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VOORWOORD

Het verschijnen van deze reeds meerdere malen aangekondigde publicatie werd door bijzondere omstandigheden telkens weer vertraagd.
W i j bieden thans aan Deel I, dat het begin en tevens het resultaat
geeft van ons onderzoek : het bevat de Inleiding, en in de Kataloog
het chronologisch en typologisch gerangschikte materiaal met de vindplaatsen.
De argumenten, waarop deze chronologie en typologie berusten,
geven wij in Deel II voor de vóór- en vroeg-Romeinse fibulae, in
Deel III voor de midden-, laat- en na-Romeinse typen.
De ethnologische vraagstukken, waarvan wij in § 6 van de Inleiding
enige principiële kwesties behandelen, worden eveneens in de Delen II
en III bij ieder daarvoor in aanmerking komend type verder uitgewerkt, terwijl over elk tijdvak onze kennis omtrent „Romeins Nijmegen" aan ons materiaal wordt getoetst.
Door de huidige oorlogstoestand was het bezoeken van de musea
in binnen- en buitenland zeer bezwaarlijk, ten dele zelfs onmogelijk.
Ik heb evenwel gemeend met de publicatie niet te mogen wachten tot
gunstiger tijden, ook omdat publiceren thans een veilig stellen is van
het materiaal.
Samen met de Kataloog geven de XIX platen een zuiver beeld van
de Nijmeegse collectie. O p enige platen konden wij de fibulae rangschikken naar haar vermoedelijke (of althans mogelijke) typologische
ontwikkeling (b.v. PI. III-IX), op andere platen geven wij een indeling
of volgorde zonder meer (b.v. PI. X, XII, X V I I ) . De tekeningen van
de fibulae op de platen II, V-X, XII-XIII en XIX werden met grote
toewijding en bijzonder fijn vormgevoel getekend door dhr. J. CLAASE,
dien ik daarvoor mijn hartelijke dank betuig.
Ook aan Directie en Personeel van de CENTRALE DRUKKERIJ te
Nijmegen en van de Cliché-fabriek A. C. VERHEES te Nijmegen
breng ik gaarne dank voor hun uitstekende zorg, aan tekst en
plaatwerk besteed.
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INLEIDING

§ 1. Benamingen
Onder „fibulae" verstaan wij die spelden, die bestaan uit een beugel
en een naald, verbonden door een veerinrichting (spiraal; Spiralapparat, -rolle; spiral spring; ressort) of door een scharnier (dus
niet b.v. de gespen). In het laatste geval spreken wij van scharnier*
fibulae (hinged brooches ; b.v. PI. IX-XI en XIV 16-33), in het eerste
geval van spiraalfibulae, die te vergelijken
zijn met onze veiligheidsspelden (b.v. PI.
V, VI, VII, VIII, XII
en XIII). Het ware
wenselijk, dat de veelal gevolgde gewoonte
om andere „spelden"
„naalden" te noemen
PàdJolbouder
algemeen ingang vond
»wel sebeóle
ueerrol
in archaeologische puujindìngeo
blicaties.
sp<xnär».dxl
Ofschoon de fibula
niet steeds in verticale stand gedragen werd (zie pag. 41), gaan wij
bij de benamingen en de bespreking toch steeds duidelijkheidshalve
uit van de verticale stand, met de spiraal (het scharnier) naar boven
en de beugel naar den beschouwer toegekeerd. Het beugeleinde bij
de spiraal of het scharnier noemen wij derhalve de kop, het andere
einde de voet, waarachter zich de naaldhouder (Nadelhalter; catchplate; porte-ardillon of porte-agrafe) bevindt met de naaldhouderschede (Nadelrast), waarin de naaldpunt rusten kan. De beugelkop
heeft soms als beugel/ia/s een eigen vorm, of is althans als zodanig
te onderscheiden (b.v. PI. II 17 en 18, V б, XII 18-37), anderen
hebben een kopplaat (b.v. PI. IX, XVII 20-25, XIX 5. 6 en 7).

12
De eenvoudigste fibulae („draadfibulae", PI. XII en XIII) bestaan
uit één enkele metaaldraad, waarvan het ene einde de beugel met
voet, het andere einde de naald vormt ; in het midden is de draad
opgerold tot veerrol. Bij andere fibulae (PI. VI, VII en VIII) komt
de draad van veerrol en naald onmiddellijk uit de beugelkop voort,
zodat de fibula toch nog de indruk maakt van één geheel te zijn.
Beide vormen noemt men éénledig. Bij tweeledige fibulae zijn beugel
en (veerrol met) naald elk een afzonderlijk deel, op een of andere
wijze aan elkaar gehaakt. Alle scharnierfibulae zijn feitelijk tweeledig.
De veerinrichting is een spiraal of veerrol van meerdere windingen
(Windungen; coils; tours, spires), vóór de La Tène-tijd (dus vóór
± 500 v.C.) alleen rechts van de beugelkop (PI. I 1, 3-7 en 11),
daarna aan beide zijden. De draad van de veerrol vormt dan eerst
de linker windingen, loopt dan als spandraad (Sehne; chord; corde)
van uiterst links naar uiterst rechts, vormt vervolgens de rechter
windingen, om ten slotte als naald te eindigen. Zoals men in de
Kataloog kan zien, ontbreekt bij onze spiraalfibulae vaak deze rechter
helft van de veerrol (en daarmede natuurlijk ook de naald), afgebroken als gevolg van de spanning van de veer ; beschadigde voorwerpen werden vaker aan de doden medegegeven 1 ). Soms wordt de
spandraad in bedwang gehouden door een haak (Sehnenhaken ; hook ;
arrêt, crochet), die eveneens uit de beugelkop (boven de spiraaldraad)
voortkomt (PI. II 15 en 16 en VIII); soms worden bovendien de
windingen op haar plaats gehouden door van de beugelkop naar beide
zijden uitgaande steunarmen, de steunplaat (Stützplatte, Querbalken ;
guard; PI. II 14, VI en V I I ) . Zowel haak als steunarmen zijn echter
alléén nodig, wanneer de spandraad boven over de beugel loopt, d.i.
bij de bovendraadse fibulae (mit oberer Sehne ; the chord outside the
head; corde externe; PI. II 1, 14-16, V 12-24, VI, VII en V i l i ) .
Loopt de spandraad onder de beugel door, dan houdt de beugel de
veerrol gespannen ; deze vorm noemt men onderdraads (mit unterer
Sehne, Armbrustfibeln ; the cord inside the head, within the bow :
corde interne; PI. II 2-13, XII en XIII). Bij bepaalde typen is de
veerrol geborgen in een halve of hele huls (Hülse; cylinder, guard;
couvre-ressort; PI. II 17-30, III, IV, V 6-11 en 25-30, XIX 16, 19,
23, 25).
Vaak is de beugel door een ring. schijf, knop, kam (Bügelknoten,
Wulst, Knopf, Kamm ; knob, moulding ; bague, bourrelet) of anders1

) Brunsting pag. 29. Brunsting geeft hier een interessante bespreking over de
bijvondsten in de graven en over de graven zelf.
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rins van de voet gescheiden (PI. II 6-11, H-30, III, VI, VII, V i l i ,
vele exemplaren op PI. IX, X en ΧΙ ). Het gedeelte, dat zich beneden
die afscheiding bevindt, noemen we in zijn geheel de voet, ook al
wordt de beugel vrij kort. Bij andere typen is de overgang van beugel
naar voet niet aan te geven, lopen zij onmerkbaar in elkaar over
(PI. II 12 en 13, V, X I I ) . Dan heet het gedeelte, waarachter zich de
naaldhouder bevindt, de voet.
De besproken vormen, bij welke wij spreken kunnen van een beugel
en een voet, zijn de beugetfibalae. Daarnaast hebben wij fibulae,
die de beugelkop en voet missen en alleen uit een beugel bestaan.
Men noemt ze schijf fibulae ; ze zijn te vergelijken met onze broches
(PI. X V 19-27, XVI en XVII 1-12). Achter de beugelschijf is de
veerrol of het scharnier verborgen. Bij de schijf fibulae met spiraalveer
is door de veerrol een stift gestoken, die in het midden wordt vast
gehouden in een van een ronde opening voorzien, achter de schijf
uitstekend, verticaal staand plaatje. Deze fibulae zijn dus tweeledig.
Hebben de schijf fibulae echter een scharniersluiting, dan steken achter
de schijf twee plaatjes met ronde opening (wangen) uit, waartussen
de naald wordt opgehangen (wangenscharnier,
in tegenstelling met
het hulsscharnier van de beugelfibulae van PI. IX-XI en X I V 9, 16-32).
Tussen de beugelfibulae en de schijffibulae in staan de gelijkzijdige
fibulae, wier kop en voet volkomen aan elkaar gelijk zijn (PI. X V
1-18). Onze gelijkzijdige fibulae hebben allen het wangenscharnier.
Vanaf het midden van de bronstijd tot op heden hebben fibulae
dienst gedaan, om kledingstukken vast te hechten (figere), oudtijds
bovendien nog de plaats innemend van knopen. Geen wonder, dat met
de kleding ook de fibula tot voorwerp werd van de vindingrijkheid en
het artistiek vernuft van de steeds wisselende smaak. Daaraan ont
leent juist de fibula haar grote archaeologische waarde : een mode
artikel vertegenwoordigt een bepaald tijdvak. Vooral de beugel heeft
het moeten ontgelden en vertoont zich in de loop der geschiedenis in
talloze gedaanten, oudtijds reeds verfraaid met niello of email. Naar
de vorm van de beugel spreken wij van boog- en fcniefibulae, van
distel- en rozeifibulae, Arapfibulae en schildvleugelige fibulae, haak-'
en írompeífibulae enz. Aan details van de beugel of voet ontlenen
ogen- en vleugeliihvAae haar naam. Soms is op de fibula de naam
gegrift van den maker : naar die inscriptie onderscheidt men Aucissaen Seccofibulae. Naar een vindplaats zijn de Nauheimse fibulae genoemd, evenals de La Tene-fibulae.
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Aan de gangbare namen hebben wij ons zo veel mogelijk gehouden
en daaraan toegevoegd de namen : kapfibulae, haakfibulae, boogfibulae, knikfibulae, dolkfibulae en kruisboogfibulae. Ethnologische namen
hebben wij echter geweerd (zie pag. 48), behalve voor de Saksische
en Frankische fibulae.

§ 2. De fibulae van Nijmegen
Voor de geschiedenis der Nijmeegse archaeologie en der Nijmeegse
archaeologische vondsten kunnen wij verwijzen naar DANIELS, Valkhof en DANIELS, Ulpia Noviomagus, naar D E W A E L E , Noviomagus
Batavorum (vooral pag. 57-64), VERMEULEN, Grafveld Hunnerberg,
en naar BRUNSTING, Grafveld Hees, pag. 1-8. Betreffende de fibulae
kunnen wij daaraan het volgende toevoegen :
Het aantal der fibulae, die volgens de traditie te Nijmegen gevonden
zijn en thans nog in verschillende verzamelingen in ons land bewaard
worden, bedraagt H 5 3 stuks, een wel zeer grote hoeveelheid. Zij vertegenwoordigen vrijwel alle tijdvakken, van de bronstijd af tot in de
Frankische tijd.
Dit materiaal konden wij samenstellen uit de 750 fibulae van d e
verzameling Kam te Nijmegen, de 438 fibulae van de Gemeente Nijmegen, 202 te Nijmegen gevonden fibulae in 's Rijks Museum van
Oudheden te Leiden, de 36 exemplaren van het St. Canisiuscollege te
Nijmegen en 27 exemplaren in kleinere hoeveelheden verspreid.
D e verzameling van het Museum

Kam

De collectie van het Museum Kam is vrijwel geheel te danken aan
de opgravingen, die in de jaren 1900-1909 verricht werden op d e
Nijmeegse grafvelden. Van de grafvelden O, E, en S zullen vooral de
zeer vroege vormen afkomstig zijn. Jammer genoeg echter hield Kam
geen aantekening van de herkomst der fibulae, noch van hetgeen
tezamen met de fibulae gevonden werd. In de Gids van het Museum
Kam (pag. 8) oordeelt Evelein wel gunstiger, doch dit geldt alleen,
zij het ten d e l e 2 ) , voor het aardewerk. Aan het brons, althans d e
fibulae, viel een nauwgezette behandeling niet ten deel. Zoals Janssen,
destijds tuinman en helper van Kam bij zijn archaeologische arbeid,
mij mededeelde, werden de fibulae bij het binnenkomen bijeengeworpen
in een bak en bij gelegenheid, wanneer een groot aantal verzameld
) Brunsting pag. 6.
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was, gereinigd en op kaarten gestoken. Foto's van die kaarten zijn
nog in het Museum aanwezig. Later zijn de fibulae nog weer eens van
sommige kaarten afgehaald en opnieuw, ongeveer vorm bij vorm, gerangschikt. Slechts zelden is een aantekening omtrent de herkomst op
de kaarten aangebracht. Zowel voor de datering als voor de lokale
archaeologie zijn hierdoor belangrijke gegevens verloren gegaan.
Bovendien hebben wij nog rekening te houden met de mogelijkheid
en zelfs waarschijnlijkheid, dat Kam wel eens fibulae, die hem te koop
werden aangeboden, zal hebben aangekocht, wanneer een eerlijke verkoper bekende, dat zijn koopwaar niet van Nijmegen afkomstig was.
Janssen beweert echter, dat alle fibulae van het Museum Kam in
Nijmegen gevonden werden en Evelein zegt in de Gids (pag. 7) nagenoeg hetzelfde. Na Kam zijn slechts enkele fibulae meer aangekocht.
Het eindresultaat is, dat van de 750 fibulae slechts voor 56 stuks
de nadere vindplaats wordt vermeld ; 23 exemplaren zouden afkomstig
zijn van het grafveld S, 16 van KKH (zie pag. 66).
In de Gids van het Museum Kam heeft EVELEIN deze fibulae reeds
in hoofdzaken gerangschikt en besproken, voor zover zij geëtaleerd
w a r e n 3 ) . Evelein was zo vriendelijk, mij ook toegang te verschaffen
tot het magazijn, waar nog een groot aantal opgeborgen was 4 ).
D e verzameling van de Gemeente

Nijmegen

Deze verzameling is, alhoewel minder groot, toch voor de datering
en de plaatselijke archaeologie belangrijker, omdat er van een relatief
veel groter aantal objecten de nadere vindplaats, meermalen ook bijvondsten, overgeleverd zijn.
Zij dankt haar ontstaan aan de schenking in 1850 van de collectie
van P. C. G. Guyot (1800-1861), waarvan een 64-tal der hier behandelde fibulae deel uitmaakten, maar is sindsdien belangrijk uitgebreid, vooral door toevallige vondsten bij de omstreeks 1880 begonnen uitleg der vroegere vestingstad en de daarop gevolgde bouw
van huizen en andere werkzaamheden. Voor systematisch onderzoek
kon slechts uiterst zelden gelegenheid worden gevonden.
De vindplaats der voorwerpen staat aangegeven in de museum3

