgebäuden vorausging (S. 42-43). 
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Tempel I 

Die Mauern sind nach dem Emßkctomystcm gebaut und haben einen Kern von opus 
caementirìum: Kalkmörtel, in dem sich unregelmässig behauene Brocken Quarzit mit 
Kies und einigen Stücken Dachziegel, Sandstein und Kalkstein befinden; der Kern wird 
von opus quadratum aus kleinen, blockförmigen Stücken Quarzit verkleidet, die meistens 
mit keilförmig behauener Spitze im opus caementicium stecken. Der Fussboden (Taf. 26) 
ist 15-19 cm dick und besteht aus schräg gegeneinander gestellten Dachziegelfrag
menten, auf denen Kalkmörtel mit testa tunsa angebracht ist (opus signinum). Über dem 
Bodenniveau gemessen beträgt die Breite der Mauern 5 8-60 cm. So hoch wie möglich 
gemessen, ist die Länge des Gebäudes 11,57-11,60 m und die Breite 8,70 m. Der 
Eingang lag höchst wahrscheinlich an der südlichen Schmalseite. Das zu Tempel I 
gehörende Bodenniveau war mit vielen Brandspuren oder grossen Brandflecken (Holz
kohle) bedeckt; s. Taf. 9, 47 und Taf. 48 (auf 20 m, ca. 9,40 + N.A.P.). Obwohl von 
einer deutlichen BrandirA/V¿/ nicht gesprochen werden kann, der erste ist Tempel sehr 
wahrscheinlich durch Brand zerstört worden (S. 43-46). 

T e m p e l I I 
Cella 

Die breiten Cellamauern sind auf eingerammten Eichenpfählen fundiert (Taf. 10, πα 
und 48). Die Steine der Mauern sind grösstenteils Quarzit. Das Mauerwerk ist im all
gemeinen wie das des Tempels I ausgeführt. An drei Ecken der Cella ist eine Anzahl 
rechteckiger Ziegel in zwei Schichten übereinander eingemauert (Taf. 12,35 und 47) : 
opus listatum, zur Verstärkung des Mauerwerks, das u.E. spätestens ins letzte Viertel 
des 1. Jhs. datiert werden darf. Der Caementicium-K^eta. des aufgehenden Mauerwerks 
war vermutlich ganz mit Tuffstein verkleidet. Sehr wahrscheinlich befand sich unmittel
bar vor dem an der Südseite gelegenen Eingang der Cella, eine kleine Treppe (Taf. 34, 
35 und 47), auf der man vom Umgang in die auf etwas höherem Niveau liegende Cella 
gelangen konnte (S. 46-5 2). 

Umgang 

Die Umgangsmauern sind nahezu in derselben Weise und aus demselben Material 
wie die Cellamauern gebaut; es sind jedoch keine Ziegel darin verarbeitet, auch sind 
sie nicht auf Pfählen fundiert. Die West-, Ost- und Nordmauer ist an der Aussenseite 
über 9,86-9,89 + N.A.P. mit Kalksteinblöcken und -platten verkleidet gewesen (Taf. 
130 und 48). Der Höhenunterschied zwischen dem Fussboden des Umgangs und dem 
Boden ausserhalb der Umgangsmauem hat mindestens 1,15-1,18 m betragen. Gegen 
die Südmauer liegt eine von Wangenmauern flankierte Fundamentierung, die nur als 
Rest einer sich über die ganze Frontbreite erstreckenden Treppe zu erklären ist (Taf. i^b, 
14b und c, 34 und 47). Tempel II lag also auf einem Podium. Das Niveau des Umgangs 
hat man, nachdem der Tempel gebaut war, mit Mörtel, Kies und Quarzitbrocken aufge
schüttet. Westlich und östUch der Cella, im Umgang, sind die Reste in der Aufschüttung 
ausgesparter Räume entdeckt (Taf. 150 und 47): eine Art favissae, die beim Bau des 
Tempels II angelegt und u.E. zur Aufbewahrung 'geweihter' Überreste des ersten 
Heiligtums benutzt wurden (S. 52-57). 
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Einige Masse des Tempels II, unterhalb der Fundamentabsätze, wo möglich bei regel
mässigem Mauerwerk genommen. 

Länge der Cella, aussen: 15,85-15,90 m, im Lichten: 12,25-12,30 m; Breite der Cella, 
aussen: 12,82-12,86 m, im Lichten: 9,22-9,26 m; Dicke der Cellamauern: ca. 1,80 m. 
Totale Länge des Umgangs (aussen) -\- Tiefe der grossen Treppe: 30,90-30,95 m; totale 
Breite des Umgangs (aussen): 23,10-23,15 m; Dicke der Umgangsmauern: ca. 1,50m; 
lichte Breite des Umgangs: Nordseite 3,75 m, Ostseite ca. 3,60 m, Westseite 3,63-3,67 m 
und Südseite ca. 5,55 m(S. 58). 

С MAUERRESTE I N DER N Ä H E DER TEMPEL 

Nördlich der Tempel wurde eine westöstlich verlaufende, ca. 1,10-1,14 n1 breite 
Fundamentierung von eingerammten Eichenpfählen gefunden; diese gehört wahr
scheinlich zur Periode des Tempels II und war möglicherweise Teil der Einfriedigung 
des Tempelbezirkes (Taf. 15b und 34). Südlich der Tempel (Taf. 32̂ ») wurden die 
Spuren zweier anderer römischer Mauern angetroffen (S. 59-60). 

KAPITEL IV 

D I E M A S S E D E R T E M P E L 

Beim Bau des ältesten Tempels wurde sehr wahrscheinlich ein Fuss von ca. 29 cm 
verwendet. Im Bauplan ist die äussere Länge auf 40 und die äussere Breite auf 30 Fuss 
bestimmt. Die Grundfläche des Heiligtums beträgt 1200 Fuss2 = y2 uncia = 1l2i iugerum 
(S.61). 

Den Massen des Tempels II scheint ein Fuss von ca. 30 cm als Masseinheit zugrunde 
zu liegen. Die innere Länge der Cella ist 41 Fuss, die innere Breite 31 Fuss. Der Umfang 
des Tempels beträgt (103 + 77 Fuss) X 2 = 360 Fuss = 3 actus (S. 61-62). 

Beim Entwurf der Pläne für den Bau des Tempels II ist man u.E. von den Mass
verhältnissen des Tempels I ausgegangen. Beim Bau des jüngeren Heiligtums verfuhr 
man weiter so, dass ein möglichst grosser Teil der Grundfläche des älteren Tempels 
noch innerhalb der Cella des neuen Gebäudes lag und ein möglichst geringer Teil der 
Fundamente und des Fussbodens des älteren Gebäudes beim Ausheben der Fundament
gräben für die Cellamauern ausgebrochen werden musste (S. 62-63). 

Dem Plan des Tempels II liegt vielleicht eine geometrische Konstruktion zugrunde 
(S. 63-64). 

KAPITEL V 

DIE FUNDE 

A. F U N D L I S T E 

Fundnummer, Fundcharakteristik, Abbildung, Fundstelle, Höhe - wo möglich im 
Verhältnis zum N.A.P. - , Datierung (S. 65-73). 
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В. KERAMIK, BRONZE, SILBER U N D GLAS 

(Taf. 37 und 38) 

1. Beschreibung und Datierung (S. 73-89). 
2. Datierungstabelle (S. 90-91). 

C. W A N D M A L E R E I E N 

i. B e s c h r e i b u n g d e r S tücke u n d R e k o n s t r u k t i o n e n (Taf. 20-24) 

Über den Unterschied zwischen den Fragmenten des Tempels I und denen des Tem
pels II, siehe S. 91-92. Von jedem Stück wurde allein die ursprüngliche Oberfläche, 
soweit diese noch mehr oder weniger intakt ist, abgebildet und deutlich begrenzt. Die 
Anordnung der Fragmente auf Taf. 20-24 beruht auf verschiedenen Überlegungen. 
Sehr wenige Stücke passen noch mit den Unterschichten aneinander (Taf. 18). Kein 
einziges Fragment wurde als Teil einer Mauerverkleidung in situ angetroffen. 
Tempel I (Taf. 20): S. 92-95. 
Tempel II (Taf. 21-24): S. 95-104. 

2. T e c h n i k 

Bericht über die Ergebnisse der chemischen und physikalischen Untersuchung einiger 
Proben der Wandmalerei. 