) Evelein, Gids pag. 62-67 en PI. VIII. Ook in deze Gids zijn nadere gegevens
te vinden over de geschiedenis van de Verzameling Kam.
4
) Aan Dr. M. A. Evelein en aan diens opvolger Dr. J. H. Holwerda breng ik
mijn dank voor de vriendelijke bereidwilligheid, waarmede zij zowel de voorwerpen
als de bibliotheek van het Musemn Kam mij ter beschikking stelden en voor hun
belangstelling in mijn werk.
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kataloog ( l e druk 1864, 4e en laatste druk 1895, met supplement
1902), en in de gedrukte museumverslagen (1880-1923) 5 ) . De latere
vondsten zijn nog slechts in handschrift vastgelegd.
Vooral sinds de 3e druk (1889/90) is in de genoemde kataloog de
bovenvermelde collectie-Guyot opzettelijk van de rest scherp gescheiden gehouden en dit niet alleen om den stichter de hem toekomende eer te geven, maar ook — volgens mondelinge overlevering —'
om een andere hier van meer belang zijnde reden.
Deze collectie kwam immers op haar beurt weer voort uit de in het
eerste kwartaal der vorige eeuw aangelegde verzameling van D. H. J.
van Schevichaven (1790-1831), van wien men wist, dat hij niet alleen
veel kocht uit de in 1822 publiek geveilde collectie van ] . In de Betouw
(1732-1820) * ) , waarin zich een en ander van niet-Nijmeegse herkomst bevond (volgens de auctiekataloog b.v. van de Fürstenberg en
Birten bij Xanten ; volgens C. R. Hermans 7 ) ook uit Cuijk), doch zelf
ook ijverig van elders afkomstige oudheden verzamelde. In het museumarchief zijn een aantal zijner eigenhandige aantekeningen bewaard gebleven 8 ), waaruit blijkt, dat hij niet alleen voorwerpen bezat
afkomstig van opgravingen in Drente en op de Veluwe (Otterlo,
1819) 9 ) , maar ook uit Xanten en zelfs in laatstgenoemde plaats omstreeks 1829 opzettelijk naar oudheden heeft doen graven. Voor dit
hier van bijzonder belang zijnde feit hebben we het getuigenis van zijn
zoon, den bekenden Nijmeegsen gemeentearchivaris H. D. J. van
Schevichaven (1827-1918) « ) en van Mr. W . van de Poll, den schrijver van een levensbericht van Guyot in Geldersche Volksalmanak
1894, welke laatste daarenboven spreekt van opgravingen te Montferland en Arentsburg 11).
β

) Met behulp van een door hem opgemaakte concordans op de achtereenvolgens
samengestelde katalogen en de lijsten van aanwinsten kon Daniels de geleidelijk,
ook betreffende de vindplaatsen, ingeslopen fouten herstellen.
e
) Zie betreffende deze auctie het tijdschrift „Antiquiteiten" van Westendorp en
Reuvens, 2e Dl. 2e St., Groningen 1823, pag. 275 e.v. Voorts H. D. J. van
Schevichaven Jr. in zijn „Oud-Nljmegen's Straten, Markten enz.", 1896, pag. 30 e.v.
Voorzichtiger drukt dezelfde zich ter zake uit in zijn „Penschetsen uit Nljmegen's
Verleden", 2e bundel, Nijmegen 1901, pag. 278.
1
) Noordbrabant's Oudheden, 's Hertogenbosch 1865, pag. 11.
8
) Portefeuille „Res Romanae".
9
) Zie voor Otterlo ook het tijdschrift „Antiquiteiten", 3e Dl. Ie St, Groningen
1826, pag. 138.
10
) In zijn „Bijdragen tot eene Geschiedenis der Bataven", Leiden 1875, pag.
254 e.V.
11
) Van de Poll maakte, volgens eigen mededeling, gebruik van het door Dr.
M. F. A. G. Campbell, schoonzoon van Guyot, geschreven levensbericht, opgenomen
In de Handelingen der Maatschappij der Ned. Letterkunde van 1861.
2
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Veilig mag na het bovenstaande worden aangenomen, dat van het
vele, dat uit de streek tussen Nijmegen en X a n t e n 1 2 ) destijds door
„Hollanders" werd opgekocht, ook wel het een en ander naar de verzameling van Van Schevichaven de weg zal hebben gevonden.
Guyot liet dan ook niet na in het zijn schenking begeleidend schrijven uitdrukkelijk te vermelden, dat door toedoen van zijn voorganger
tot zijn collectie ook „verscheiden gelijkslachtige voorwerpen behoorden, in het naburige Xanten gevonden".
Een merkwaardige illustratie hierbij leveren nog de mededelingen
van S. Loeschcke betreffende de in de collectie-Guyot aanwezige vier
misbaksels van zg. vogelkoplampen (thans Gem. Verz. B.B. X 34-37),
die, volgens hem, zeer beslist uit Xanten afkomstig moeten zijn 1 3 ).
Ondanks het voorgaande schijnt het verder niet zeker, dat Guyot
zelf zijn verzamellust steeds in toom heeft kunnen houden. Men zie
hiervoor b.v. het „Nader Berigt aangaande de oudheidkundige ontdekking te Deurne" van L. J. F. Janssen in „Algemeene Konst- en
Letterbode" van 1838.
Ook voor de fibulae der collectie-Guyot moeten wij derhalve, bij
gebrek aan nadere inlichting generaliserend, zeggen, dat het in het
geheel niet vaststaat, dat zij te of bij Nijmegen zijn gevonden.
Het beheer der collectie-Guyot werd door het Stadsbestuur toevertrouwd aan de enige jaren te voren opgerichte plaatselijke „Commissie
ter Verzekering eener goede Bewaring van Gedenkteekenen van Geschiedenis en Kunst". Deze heeft, nadat de verzameling meerdere jaren
vrijwel onveranderd was gebleven, in 1863 eindelijk, maar voorgoed,
flink aangepakt.
Het is opmerkelijk, dat deze belangstellende, maar niet met bijzondere voorkennis uitgeruste particulieren van den beginne af steeds,
voorzover hun bescheiden hulpmiddelen en de stand der provinciaalRomeinse archaeologie hunner dagen het toelieten, bewust wetenschappelijke belangen hebben trachten te dienen.
Meerdere bewijzen hiervan zouden zijn te geven. Hier interesseert
echter speciaal hunne zorg voor de kennis van de vindplaatsen. In de
3e druk van de kataloog (1889) en vervolgens staat zelfs de collectie
13
) O.a. blijkens de mededeling van L. J. F. Janssen in zijn „Gedenkteekenen der
Germanen en Romeinen aan den Linkeroever van den Neder-Rijn", Utrecht 1836,
pag. 115.
13
) B.J. 117. 1908, pag. 422 en Mitt. Altert. Komm. f. Westfalen V, 1909,
pag. 110.
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— op de munten na — geheel naar de vindplaatsen geordend.
Dientengevolge is van ongeveer de helft der gemeentelijke fibulae
de vindplaats bekend, in bijna 100 gevallen echter niet nader dan door
de aanduiding „Hunerberg"14).
Men dient hierbij rekening te houden
met de toestand, waarin — vrijwel als op de kaart van Van Deventer
uit het einde der 16e eeuw — het betreffende terrein destijds verkeerde : buiten de vestingwerken eenvormige akkers door slechts
enkele wegen — meest landwegen — doorsneden en dus weinig houvast voor een nadere localisatie der vondsten biedend. Zodra bij de
uitbreiding der stad door de aanleg van straten in dit gebrek werd
voorzien, heeft men daarvan in de lijsten van aanwinsten gretig gebruik gemaakt. Van een archaeologische geleding van het terrein zoals
die, waarmede de laatste decennia ons al geheel vertrouwd hebben
gemaakt, had men natuurlijk nog geen flauw vermoeden. Men zie
b.v. wat in 1906 nog Van Schevichaven over de vermoedelijke ligging
der legerplaats van het 10e legioen schreef 1 5 ).
Merkwaardigerwijze voelde toch, toen in de 80er jaren de vondsten
van de Hunerberg zich ophoopten, de Commissie zich blijkbaar niet
gerust, en achtte zij zich verplicht in hare verslagen over 1883 en 1884
in een aantekening erop te wijzen, dat zij de Hunerberg ten Westen
door de Walmuur tussen St. Jorispoort en Belvedere, ten Oosten door
„Ooyzicht" (we zouden thans zeggen : Vrouwendaal en Mus. Kamstraat) begrensd dacht. Zeker is, ook in verband met het verloop van
de uitbreiding der stad, van dit deel van het terrein het merendeel
der „Hunerberg'^vondsten afkomstig. Jammer genoeg heeft zij zich
echter niet steeds strikt aan die begrenzing gehouden en vinden wij
soms aanduidingen als : Hunerberg bij Fort-Sterrenschans e.d., die
ons verplichten de Oostgrens veiligheidshalve naar de huidige Broerweg te verleggen. De Noordgrens is van nature de heuvelrand, terwijl
14
) De zonderlinge naam, die deze belangrijke vindplaats thans draagt (officieel
zelfs „Hunnerberg") hebben wi) waarschijnlijk te danken aan een der humanistische
fraaiigheden van Smetius (mons Hunnorum !). De volksmond sprak, zolang hij nog
eigen geluid gaf, steeds van de Hoenderberg en op de stedelijke Secretarie vertaalde men in de 16e eeuw de naam van de nabij gelegen poort uitdrukkelijk door
„porta gallinaria". Wij hebben hier dus een van de vele gevallen, waarin een
terrein, dat een dergelijke naam draagt (aan de overzijde der Nederlandse Rijksgrens b.v. Hühnerburg, Hühnersteig), een vindplaats van Romeinse (?) oudheden
blijkt. In de omgeving vinden wij zo'n naam b.v. te Groesbeek en tussen Hernen
en Leur.
15
) H. D. J. van Schevichaven, Vraagstukken in de Geschiedenis van Nijmegen's
Voortijd, in Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging „Gelre" Dl. IX (1906)
pag. 9 e.v.
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de Zuidgrens, in verband met de ten Zuiden spoedig volgende terreinplooi, niet ver over de Berg en Dalse weg zal mogen worden gelegd
(in 1895 vinden we een vondst vermeld van de Daalse weg —· i.e.
vermoedelijk de huidige Jacob Canisstraat — „bij de Hunerberg" ).
Alles te zamen genomen omvat het terrein Hunerberg dus het
Hunerpark, de grafvelden, thans algemeen bekend als O, E, S, OH
en CC, en het terrein van de castra van het 10e legioen.
De vooral sedert 1921 weer sterk toegenomen omvang der verzameling, en de hogere eisen, die aan het beheer ervan dienden te
worden gesteld, deden, in verband ook met de veranderde maatschappelijke toestanden, omstreeks 1935 definitief inzien, dat de tot dan
toe gevolgde wijze van beheer niet kon worden volgehouden. De Commissie schroomde toen niet zich bereid te verklaren om van het kind
harer 85-jarige zorg om bestwil afstand te doen, en te adviseren tot
overdracht in bruikleen aan het Rijk der Nederlanden ter plaatsing
in het sinds 1922 te Nijmegen definitief gevestigde Rijksmuseum
G. M. Kam. Dit werd dan door de aanwinst van een zowel kwalitatief
als kwantitatief zo belangrijke verzameling in het voorjaar van 1938
tot het representatieve museum van het prae- en protohistorische verleden der stad 1 *).
De verzameling in 's Rijks Museum van Oudheden te Leiden
Deze verzameling van te Nijmegen gevonden fibulae, 202 exemplaren, is vanaf 1822 geleidelijk gegroeid door aankoop en schenkingen
(o.a. het legaat Gildemeester van 1931) en door opgravingen van
HOLWERDA. Bij 79 exemplaren wordt als vindplaats slechts vermeld :
Nijmegen of in de omtrek van Nijmegen; bij 51 exemplaren: in de
Waal bij Nijmegen ; 23 exemplaren zouden komen uit Hees. Beide
vindplaatsen hebben niet veel waarde. Uit de Waal werden vaker
fibulae opgebaggerd, maar wat kan door de Waal al niet van elders
zijn medegevoerd I De voorwerpen van Hees zijn afkomstig van Veldhoven (aankopen van 1906 en 1907), die weliswaar zelf opgravingen
16

) Aan Drs. M. P. M. Daniels ben ik grote dank verschuldigd. Hij is feitelijk
de auctor Intellectualis van dit werk, daar hij mij wees op de behoefte, die bestond, aan een publicatie van de provinciaal-Romeinse fibulae. Met veel geduld
stelde hij mij steeds de hem dierbaar geworden voorwerpen voor tekening en beschrijving ter hand uit de verzameling van de Gemeente. Bovendien stelde hij mij
niet alleen zijn weivoorziene bibliotheek, maar ook zijn vele aantekeningen betreffende
de vindplaatsen en de geschiedenis van de plaatselijke archaeologie ter beschikking.
Aan hem dank ik bovenstaande gegevens over de geschiedenis van de Gemeenteverzameling en van de verzameling-Smetlus en menige voetnoot bij de kataloog.
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deed in Hees, maar ook van anderen kocht 1 ). Wij mogen ons dus
door deze vindplaatsen niet al te zeer gebonden achten. Van de op
gravingen van het „Oppidum Batavorum" van 1931 zijn 17 fibulae
afkomstig, van de opgravingen op het Kopse Veld van 1937 (nog
niet gepubliceerd) 13 stuks. Beide laatste groepen uitgezonderd zal
dus ook de Leidse collectie ons noch voor datering, noch voor de
18
locale archaeologie veel verder helpen ).
De

verzameling van het St. Canisiuscollege

Met deze collectie is het veel gunstiger gesteld. Van de 36 fibulae
komen 26 stuks van het grafveld CC, dat reeds gepubliceerd werd
door VERMEULEN (Grafveld Hunnerberg). Hier zijn bewaard de ge
sloten grafvondsten, waarvan de fibulae deel uitmaken en die Ver
meulen nauwkeurig dateerde binnen het tijdvak van „minstens de
latere jaren van Tiberius' regeering tot in den tijd van keizer Nero".
Verder zijn 2 exemplaren volgens de overlevering afkomstig van een
schervenkuil van na 70 n.C, 2 werden gevonden bij opgravingen van
1930 op en nabij het grafveld CC, en 6 op het overige terrein van
het St. Canisiuscollege 1 9 ).
Kleinere verzamelingen van Nijmeegse fibulae
Onder de kleinere collecties van Nijmeegse fibulae tenslotte is die
van de Keizer Karel Universiteit vertegenwoordigd met 9 fibulae.
H. Blijdenstein, havenmeester te Nijmegen, was in de gelegenheid in
de loop der jaren heel wat „Romeins goed" te verzamelen. Nadat hij
hiervan een gedeelte naar elders had verkocht, schonk hij in 1937 het
overige gedeelte aan de Universiteit. Met de opgegeven vindplaatsen
zal ook hier wel voorzichtigheid geboden zijn.
Onder de fibulae van het Allard Pierson Museum te Amsterdam
zouden een drietal te Nijmegen gevonden zijn. Vier fibulae, behorende
tot de graven 9 en 12 van het door BRUNSTING gepubliceerde grafveld
onder Hees, kwamen door aankoop van deze graven in 1936 eveneens
in dit museum terecht.
11

) Brunsting pag. 7.
) Dr. J. H. Holwerda en diens opvolger Dr. W. D. van Wijngaarden stonden
mij toe, deze fibulae te bewerken en te publiceren, waarvoor ik hun hier mijn dank
breng.
1Θ
) Aan Pater V. van Spaendonck S.J. en aan diens opvolger Dr. J. R. Rietra S.J.
breng ik dank voor de toestemming om de fibulae van het St. Canisiuscollege te
publiceren, alsmede aan Pater E. Hoogeveen S.J., den conservator van het College
museum, dien ik menigmaal moest lastig vallen.
18
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Dr. Th. Copray bezit 6 fibulae door aankoop bij een antiquair ;
Gebrs. Versteegen 2 exemplaren van opgravingen aan de Krayenhofflaan ; Dr. H. Bmnsting 1 exemplaar, deel uitmakende van een gesloten
vondst, dhr. G. B. Smits 1 exemplaar uit de Mus. Kamstraat, en
schrijver dezes een fibula, afkomstig van de „Klokkenberg".
Dhr. Samson te Nijmegen bezit nog drie fraaie broches, die door
kunstvaardige hand werden nagemaakt naar provinciaal-Romeinse
voorbeelden. De ene stelt voor een neri en komt volkomen overeen
met Germania Romana V, Taf. Χ 2, die gevonden werd te Trier.
De tweede is een paardje met vissenstaart, te vergelijken met het
exemplaar uit het museum van Péronne, afgebeeld bij Morin-Jean,
Les Fibules, pag. 832, en ook met Germania Romana V , Taf. Χ 3:12,
afkomstig van Pfünz, thans te Eichstätt. De derde is een driehoekige
schijffibula met schitdpadvoetje, geheel als Morin-Jean, Les Fibules,
pag. 825, fig. 30 I van het museum van Saint-Martin-de-Ré of als
Germania Romana V , Taf. XI : 1, tweede fibula van links in de
onderste rij. Dhr. Samson verkreeg deze exemplaren uit de antiekhandel, met de mededeling dat Kam ze had laten namaken naar
originelen uit zijn verzameling. Deze originelen zijn echter thans niet
meer in het Museum Kam aanwezig 2 0 ).
D e verzameling der Smetii
Daar het hier gaat over de Nijmeegse fibulae, mag ik niet onvermeld laten het brokje humanisten-literatuur, dat in het tweede kwart
van de 17e eeuw ontstond rondom de collectie Romeinse oudheden
van Ds. J. Smith (Johannes Smetius) te Nijmegen, in het bijzonder
rondom de fibulae. De latinist Johannes Fredericus Gronovius, destijds
vertoevend te Amsterdam, bezocht en bewonderde deze collectie en
bracht hierover verslag uit aan den Leidsen „Heros" Claudius Salmasius. Daar deze juist bezig was met zijn studie „de re vestiaria", ging
zijn belangstelling vooral uit naar de fibulae en op zijn verzoek zond
Smetius hem — altijd via Gronovius, die op deze postiljonsdiensten
blijkens zijn brieven zeer gesteld was — een beknopte beschrijving
van zijn bezit aan fibulae, weldra gevolgd door afbeeldingen. In de
Betouw publiceerde in 1783 deze correspondentie.
De beschrijving, die Smetius in 1634 aan Salmasius zond, is ook
20

) De eigenaren en beheerders van deze kleinere verzamelingen dank ik voor
de vergunning om hun fibulae te publiceren en af te beelden.
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opgenomen in Smetius' Oppidum Batavorum seu Noviomagum van
1644/5 (рад. 40-42) met plaat en verklaring daarvan, waarop 16 fi
bulae staan afgebeeld. Smetius zelf vertelt, dat hij 150 vormen van
fibulae bezat (de gladde en niet-versierde exemplaren niet medegerekend), waarvan nauwelijks twee aan elkaar gelijk. Elders spreekt
Gronovius zelfs van meer dan 500 stuks in totaal (In de Betouw, De
fibulis, рад. 10, voetnoot).
Ook o.a. Constantijn Huygens en Nicolaus Heinsius bezochten de
verzameling van Smetius en wisten ieder hun bewondering en dank
baarheid niet beter te uiten dan door een elegie, waarin ook de fibulae
niet onvermeld bleven.
In 1678 verscheen „Antiquitates Neomagenses", waarin behandeld
worden de door Smetius en zijn zoon te Nijmegen vergaarde oudheden
en Smetius' zoon genoemde fibulaebeschrijving van zijn vader enigs
zins uitbreidde (рад. 81-87) met toevoeging van nog 6 fibulae op de
plaat. Deze plaat is ook door Arkstee opgenomen in zijn „Nijmegen,
de oude hoofdstad der Batavieren, in dichtmaat beschreven" van 1733.
De jongere Smetius bezat meer dan 600 beugels, ongeveer 200
naalden en 66 fragmenten van fibulae. Er zijn dus nog heel wat meer
fibulae te Nijmegen gevonden dan die, welke ons ter beschikking
staan. Bovendien deelt Smetius mede, dat de verzamelaars in zijn tijd
zeer veel fibulae vonden bij de Winseling : Hic...
frequentissime
fibulas . . . inventant. En wat is er na Smetius al niet door particulieren
verzameld aan de Waaloever en elders I Men bedenke dus wel, dat
onze 1453 exemplaren nog maar een gedeelte zijn van de duizenden,
die in de loop der tijden te Nijmegen werden gevonden.
De verzameling der Smetii (Joh s pater 1590-1651, Joh" filius 16361704) werd, nadat door den vader reeds in 1635 getracht was haar
door de Stad te doen aankopen 2 1 ), en zijn weduwe ze aan het slot
van de kataloog der auctie van de boeken van haar man (Leiden 1653)
— maar niet dan „en-bloc" — te koop gesteld had, door den zoon
kort voor zijn dood verkocht aan den Keurvorst van de Palts 2 2 ). Deze
21

) Zie de voorrede van G. C. In de Betouw tot Antlqultatum Romanarum et
Batavicarum Neomagi.... erutarum Indiculus (Nljm. 1784).
22
) Omtrent de juiste toedracht van deze verkoop bestaat enige onzekerheid.
In de Betouw geeft in de In 1785 uitgegeven „Chronljk van de stad der Batavieren"
het jaartal 1703, waarschijnlijk bij vergissing, daar het tevens gememoreerde af
sterven van den zoon eerst 15 Mei (Idibus Majis) van het jaar 1704 plaats vond.
In zijn „Annales Noviomagi" (1790) staat de verkoop dan ook bij het jaartal 1704
geboekt.
Verdere moeilijkheid biedt een schrijven van de weduwe van den zoon aan den
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zeer belangrijke, destijds internationaal beroemde verzameling schijnt
dientengevolge voor de Nijmeegse archaeologie zo goed als geheel
verloren.
Vooral vroeger, toen nog de in „Antiquitates" uitgestalde rijkdom
meer imponeerde dan thans, heeft men herhaaldelijk ernaar gezocht.
Volgens J. In de Betouw (Chronijk van de Stad der Batavieren
pag. 228 ) was zij achtereenvolgens te Dusseldorf en te Mannheim ;
volgens L. F. J. Janssen 23 ) later, althans ten dele, te München. Van
dit laatste blijken echter C. J. C. Reuvens 24 ) en C. Leemans 26 ) allesbehalve zeker te zijn geweest. In alle geval bleef een op verzoek van
Janssen te München ingesteld onderzoek naar de Smetiaanse gesneden
stenen zonder resultaat 23 ). Te Mannheim moet echter nog wel wat
aanwezig zijn. Janssen meende 23 ) enige voorwerpen herkend te
hebben in G. F. Graeff, Das Grossherzogliche Antiquarium in Mannheim (aldaar 1839), en Leemans 25 ) bezocht in 1840 die verzameling
met dergelijk resultaat. Met de huidige hulpmiddelen kunnen wij thans
van uit de verte ook aanwijzen de terra sigillata-merken CLL. XIII
10010 Nos. 821 en 1088, benevens een twintigtal tegels en pannen,
die aldaar (volgens CLL. XIII 6a pars) als „incertae originis" berusten, maar blijkens de er op voorkomende merken van het Ie, het
10e en het 30e legioen en van de Exercitus Germanicus Inferior wel
niet ver van Nijmegen zullen zijn gevonden.
Te Darmstadt is volgens CLL. XIII 8731 thans een inscriptie, die
in „Antiquitates" op pag. 90 staat vermeld.
Intussen zijn de in „Antiquitates" gegeven aanduidingen en beschrijvingen over het algemeen zo vaag, dat identificatie op grond
daarvan meestal wel onmogelijk zal blijken.
Zeer te betreuren is het dus, dat ook het „boekdeel in folio, door
den oudheidkenner J. Smetius nagelaten, waarin op het allerkeurlijkst
is afgetekend al het Romeinsch huysraat, zo van vaazen, potten.
Keurvorst d.d. 3 Januari 1708 (oude copie in het Gem. Museum) betreffende de
20.000 gulden, waarvoor haar „man salliger" hem het medaille cabinet had verkocht.
Te Nijmegen bleven slechts de tevoren aan de stad geschonken stenen C.I.L.XIII,
8716, 8718, 8724, 9162 en Espérandieu 6632. Verder het fragment Espérandieu 6623.
dat, alhoewel reeds vermeld op pag. 66 en afgebeeld op de titelplaat van Smetius'
Antiquitates Neomagenses, volgens eigen verklaring van In de Betouw eerst door
hem aan de stad werd gegeven.
23
) Nederlandsch'Romeinsche Daktyllotheek (Leiden 1844), Voorrede pag. 5 e.v.
(ook B.J. VII, 1845, pag. 35).
24
) Tijdschrift „Antiquiteiten" 2e Dl. 2e St. (Groningen 1823) pag. 153-154.
28
) Blijkens een in het Museumarchief bewaarde brief aan de Museumcommissie
d.d. 8-7-1864.
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lampen, naalden, gespen, lepels, spadels, gewigten, beelden, ringen,
oude opschriften en afdruksels van gesnedene edelgesteenten, voormaals alhier gevonden enz", waarvan H. K. Arkstee omstreeks 1733
de gelukkige bezitter was, spoorloos schijnt verdwenen 2 6 ).
Uit het voorgaande kunnen wij besluiten, dat de waarde van onze
verzameling Nijmeegse fibulae meer ligt in het grote aantal rijk ge'
varieerde vormen en de daardoor gegeven typologische mogelijkheden,
dan in haar betekenis voor datering en lokale archaeologie.
se
) H. K. Arkstee, Nijmegen, De oude Hoofdstad der Batavieren (Amsterdam
1733) pag. 155.