Das Rotbraun ist Ocker, ebenso das Gelb und Braunrot. Das Weiss ist Calcium-
karbonat (СаСОз), das Grün wahrscheinlich Grünerde, das Rosa stark mit Kalk ge
mischter, dunkelroter Ocker oder hellroter Ocker und das Schwarz vermutlich Russ. 
Das Blau ist ein Silikat in der Form von Glasfritten, deren blaue Farbe wahrscheinlich 
durch Eisen- und Manganoxyde verursacht worden ist (S. 104-115). 

Im Mörtel der Unterschichten befindet sich viel Sand, der aus feinen, abgerundeten 
Körnern besteht; weiter ist Kies darin verarbeitet und auch Stroh, Heu und Süss- und 
Salzwassermuscheln. Vermutlich ist zur Bereitung des Mörtels und des Stucks der 
Malereien Muschelkalk verwendet worden (S. 115). 

Ohne Zweifel sind die Malereien in einer Technik ausgeführt, bei der die Pigmente 
mit Kalk gebunden sind, d.h. mit gelöschtem Kalk, Calciumhydroxyd, das durch den 
Zutritt von Kohledioxyd der Luft zu Calciumkarbonat umgesetzt worden ist: Ca(OH)2 

-\- C 0 2 -* СаСОз + НгО. Dies berechtigt jedoch nicht zum Schluss, dass sie alfresco 
ausgeführt wurden. Es ist möglich, dass die auf Stuck angebrachten Farbschichten al 
fresco gemalt wurden (die grossen rotbraunen und schwarzen Partien); diese können 
jedoch auch in der Technik der Kalkmalerei ausgeführt worden sein, d.h. in einer 
Technik, wobei die Pigmente nach Trocknung und Erhärtung der Unterschichten mit 
gelöschtem Kalk aufgetragen wurden. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass die Streifen, 
Binsen und Ornamente in Freskotechnik gemalt sind; diese sind sehr wahrscheinlich 
in der Technik der Kalkmalerei ausgeführt worden (S. 116-124). 

3. Sti l u n d D a t i e r u n g 
Tempel I 

Eine annäherende Datierung der Malereifragmente des Tempels I (Taf. 20) ist aus 
stilistischen Gründen nicht zu geben (S. 124-125). 
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Tempel II 
Den charakteristischsten Teil der Malereien auf Taf. 21-23 bilden die schwarzen, u.a. 

mit weissen 'Fäden' verzierten Sockelfelder und die mit Pflan2enornamenten, Schirmen 
und Scheiben verzierten Kandelaber, die mit grossen, rotbraunen Feldern abwechseln. 
Die Malereien des Tempels II gehören zu einem provinzialen Stil, der sich mehr oder 
weniger parallel zum 4. (pompejanischen) Stil von Mau entwickelte. Aus stilistischen 
Gründen sind sie u.E. in die flavische Periode zu datieren, und zwar in den Anfang 
jener Zeit (S. 125-134). 

4. Gra f f i t o 

Ein Stück Wandmalerei des Tempels II ist mit einem griechischen Graffito (Taf. lyb) 
versehen, das man wie folgt ergänzen und interpretieren könnte: [Meno]n, der die 
Stelle eines Vorlesers bekleidet [bei oder im Dienst des . . . . ] . Der Vorleser war ver
mutlich ein gebildeter Sklave griechischer Abstammung, der im Dienst eines wohl
habenden Römers stand (S. 135-137). 

D. SÄUGETIERRESTE 

Liste bei der Ausgrabung gefundener Säugetierreste (S. 137-140). 
Das Rind ist weitaus am häufigsten vertreten, vermutlich besonders mit Kälbern oder 

jungen Tieren. Aus der namentlich aus Tierknochen zusammengesetzten Schicht, die 
sich über das ganze Kirchengelände ausdehnt und der Periode der Tempel vorhergeht 
(S. 42-43), stammen die Überreste von mindestens 9 Rindern und 1 Schaf oder 1 Ziege. 
Die sehr wahrscheinlich zu Tempel I oder II gehörigen Tierknochen sind von minde
stens 41 Rindern, darunter 13 Kälber und vielleicht 1 Stier, 3 Schweinen, 2 Schafen oder 
Ziegen, sicher 1 Widder und 1 Ziege, und schliesslich 1 Füllen und 1 Pferd (S. 140-141). 

In einer Abfallgrube wurden beieinander drei Tierschädel gefunden, der eines 
Schweines, eines Widders und eines Rindes (Taf. 25). Sehr wahrscheinlich handelt es 
sich um Überreste eines Suovetauri/ia-Opfets. Dieses wurde möglicherweise anlässlich 
der lustratio des Ortes dargebracht, wo anstelle des ersten zerstörten Tempels ein neues 
Heiligtum gebaut werden musste (S. 141-142). 

E. BAUMATERIAL AUS NATURSTEIN 

Liste makroskopisch untersuchter Stücke (S. 144). 
Die graugrünen-bräunlichen Steine, woraus die Mauern beider Tempel grösstenteils 

bestehen, sind Quarzit, metamorphosierter Sandstein, der vermutlich aus dem Rhein
land stammt. Beim Bau der Tempel ist auch Tuffstein verwendet worden, der sehr 
wahrscheinlich aus dem Brohltal in der Eifel bezogen wurde. Soweit es sich um Kalk
stein handelt, dürfte das Baumaterial aus der Gegend um Metz längs der Obermosel 
bezogen sein. Sicher ist, dass der für die beiden Gebäude benötigte Naturstein 'von 
Staats wegen' nach Eist gelangte; Soldaten müssen dieses Material in den Steinbrüchen 
gewonnen und zu Schiff nach Eist befördert haben. In diesem Zusammenhang wurde 
auf die Classis Germanica und einige Legionen hingewiesen, von deren Aktivität in den 
Niederlanden Spuren gefunden worden sind (S. 144-148). 
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F. BAUFRAGMENTE 

i. N a t u r s t e i n 

Beschreibung der Stücke: S. 148-155 (Taf. 27-31 und 39-41). 

2. B a c k s t e i n 

Beschreibung der Stücke: S. 156. 

3. K a p i t e l l f r a g m e n t e 

Ausser Nr. 381 (Taf. 30,4 und Taf. 41, 50) handelt es sich um Fragmente Korin
thischer Kapitelle, die zu einem für die Rheingegend charakteristischen Typus gehören, 
der von Kahler ausführlich besprochen worden ist als 'das stark akanthisierte Kapitell 
des ersten Jahrhunderts nach Christus (Form C)\ Tafel 42 zeigt ein rekonstruiertes 
Kapitell, das nahezu mit den Kapitellen der Kolonnade des Tempels II übereinstimmen 
wird. Mit ziemlich grosser Sicherheit darf gesagt werden, dass diese Kapitelle im 1. Jh. 
verfertigt wurden, und zwar zur Zeit der flavischen Kaiser, in der Periode der grossen, 
in erster Linie militärischen Bauaktivität in der Rheingegend nach dem Bataveraufstand 
(S. 156-158). 

Nr. 381 (Taf. 30, 4 und Taf. 41, 50) ist ein Fragment eines Kapitells, das mit Kahler 
Taf. 4, D 20 übereinstimmt und vielleicht gegen Ende des 2. Jhs. datiert werden muss; 
von irgendwelcher Bauaktivität in Eist zu dieser Zeit ist sonst nichts bekannt (S. 15 8). 

KAPITEL VI 

DIE R E K O N S T R U K T I O N DER TEMPEL 

TEMPEL I 

Dieses Gebäude war vermutlich ganz aus Stein aufgeführt. Ohne Zweifel ist es mit 
einem Giebeldach gedeckt gewesen (S. 159). 

Bei einem Vergleich des Tempels I mit andern gallorömischen Heiligtümern, die 
eine einfache, quadratische, nahezu quadratische oder mehr rechteckige Grundfläche 
hatten, ergibt sich, dass das älteste Elster Heiligtum sicherlich zu den grössten Tempeln 
seiner Art gehörte (S. 160). 