§ 3. Bewerking van het materiaal
Toen ik verscheidene jaren geleden de bestudering van de Nijmeegse fibulae aanving, bestond er geen enkele monographie over de
provinciaal-Romeinse fibulae, laat staan een verzamelwerk. De baanbrekende dissertatie van den Zweed OSCAR ALMGREN van 1897 (ongewijzigd, met een kort „Nachwort und Ergänzungen", in 1923 herdrukt) behandelt alleen de Noord-Europese fibulae, d.w.z. de fibulae,
hoofdzakelijk in het vrije Germanie gevonden, waarbij slechts enige
bladzijden (pag. 106-112) gewijd worden aan die fibulae, welke
hoofdzakelijk op provinciaal-Romeins gebied voorkomen. Het vergelijkingsmateriaal lag verspreid in diverse publicaties van opgravingen,
in enige tijdschriftartikelen en in katalogen van musea. De publicaties
van opgravingen behandelen uit den aard der zaak alleen fibulae, die
te zamen gevonden werden op een bepaald grafveld of in en bij bouwwerken, die een betrekkelijk korte spanne tijds in gebruik waren. Daar
dergelijke behandeling van fibulae slechts een onderdeel uitmaakt van
de publicatie van alle vondsten, zoals aardewerk, glas en metalen
voorwerpen, mag men niet verwachten, dat hier volledige typologieën
worden gegeven. Toch is daarbij vaak voortreffelijk werk geleverd
voor bepaalde fibulatypen, zoals — om de meest belangrijke te noemen
— door DÉCHELETTE in Les Fouilles du mont Beuvray van 1904,
waarin hij tevens een vergelijking geeft van de vondsten van Bibracte
met die van de Hradischt van Stradonitz in Bohemen ; door BARTHEL
in zijn behandeling van de vondsten van het cohorscastellum Zugmantel (van 1909) en door RITTERLING in zijn studie over het vroegRomeinse kamp bij Hofheim in de Taunus (van 1912). Tijdschriftartikelen behandelen exemplaren van een of ander type, die onderling
vergeleken worden en waarvan men een typologische reeks tracht
samen te stellen, zoals b.v. het artikel van KRÜGER over haakfibulae
en enige vormen van de schamierfibulae met sterk geprofileerde beugel
(1913); dat van ALMGREN over enige fibulae van Alesia en Bibracte
(1913) en van SCHWANTES over de ogenfibulae (1928). Onder de
katalogen van musea, die althans door talrijke afbeeldingen verge-
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lijkingsmateriaal bieden, neemt die van Bingen door BEHRENS (1918
en 1920) een eerste plaats in, doch in katalogen missen we gewoonlijk
de datering. Het hoofdstuk over fibulae bij COLLINGWOOD, The Archaeology of Roman Britain (1930), beslaat 18 bladzijden, en behandelt natuurlijk hoofdzakelijk de fibulae, die in Engeland voorkomen. Deze zijn van geheel andere aard dan onze fibulae : onze
typen zijn daar vertegenwoordigd door enkele importstukken, zoals
onze T-vormige- en trompetfibulae import zijn uit Engeland, of althans
naar Engelse voorbeelden in Gallië werden nagemaakt.
Tijdens de bewerking van ons materiaal verscheen in 1937 de verhandeling van ILONA KOVRIG over de fibulae, die in Pannonia ( Hongarije en omstreken) gevonden werden. In opzet komt deze publicatie
enigszins met de onze overeen, de verschillende typen zijn echter gedeeltelijk andere, terwijl over de typologie van onze typen (behalve
van de kruisboogfibulae) weinig, over de ethnologische vraagstukken
nagenoeg niets gezegd wordt.
De na-Romeinse fibulae uit de tijd der volksverhuizingen — in onze
collectie slechts door 8 exemplaren vertegenwoordigd — werden juist
in de beide laatste jaren uitvoerig behandeld : door GERTRUD THIRY,
Die Vogelfibeln der germanischen Völkerwanderungszeit (1939); door
FRANZ RADEMACHER, Fränkische Goldscheibenfibeln (1940); en vooral
in het grote werk van KÜHN, Die germanischen Bügelfibeln der
Völkerwanderungszeit. Intussen had ROEDER reeds in 1930 geschreven
over de Saksische fibulae (Die sächsischen Spielarten der provinzialrömischen Zwiebelknopffibel).
Tenslotte verscheen dit jaar de dissertatie van EXNER over de geëmailleerde fibulae, waarvan wij voor onze typen 25-32 een dankbaar
gebruik konden maken.
Onder deze omstandigheden stelden wij ons ten doel om door publicatie van alle Nijmeegse fibulae een bijdrage te leveren tot het eventueel tot stand komen van een volledig verzamelwerk van alle provinciaal-Romeinse fibulae. Dank zij de grote omvang van het ons ter
beschikking staande materiaal en de grote verscheidenheid van vormen
meenden wij tevens enigszins te kunnen voorzien in de behoefte, die
thans bestaat aan een van afbeeldingen ruim voorziene publicatie van
vele typen van provinciaal-Romeinse fibulae, chronologisch en typologisch gerangschikt.
Men beschouwe derhalve de Katatoog met de XIX platen als een
proeve van classificatie, het resultaat van onze onderzoekingen.
«
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De verschillende typen zijn in het algemeen reeds bekend. Alleen
de typen 8, 12, 16, 23 en 24 hebben wij voor het eerst als zodanig
gevormd of onderscheiden. Groter was de moeilijkheid, de verschil
lende vormen binnen het raam van ieder type tot een typologische
reeks te rangschikken, en daarin zijn wij slechts ten dele geslaagd.
Zo is b.v. Plaat XII een staalkaart van draadfibulae, zonder dat wij
daarmede willen zeggen, dat de verschillende vormen zich in de ge
geven volgorde uit elkaar zouden hebben ontwikkeld. Voldoende ge
dateerde exemplaren en parallellen, die nodig zijn om ons enig chro
nologisch houvast te geven, ontbreken nog. Deze fibulae zelf missen
de bijzonderheden in details, die ons gelegenheid zouden kunnen
geven om met behulp van een typologie het tekort aan chronologische
gegevens voorlopig aan te vullen. Men bedenke trouwens, dat het
chronologisch verschil tussen twee vormen en zelfs tussen twee series
zo gering kan zijn, dat het ons wel nooit vergund zal worden, het
vroegere en latere, of liever nog het primaire en secundaire, als zo
danig te leren kennen. Dit geldt b.v. voor de drie series van de
Aucissafibulae (type 18), voor de beide series van de ogenfibulae
(type 17) of voor de series A en В van de boogfibulae (type 14).
Ook voor de scharnier fibulae met sterk geprofileerde beugel (type 20,
PI. X en XI) zijn wij nog geenszins zo ver, dat wij ze allen in een
typologische reeks kunnen rangschikken.
Daarentegen leveren de ogenfibulae het bewijs, dat er typen zijn,
binnen welke een typologische reeks zeer zeker chronologisch gefun
deerd kan zijn : wij konden hier de typologie overnemen van ALMGREN,
die de ogenfibulae tot de Noord-Europese fibulae rekent, aangevuld
door de indeling in de series A en В door SCHWANTES; met deze laatste
onderscheiding stem ik met des te meer stelligheid in, omdat ik haar
ook reeds uit ons materiaal gemaakt had, voordat ik van het artikel
van SCHWANTES had kennis genomen. Ook voor deze series A en В
blijft echter m.i. de vraag open, welke primair, welke secundair was.
Voor de knikfibulae en de Aucissafibulae had RITTERLING reeds een
typologie gegeven, waarvan ik echter, dank zij de vele schakeringen
in onze verzamelingen, moest afwijken.
Bij de geëmailleerde fibulae van de typen 25-31 heb ik mij geheel
aangesloten bij de indeling van EXNER, met dit verschil echter, dat ik
ook enkele niet geëmailleerde fibulae bij die typen heb ondergebracht,
mij er wel van bewust, dat deze van oudere datum kunnen zijn. EXNER
dateert de emailfibulae van + 1 2 5 П.С.-+ 225 n.C. Enige emailfibulae
heb ik bij de kniefibulae (type 32) gegroepeerd.

»
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Tenslotte blijft een klein aantal fibulae over, die bij geen der gegeven typen kunnen worden ingedeeld. Zij vormen als losse exemplaren de groepen 21 en 33 (PI. XIX 12-28).
Terwille van de overzichtelijkheid heb ik de typen gescheiden naar
drie perioden : de vroeg-, midden- en laat-Romeinse tijd. De vroeg'
Romeinse tijd omvat het tijdvak van de Julische keizers, van af de
laatste decennia v.C. tot ± 70 n . C , het jaar van de opstand der
Batavieren. Dit jaartal is juist voor de geschiedenis van Nijmegen
belangrijk, daar omstreeks dat jaar het „Oppidum Batavorum" verwoest werd, de grafvelden op de Hunerberg in onbruik geraakten,
het Xe legioen te Nijmegen kwam en kort daarop de nederzetting in
het westen van de huidige stad een aanvang nam. Tussen de fibulae
van vóór 70, dus de vóór-Flavische, en de latere ligt ook een duidelijk
herkenbare scheidingslijn : vele vóór-Flavische typen schijnen na 70
niet meer gedragen te zijn. De midden-Romeinse tijd duurt tot omstreeks het midden van de 3e eeuw n . C , welke grenslijn weer samenvalt met het einde van Ulpia Noviomagus en met de politieke gebeurtenissen, die dan het Romeinse Imperium aan de Rijngrens
teisteren (zie de W a e l e pag. 53 en Brunsting pag. 201). De laatRomeinse periode eindigt met de grote volksverhuizingen in het einde
van de 4e eeuw n.C.
Deze indeling wil echter niet méér zeggen, dan dat de bij een bepaalde periode ingedeelde typen voornamelijk in dat tijdvak in gebruik
waren. Het is natuurlijk mogelijk, dat een bepaalde vorm langer geleefd heeft. Hiervoor hebben wij een treffend voorbeeld in onze
nrs. 274 en 1141, het eerste van type 14 C, het tweede van type 24 Aa,
die tezamen gevonden werden in een graf van het begin der tweede
eeuw (zie pag. 82, noot 36). Hier heeft dus ofwel een vóór-Flavisch
type voortgeleefd tot in de 2e eeuw ofwel is een vroeger type herleefd onder invloed van in die tijd gedragen fibulae, die met de
vroegere vorm veel gelijkenis vertoonden (vgl. type 14 С met type
24 A a ) . Ook van de Aucissa-fibulae neemt men tegenwoordig wel
aan, dat zij nog in Flavische tijd in gebruik waren. Omgekeerd tonen
de vondsten van het grafveld C C aan, dat de draadfibulae reeds
in vóór-Flavische tijd gedragen werden, wat ook van elders niet geheel
onbekend is. Iets dergelijks kan door de toekomstige vondsten nog
wel vaker het geval blijken te zijn, vooral bij varianten. Wij meenden
echter, de typologische indeling niet te mogen verstoren omwille van
enkele dergelijke botsingen met de chronologie.
Een overzicht van het resultaat geven de tabellen op pag. 30 en 31.
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VOOR-ROMEINSE TIJD
1. Praehistorische fibulae
2. Vroeg- en midden-La
Tène-flbulae

PI. I
PI. II 1-3

12

11

1

1

3

1

5

12

4

1

17

VROEG ROMEINSE TIJD
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nauheimse fibulae
Kapfibulae
Kraagfibulae
Vleugelfibulae
Schlldvleugellge fibulae
Spiiaalfibulae met huls
Gespfibulae
Distelfibulae
Rozetflbulae
Haakfibulae
Secco-fibulae
Boogfibulae
Knikflbulae
DoMbulae
Ogenfibulae
Aucissa-fibulae
Ttaliefibulae
Schamierflbulae met
sterk geproflleerde beugel
21. Losse exemplaren
Totaal

PI. II 4-5
PI. II 6-13
PI. II 14
PI. II 15-16
PI. II 17-19
PI. II 20-30
PI. III 1-7
PI. Ill 8-24
PI. IV
PI. V 1-24
PI. V 25-30
PI. VI
PI. VII 1-26
PI. VII 27-32
PI. VIII
PI. IX
PI. X 1-4

3
9
1
2
3
12
2
33
38
34
7
26
45
3
85
30
5

PI. X en XI
PI. XIX 12-17

7

2

1
3
5
4
11
9
3
17
18

1

3
18
1
3
3
15
8
40
59
46
14
57
89
6
133
82
7

1
9
1
1
4
4

25
28
1

2
1
1
3
8
19
2
17
24
1

64
3

11
3

13
1

2

1

91
7

405

146

94

28

9

682

1
2
3
1

6
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MIDDEN-ROMEINSE TIJD
22. Diaadflbulae
23. Draadflbulae met In
doorsnede driehoekige
beugel
24. Draadvormige fibulae
met bandvormige beugel
25. T-vormige fibulae
26. Trompetfibulae
27. Geëmailleerde beugelflbulae
28. Gelijkzijdige fibulae
29. Schijfflbulae van ovale
of meethoekige vorm
30. Ronde schijfflbulae
31. Figuren-schij ffibulae
32. Knieflbulae
33. Losse exemplaren

161

155

24

6

7

353

PI. XIII 1-5

29

25

6

1

3

64

PI. XIII 6-21
PI. XIV 1-9
PI. XIV 10-15

37
7
4

24
3

25

2

1

1

88
10
6

PI. XIV 16-33
PI. XV 1-18

8
5

8
4

5
8

1

21
18

4
22
5
10
2

4
13
2
6
6

2
6
11
3
4

294

250

95

27

19

11

1

8

11

11

1

750

438

202

PI. XII

PI. XV 19-27
Pl.XVIenXIX9-ll
PI. XVII 1-12
PI. XVII 13-25
PI. XIX 18-28

Totaal

10
44
18
19
12

1

2

8

16

663

2

59

LAAT-ROMEINSE TIJD
34. Kiuisboogflbulae

PI. XVIII

NA-ROMEINSE TIJD
35. Saksische en Frankische
fibulae

PI. XIX 1-8

36. Fragmenten

PI. XIX 29-39

TOTAAL

9
23
36

27 1453
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In de delen II en III van dit werk hopen wij de gegevens, waarop
onze typologie en chronologie berusten, te publiceren en de ethnologische vraagstukken te behandelen. Wij zullen daarbij in de gelegenheid zijn, ieder type nauwkeuriger te dateren met behulp van de
parallellen, in publicaties en diverse musea verspreid. Vooral aan de
Nederlandse verzamelingen hopen wij nog onze bijzondere aandacht
te wijden. Dit zal het ons weer mogelijk maken, de kennis omtrent
„Romeins" Nijmegen te toetsen aan de fibulae, wellicht zelfs enigszins uit te breiden. In deel II behandelen wij de vóór- en vroegRomeinse fibulae, in deel III de midden-, laat- en na-Romeinse typen.

§ 4. Metallographisch onderzoek
Door Ir. R. J. FORBES werd ik, o.a. in zijn artikel „Metalen en hun
bewerking in het nabije Oosten" 2 7 ), attent gemaakt op de mogelijkheid, het metaal der fibulae te onderzoeken op samenstelling en bewerking. Ik meende hieruit wellicht enige gegevens te kunnen winnen,
die van belang zouden kunnen zijn voor het onderzoek naar herkomst
en werkplaatsen of misschien ook voor de typologische indeling.
HOSTMANN (Darzau 1874) had trouwens reeds een en ander beweerd
over de alliages van het brons der fibulae. Collega V A N HAAREN,
ehem. drs., vond ik bereid, zich met Forbes in verbinding te stellen
en mij hieromtrent nader in te lichten. Aan hem dank ik de volgende
gegevens :
Voor het metallographisch onderzoek 28 ) van de fibulae bestaan
twee methoden : de thermische en de mikroskopische. Bij het thermisch
onderzoek moeten meerdere, b.v. 15 fibulae tegelijk versmolten worden.
In dit gesmolten brons wordt een thermometer geplaatst en uit het
verloop van de afkoelingscurve kan de samenstelling van het brons
ongeveer worden bepaald. Onfeilbaar is deze methode geenszins.
Wegens de absolute vernietiging van het materiaal is deze methode
onbruikbaar.
Voor het mikroskopisch onderzoek moet de fibula op een uitstekend
gedeelte achtereenvolgens af geslepen (met een telkens in koud water
gedompelde, ronddraaiende steen), gepolijst en met een watje, gedrenkt in b.v. salpeter- of pikrinezuur, geëtst worden. Daarna wordt
het gepolijste vlakje onder een metallographische mikroskoop bekeken.
Onder deze behandeling zal intussen alle patina wel verdwijnen, om
niet te spreken van de moeilijkheid, deze bewerkingen tot een klein
plekje te beperken. Deze methode levert alleen dan gunstige resultaten op, wanneer men er grote ervaring in heeft en niet op wat
27

) Jaarbericht No. 3 van het Voorazlatisch-Egyptisch Gezelschap „Ex Oriente
Lux", 1935, pag. 139 e.w.
28
) Fajans und Wüst, Physikalisch-chemisches Praktikum, Leipzig 1929, pag.
87 e.v.
3
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materiaal behoeft te zien. Langs deze weg zijn b.v. door GARLAND
zeer interessante ontdekkingen gedaan aan Oud-Egyptische metalen
voorwerpen, bij welke proeven echter de objecten meestal niet ge
spaard werden 2 9 ).
Het is duidelijk, dat onder deze omstandigheden niet tot het metaalonderzoek kon worden overgegaan. Nog afgezien van het gevaar voor
het materiaal, is het onderzoek zelf een niet te onderschatten arbeid.
Want niet alleen zouden van elk type meerdere exemplaren een derge
lijke behandeling moeten ondergaan, maar van iedere fibula ook de
verschillende onderdelen. Eerst dan zou misschien enig resultaat be
reikt kunnen worden.
Intussen ben ik collega Van Haaren zeer dankbaar voor zijn grote
bereidwilligheid.
39

) H. Garland en С O. Bannister, Ancient Egyptian Metallurgy, London 1927.