T E M P E L 11 (Taf. 42-45) 

Dieses Heiligtum lag auf einem wahrscheinlich 1,20 m hohen, mit Kalkstein ver
kleideten Podium (S. 161-162). Oben auf den Umgangsmauern haben sich die Säulen 
einer Kolonnade befunden, deren Kapitell auf Taf. 42 rekonstruiert wurde. Aus der 
Berechnung der grösstmöglichen Höhe der Umgangssäulen und des zugehörigen Ge
bälks und der kleinstmöglichen Höhe der Cella lässt sich schliessen, dass Umgang und 
Cella kein gemeinschaftliches Dach hatten, sondern dass die Cella den Umgang über
ragte, während letzterer mit einem gegen die Cellamauern gelehnten Pultdach überdeckt 
gewesen ist (S. 162-163). Die Rekonstruktion des Grundrisses (Taf. 43) wurde auf 
S. 163-165 behandelt. Zu beiden Seiten des Cellaeingangs standen vermudich zwei 
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Säulen zur Flankierung der Tür und einer kleinen Treppe (S. 164-165). Mit Hilfe der 
Kalksteinfragmente wurde versucht, eine Rekonstruktion der Umgangssäulen und der 
zugehörigen Bauglieder zu entwerfen (Taf. 42). Es ist möglich, dass die Cella mit einem 
Tonnengewölbe überdeckt war; in diesem Fall besass sie sehr wahrscheinlich eine 
grössere Höhe als auf Taf. 44 und 45 angegeben wurde (S. 165-169). Das Dach der 
Cella muss ein Giebeldach gewesen sein. Bezgl. der Cellafenster siehe S. 170-171. Der 
Umgang wird nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine religiöse und praktische 
Funktion gehabt haben (S. 171). 

Nach einem Vergleich der mit Sicherheit bekannten Hauptmasse des Tempels II mit 
denen anderer, gleichartiger, gallorömischer Tempel, ergab sich, dass Tempel II und 
der sogen. Janustempcl in Autun die grössten bekannten Bauwerke ihrer Art sind 
(S. 172-173). 

Der Verfasser nimmt an, dass die Elster Heiligtümer dem Hauptgott der Bataver, 
d.h. der Gottheit, die als solcher betrachtet werden darf, dem Hercules Magusanus, 
geweiht gewesen sind (S. 173). 

KAPITEL v i r 

C H R O N O L O G I E UND HISTORISCHE VERHÄLTNISSE 

A. DATIERUNG 

Der erste Tempel wurde nach ca. 50 n. Chr. und vor der Flavischen Periode, ver
mutlich unter der Regierung des Kaisers Claudius gebaut. Er ist sehr wahrscheinlich 
während des Bataveraufstandes in den Jahren 69-70 zerstört worden. Nicht lange nach 
70, wie man annehmen darf noch in der 'Restaurierungsperiode' des Kaisers Vespa
sian, hat man mit dem Bau des zweiten Tempels angefangen. Dieser ist, wie es scheint, 
bis ins 3. Jh. im Gebrauch gewesen (S. 174-181). 

Der erste Tempel ist, soweit wir wissen, das älteste Steingebäude in den Niederlanden 
(S. 177-178). 

B. DIE LAGE DER TEMPEL BEZÜGLICH IHRER UMGEBUNG 

Der älteste Tempel wurde nicht in einer Ansiedlung gebaut, sondern - in der Nähe 
eines Rheinarmes - an einer Stelle, die im Verhältnis zu den Siedlungen in der Um
gebung möglichst zentral lag. Das Tempelgelände lag ausserordentlich günstig auf 
einem hohen Punkt in einem Flussgebiet, zentral in der Mitte der Over-Betuwe. Eist 
scheint zur Zeit der Römer als Strassenkreuzung von grosser Wichtigkeit gewesen zu 
sein (Taf. 33 und S. 181-183). 

С DIE ERBAUER UND DIE GEMEINSCHAFT DER TEMPEL 

Die Elster Tempel waren u.E. einheimische, batavische Heiligtümer, obwohl sie bau
lich zu den gallorömischen Tempeln gerechnet werden müssen; sie sind 'fremdlän
disches Erzeugnis' gewesen und im Rahmen der römischen, militärischen Macht gebaut 
worden. Die einheimische, ländliche Bevölkerung der unmittelbaren Umgebung kommt 
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an erster Stelle als Kultgemeinschaft dieser Tempel in Frage. Wahrscheinlich ist diese 
Gemeinschaft jedoch noch grösser gewesen. Man darf annehmen, dass die Elster Tempel 
'nationale' Heiligtümer des Batavervolkes gewesen sind (S. 183-186). 

D. DAS V E R H Ä L T N I S DER BATAVER ZU DEN RÖMERN 

Das Verhältnis der Bataver zu den Römern war vor allem politisch-militärischer Art 
und wurde durch eine besondere Bundesgenossenschaft bestimmt. Die Bataver und ihr 
Land waren für die Römer von sehr grosser Wichtigkeit. Der Aufstand von 69-70 war 
offensichtlich nur eine kurze Unterbrechung des guten Einvernehmens zwischen Rö
mern und Batavern; auch für jene Zeit kann man schwerlich von schlechtem Einverneh
men zwischen den Römern und 'den' oder 'allen' Batavern sprechen. Die wichtigste Ver
bindung zwischen den Römern und dem Batavervolk bildete die Gruppe adeliger, 
batavischer Führer und Grossgrundbezitzer; besonders diesen gegenüber haben die 
Römer Politik getrieben (S. 186-191). 

E. DIE BATAVER, DIE RÖMER UND DIE TEMPEL 

Der älteste Tempel in Eist kann nur als Ergebnis des engen Kontakts der Römer 
und der gallorömischen Kultur speziell mit der Oberschicht der batavischen Bevölke
rung, dem Adel, gesehen werden. Als einheimisches Heiligtum war Tempel I in erster 
Linie eine Äusserung jener Batavergruppe, von der die Römer hinsichtlich der mili
tärischen Hilfe, welche das Batavervolk ihnen bieten konnte, am meisten abhängig 
waren. Der älteste Tempel ist u.E. von den Römern aus politischen Gründen als zen
trales und auch nationales Heiligtum für die Bataver gebaut worden; man darf weiter 
annehmen, dass er zugleich 'ein' oder 'das' Symbol der sodetas zwischen Römern und 
Batavern war (S. 191-193). 

Bei den Friedensverhandlungen nach dem Aufstand von 69-70 sind von den Römern 
die Bedingungen geschaffen worden, wodurch die Bataver wiederum äusserst treue 
Bundesgenossen des Reiches geworden sind; darum muss der Friedensvertrag für die 
Bataver sehr günstig gewesen sein. Eine glänzende Bestätigung dessen wird u.E. durch 
die Überreste des zweiten Elster Tempels erbracht. Dieses einheimische Heiligtum ist 
das neue Symbol des Bundes zwischen Römern und Batavern geworden; es ist sehr bald 
nach dem Aufstand von den Römern in grosszügigem Stil als Ersatz für den kurz 
vorher zerstörten Tempel errichtet worden (S. 193-194). 

KAPITEL V I I I ( A N H A N G ) 

ÜBER DIE MITTELALTERLICHEN KIRCHEN VON ELST 

A. DIE ÄLTESTE KIRCHE 

Die Ausgrabung ergab keine Funde, die in die Zeit vom 4. bis zum 7.-8. Jh. datiert 
werden müssen. Vermutlich war der grosse Tempel damals nicht mehr in Gebrauch und 
dem Zerfall ausgesetzt. Die erste, nachrömische Bautätigkeit auf dem Tempelgelände 
hing mit der ersten Kirche von Eist zusammen. Die Funde zeigen sehr deutlich, wie 



Z U S A M M E N F A S S U N G 257 

das Christentum in Eist in baulicher Hinsicht die Stelle des Heidentums eingenommen 
hat. Über die Frage, inwiefern hinsichtlich des heidnischen und christlichen Kultus in 
Eist von Kontinuität gesprochen werden darf, siehe S. 195-196. Die älteste Kirche 
war eine westöstlich gerichtete Saalkirche mit eingezogenem Rechteckchor (Taf. 34 
und 47). Sowohl die erste wie die zweite Kirche ist grösstenteils mit Steinmaterial des 
grossen Tempels gebaut worden (S. 196-198). 

D ie U r k u n d e v o n 726 

Das älteste schriftliche, sich auf die Geschichte von Eist beziehende Zeugnis ist eine 
Urkunde vom 9. Juni 726. Der Hausmeier Karl Martel hat am genannten Tag zugunsten 
des Bischofs Willibrord und seiner Nachfolger der St. Salvatorkirche in Utrecht die 
villa Eist und andere Güter in der Betuwe geschenkt. Die erste Elster Kirche ist sehr 
wahrscheinlich nach 726 von Werenfried, einem Jünger Willibrords, gebaut worden 
(S. 198-202). 

D a s P a t r o n a t de r K i r c h e in E i s t 

Der Schutzpatron der Elster Kirche war anfänglich St. Martin. Dessen Stelle nahm 
im 10. Jh. nach dem Bau der zweiten Kirche der Hl. Werenfried ein. Auch die im 15. Jh. 
gebaute, gothische Kirche stand unter dem Patronat des Hl. Werenfried (S. 202-205). 

D ie U r k u n d e v o n 726 und die A u s g r a b u n g s e r g e b n i s s e 

Die Ausgrabung erbrachte keine Argumente für die Datierung der ältesten Kirche 
vor oder kurz nach 726. Aus historischen Gründen darf man annehmen, dass diese Kirche 
nach 726 und vor dem 10. Jh. erbaut worden ist (S. 205-206). 

B. DIE SPÄTEREN, MITTELALTERLICHEN BAUPERIODEN 

Die zweite Kirche war eine erhebliche Vergrösserung der ersten Kirche und ist 
sehr wahrscheinlich vom 15. Bischof von Utrecht Baldericus oder Balderik (918-
976) gebaut worden. Das Schiff wurde verlängert, während an der Ostseite ein neues, 
etwas eingezogenes Rechteckchor über einer 'vorderen' Krypta gebaut wurde; östlich 
davon wurde eine Aussenkrypta oder 'hintere' Krypta gebaut (Taf. 34 und 47). Im 
westlichen Teil der hinteren Krypta haben u.E. bis 1588 die von Bischof Balderik er
hobenen Gebeine des Hl. Werenfried gelegen; darin befand sich auch ein Altar (Taf. 
5rf) mit einem Altarstein, von dem 1857 ein Stück gefunden wurde (S. 207-221). 

D e r 'S te in des B a l d e r i c u s ' 

Ausführliche Besprechung des Altarsteinstückes und der eingemeisselten Aufschrift, 
in der ,praesul Baldricus' genannt wird: S. 208-215 (Taf. 310, b und 39, 4). 

Die K r y p t a u n d die g o t h i s c h e K i r c h e 

Was um die Mitte des 15. Jhs. beim Bau des Chores der gothischen Kirche mit der 
Krypta geschah, ist bei weitem nicht klar. Die vordere Krypta und der westliche Teil der 
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hinteren Krypta sind damals jedoch nicht aufgegeben, sondern in das neue Chor auf
genommen worden. Speziell der westliche Teil der hinteren Krypta muss nach der 
Mitte des 15. Jhs. noch von Bedeutung gewesen sein (S. 221-226). 

Im Jahre 1588 ist in Eist der grösste Teil der Reliquien vom Hl. Werenfried auf dem 
Vorplatz vor der Kirche verbrannt worden. Danach wurde das Kirchengebäude von 
den Reformierten in Gebrauch genommen, während die Krypta vollkommen aufge
geben wurde (S. 227). 
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Trier, 6, 7, 19, 20, 24, 57, 97, 129, 130, 132, 133, 137, 

ібо, 172, 2іб 
tufsteen, 51, І44> І45 s-> І47. І 4 8 . ^ 0 . ^lï 
Tungri, 34, 191 

ULRICH (St.-), 128 
Uppsala (Gamia), io 
umenveldencultuur, 36 
Utrecht (Trecht), 51, 177, 198, 199, 201, 203 

VADA, 190 

Valburg, 40, 183 
Valkenburg (Z.H.), 38, 145, 177 χ 
Varrò, 57 
Vechten, 136, 145, 146, 148, 177, 199 
Venlo, 49 
Venus, 26 
Verax, 189 
Verrius Flaccus, 57 
Vert-la-Gravelie, 39 
Verulamium, 57, 97 
Vespasianus, 12, 34, 77, 81, 83, 89, 128, 129, 134, 

147. 176, 177. 179» 19° 
Victoria, 17 
Vidy, 129, 130 
Vieil-Evrcux (Le), 3 3 
Vienne-en-Dauphinée, 132, 133 
villae (in Romeins Limburg), 49, 50, 51 
Vitcllius, 190 
Vitruvius, 44, 45, 47, 61, 93, 98, 109, 110, n i , 113, 

114, 115, 116, 148, 150, 157, IJ9, 161, 162, 163, 
164, 166, 167, 168, 171, 182 

Vocula, 191, 194 
Voerendaal, 46, 194 
voet (Romeinse), б ι s. 

WAGEN, 127 

Walcheren, 11 s. 
wegen (Romeinse), 38, 179, 182 s. 
Werenfried (H.), 21, 202 s., 204, 206, 208, 215, 216, 

219, 220, 221, 222, 227 

Willibrord (H.), 199 s., 202, 205, 206 
Windisch (Vindonissa), 102, 125, 127 
Wood yates, 39 
Wijk (Maastricht), 135 

XANTEN (Vetera - Colonia Traiana), 61, 145, 146, 
148, 167, 168, 177 

IJZERTIJD, 8, 42, 85 

ZAALKERK, 196, 206, 218 

zandsteen, 144, 160 
Zetten, 183 
Ziegctsdorfer Berg, 19 
Zwentibold, 203 



PLATEN 





PLAAT 1 

Toren van de Nederlands Hervormde kerk te Eist (O.B.) vóór de verwoesting van 1944. 



PLAAT 2 

Schip en toren van de Ned. Ilerv. kerk te Eist na de verwoesting van 1944, gezien vanuit het koor. 

L'ni/oto, Amsterdam,/. 
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Model van de opgraving, vervaardigd door J. Ypey; cf. pi. 34 en 47 K.O.B.-A. Rruijnf. 

-
> -. 



> -

Overzichtsfoto van de opgraving in de hoofdbeuk en het koor, genomen vanuit de toren; cf. pi, 34 en 47. R.O.H.- D.d, Boirf· 



PLAAT 5 

a. Ontgraven koor van de gothische kerk: daarin 
fundamenten van de 'voor'- en 'achter'crypt en over
blijfselen van ecn altaar; cf. pi. 54 en 47 (p. 207 en 
215 ss.). In de N. travee van het koorpolygoon be
vindt zich een rondboog boven een oude, dicht
gemetselde doorgang (p. 223 ss.). 

b. Vergroting van een detail van pi. 50: muurwerk 
van het koor der gothische kerk met een rondboog 
boven een oude, dichtgemetselde doorgang (p. 225 
ss.). 

R.O.B.-D.dtBotrf. 



--

> 
-i 

Binnenzijde van de O. ccUamuur van tempel II (p. 47 s.) en 
gezien vanuit het Noordwesten. 

op de voorgrond gedeelte van de N. muur van tempel I (p. 43 s.), 

.4. Bount, \rlp (G.).f. 



PLAAT y 



PLAAT 8 

a. Buitenzijde van de W. muur van tempel I: de specie in de voegen is met de troflfel afgestreken (p. 44). 
A. Bomel. Vtlp (G.jJ. 

b. Fundamenten uit 
cf. pi. 34 en 47. 

^rscheidenc perioden, ten Zuiden van de gothische kerk, ten Oosten van het portaal; 

К.О.Іі. - D. di Boer/. 



PLAAT 9 

a. Op de voorgrond vloer en N. muur van tempel I,daarachter het bij tempel I behorende loopvlak met brand
sporen (p. 46 en 176 s.) en op de achtergrond tussen twee pijlers van de gothische kerk een gedeelte van de 
N. muur van het schip der oudste kerk, gezien vanuit het Zuiden (p. 51 s. en 197 s.); cf. pi. 54 en 47. 

h. Op de achtergrond binnenkant van de O. cellamuur van tempel II (p. 47 s.), rechts N. muur van tempel I 
(p. 43 s.) en links daarvan het bij tempel I behorende loopvlak met brandsporen (p. 46 en 176 s.). Geheel links 
tussen twee pijlers van de gothische kerk een deel van de N. muur van het schip der oudste kerk; cf. pi. 9a. 

K.O.B.-D. de Boer f. 



PLAAT I O 

W. zijde ( = binnenkant) en doorsnede van de О. cellamuur van tempel I I ; cf. pi. zi en 48 (p. 47 s.). 

R.O.B.-J.Ypty/. 