§ 5. Draagwijze der fibulae
Zowel de Romeinen als de Kelten en Germanen droegen fibulae.
De fibula werd voornamelijk gebruikt voor het vasthechten van het
kledingstuk, dat het meest overeenkomt met een grote omslagdoek of
shawl en over de schouders werd gehangen, dus van het sagum of
sagulum, de chlamys, palla en pallium, laena, trabea, άλουργίς en
σισύρα ; ook lacerna en paludamentum komen daarvoor in aanmerking.
Op de schouder (soms misschien bij de hals) werd het kledingstuk
met de fibula vastgemaakt, maar ook droeg men haar louter als sieraad.
Bij de toga werd van de fibula geen gebruik gemaakt.
In de literatuur uit de oudheid zijn nadere gegevens nauwelijks te
vinden, zoals ook niet verwacht mocht worden. Kostbare fibulae
worden nog wel eens genoemd ; zulke komen echter in onze ver
zameling niet voor, alleen bronzen spelden. D e teksten volgen hier.
sagum en sagulum : Varrò Men. 569 : cum ñeque aptam mollis
umeriä fibulam sagus (-m) ferret; Liv. 27, 19, 12: Scipio schenkt in
209 v.C. aan prins Massiva o.a. tunicam lato clavo cum Hispano
sagulo et aurea fibula (Val. Max. 5, 1, 7 komt hierop terug); zes jaar
later schenkt de Romeinse senaat aan koning Massinissa sagula purpurea duo cum fibulis aureis singulis (Liv. 30, 17, 13); Treb. Poll.
Trig. tyr. 10, 12: keizer Claudius II Gothicus (268-270 n.C.) vraagt
om duo saga . . . sed fiblatoria. Tacitus vertelt van de Germanen :
tegumen omnibus sagum fibula auf, si deSit, spina consertum (Germ.
17).
chlamys: Ovidius ziet Picus met een poenicea chlamyá met fibula
(Met. H, 345 en 394); de latere keizer Tiberius kreeg als kind op
Sicilie van Pompeia, zuster van Sex. Pompeius, clamis et fibula (Suet.
Tib. 6, 3); Thecla verscheurt uit verontwaardiging Paulus' „mantel",
welke mantel in vier handschriftenfamilies clamis heet, in twee fibulatorium, in één praetextum (T. u. U. 22, Heft 2, pag. 72 en 73), terwijl
hij In epitome 7, § 26 (I.e. pag. 164, 22) fibula genoemd wordt. Keizer
Gallienus (253-268) cum chlamyde purpurea gemmatisque fibuliä et
aureis Romae visus est, ubi semper togati principes videbantur (Treb.
Poli. Gali. 16, 4); Cod. lust. 11, 12 (11), 1: fibulis ... in chlamydibus
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his utantac, quae solo auro et aite pretiosae sani.
palla : Stat. Theb. 7, 658 : fibula mordebat pallam.
pallium : Tert. De pallio 1 zegt van het pallium : in [ibulae morsa
humeris acquiescebat ; Flav. Vopisc. Prob. 4, 5 : pallia Gallica duo
fibulata; Isid. Or. 19, 31, 17: fibulae sunt, quibus pectus feminarum
ornatuT vel pallium tenet иг, a viris in humeris, seti cingulum in lumbis.
laena: Prud. Cath. 7, 157: laenam revulsa dissipabat fibula (cit.
Verg. Aen. 4, 262 : laena demis&a ex umeris).
trabea: Dion. Hal. 2, 70: τηβέννας έμπεπορπημένοι περιπορφύρους φοινικοπαρύφους, ας καλοΰσι τραβέας.
άλουργίς : Appian. Pun. 109 : ή δέ βουλή Σκιπίωνα μέν έπήνει*
Φαμαίαν δ' έτίμησαν άλουργίδι καΐ έπιπορπήματι χρυσω.
σισύρα : Polyaen. β, 16 : (ΣκιπΙων) . . . καΐ πρώτος ένεπορπήσατο
σισύραν μέλαιναν.
vestís : Verg. Aen. 4, 139 : aurea purpuream subnectit fibula vestem
van Dido ; Ον. Met. 2, 412 : ubi fibula vestem, vitta coercuerat neglectos alba capillos van Nonacris ; Id. 8, 318 : rasí/ís (gladde, onversierde) Ли/с (Atalante) summam mordebat fibula vestem: Val.
Flacc. 1, 433 : collectas áolvit... fibula vestes ; ook de purpurea vestís
ingentibus obstricta gemmis, waarin Antonius paradeerde in het paleis
van Cleopatra, zal wel met fibulae gemmatae gesloten geweest zijn
(Floras, 4, 11, 3); Claud. De raptu Pros. 2, 40: collectae tereti nodantur ¡aspide vestes is eenzelfde geval ; Sid. Αρ. zegt van keizer
Augustus : fibula mordaci refugas a pectore vestes dente capii (Carta.
2, 397).
amictus: Claud. De raptu Pros. 2, 17: fibula purpúreos gemma
suspendit amictus.
Uit de genoemde citaten van Varrò, Tertullianus en Isidoras blijkt,
dat de fibula op de schouder(s) gedragen werd ; de Itala gebruikt Lev.
8, 7 het woord fibula, waar de Vulgata humerale schrijft (vgl. Pass.
Theclae I.e.). Vrouwen droegen de fibula volgens Isidoras als sieraad
op de borst 30 ) ; dat de fibula louter als sieraad gedragen werd, deelt
ook Ulpianus mede : fibulae ornamentorum magis quam vestís sunt
(Dig. 34, 2, 25, 2); Plinius spreekt van fibulas et alia muliebris cultus
(Nat. hist. 33, 12); vgl. ook Treb. Pollio Trig. tyr. 30, 14 over de
fibula muliebris van Zenobia. Bij het cingulum in lumbis van Isidoras
zouden wij toch liever denken aan een gesp, evenals bij Verg. Aen. 5,
313 en 12, 274, waar een balteus met een fibula vastgemaakt wordt;
vgl. ook Sil. 7, 624 : fibula morsus loricae crebro laxata resolverat ictu.
30
) H. M. R. Leopold, Romeinsch Leven, pag. 62 : „Het toilet maakte oorspronkelijk veiligheldsspelden ([ibulae) onmisbaar. Toen die bij de ruimere en dus het
lichaam in wijde plooien omsluitende gewaden van later overbodig werden, stak men
ze als onze broches alleen voor het mooi op".
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Keizers, koningen en veldheren droegen fibulae. Voor de fíbula als
soldatendracht is instructief de verordening van keizer Aurelianus
(270-275 n.C): ui fibulas áureas gregarü milites kaberent idem primus concesäit, cum antea argénteas habuissent (Flav. Vop. Aur.
46, 5); de praetor Qulnctius beloonde zijn cavaleristen in 185 v.C. met
catellae en fibulae (Liv. 39, 31, 18) en Brutus ergerde zich aan fibulae
Mbuniciae ex auro (Plin. Nat. hist. 33,39). Richt Martialis zich (5,41:
(loqueris) trabeasque et Idus fibulaäque censusque) tot een officier ?
In dit verband mogen wij ook wijzen op Tert. Idol. 19 (Migne, Patrol,
lat. 1, 690 of CSEL 20): virgam portavit Moyses, fibulam et Aaron,
cingitur loro et lohannes, agmen agit et lesus Nave (scherts ?). In de
Aeneis beschrijft Vergilius ieders stomme verbazing over het uiterlijk
van Camilla, o.a. ut fibula crinem auro internectat (7, 815), waarbif
Donatus aantekent : crinem eius non acus femínea, sed virilis fibula
militarisque nectebat.
Kostbare fibulae (van zilver, goud of met edelstenen bezet) worden
naast de boven reeds geciteerden nog genoemd : Stat. Theb. 9, 695 :
ferefi iuvat aurea morsa fibula ; Plut. Мог. p. 989 E : είχε Βέ τι κσΐ ή
πόρπη χρυσός οδσα παίγνιον τορείας διηκριβωμένον; keizer Наdríanus droeg geen fibula met edelstenen (Ael. Spart. Hadr. 10, 5 :
cum . . . (Hadrianus) sine gemmis fibula stringeretur), keizer Carinus
(283-285 n.C.) droeg niet anders (Flav. Vop. 16: msï gemmata fibula
vislus non est); keizer Claudius II Gothicus had fibulas argénteas
inauratas dues, fibulam auream cum acu Cyprea unam (Treb. Poll.
Claud. 14, 5); in een der brieven van Paus Gregorius den Groten
(± 600) is in verband met een nalatenschap ook nog sprake van een
gouden fibula (Migne, Patrol, lat. 77, 908, epist. 8, 3 : fibulam ...
auream ... considerare ... debuistis, quae esset summa eius Substantiae); loh. Lyd. spreekt van fibulae λιθοκόλλητοι (De magistr. 169,
10); ook op een inscriptie staat genoemd een fibula aurea cum gemmis,
terwijl op een andere inscriptie (CIL 3, 536) sprake is van een praepositus a fiblis, blijkbaar een keizerlijke beambte, die 's keizers fibulae
onder zijn hoede had, wellicht een ondergeschikte van den praepositus
thesaurorum (Friedländer) 31),
Men krijgt uit deze teksten de indruk, dat bij de Romeinen de
fibula voornamelijk deel uitmaakte van de militaire tenue. Daar noch
bij de tunica, noch bij de toga fibulae gebruikt werden, kan te Rome
de fibula niet een belangrijk ingrediënt van de burgerkleding geweest
zijn, tenzij als sieraad bij de vrouwen. EXNER meent, dat ook in de
31

) v. Netoliczka in Pauly-Wissowa s.v. Fibel ; S. Relnach in Daremberg-Saglio
s.v. Fibula ; Thesaurus linguae latinae s.v. fibula ; Blümner, Privatalt. рад. 261.
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provincie de „bezittende klasse", meer geromaniseerd dan de midden
stand, de Romeinse kledij droeg, waaruit volgen zou, dat de fibula
in de provincie, voor zover de burgerkleding betreft, beschouwd moet
worden als een bestanddeel van de inheemse kledij van de inheemse
middenstand.
Enige inlichtingen geeft ook de sculptuur uit de Romeinse provincie
32
uit de vroege keizertijd. BEHRENS ) behandelt enige grafstenen met
portretten uit het Rijngebied, waarop fibulae worden gedragen en
min of meer zorgvuldig zijn afgebeeld, terwijl hij tevens tracht aan
te geven, tot welk type die fibulae behoren. In de musea van Graz
en Klagenfurt zijn dergelijke stenen frequenter dan in het Rijnland,
wellicht een gevolg van verschil in kleding. BEHRENS behandelt de graf
33
4
36
stenen van L. Naevius ),
van P . Flavoteiusз )
en van .Annaius ).
Zij dragen de fibula op de rechterschouder, waar zij het sagum sluit,
als onderdeel van hun militaire tenue. De weergave van de fibula is
echter zo weinig duidelijk, dat men, naar ik meen, over de determi
nering van de fibulae met BEHRENS van mening kan verschillen. Naar
de afbeelding schijnt mij de fibula van Naevius (volgens BEHRENS
„eine Scharnierfibel mit Fussplatte, die in einen Knopf endigt") te
gelijken op onze afb. PI. Χ 2 5 : die van Flavoleius („eine Fibel mit
grosser rechteckiger Fussplatte") moet wel een spiraalfibula met huls
zijn als ons type 8, vooral PI. II 25 of 27/28 ; die van Annaius, die
BEHRENS aanziet voor een knik- of ogenfibula, lijkt mij eveneens een
spiraalfibula met huls te zijn, met minder brede voet dan die van
Flavoleius. Naevius en Annaius dragen de fibula met de kop naar
boven, Flavoleius juist omgekeerd. De steen van Naevius moet, vol
gens GERSTER, gedateerd worden tussen 12 en 17 n.C., die van Flavo
leius tussen 35 en 50, en die van Annaius omstreeks 50 n.C. ( I . e . 3 5 )
pag. 52 en 81).
Grafstenen van burgers, die iets over fibulae te zeggen hebben, zijn
al even weinig talrijk aan de Rijn. Interessant is de bekende grafsteen
van den reder BIussus, waarop Blussus met zijn gade
Menimanü(-ne)
en hun zoontje Primus afgebeeld zijn, gevonden te Weisenau, niet ver
33