PLAAT I I 

β. W. zijde van de О. cellamuur van tempel II : fundering op ingeheide, eikenhouten palen; cf. pi. io(p. 47). 

b. W. zijde van de O. cellamuur van tempel II : muurwerk van de fundering; cf. pi. io(p. 47). 
Л. Bomel, Vdp (G.), ƒ. 



PLAAT 12 

. 
j . 

щВВЩ&Т^^& л • 

a. Omgang van tempel II aan de O. zijde, gezien vanuit het Noorden; rechts O. cellamuur, links O.colonnade 
muur (p. 48, 51 en 55 s.). 

h. N. beuk van de gothische kerk en N.O. hoek van de cella van tempel II, gezien vanuit het Noordoosten 

(p. 48, 51 en 55). A.Bomel.Velp (G.),f. 



PLAAT 13 

a. Buitenzijde van de W. colonnademuur van tempel II : boven de versnijding resten en indrukken vaneen 
bekleding van kalksteen (p. 53 s. en 161). 

b. Fundering van de Ζ. colonnademuur van tempel II (links) en van de grote daartegenaan gebouwde trap 

(rechts), gezien vanuit het Westen; cf. pi. 47 (p. 54), R.O.B.-D.A BotrJ. 



PLAAT 1 4 a. Verbreding van de 

О. co lonnadcmuur 

van tempel II tegen

over de Z. colonna

d e m u u r ; cf. pi. 47 

(p. 54 en 162). 

K.O.B.-D. Л ¡her/. 

b. Ζ . c o l o n n a d c m u u r en W. t r a p w a n g van tempel II , с. W. t r a p w a n g , Z . c o l o n n a d c m u u r en grote trap van 

gezien vanuit het N o o r d o o s t e n ; cf. pi . 47 (p. 54). tempel I I , gezien vanuit het Z u i d e n ; cf. pi. 47 (p. 54). 



PLAAT I 5 

a. Overblijfselen van twee'favissae'tussen de W. colonnademuur (links) en de W.cellamuur (rechts) van tempel 
II (p. 5 5 ss.). Boven de favissae een stuk van de N. muur van het schip der tweede kerk (p. 207) ; cf. pi. 34 en 47. 

A. Bomel, I 'r/p (G.),f. 

b. Paalfundering in N.Z. sleuf ten N. van de kerk, gezien vanuit het Zuiden; cf. pi. 34 (p. 59). 
K.O.B.-D. A Bverf. 



PLAAT 16 

Achterkant van enige fragmenten van de muurschilderingen van tempel I (p. 92 s.). к.о.и.-А. Ηηφ/. 



PLAAT 17 

Achterkant van vier fragmenten van de muurschilderingen van tempel И (p. 95) en van een stuk muurschilde
ring (onderaan rechts = pi. 20, 2), dat waarschiinlijk behoort bij tempel I (p. 92 s.). 

K.d.ll. 1. Ііпфі/. 



PLAAT I 8 
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^ 

Л... ' ' ' α * ¿ V 4*
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^ " Т ^ ":- '; ' 
χ;Ρί · 

^І. § • " ·. 
• | ^ Γ ^ % ·; 

τ Ί·.··' і̂  
S^.7./'· 

a. F r a g m e n t e n van een muurschi lder ing van 

tempel II (cf. pi. 21), welke met de onderlagen 

aan elkaar passen (p . 98 en 126 s.). 

b. F r a g m e n t e n van een muurschi lder ing van 

tempel I I ; cf. pi. 22. D e bovenste drie s tukken 

passen met de onder lagen aan elkaar (p. 100 en 

151). Κ.Ο.Ά.- A.Bruiinf. 



PLAAT 19 

*£$Ч-4*: w.i.''••·' , 
/ 

д. Sokkclfragmcnt van ccn muurschildering en een stuk 'viocrband' van tempel II; cf. pi. 23 

(p. 57 en 100). K.O.B.-A. Brui/tif. 



PLAAT 1 9 

b. Stuk muurschi lder ing van tempel II met Griekse graffito 

(p. 135 SS.)· R.O.Ii.-A. Krui/nJ. 

c. Dwarsdoorsnede van het bovenste gedeelte van een stuk muurschi lder ing van tempel II , 

60 maal vergroot (monster I ^4 1 met roodbruin , glad oppervlak , p . 105, 4 en 123). 

Laboratoire Central des Musces di Belgique, brusie/, f. 



PLAAT 2 0 

' » " : l-LJ !_, 

• & . 
4 « · · . < .* · · ' ' ' V - 4 Í V ' ' ' / 

' * J 

ζ Τ ι 

ο 50 cm 

Stukken muurschildering van tempel I (p. 95 ss. en 124 s.). С. Ля OuJin/. 





H 

Gedeeltelijke reconstructie van een muurschildering van tempel II (p. 98s. en 125 ss.). С. Лт OuJa,/. 





C.iinOuiitiJ. 

Gedeeltelijke reconstructie van een muurschildering van tempel II (p. 99 s. en I2j ss.). 





PLAAT 23 

• - - fé t. • 

··.;.· - ν/ν*"·.'... · *-
";',іг ».-1 У*-^ІІі Λ·?/·'·•"'·•'Λ 
•. •.•ΑΪ;-:'·-, - i л i'-.'-i'i^..'' 

' ·'· - " ν ' •' · ' ' ' " 

Ι mir 

Gedeeltelijke reconstructie van de sokkel van een muurschildering van tempel II (p. iocs, en 125 ss.). СМОшЬв/. 





PLAAT 2 4 
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хЧ Ч \ Ч ЧЧ Ч \ \ ЧЧ \ \ \ ̂ Ч \ ^ \ ^ ^ ^ 

^ 1 .#Л7.(А 
na ^ і 
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ιμ 

ir 
Stukken muurschildering van tempel II (ρ. ιοί ss., 129s. en 131s.). С. Ля Onditi J. 





PLAAT 25 

fe 
с 



PLAAT 2 6 

Boven- en o n d e r k a n t van een stuk vloer van tempel I (p. 45). R.O.B. - Λ. iiruyttf. 

PLAAT 27 

1 ( = pi . 28, 2 en pi. 39, 7) 

2 ( = pi. 28, 1 en pi. 39, 6) 

3 ( = pi. 28, 3 en pi. 39, 1) 

vondstnr . 

582 (p. 154 en 160) 

383 (p . 154 en 160) 

205 (p. 53 s., 151 s. en 161) 



PLAAT 27 

WWW гтштюитеия 

MUfjiiji.. ' j M i i í i j ^ i W i ^ 
m ІІІІІІІМІІІ1ІІІІІ|ІІЯІ|»|ІІШ||Ц|ЦИЦ|Д> _ 

Fragmenten van zandstenen halfzuilen en kalkstenen blok. K.O.B. - . 1 lir»yn/. 



PLAAT 2 t 

Achterkant van de bouwfragmentcn, waarvan de voorzijde is afgebeeld o p pi. 27 (pi. 28, 1, 2 en j — pi. 27,2, 

1 СП }). li.O.H.-A. Brui/n f. 



PLAAT 2 9 

a. Fragmenten van kalkstenen kapitelen. Κ . Ο . ί ) . - л . Bniijnf. 

b. Rozet van kalkstenen kapiteel. c. Hoekfragment van kalkstenen kapiteel. 

nr . v o n d s t n r . 

a i ( = pi. 41, 47) 46 (P· 149) 

a z(= pi. 29c, pi. ; o , 2 en pi. 41, 44 578^4 (p. 153 s.) 

д 3 ( = pi . 30, 7 en pi . 4 1 , 49) 45 (p. 148) 

b ( = pi. 41,48) 580 (p. 154) 

с ( = pi. 29a 2, pi . 50, 2 en pi. 41, 44) 378-^ (p. 153 s.) 

Zie o o k p . 136 ss. 



PUAT 30 

η Г. 

ι (= pi. 30, 5 en 6 en pi. 41, 

2 (— pi. 2ÇÎ2 2 СП С СП pi. 4
1
: 

3 (= pi. 3°, 8 en pi. 41, 4^) 

4(= р1-4і. 5°) 

5 en 6 (— pi. зо, ι сп pi. 4і, 

7 (-- pi· 29а 3 сп pi- 4і, 49) 

8 (— р|. 3°, 3
 с п
 Р'· 4'. 46) 

45) 

,44) 

,45) 

vondstnr. 

388 (Ρ· 155) 

}уНЛ (p. 153 s.) 

379 
381 

388 

45 

379 

(Ρ· 154) 

(Ρ- 154) 

(Ρ· 155) 

(ρ. 14») 

(Ρ- 154) 

Zie ook p. 156 ss. 



PLAAT 30 

Fragmenten van kalkstenen kapitelen K.O.li. - . 1 . iirmjnf. 



PLAAT 31 

a. Voor-, boven- en onderzijde van de 'steen van Baldericus' in de huidige toestand; cf. pi. 39, 4 (p. 155; 
'Ongenummerd', p. 162, 166 en 208 ss.). 

K.o.jj. - А. Вгф/. 

. * м-»! ah '• . t a » » ! ^*^-- «-Λ».-?ίΛΑ|»-*·-. *·**£*& 4*&• к 

Voorzijde van de 'steen van Baldericus' in de vooroorlogse toestand; cf. pi. 310 en 39, 4. 



VALKENBUne 
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RIISBERGEN V 4 

RAVENSBOSCH/. ORIMBURG S 
6ULPEN » / Ч 

a. Kaart van Nederland met plaatsen, waar /-eker of PLAAT 3 2 
vermoedelijk in de Romeinse tijd een tempel heeft 
gestaan (p. 11 ss.). 

К О В - ß HrHi-rJ 

b. Situatiekaart van het dorp F.Ist - in de vooroorlogse toestand met N.M. kerk, 
tempel II, ten /.uiden en Zuidwesten van de tempels gevonden sporen van Ro
meinse muren (p. 41 en 59 s ) en verlande bedding van een arm van de Rijn, die 
in de Romeinse tijd nog bevaarbaar is geweest (p. 40; cf. pi. 33). к O.B. -J. i/vj/. 



PLAAT 33 

Vereenvoudigde bodemkaar t van Eist en omgev ing met woonplaatsen uit de Romeinse tijd (p. 40 ss. en 181 ss.) ; 

grotendeels overgenomen van Modderman 2, kaart II . 
K.O.B.-7. Ypeyf. 

1 S t roomruggronden 5 Oude s t roombcdd ing 

2 K o m g r o n d e n 6 Vooral ' inheemse ' vondsten 

5 Overs laggronden 7 Vooral 'Romeinse ' vondsten 

4 Pleistocene opduik ing 8 ' Inheemse ' en 'Romeinse ' vondsten 



/ 

À 
УУ-

5 €3 

О 

• 1' Romeinse tempel 

H 2' Romeinse tempel 

В prae Romaanse kerk 

O idem-(undamenlresten 

Romaanse kerk 

idem lalere loevoegingen 

Q Goth sacristie bij Romaanse kerk 

• Golhisclie kerk 

Verecn\oudigde plattegrond van de gothische kerk te bist met de opgegraven fundamenten van tempels en kerken, cf pi 47 
К О В - ; \pcyf 

r > 

file:///pcyf


PLAAT 35 

20 M 

=4 

Plattegrond van tempel И. Fijne arcering- 'teçelbandcn' (opus lisutum); cf. pi. 12 en 47 (p. 48 ss.). 
к Ой. -J \ptyj 

file:///ptyj


SM + H.».P >. I l · 
! il h S M + N.i A.P. 

W.O. profiel binnen de cella van tempel II, -.• ι m ten Noorden van de N. muur van tempel I (cf. pi. 47); proliei A-B staat loodrecht op het W.O. profiel (p. 42 ss.). 

к.о.и.-у. )>ƒƒ. 

> > 



PLAAI 37 

η Г. 

I 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
IO 

il 

12 

ч 
И 

M 
ι6 

vondbtnr. 

254 (Ρ· 83) 

125 (p. 78) 

324,2 (p. 87) 

316a (p. 87) 

1560 (p. 79) 

199a (p. 81) 

361- (p. 74) 

130 (p. 78) 

315Й (p. 87) 

і8з
а
(р. 81) 

ηοΗ (p. 76) 

100a (p. 77) 

304 (Ρ-86) 

235¿ (p. 83) 

144« (P· 78) 
180Д (p. 80) 

nr. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2З 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3° 

31 

3
2 

vondstnr. 

фЬ (p. 77) 

W (P· 88) 

324Í' (p. 88) 

324/(p. 88) 

213a (p. 82) 

174a (p. 80) 

172« (p. 80) 

347 (P· 89) 

235i (P· 83) 

93 (P· 77) 

141 (p. 78) 

31" (P· 74) 

15 5" (p. 79) 

278 (p. 85) 

243Д (p. 83) 

24 (p· 73) 



STRAAL 120 mm STRAAL 158 mm STRAAL 107 mm 

STRAAL±150mm 

PLAAT 37 

O 30 60 90 mm 

Vondsten van aardewerk. f. ttmOudmf 



PI.\AT 38 

пг. 

33 

34 

35 

Ьб 

37 

3« 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

4
6 

47 

48 

49 

5° 
51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

vondstnr. 

154 (Ρ·79) 

128 (p. 78) 

243* (p. 83 s·) 

260έ (p. 84) 

94 (p. 77) 

33 б' (Ρ· 89) 

137 (Ρ-7«) 

70« (Ρ· 7<>) 

155* (Ρ· 79) 

18 (p. 73) 

302* (p. 86) 

260Д (p. 84) 

j
5
6rf(p. 89) 

Іібс (p. 87) 

36f (p. 74) 

28 (p. 74) 

i8o/(p. 81) 

3"5</(P-87) 

2071: (p. 82) 

324/ (p. 88) 

324A (p. 88) 

7 (P- 73) 

243«' (ρ· 84) 

77 (P· 76) 

64 (p. 75) 

nr. 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

«4 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vondstnr. 

174* (P· 80) 

296 (p. 86) 

39* (P· 74 s.) 

336* (p. 88) 

iSy (p. 81) 

збг (p. 74) 

3<« (p. 74) 

302/ (p. 86) 

394 (P· 89) 

149 (P· 79) 

27 (P-74) 

ioo/> (p. 77) 

288f (p. 85) 

yok (p. 76) 

197 (p. 81) 

283 (p. 85) 

looc (p. 78) 

335 (P-88) 

34' (p· 87) 
354 (P· 89) 

204 (p. 82) 

287 (Ρ-85) 

277 (P- 42 «1 84 s.) 

158 (p. 79 s.) 

318 (p. 87) 



PLAAT 38 

Vondsten van aardewerk (nr. 33 -76) en brons (nr. 1-6). Ci. dtilOudrn f. 



PLAAT 39 

nr. vondstnr. 

ι (= pi. 27, 3 en pi. 28, 3) 205 (p. 53 s., 151 s. en 161) 

2 384 (p. 53 s., 154S., 162 en 166) 
3 386 (p. 53 s., 155, 162 en 166) 

4 (= pi. 31a) ongenummerd (p. 155, 162, 166 en 208 ss.) 

5<з 385 en 387 (p. 155, 162 en 164) 

5* 395 (P· 155, 162 en 164) 

6 (— pi. 27, 2 en pi. 28, 1) 383 (p. 154 en 160) 

7 (= pi. 27, 1 en pi. 28, 2) 382 (p. 154 en 160) 



. IO 
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СШЯИГ! 
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BouwtrngmcntLn. С tUnOnátnf 



PIAVI · 40 

nr . 

8 

9 

IO 

I I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

i8 

19 

2 0 

21 

vondstnr . 

315Λ (P· 153 « ι 171s·) 

55 (Ρ· 4 9 ) 
156-4 (p. 150, 157 СП ібб) 

і82 (р. 150 en ібг) 

і б 4 - 4 ( р . 150 en 167) 

374 (Ρ· 153) 

31° (Ρ· 153) 

315« (p. 153) 

164Β (p. 150) 

276F (p. 152) 

276L· (p. 152 en 170) 

295 (p. 152) 

326,4 (p. 153) 

375 (Ρ- 15З en 166) 

nr. 

22 

2З 

M 

Z5 

2 6 

27 

28 

2 9 

3° 
ЗІ 

З2 

33 

34 

v o n d s t n r . 

40B (p. 148) 

70-4 (p. 149) 

284 (p. 152) 

276G (p. 152) 

378В (p . 154) 

52 (p. 149 en 166 s.) 

156C (p. 150) 

377 (p. 153 en 166) 

376 (p. 153 en 166) 

276-4 (p. 152) 

195-4 en 2 7 6 B ( p . 151 s.) 