) Behrens, Fibel-Darstellungen, M.Z. 22. 1927, pag. 51-55.
) M.Z. 11, 1916, pag. 58 nr. 6; Germ. Romana III Taf. II 1.
) Bij Behrens I.e. pag. 52, Abb. 2; M.Z. 11, 1916, Taf. IX Nr. 3 ; ook Germ.
Romana III Taf. Ill 3.
3R
) Bl] Behrens I.e. pag. 53, Abb. 5 ; blj E. Gerster. Mittelrheinische Bildhauerwerkstätten (Bonn, 1938) Taf. I 3.
3S
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van Mainz 9 6 ). Blussus zelf draagt geen kledingstuk, dat met een
fibula vastgemaakt zou kunnen worden. Zijn vrouw draagt echter
niet minder dan 4 fibulae: een kleine kraagfibula (als onze afb.
PI. II 14, maar met korte en brede voet) midden op de borst onder een
medaillon, en drie fibulae, die, zoals LINDENSCHMIT reeds opmerkte,
het midden zouden houden tussen een kraag- en een distelfibula
(PI. III), maar die toch ook sterk herinneren aan de schildvleugelige
fibulae (PI. II 17/18) of haar onmiddellijke afstammelinge (PI. II 20).
Van deze drie houdt er een het bovenkleed bijeen op de rechter
schouder, een tweede bevindt zich midden op de borst onder de kraagfibula, terwijl de derde op de linker bovenarm gestoken is op een om
deze arm heen geslagen gedeelte van een „tussen"-kleed. Bij deze
vrouw zijn namelijk drie kledingstukken zichtbaar : het onderkleed ziet
men op haar linker schouder en rechter arm, het bovenkleed is op de
rechterschouder met de fibula vastgemaakt en hangt neer tot over de
knieën, tot halverwege haar benen. Onder dit bovenkleed en over het
onderkleed draagt zij nog een „tussen"-kleed, dat zich op de foto
van de reconstructie onderscheidt door de donkere kleur. Dit kleed,
dat beneden onder het bovenkleed uitkomt en tot op de voeten reikt,
steekt boven ter hoogte van de borst boven het bovenkleed uit, wordt
midden op de borst vastgehouden door de onderste der beide daar
aanwezige fibulae en gaat dan onmiddellijk naar de linker bovenarm,
waar het omheen geslagen is en waar het wederom met een fibula is
vastgespeld (aldus ook KÖRBER). Een zonderlinge en onpraktische
dracht. W a s dat mode? Mützel en E X N E R 3 7 ) spreken hier van een
blijkbaar van de schouder afgegleden gedeelte van het bovenkleed.
Het is echter niet een slip van het bovenkleed en verder, waarom zou
de beeldhouwer zulk een toevallige incorrectheid in de kleding van
deze dame hebben willen vereeuwigen, nog wel bevestigd door een
opzichtige fibula ? W a t het ook zij, mode of quasi-toeval (aan vrouwelijke ijdelheid niet vreemd), in ieder geval geeft deze klederdracht
gelegenheid vele fibulae te dragen en men zou zich zelfs kunnen afvragen, of zij misschien dáárom door den beeldhouwer gekozen is.
Blussus en zijn vrouw maken nu niet bepaald de indruk van lieden,
die sobere eenvoud als de hoogste distinctie beschouwen 1 Bij het zien
3e
) Deze steen staat afgebeeld en wordt door Körber uitvoerig besproken In
M.Z. 11, 1916, pag. 90-93, nr. 45 ; vgl. Genn. Romana IH Taf. XV 1. Behrens geeft
I.e. de afbeelding van een reconstructie. Körber dateert : ClaudiusINero.
37
) Deze § was reeds geschreven, toen In het voorjaar 1941 de diss, van Exner
verscheen, die eveneens een § (pag. 44-46) wijdt aan „Träger und Tragwelse" van
de emailfibulae.
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van de geldbuidel in BIussus' hand denkt men onwillekeurig aan
Trimalchio, die van zich zelf wilde laten getuigen : sestertium reliquit
trecenties . . . nee unquam philosophum audivit. En zijn gade blijkt
geenszins afkerig van opschik, maar pronkt ook graag met haar rijkdom en haar . . . fibulae.
En de vrouw van BIussus zal wel niet de enige geweest zijn. Haar
kleding is inheems, de namen van de inscriptie zijn Keltisch. Keltische
vrouwen tooiden zich blijkbaar graag met fibulae, evenals de Romeinse. Al haar fibulae liggen horizontaal, behalve die op de rechter
schouder, die vertikaal staat met de kop naar boven.
De vrouw van Niederingelheim, een beeld, waarvan de romp in het
museum van Wiesbaden bewaard wordt, draagt op de rechter schouder een distelfibula (met de voet naar boven gekeerd) op haar onRomeinse kleding (bij BEHRENS pag. 52, Abb. 3 , 4 ) . Van de 4 fibulae,
die ook zij draagt, is alleen deze distel fibula te herkennen.
Aan deze door BEHRENS besproken monumenten zouden nog wel
enige militaire grafstenen met fibulae toe te voegen zijn, b.v. uit de
verzameling van het provinciaal museum te Bonn. Soms schijnen aan
de fibulae lintjes te hangen 3 8 ), ook bij den ruiter Niger uit de buurt
van Spiers 3 9 ). Op vele matronenstenen zijn de mantels der matronae
onder de borst met een fibula gesloten 4 0 ), gelijk op het bronzen borstbeeldje, tevens schenkkan, gepubliceerd in Germania 21, 1937, Taf.
48, 1, op welk punt van overeenkomst KOETHE wees (Germania I.e.
pag. 253). Men neemt aan, dat de Moedergodinnen afgebeeld zijn
in de kleding van de inheemse bevolking ( H A H L in Germania I.e.
pag. 253). Verder zie men de weergave van Germanen op de Trajanuszuil, ook met sagum en fibula, evenals op de zuil van Marcus
Aurelius, en wij herinneren aan de afbeeldingen met „wapperende
mantel", b.v. van Mithras. Gewoonlijk schijnt een eenvoudige schijffibula of broche weergegeven of althans aangeduid te worden 4 1 ).
Daar echter de weergave van de fibula op al deze beeldhouwwerken
onduidelijk was of werd, is determinering daarvan wel haast ondoenlijk.
Over de stand, waarin de fibula gedragen werd — met de kop of
de voet naar boven of horizontaal — zagen wij in de besproken ge3e

) Lehner, Provinzialmuseum, Taf. VII 2.
) Lehner, Steindenkmäler, pag. 261, 655.
^0) Zie eveneens bij Lehner; vgl. Blümlein, Römer und Germanen, pag. 115,
afb. 382.
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) Exner : „Als Fibeltyp zeigen alle Matronendenkmäler Spielarten der Bügelfibel, niemals Scheibenfibeln" (pag. 45 ; curs. van mij).
se
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vallen, dat alle drie standen mogelijk zijn. Ook toen zal de mode en
de draagster grillig geweest zijn, ook in dit opzicht. Voor de verschillende typen behoeven wij trouwens niet dezelfde stand te veronderstellen. De inscriptie op de beugelkop van de Aucissa-fibulae
(PI. IX) bewijst, dat althans de Aucissa-fibulae wel met de kop naar
beneden of horizontaal gedragen werden. Wegens de versiering van
de beugelkop neem ik dezelfde stand aan voor de ogenfibulae
(PI. V I I I ) .
Meer gegevens bezitten wij voor de fibulae uit de tijd der grote
volksverhuizingen, wanneer wij te maken hebben met skeletgraven en
de fibulae soms nog in situ aangetroffen worden.
HABEREY ging na de draagwijze van Frankische fibulae op een grafveld tussen Junkersdorf en Köln-Müngersdorf en vond daar de fibulae
alleen in vier vrouwengraven, telkens een paar : in drie gevallen lagen
zij onder elkaar, ongeveer midden op de borst ; in het vierde geval
eveneens onder elkaar, maar tussen de benen. Alle acht fibulae lagen
met de beugelkop naar beneden, de voet naar het hoofd gericht. Dit
was dus blijkbaar de gebruikelijke draagwijze in de tijd der volksverhuizing. Daarom ís bij deze fibulae zoveel werk gemaakt van de
naaldhouder en bij de vogelfibulae zit de naaldhouder achter de kop.
Reeds LINDENSCHMIT toonde voor de laat-Romeinse kruisboogfibulae
(PI. XVIII) aan, dat zij met de voet naar boven gedragen werden.
SANTA-OLALLA behandelt dit onderwerp voor de fibulae bij de
West-Goten in Spanje uit de бе eeuw n.C. Ook hier schijnen de
fibulae met de kop naar beneden gedragen te zijn en wel op iedere
schouder een, soms nog een derde klein exemplaar op de borst. De
naaldhouder bevindt zich hier ook achter de kop, terwijl de voet soms
nog een kleine opening heeft, wellicht om ook hier de fibula vast te
houden : het gaat hier immers om grote en zware exemplaren. Ver
siering van voet en naaldhouder beantwoorden aan deze draag
wijze 4 2 ).
Ook vroegere fibulae werden vaak paarsgewijze in of bij urnen
gevonden, soms nog met een exemplaar van ander type erbij.
In onze verzameling vindt men dergelijke combinaties in menige
voetnoot van de Kataloog : noot 21: 2 distelfibulae ; noot 22 : 2 rozetfibulae en een dlstelfibula ; noot 24: 2 rozetfibulae in een urn en een
ogenfibula in een andere urn van hetzelfde graf ; noot 26: 2 rozet42

) Haberey, Tragweise en Santa-Olalla, Tragweise, Germania 14, 1930, рад. 227
e.w. en 17, 1933, рад. 47-50.
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fibulae; noot 28: 2 rozetfibulae en een draadfibula ; noot 31: een
Seccofibula en 2 ogenfibulae ; noot 33: 2 boogfibulae ; noot 36 : een
boogfibula en een draadfibula met bandvormige beugel ; noot 42 :
2 ogenfibulae en een knikfibula ; noot 46 : een ogenfibula en een scharnierfibula met sterk geprofileerde beugel ; noot 67 : een schijf fibula en
een draadfibula.
Reeds HoSTMANN (Darzau pag. 46 e.v.) wees hierop en talrijke
voorbeelden zijn te vinden in bijlage II van ALMGREN, Nordeuropäische
Fibelformen, een lijst van gesloten Noord-Europese vondsten. Telkens
doet het verschijnsel zich ook weer voor bij nieuwe vondsten.
In deze gevallen mogen wij wellicht aannemen, dat de overledene,
aan wier asse deze fibulae werden medegegeven, de gewoonte had,
juist dit drietal of dit paar (deze paren) te dragen, en wij moeten
dan, dunkt mij, bij voorkeur aan een vrouwelijke dode denken, bij
haar leven getooid ongeveer als de vrouw van Blussus.
Reeds HOSTMANN (Darzau) behandelde de Germaanse kleding in
verband met de fibulae en geeft veel literatuur. Hij concludeert, dat
bij de Germaanse kleding drie fibulae tegelijk niet pasten, hoogstens
een, of geen ; dus, zo gaat HOSTMANN verder, zolang de nationale
klederdracht niet door vreemde invloeden veranderde, diende de fibula
— hoe paradoxaal het ook klinken moge — meer als sieraad dan voor
praktisch gebruik. En hieruit zou dan weer volgen, dat de fibula niet
het product kan zijn van oud-Germaanse inheemse industrie, maar dat
zowel de fibula als de daaraan aangepaste klederdracht Italiaans
import moeten zijn. Uit TACITUS' Germania 17 blijkt echter duidelijk, dat de Germanen wel degelijk kledingstukken droegen, met
fibulae vastgespeld. En daar het onredelijk zou zijn, aan Germaanse
vrouwen alle ijdelheid te ontzeggen, moeten wij wel aannemen, dat
menige Germaanse vrouw zich met fibulae getooid zal hebben op de
manier van de vrouw van Blussus. Het is dan ook niet juist, het gebruik van meer of minder fibulae slechts dan aan te nemen, wanneer
de kleding ze strikt vereist of een daarboven uitgaand gebruik zonder
meer toe te schrijven aan vreemde invloeden. Trouwens, de mogelijkheden die er waren op het gebied van Romeinse, Keltische en Germaanse kleding zijn ons geenszins volledig bekend.
Onze Aucissa-fibula nr. 579, PI. IX 31, heeft een kettinkje van
44 cm lengte. Wij mogen aannemen, dat de fibula, tegen verlies, door
dit kettinkje met een andere fibula of met een ander sieraad was
verbonden. De T-vormige fibula PI. X I V 4 heeft nog een schakel van
een kettinkje in de lus op de beugelkop. Ook andere T-vormige fibulae
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en eveneens de meeste trompetfibulae op PI. X I V hebben die lus.
Deze voorbeelden staan niet alleen. KOSTRZEWSKI 4 3 ) geeft een groot
aantal gevallen, waaraan ik nog kan toevoegen : Niessen afb. 3323 ;
Forsch, und Fortschr. 13, 8, 1937, pag. 99 afb. 2 ; Wallr.-Rich.-Mus.
(Keulen) nr. 180, 1 (volgens Hettner); Pic, Hradischt IV 17 en 29,
X 24, XIII 29 ; Guide Brit. Mus. pag. 55, fig. 63.
De kettinkjes zijn vastgemaakt aan (of in) de beugelkop of aan de
voet, soms in de opening van de naaldhouder 4 4 ). Deze bijzonderheden
zijn in zoverre van belang, omdat hierin wel eens de verklaring zou
kunnen liggen in bepaalde gevallen voor de opening in de naaldhouder. Men beschouwt die openingen als overblijfsel van de middenLa Tène-vorm van de voet. Daar echter deze openingen ook nog
voorkomen bij de schijffibulae van de 2e eeuw, zou men toch wel een
andere verklaring wensen. De schijffibulae hebben immers niets uitstaande met de La Tène-beugelfibulae. Wellicht werd in die opening
een kettinkje gehangen of met behulp van die opening de fibula op
een andere wijze steviger bevestigd. Zelfs ben ik geneigd, in deze
richting een verklaring te zoeken voor de merkwaardige ogen in de
beugelkop der ogenfibulae (PI. VIII) en voor de oogjes, die ook voorkomen in de kopplaat van Aucissa-fibulae (PI. IX) en in de dwarsbalkvan enige kruisboogiibulae (type 34 Ba, PI. XVIII 10, 11; jammer
genoeg zijn de ogen hier niet zichtbaar), liever dan ze te beschouwen
als zonnesymbolen ! Doch over dit alles uitvoeriger bij de behandeling
van de verschillende typen in de delen II en III.
Tenslotte wil ik nog wijzen op de zeer kleine fibulae, die wel door
kinderen gedragen zullen zijn. Enkele zijn afgebeeld : PI. V 30,
PI. VIII 12, PI. XII 3, 4 en 6.
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) Kostrzewski, Ostgerm. Kultur, pag. 16, noot 1.
*4) Kostrzewski, lx. pag. 22.

§ 6. Fabrikanten en dragers der fibulae
Aan wie hebben nu onze fibulae toebehoord ? Aan Romeinen, aan
Kelten of aan Germanen ? En aan welke Romeinen dan, aan welke
Kelten of aan welke Germanen ? De moeilijkheid, om deze vragen
te beantwoorden, is niet geringer dan het belang, dat een bevredigend
antwoord hebben zou voor de geschiedenis van het oude Nijmegen.
En daar dit niet alleen voor Nijmegen geldt, heeft het niet ontbroken
aan pogingen, om de fibulae of afzonderlijke typen daarvan aan be
paalde volkeren of volksstammen toe te wijzen. Hoe geringer in aantal
echter de gegevens zijn om een bepaald probleem op te lossen, des
te talrijker zijn gewoonlijk de gissingen, somtijds niet zonder overmoed
als bewezen verkondigd.
Bij de verschillende typen, die daarvoor in aanmerking komen,
zullen de ethnologische vermoedens, die geuit zijn, behandeld worden.
In deze inleiding wil ik een kort overzicht geven van de huidige
stand van het probleem en aan de hand daarvan enige algemene
grondbeginselen bespreken. Hierbij schijnt het — gezien de in d e
fibulae-literatuur voorgedragen redeneringen — niet overbodig, ons
van tevoren reeds rekenschap te geven van de mogelijkheden, die
zich bij de beantwoording van bovenstaande ethnologische vragen
voordoen en aandacht te vragen voor enige zwakke plekken, die m.i.
in de gehouden betogen soms zijn aan te wijzen. Voornamelijk de
vroeg-Romeinse beugelfibulae hebben daarbij in deze inleiding onze
aandacht.
De tijd, waarin men alle voorwerpen uit de oudheid voor Romeins
hield, is voorbij. Nog in de 2e helft van de vorige eeuw hielden ver
dienstelijke geleerden als HOSTMANN

(Darzau 1874)

en TISCHLER

( 1878 ) 4 б ) alle fibulae in en buiten de Romeinse provincie voor import
uit Italië, voor Romeins. ALMGREN (1897) wees er echter op, dat de
spiraal fibulae onmiddellijk af te leiden zijn uit de Keltische La Tènevormen, en dat noch de spiraalfibulae uit de Romeinse keizertijd,
noch haar voorgangsters, waaruit zij zich ontwikkelden, in Italië ge) Tischler, Gräberfelder, рад. 211 e.w.