276C (p. 152) 

195« (p. 151) 



PLAAT 4 0 

STRAAL, 514 mm 

5 10 cm 

Bouwfragmcntcn. G A» OW,«/ 



PL.Wr 41 

nr. 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 (" -Pi-

pi. 

29a 2 en с en 

30,2) 

vondstnr. 

195c (p. 151) 

4θΛ(ρ. 148) 

3266" (p. 153) 

53 (Р-І49СП 

57 (Ρ· 149) 

389 (p. 155 «η 

302 (p. 152) 

371 (ρ· мз) 

70Ö (p. 149 s.) 

378Л (p. 153 s.) 

167) 

t
67) 

nr. 

45 (= pi. 30, i, 5 en 6) 

46 (_ pi. 30, 3 en 8) 

47 (•= P'· 29л ι) 

48 (- pi. 29/;) 

49 ( - P
1
· 292 3 ti Ρ

1
· 3°. 

50 (= pi. 30, 4) 

51 

52 

53 

54 

vondstnr. 

388 

379 

46 

380 

.7) 45 

381 

(Ρ· 155) 

(Ρ· 154) 

(Ρ· 149) 

(Ρ· 154) 

(ρ. 148) 

(Ρ· 154) 

156 й(р. i5o) 

»4A (p. 150) 

396 

217 

(ρ. 156) 

(ρ. 57 en loo, 

Zie t.a.v. de kapitcclfragmenten speciaal p. 156 ss. 



Bouwfragmenten, G. (¡itiOiidenf. 



PLAAT 4 2 

" ч ч. 

_\ \\ / ч
 \.XLL / ' * ' 1 

rW^ 

14 fili '; \ I / Ж 
3 

ι : 

Reconstructie van de bekleding van het podium van tempel 
II, een zuil van de colonnade en het daarbij behorende 
hoofdgestel (p. 156 ss. en 161 ss.). De nrs. hebben be
trekking op de nrs. van pi. 39-41; cf. p. 162, η. 4· 
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PLAAT 43 
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Gereconstrueerde plattegrond van tempel II (р. ібі sO. CJ. J ile l nes f. 
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Gereconstrueerd vooraan/icht van tempel II (р. ібі ss.). с. J dr I nu/ 



Reconstructie van tempel II, gezien uit het Zuidwesten onder ccn hoek van 50 met de N.Z. as; afstand tot Z.W. hoek: 50 m (р. ібі ss.). 
J. Ypry - G. J. di Vries/. 
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PLAAT 4 6 

IO 20см. 

Vloertegels uit het W. deel van de buitcncrypt of achtercrypt ; cf pi. 47 (p 221 en 22$). G J dr Vnesf 



PLAAT 47 

CWe J¿arkhafm. 

1С IT 30 Λα jfocAC. 

Plattegrond van de gothischc kerk te Eist met de opgegraven fundamenten van tempels en kerken; cf. pi. 54 

K.O.H. — J. Ypejf. 
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STELLINGEN 

Nog steeds geldt de uitspraak van H. Dragendorff: 'Es ist oft viel verdienst- г 
lieber, eine Ausgrabung zu unterlassen oder sie zu verhindern, als sie zu machen 
und zu begünstigen'. 

H. Dragendorff, Methodik der Ausgrabungen (Elfter Tag für Denkmal
pflege, Danzig, 29. u. 30. Sept. 1910 - Stenographischer Bericht p. 76). 

Door F. Miltner is geen enkel steekhoudend argument naar voren gebracht, n 
op grond waarvan men zou moeten aannemen dat door hem in en buiten het koor 
van de St. Peterskirche op de Kirchbichl von Lavant, bij Lienz in Oost-Tirol, de 
fundamenten zijn gevonden van een Keltische of Gallo-Romeinse tempel; waar
schijnlijk betreft het de overblijfselen van een Romeinse wachttoren. 

F. Miltner, Die Ausgrabungen auf dem Kirchbichl von Lavant in Osttirol, 
Jahresh. des österr. arch. Institutes 38, 1950, Beiblatt kol. 60 ss. 
F. Miltner, Die Ausgrabungen in Lavant/Osttirol - Zweiter vorläufiger 
Bericht, Jahresh. des österr. arch. Institutes 40, 1953, Beiblatt kol. 13 ss. 

Het beschrijvingssysteem dat Dr. J. H. Holwerda heeft toegepast bij de bewer- m 
king van de versierde terra sigillata van Arentsburg, is juist; onjuist is echter de 
mening van Dr. W. Glasbergen, dat Dr. Holwerda het gebruik van dit systeem 
beschouwd heeft als een methode om te komen tot een verdeling van de versierde 
terra sigillata over de verschillende fabricatiecentra. 

J. H. Holwerda, Arentsburg - een Romeinsch militair vlootstation bij 
Voorburg, Leiden 1923, p. 43 ss. 
W. Glasbergen, Barrow Excavations in the Eight Beatitudes, diss. Gro
ningen, Groningen-Djakarta 1954, stelling IV. 

Het is aanbevelenswaardig streng wetenschappelijk te onderzoeken of en in iv 
hoeverre paranormale waarnemingen van belang kunnen zijn voor de archaeo-
logie. 

De regelmatige bewoning te Heerlen-Coriovallum (of Cortovallium) is aan- ν 
gevangen onder de regering van keizer Augustus, omstreeks het begin van onze 
jaartelling. 

De thermen te Heerlen zijn in de 2de eeuw na Chr. gebouwd, vermoedelijk v i 
circa het jaar 130, tijdens de regering van keizer Hadrianus. 

Contra: A. E. van Giffen, Thermen en castella te Heerlen (L.), L'Antiquité Clas
sique 17, 1948 ( = Miscellanea . . . . van de Weerd), p. 226 ss. 

Het valt niet te bewijzen dat het duinlandschap bij Domburg sedert de Ro- v r i 
meinse tijd doorlopend bewoond is gebleven. 

Contra: W. С Braat, Zeeland in de Vikingtijd, Archief Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen 1954, p. 137. 



v i n Het is onaannemelijk dat St.-Willibrord het Christendom gepredikt heeft in 
het heiligdom van Nehalennia te Domburg. 

Contra: P. J. van der Feen, Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
1935, Jaarverslag p. IX ss. 
W. Lampen, Willibrord en Bonifacius, Amsterdam 1939, p. 34 ss. 
P. J. van der Feen, Geschiedenis van de bewoning van Walcheren tot 1250, 
p. 154 (in: J. Bcnnema-K. van der Meer, De bodemkartering van 
Walcheren, 's-Gravenhage 1952). 

ix Aristoteles, Historia animalium V 15, 547 b 15: at δε т оч (of πίννα.ί) ορ&αί 
qwovvxi εκ τον βνσσοϋ εν τόίς αμμώδεσι καά βορβορώδεσιν. 

Er is geen reden om in plaats van του βνσσοϋ met D'Arcy Thompson τής βύσσου 
te lezen. De vertaling welke D'Arcy Thompson heeft gegeven van het in deze 
passage voorkomende woord βυσσος: 'byssus, or tuft of anchoring fibres', is 
onjuist. 

The Works of Aristotle translated into English under the editorship of 
J. A. Smith - W. D. Ross, IV, Historia Animalium by D'Arcy Wentworth 
Thompson, Oxford 1910, V 15, 547 b 15, n. 1. 
D'Arcy Wentworth Thompson, A Glossary of Greek Fishes, London 
1947, p. 200 s. s.v. ηίννη sive πίνα. 

Cf.: P. J. van der Feen, Byssus, Basteria 13, 4, 1949, ρ. 66 ss. 

x Sophocles, Oedipus rex 16-19: 

. . . . · οι μεν ονδέπω μακράν 

πτεσϋαι συένοντες, oí δε σνν γήρα βχρεΤς, 

ίερενς εγώ μεν Ζηνός, οϊδε τ'ί/^έων 

?.εκτοί· . . . . 

Deze verzen zijn op te vatten als een chiasme. De ιερεύς Ζηνός, in 9 γερχιός 
genoemd, stelt zich tegenover de ¡ί&έων λεκτοί, de figuranten. 

Cf.: Sophocles koning Oidipoes met inleiding, commentaar en woordenlijst 
door Ant. Verbovcn, Turnhout (1939), p. 4, aantekening bij 18. 

x i Bij Plutarchus, Amatorius 25, is - in tegenstelling tot de mening van Prof. Dr. 
A. W. Byvanck - niet te lezen dat de leider van de opstand der Bataven Julius 
Civilis heeft geheten. 

A. W. Byvanck, Excerpta Romana I, 's-Gravenhagc 1931, p. 180 en 214, 
en Nederland in den Romeinschen tijd I, Leiden 1943, p. 224, η. ι. 

χ ι ι Tacitus, Historiae IV, 13,1: lulius Paulus et Claudius Civilis . . . . 
Bij het emenderen van deze passage moet de voorkeur worden gegeven aan de 

conjectuur van С. Heraeus : 'lulius Civilis et Claudius Paulus'. 

Cf.: E. Stein, Julius Civilis, Pauly-Wissowa X, 1, 1919, kol. 551. 
Α. W. Byvanck, Excerpta Romana I, 's-Gravenhage 1931, p. 212 en 214. 
W. Sprey, Tadtus over de opstand der Bataven, diss. Utrecht, Groningen-
Djakarta 1953, p. 29 s. 



Tacitus, Germania 29: . . . ., in quibus pars Romani imperii fièrent. x i i i 
Deze woorden kan men interpreteren als 'waar zij eens een deel van het Ro

meinse rijk zouden worden' ofwel als 'opdat zij daar een deel vanhet Romeinse rijk 
zouden worden' ( = 'om daar . . . . te worden'). 

Contra: W. Sprey, Tacitus over de opstand der Bataven, diss. Utrecht, Groningen-
Djakarta 1953, p. 19. 

Bij de uitspraak van het woord Noviomagus behoort men de klemtoon te x i v 
leggen op de tweede o. 

De vesting op het Kopse plateau te Nijmegen is een Bataafse vluchtburcht ge- x v 
weest. De suggestie van Dr. H. J. H. van Buchem, dat deze vesting niet een Ger
maans-inheems, maar een Gallisch-inheems bouwwerk is geweest, is onaanneme
lijk. Ц. J.II. van Buchem, Romeins Nijmegen (periode I),Numaga 1,1954^.31. 

De oudste stukken van het in 1946 te Hofstade bij Aalst (Oost-Vlaanderen) ge- x v i 
vonden aardewerk uit de Romeinse tijd kunnen dateren uit het derde kwart van 
de iste eeuw na Chr., de jongste dateren uit de tijd van Trajanus-Hadrianus. 

Contra: S. J. de Lact, Romeinse oudheden gevonden te Hofstade bij Aalst (O. VI.), 
L'Antiquité Classique 16, 1947, p. 295. 

De letters van de inscriptie die bekendstaat als de Romeinse dakpanstempel x v i i 
CEC, dienen gelezen te worden als CEC ( = CTEC). 

Cf.: Catalogue des antiquités romaincs-germaincs-celtiques et du moyen-âge 
(délaissées par M. Guillon), Ruremonde (1874), p. 44, nr. 774: 'Л7В. .Lo 
lettre entre С et С est Τ et E réunis'. 
CLL. XIII, 6, Berolini 1933, p. 151, LVI: 'CEC (an CTEC?)'. 

Dakpannen met de stempel CEC zijn in België aangetroffen te 's-Gravenvoeren, χ ν ι ι ι 
Rekem, Tongeren en Necrharen, en in Nederland te Eisden (Mesch), Heer, Heer
len, Hulsberg en Horn (Meienborg) (?). De in Katwijk (Z.H.) gevonden dakpan
stempel 'EC' [lees: 'EG.'(Exercitus Germanicus?)] is door Dr. Holwerda, het 
C L L . en Prof. Byvanck ten onrechte in verband gebracht met de stempel CEC 

( = C i i C ) . J. H. Holwerda, Opgraving in het Klein Duin te Katwijk Binnen, 
O.M.R.O.L. 6, 1912, p. 52 en afb. 49. 
CLL. XIII, 6, Berolini 1933, 12708 s. 
A. W. Byvanck, Excerpta Romana II, 's-Gravenhage 1935, nr. 16, 19, 41, 

49. Τ« en 343· 
R. de Macycr, De Romcinsche villa's in België, Antwerpen-'s Gravenhage 
1937, p. 146 en 204 s. 
L. E. M. A. van Hommcrich, Oudheidkundige verzamelingen van Heer
len, Heerlen 1947, p. 15 ss. 

De dakpanstempel CEC is het merk van een particuliere pannenfabriek. De x i x 
letters waaruit dit merk is samengesteld, kan men het beste beschouwen als de 
afkorting van een uit drie delen bestaande naam: C(. . . .) TE(. . . .) C(. . . .). De 
door L. van Hommerich voorgestelde lezing : 'C(anabae) TE(gularum) C(orioval-
lensium)', is onaanvaardbaar. 

L. van Hommerich, De Romeins-Heerlense Dakpannenstempcl CEC 
( = CTEC), Bulletin van de Historische Kring 'Het Land van Herle' 5, 
1955, p. 20. 



xx De door Dr. H. Roosens en M. Vanderhoeven gepubliceerde grafinventaris uit 
een tumulus te Rosmeer dagtekent zeer waarschijnhjk uit bet tweede kwart van 
de 2de eeuw onzer jaartelling. 

Contra: H. Roosens - M. Vanderhoeven, Een verdwenen Tumulus te Rosmeer, 
Het Oude Land van Loon 10, 1955, p. 58 ( = Archaeologica Belgica 24, 
Brussel 1955, p. 7). 

xxr De wijze waarop W. Drack in zijn boek over de Romeinse muurschilderingen 
van Zwitserland gebruik heeft gemaakt van de studie van K. Wurth over de tech
niek der muurschilderingen van de Romeinse villa te Koln-Müngersdorf, is zeer 
aanvechtbaar. 

W. Drack, Die romische Wandmalerei der Schweiz, Basel 1950, p. io ss. 
К. Wurth, Zur Technik der Wandmalereien, in F. Fremersdorf, Der 
romische Gutshof Koln-Mungersdorf, Berlin-Leipzig 1933, p. 61 ss. 

x x i i De argumentatie van H. Mylius, op grond waarvan hij bewezen meent te heb
ben dat de plattegrond van tempel 38 in het Altbachtal te Trier meetkundig ge
bonden is aan een hexagram, is waardeloos, omdat enige van de daarbij gebruikte 
maten onjuist zijn. 

S. Loeschcke, Der Tempelbezirk im Altbachtale 7u Trier II, Berlin 1942; 
daarin E. Gose, Der Befund der einzelnen Bauten, ρ 55 en Η Mylius, 
Zum Aufbau der Kultbauten im Altbachbezirk zu Trier, p. 172 s. 

x x i i i Er bestaan redenen om aan te nemen dat Castra Herculis (Ammianus Marcel-
linus XVIII, 2, 4 en Tabula Peutmgenana; cf. Libanius, Oratio XVIII, 87) op de 
plaats van het tegenwoordige Huissen heeft gelegen. 

x x i v Het is van groot belang dat in Nederland een laboratorium wordt gesticht naar 
het voorbeeld van het centrale laboratorium der musea van België (Laboratoire 
Central des Musées de Belgique) te Brussel. 

x x v Beschilderde wandbepleistering is in de Romeinse tijd beslist niet alleen tegen 
stenen muren aangebracht. 

Contra: C. W. Vollgraff - G. van Hoorn, Opgravingen op het Domplein te 
Utrecht III, Haarlem 1936, p. 88. 
G. Beex, Toevallige vondst te Hoogeloon, Brabants Heem 5, 1953, p. 115. 

x x v i De in 1946 in de R.K. Kerk te Wessem ontdekte 'Jonische' kapitelen dateren 
uit de vroege middeleeuwen. 

Cf.: P. Glazcma, Opgravingen in de R K. Kerk te Wessem (L.) in 1946, Publi
cations de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 83, 
1947. P 237 ss. 
M. J. Vermaseren, De Romeinse beschaving in Midden-Llmburg, in: 
Historische opstellen over Roermond en omgeving. Roermond 19 51, p. 51. 
J. J. F. W. van Agt, De Sint Medarduskerk te Wessem, Bulletin van de 
Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 6de ser., 5, 1952, p. 58 ss. 

Stellingen behorende bi| : J. E. A. Th. Bogaers, De Gallo-Romeinse tempels te Eist in de Over-Betuwe, 
academisch proefschrift, Nijmegen 1955. 