45
vonden worden. Romeins zijn deze fibulae dan ook niet. Daarentegen
hielden zowel D É C H E L E T T E 4 6 ) als A L M G R E N 4 7 ) de schamierfibulae
wel voor Romeins.
In het voorgaande heb ik herhaaldelijk gesproken van „provinciaalRomeinse" fibulae. Hiermede bedoel ik, dat zij voornamelijk gevonden
worden in de Romeinse provincie en dat zij deel uitmaken van de
provinciaal-Romeinse cultuur, d.i. de cultuur in de Romeinse provincie,
die, in oorsprong inheems, zich sinds en mede tengevolge van de
Romeinse overheersing onder Romeinse invloed verder ontwikkelde.
In deze benaming schuilen echter twee zwakke punten : welke was
n.l. precies die inheemse cultuur en waarin komt de Romeinse invloed
tot uiting ?
W a t het eerste punt aangaat springt ALMGREN merkwaardig om
met het epitheton „provinciaal-Romeins". Als „provinciaal-Romeins"
vermeldt hij 4 8 ) op pag. 118 e.v. in het bijzonder de ogenfibulae,
de knikfibulae, de boogfibulae, de schildvleugelige fibulae, de
distelfibulae, de haakfibulae e.a. De ogenfibulae noemt hij echter
tevens I.e. „oorspronkelijk-Germaans" en „römisch-germanisch", waarmede hij (althans voor de ogenfibulae) wil zeggen, dat zij vervaardigd
zijn bij Germanen aan de Rijn, die onder Romeinse heerschappij gekomen waren (niet bij de Romeinen zelf), en wel naar een Germaans
prototype. Ook de knikfibulae en de boogfibulae noemt hij „römischgermanisch", doch alleen, omdat zij niet alleen in de Romeinse provincie, maer ook op Noord-Europees gebied vaker voorkomen. De
schildvleugelige fibulae, de distelfibulae, de haakfibulae e.a. noemt hij
echter „römisch-keltisch" („gallo-romaines"): zij komen namelijk ook
wel vaak aan de Rijn voor, maar dringen vrijwel niet door in het
vrije Germanie.
De benaming „provinciaal-Romeins" wil dus voor ALMGREN eigenlijk niet meer zeggen dan „vaak voorkomend op provinciaal-Romeins
gebied", in tegenstelling tot „noord-Europees". De noord-Europese
fibulae verklaart hij tot Germaans fabrikaat, maar ook provinciaalRomeinse fibulae kunnen Germaans zijn, nl. de ogenfibulae, die dus
een uitzonderingspositie zouden innemen. Het valt op, dat ALMGREN
op deze bijzonderheid niet dieper ingaat, het slechts terloops vermeldt.
Indien de ogenfibulae werkelijk Germaans zouden zijn, zou immers
in de (overigens algemeen als in-de-kern-Keltisch beschouwde) pro4e

) Zie citaat op pag. 46.
) Almgren, Fibules d'Alésia, pag. 241 e.w.
) Almgren, Nordeuropäische Fibelformen.
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vinciaal-Romeinse cultuur een merkwaardig Germaans element aangewezen zijn.
Belangrijk is nu voor ons, dat van alle noord-Europese, door
ALMGREN Germaans verklaarde fibulae uit de vroege keizertijd geen
enkel exemplaar te Nijmegen gevonden werd. De ogenfibulae daarentegen zijn vertegenwoordigd door niet minder dan 133 stuks. Alle
draadfibulae (onze typen 22-24) worden algemeen provinciaalRomeins genoemd en EXNER ziet in de emailfibulae (onze typen 25-31 )
Gallisch fabrikaat. De kruisboogfibulae (ons type 34) hield reeds
ALMGREN voor producten van de bronsindustrie in de Romeinse provincie (pag. 89 en 129), maar ontstaan uit de „Germaanse" fibulae
met achterwaarts omgebogen voet. Dat deze laatste Germaans zouden
zijn is echter krachtig bestreden 4 9 ).
Waarin bestaat nu de Romeinse invloed 7 Voor de vroeg-Romeinse
fibulae mogen wij hem niet overschatten. DÉCHELETTE schreef reeds
in 1904: „En effet l'industrie italique, lors de sa diffusion dans
l'Europe centrale, n'arrêta pas le développement de la fibule de la
Tène, qui se poursuivit jusqu'au temps des invasions germaines, tout
au moins dans certaines régions. Il semble, qu'un très petit nombre
de fibules du premier siècle de notre ère, telles que la fibule à charnière, soit originaire d'Italie. Parmi les fibules récentes de la Tène
et leur dérivés immédiats, il n'est donc pas toujours aisé de distinguer
les types proprement gaulois de ceux qui sont postérieurs à la conq u ê t e " 6 0 ) . Maar ook het scharnier schijnt, naar men thans aanneemt,
eerder een uitvinding te zijn, gedaan in de Romeinse provincie, dan
een Italiaanse, terwijl de Aucissa-fibula het over het Romeinse Rijk
en daarbuiten verspreidde 5 1 ).
Wij mogen derhalve nu reeds concluderen, dat onze Nijmeegse
fibulae vrijwel allen producten zijn van de provinciaal-Romeinse kleinkunst, van de Keltische bronsindustrie52).
Eventuele Romeinse en
(of) Germaanse invloeden daarop zullen nog moeten worden aangetoond. Daaruit volgt, dat de bewoners van Nijmegen van de vier eerste
eeuwen van onze jaartelling, wie zij ook geweest mogen zijn, hun fibulae betrokken uit de Romeinse provincie, uit de Keltische industrie,
dat de Keltische cultuur in dit opzicht te Nijmegen
overheerste.
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) Vgl. Kovrig, Pannon. Fibeln pag. 122.
) Déchelette, Mont Beuvray, pag. 140.
G1
) Exner, Emailfibeln pag. 47. Ook bij enige soorten van aardewerk bestaat de
moeilijkheid om Romeinse en inheemse elementen te onderscheiden (Vermeulen, Grafveld pag. 11).
S!!
) Vgl. het citaat van Evelein op pag. 60.
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Alleen de ogenfibulae dan zouden hierop een uitzondering maken,
indien de conclusies van ALMGREN juist zijn. Het is daar echter niet
bij gebleven. KOSSINNA heeft aan de theorie van ALMGREN ethnologische conclusies verbonden, die ALMGREN 5 3 ) nog niet aandurfde. Zo
wist KOSSINNA in zijn voorwoord op de 2e uitgave van het genoemde
boek van ALMGREN in 1923 mede te delen, dat de ogenfibulae ontstaan zijn uit fibulae, die voor het eerst vervaardigd werden door de
Semnonen in het gebied van de Havel (dus in Brandenburg) en door
de Hermunduren in het gebied van de Saaie (dus in Thüringen) en
dat de Markomannen in Bohemen uit die prototypen de eigenlijke
ogenfibulae vormden 6 4 ). Daar de Markomannen zich van 9 v. C. tot
19 η .С. in Bohemen bevonden, is daarmede tevens de tijd van het
ontstaan der ogenfibulae gegeven. SCHWANTES was daarna eerst van
mening, dat de ogenfibulae van Serie A „Hermundurischen Ur
sprungs" zouden zijn, die van Serie В „Markomannischen Ur
sprungs" 5 5 ); later sprak hij het vermoeden uit, dat die van Serie А
ineens uit de voorafgaande La Tène-vorm „in höchster Vollendung"
ontstonden, „dank der Tat eines einzelnen Künstlers", terwijl die van
Serie В stellig in het gebied der Markomannen en Hermunduren ver
vaardigd zouden zijn 5 6 ).
Intussen had FRISCHBIER 5 7 ) het opgenomen voor de Germaanse
oorsprong van de eenvoudige draadfibulae (ons type 22, PI. XII),
die in zo grote getale overal langs de Rijn gevonden worden. Een
in Romeinse krijgsdienst zich bevindende Germaan, b.v. een Langobard, zou, toen hij in Nederland dienst deed, een bepaalde „Ger
maanse" fibula gedragen hebben, die bij de Romeinse soldaten zo
buitengewoon in de smaak viel, dat zij deze onmiddellijk nabootsten,
alle praktisch overbodige fraaiigheden achterwege lieten en zo devermaarde „soldatenfibulae" deden geboren worden. Dit type is dus
ook volgens FRISCHBIER provinciaal-Romeins, vervaardigd bij het leger,
maar zou zijn ontstaan danken aan een Germaans prototype.
V. U S L A R 5 8 ) gaat weer verder: hij behandelt grafvelden aan d e
beneden-Rijn uit de tijd rond Christus' geboorte en uit de eerste
eeuwen n. C., waaraan hij „einen völlig einheitlichen, rein germaM

)
)
Fibeln
M
)
56
)
61
)
Ββ
)
64

Lx. pag. 121.
Enigszins anders nog In Deutsche Vorgesch. pag. 150 e.v. en Frischbier,.
pag. 80.
Praeh. Z. 15, 1924, pag. 138.
Schwantes, Augenfibeln pag. 39.
Frischbier, Fibeln pag. 42 e.V.
ν . Uslar, Niederrhein.
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nischen Charakter" toekent (рад. 61). In de vroegste graven komen
laat-La Tène-, boog-, knik- en ogenfibulae voor en al deze fibulae
laat hij, zonder verdere argumentatie, naast vaatwerk, medegetuigen
voor de aanwezigheid van zuiver-Germaanse cultuur (рад. 69). Wel
spreekt hij ook van „den zahlreich vorhandenen provinzial-römischen
Import" (рад. 68 en 70) en van „römische Gefässreste" in enkele der
vroege graven (noot 17), maar dat verhindert hem niet, het totaal
der vondsten zuiver-Germaans en de fibulae „einheimisch germanisches Formengut" te noemen 5 9 ).
Tenslotte heeft STAMPFUSS« 0 ) de knikfibulae tot Germaans fabrikaat verklaard, omdat zij niet Romeins kunnen zijn.
Het komt mij voor, dat tegenover deze en dergelijke ethnologische
toewijzingen de grootste reserve gewettigd is om verschillende redenen. Ethnologische namen, die men wel aan fibulatypen geeft, hebben
wij daarom vermeden.
De theorie, dat de ogenfibulae Germaans zouden zijn — en niet
alleen de ogenfibulae — berust feitelijk alleen op de veronderstelling,
dat fibulae dáár, waar zij gevonden werden, door de ter plaatse gevestigde volksstam zouden zijn vervaardigd. Deze redenering en anderen, die ik aantrof in een gedeelte van de literatuur over de fibulae,
zijn mij een aanleiding om te trachten tot enige klaarheid te komen
over kwesties, die daarmede ten nauwste samenhangen.
Fabrikant en afnemer.
De vraag : „aan wie heeft dit of dat fibulatype toebehoord ?" is
onvolledig. Zij dient gesplitst te worden in de vragen : „wie was de
fabrikant of ontwerper ?" en „wie waren de dragers van de fibulae ?"
Men dient te onderscheiden tussen den fabrikant en den afnemer.
Reeds DÉCHELETTE zette uiteen, dat naburige Kelten en Germanen, al
onderscheidden zij zich in taal, godsdienst en gewoonten, dezelfde
industrieproducten, wapenen en kleding kunnen gehad hebben, dank
zij het handelsverkeer. De vondsten van menig grafveld uit het grensgebied hebben de juistheid hiervan bewezen. Zo merkt — om een
enkel voorbeeld te noemen — E. RADEMACHER, waar hij enige graven
aan de Rijn resp. aan de Germaanse Sugambriërs, Ubiërs en Treveri
toeschrijft, op, dat deze Germanen, blijkens de provinciaal-Romeinse
voorwerpen in die graven, waaronder fibulae, de provinciaal-Romeinse
5e

) Ook Stampfuss (Rees) herkent de boog fibula van zijn Tafel XI 16 niet.
) Stampfuss, Keppeln.
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cultuur meer en meer aannamen 61 ). Instructief voor het handelsverkeer tussen het vrije Germanie en de Romeinse provincies is TACITUS,
Germania 41, waar hij over de Germaanse stam der Hermunduren
vertelt, dat zij alléén van de Germaanse volkeren niet alleen langs de
oever van de Donau handel mochten drijven, maar diep in het Romeinse rijk en in de schitterende stad van de provincie Raetia, n.l.
in Augsburg. Volgens L. SCHMIDT 62) Z ij n hier bedoeld de ZuidDuitse Hermunduren, die tussen Main en Donau woonden in NoordBeieren. Hier konden dus de Germanen zelf cultuurgoederen uit de
Romeinse provincie halen.
ALMGREN meende te mogen vaststellen, dat, toen de Romeinen hun
rijk uitbreidden tot in de Donaulanden, het handelsverkeer tussen deze
gebieden en Noord-Europa werd gestaakt 6 3 ). KOSSINNA nam dit over
en voegde er aan toe, dat dit voor het Rijngebied reeds geldt vanaf
het optreden van Caesar, voor het Donaugebied van Oostenrijk ruim
een eeuw later, waaruit dan weer zou moeten volgen, dat van toen
af de Germaanse cultuur, en zeker de Noord-Europese fibulae, zich
volkomen zelfstandig zouden hebben ontwikkeld 64 ). Reeds uit het
voorafgaande moge blijken, dat deze theorie niet houdbaar is.
Doch niet alleen naburige stammen droegen gelijke fibulae. Volkomen dezelfde typen werden terzelfder tijd gedragen in Bohemen
en in Oost-Frankrijk (een afstand van meer dan 700 km) en ook te
Nijmegen, en dan nog wel fibulae, die soms slechts enkele decennia
of zelfs nog korter in de mode waren en gedragen werden. In Bohemen en in Oost-Frankrijk woonden vertegenwoordigers van eenzelfde volksstam, de Boii, die vanuit Frankrijk allicht nog verkeer
met het moederland onderhielden. Te Nijmegen zal men echter geen
Boii zoeken. Andere typen, die in Frankrijk zelden of niet gevonden
werden, droeg men wel tegelijkertijd in Bohemen, in Nijmegen (afstand ruim 500 km) en in Noord-Duitsland. Dit verschijnsel wijst op
handelsverkeer langs de grote rivieren en over zee. Het gaat dus niet
aan, een vindplaats (zelfs een van meerdere exemplaren) zonder meer
te beschouwen als de plaats van fabricage.
Reeds BARTHEL e 5 ), een der weinigen, die theorieën van ALMGREN
bestreed, wees hier in 1909 nadrukkelijk op en haalde ten bewijze de
)
)
')
')
')
4

Rademacher, Chronologie pag. 223.
L. Schmidt, Zur Geschichte der Hermunduren, Germania 23,1939, pag. 262 e.v.
Almgren I.e. pag. 118.
Kossinna, Deutsche Vorgesch. pag. 137.
Barthel, Zugmantel pag. 79, noot 1.
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werken van WILLERS (van 1901 en 1907) aan over de messing„emmers" van het Hemmoor-type en over het bronzen vaatwerk met
golvende canneluren. WILLERS toonde aan, dat dit bronsgerei, ofschoon
binnen de grenzen van het Romeinse rijk vervaardigd, in veel groter
getale gevonden werd in het vrije Germanie dan in de Romeinse provincies. Sindsdien is over dit vaatwerk veel te doen geweest, vooral
over de herkomst ervan, maar de theorie van de provinciaal-Romeinse
fabricage is, volgens WERNER, toch wel de waarschijnlijkste gebleven
of geworden, terwijl het aantal in Noord-Europa (tot in Skandinavië
en Polen) gevonden exemplaren nog aanzienlijk is gestegen. Men
dateert het van 150-250 n. C. Een frappanter bewijs voor importen exportmogelijkheden en goederenverkeer in de Romeinse keizertijd van West- naar Noord-Europa is wel overbodig 6 6 ).
Als handelswegen mogen wij niet alleen Donau en Rijn en de
grote Duitse rivieren noemen. Een belangrijke rol speelde de oude
handelsweg, die van de midden-Rijn over Fulda - Vacha - Eisenach
naar Thüringen (het land der Hermunduren) leidde. Vermaard is
ook de „Hellweg" van de monding van de Roer over Soest naar de
midden-Wezer. Druk handelsverkeer ging vanuit ons land (langs
Nijmegen en Vechten) over zee naar de mondingen van Eems, Wezer
en Elbe. Voor het Oosten neemt men aan een handelsweg van Aquileja over Camuntum, Bohemen, langs de Elbe naar Denemarken (aan
welks betekenis men ook wele weer twijfelt) en een over Carnuntum,
de Moravische poort, Silezië en langs de Weichsel naar het Noorden,
de oude barnsteenhandelsweg θ 7 ).
Maar niet alleen kooplieden, ook de legioensoldaten moeten aan
de industrieproducten, stellig ook aan de fibulae, een wijde versprei
ding gegeven hebben. Het 10e legioen, dat van 71 tot 104 n. C. te
Nijmegen gelegerd was, is hiervan een goed voorbeeld : het wordt
al door Caesar (IV 25) met onderscheiding genoemd bij diens eerste
tocht naar Britannië in 55 v.C. Bij de nieuwe troepenverdeling in
30 v. C. ging het naar Spanje, van 63 tot 68 of iets later lag het te
Carnuntum aan de Donau (oostelijk van Weenen). In 70 kwam het
naar Beneden-Germanië en in 71 naar Nijmegen. Na het verblijf te
Nijmegen bevond het zich enkele jaren te Aquincum (Boedapest) en
ββ

) Werner, Eimer рад. 395 e.v. Hier vindt men alle vindplaatsen bijeen. Vgl.
Ekholm, Röm.-germ. Handel, en B. J. 143/4, 1938/9, рад. 311 e.v. Exner deelt mede,
dat het gebied, waarover de emailfibulae zich verspreid hebben, geheel overeenkomt
met dat van de terra sigillata en met dat van het hier besproken bronzen vaatwerk.
Vgl. ook de Waele, Noviomagus Batavorum, рад. 54 e.v.
e7
) Werner I.e. en Eggers, Germania 20, 1936, рад. 150.
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van 107 п. С. af te Vindobona (Weenen) 6 8 ) . Hoeveel fibulatypen
en hoever kunnen zij al niet door de soldaten en de aanhang van een
legioen (de bevolking van de c a n a b a e 6 9 ) ) langs de grenzen van het
rijk verspreid zijn ? Bovendien dienden Kelten en Germanen in de
Romeinse legers, die allicht fibulae van en naar huis medebrachten.
In grotere garnizoenen zullen wel militaire officinae aerariae bestaan
hebben, waar de faber aerarius de soldaten van fibulae voorzag en
die wellicht ook nog een rol gespeeld hebben in hare ontwikkelings
geschiedenis.
Dat de vervaardiger en de drager van bepaalde fibulae niet tot
hetzelfde volk, niet tot dezelfde volksstam behoeven behoord te heb
ben, kunnen wij echter ook nog op andere wijze toelichten. TACITUS
vertelt, dat, toen in 18 n. C. de Goot Catualda een inval deed in
het paleis van koning Marbod bij de Markomannen in Bohemen en
in de daarbij gelegen vesting, hij daar aantrof marketenters en handelslieden uit Romeinse provincies : handel, geldzucht en onverschil
ligheid jegens hun vaderland hadden ieder van hen er toe gebracht,
de eigen woonplaats te verlaten en zich in vijandelijk gebied te ves
t i g e n 7 0 ) . In de Germaanse vesting, tussen de Germaanse Marko
mannen, woonden dus kooplui en handwerkslieden uit Romeinse
provincies, die daar zóveel konden verdienen, dat zij hun vaderland
er voor vergaten. Er waren er meerderen, blijkbaar zelfs uit verschillende provincies afkomstig („suis quemque ab sedibus") en toch
vreesden de Germanen geen concurrentie. Ligt het niet voor de hand
aan te nemen, dat zij het handwerk, de kunstnijverheid, zo niet geheel, dan toch grotendeels aan deze „stand" overlieten ? W i e vervaardigden dan de fibulae, die toen (van 9 v. C. tot 19 n. C.) in Bohemen gedragen werden ? En zouden deze verhoudingen enkel en
alleen in Bohemen bestaan hebben ? V O N PETRIKOVITS herinnert er
aan (naar aanleiding van de door BRUNSTING gevonden Keltische
namen op Nijmeegs aardewerk), dat het reeds lang bekend is, dat in
de tijd van de Romeinse overheersing vaak Kelten zich vestigden in
handelssteden aan de Rijn (B.J. 142, 1937, pag. 365).
68
) Kubitschek, s.v. Legio in Pauly-Wissowa XII 1671 e.w.
e9) de Waele I.e. pag. 36 e.v. —• Kovrig wijst op de Norisch-Pannonische fibulae,
die onder Claudius door de legio IX Hispana overgebracht werden van Hongarije
naar Engeland (pag. 110) en Exner meent, dat ook de verspreiding der emailfibulae
gedeeltelijk begunstigd werd door troepenverplaatsingen (pag. 44 ; vgl. pag. 61 over
de schijf fibulae).
m
) Tac. Ann. II 62 : Veteres illic Sueborum praedae et nostris e provinciis lixae
ac negotiatores reperti, quos ios commerci!, dein cupido augendi pecuniam, postremum obíivio patriae suis quemque ab sedibus hostilem in agrum transtulerat.
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Wij concluderen, dat het geenszins hetzelfde is, wanneer SCHWANTES van een bepaalde vorm der ogenfibulae zegt, „sie sei von den
Hermunduren hervorgebracht" en „sie könnten Markomannischen
Ursprungs sein" of wanneer hij spreekt van een fibulatype, „deren
allmählige Entstehung wir im Gebiete der Markomannen und Hermunduren verfolgen können, in dem sie gewiss auch geschaffen ist",
al schijnt ScHWANTES geen onderscheid te bedoelen 7 1 ). GUTHJAHR
drukt zich op laatstgenoemde wijze u i t 7 2 ) .
Zo kunnen de te Nijmegen gevonden fibulae ofwel te Nijmegen
vervaardigd zijn. hetzij door lieden, die deel uitmaakten van het
merendeel der toenmalige bevolking, hetzij door ambachtslieden, die,
van elders gekomen, zich hier gevestigd hadden om hun ambacht uit
te oefenen: ofwel zij zijn geïmporteerd, hetzij door kooplieden, hetzij
door soldaten.
Volksverhuizingen.
Bij de verspreiding der fibulae over Europa in de laatste eeuwen
vóór en de eerste eeuwen na Christus speelde, naast handel en legers,
ongetwijfeld ook het trekken van Kelten en Germanen een rol. De
trekkende volksstam nam immers ook de fibulae, als hij ze droeg,
mee en ook in de nieuwe woonplaats zijn zij in de grond geraakt. Van
daar uit kunnen de fibulae weer aan nabuurstammen bekend geworden
en over hen verspreid zijn, misschien ook door de buren nagebootst
en aan de locale smaak aangepast. Dit is dus weer een oorzaak, waardoor fibulae en andere cultuurgoederen plotseling ergens kunnen opduiken, al mag men daarom niet omgekeerd het plotseling verschijnen
van nieuwe cultuurvoorwerpen steeds toeschrijven aan volksverhuizingen : men heeft steeds ook rekening te houden met handel en
troepenverplaatsingen. Evenmin gaat het aan om uit de verspreiding
van een cultuurvoorwerp tot de uitgebreidheid van het gebied van
een volksstam te besluiten, daar, zoals wij zeiden, nabuurstammen
die voorwerpen kunnen overnemen en bovendien langs handelswegen
een verdere verspreiding mogelijk blijft.
Het is ook mogelijk, dat een volksstam trekken gaat, die niet een
eigen cultuur had, maar een geïmporteerde, of een cultuur, die bij
die stam door vreemde ambachtslieden werd geproduceerd (zoals wij
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) Praeh. Z. 15, 1924, pag. 138 en Augenfibeln pag. 39.
) Guthjahr, Semnonen pag. 50. Er zij nog aan herinnerd, dat ook ambachtslieden uit Britarmië zich aan de Rijn vestigden ter uitoefening van him ambacht
(Exner, Emailfibeln pag. 56).
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in het voorafgaande aantoonden). In dat geval wordt de trekkende
stam de cultuurdrager van een hem eigenlijk vreemde cultuur.
Hoe heeft men zich nu een dergelijke volksverhuizing voor te
stellen 7 3 ) ? Hebben wij te doen met zwerftochten of expedities van de
weerbare manschap of gingen ook vrouwen en kinderen mede 7 Of
verhuisde de gehele volksstam, jong en oud, arm en rijk, man en
vrouw, strijder en koopman, ambachtsman en landbouwer ? Dit laatste
is wel het geval geweest bij de uittocht van de Helvetiërs in 58 v.C. :
het aantal trekkers bedroeg 368000, waaronder 92000 strijders (Caes.
I 29); alles, wat zij moesten achterlaten, hadden zij in brand gestoken, om voor zichzelf de terugkeer onmogelijk te maken (Caes.
I 5). En bij de strijd tussen Caesar en Ariovistus speelden ook de
Germaanse vrouwen een rol (Caes. I 51). Toch zal men het wel niet
steeds zo radicaal aangepakt hebben als de Helvetiërs het deden. Men
zal rekening moeten houden met de mogelijkheid, ik mag wel zeggen
waarschijnlijkheid, dat soms een gedeelte van de stam achterbleef op
de oude woonplaats.
Als voorbeeld nemen we wederom Bohemen, zowel omdat ons het
een en ander bekend is én van de vroegere bewoners, de Boii, én van
de nieuwe bevolking, de Markomannen, alsook omdat juist uit die
tijd in Bohemen fibulae gevonden werden, die van belang zijn voor
hare ontwikkelingsgeschiedenis.
In de laatste eeuwen vóór onze jaartelling woonden de Keltische
Boii zowel in Noord-Italië als in Bohemen en ook wel in het daartussen liggende Alpengebied, in Noricum (Oostenrijk). Men neemt
aan, dat tegen 60 v.C. de Boheemse tak zijn land aan de bovenloop
van de Elbe, Boiohaemum, heeft verlaten en verhuisd is in westelijke
richting. CAESAR vertelt (I 5), dat de Helvetiërs tegen 58 v.C. de
Boii bij zich opnamen als bondgenoten, de Boii, qui trans Rhenum fncoluerant et in agmm Noricum transierant Noreiamque
oppugnarant.
Uit deze moeilijk te verklaren mededeling blijkt in ieder geval, dat
de Boii (of een gedeelte van hen) ook Noricum bezocht hebben,
hetzij eerst in 60 v . C , hetzij reeds e e r d e r 7 4 ) . Met niet minder dan
32000 man zouden zij deelgenomen hebben aan de uittocht der Helvetiërs (Caes. I 29). N a de mislukking hiervan mochten de Boii zich
73

) Dit probleem Is kortgeleden weer opnieuw uitvoerig, zowel taalkundig als
archaeologlsch, voor de Frankische volksverhuizing behandeld door Franz Petri in
zijn omvangrijk werk : Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich
1937.
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) Déchelette, Mont Beuvray pag. 176 e.V. ; Pink, Forsch, und Fortschr. 13,
1937, 99 e.v.
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vestigen in het gebied der Haedui, die hen weldra als gelijken behandelden (Caes. I 28). Zij kwamen te wonen tussen Allier en Loire,
tussen Nevers en Moulins, met als middelpunt de Mont Beuvray
(Bibracte).
Markomannen hadden deelgenomen aan de expeditie van Ariovistus naar Gallië, waaruit zij door Caesar in 58 v.C. weer verjaagd
werden. In 9 v.C. kwamen zij van uit Noord-Beieren 7 6 ) naar Bohemen, waar zij zich echter niet zonder strijd konden vestigen : ipsa
eííam sedes pulsis olim Boiis virtute parta (Tac. Germ. 42). Zij
moesten dus hun nieuwe woonplaats door het verdrijven van de Boii,
met dapperheid veroveren. In dit Markomannenrijk trok in 17 n.C.
Marbod zich terug (Tac. Ann. II 46), om het daarop volgende jaar
weer verdreven te worden door Catualda. Kort daarop wordt ook
Catualda verjaagd door een schare Hermunduren en de Markomannen
krijgen een woonplaats tussen March en W a a g , op de noordelijke
Donau-oever, zuid-oostelijk van Bohemen (Tac. Ann. II 62/63).
O p grond van deze historische gegevens nu wil men het wel laten
voorkomen, alsof tussen 60 en 9 v.C. Bohemen vrijwel geheel verlaten
en ieder contact met het Noorden van Europa verbroken was en alsof
alles, wat uit de periode van 9 v.C. tot 19 n.C. in Bohemen gevonden
werd, Germaans is, omdat het uit het Markomannenrijk stamt.
Z o spreekt FRISCHBIER van „das menschenarme Böhmen" en van
„die infolge des Abzugs der Bojer grösstenteils verloren gegangene
Verbindung mit Mittel- und Nord-deutschland" (pag. 24), wat praktisch tot gevolg heeft, dat hij alle contact tussen de Boii en de Germanen in het tijdperk van 60-9 v.C. uitsluit : slechts vóór 60 of na 9
kan invloed van een der beide volkeren op het andere zijn uitgegaan.
Maar in 9 v.C. gebeurt het : „Die Markomannen marschieren ins
verlassene Böhmen ein" (pag. 80), het ogenblik, „wo durch den Einmarsch der Markomannen die durch den Abzug der Bojer verloren
gegangene Fühlung mit dem Norden wieder hergestellt wird und die
bojischen Fabrikate sich nach dem Norden ergiessen" (pag. 76). Hij
beschouwt ni. Bohemen als „den natürlichen Einfallstor für die ostalpinen Spangen" (pag. 83) 7 e ) . Deze functie trad buiten werking van
60-9 v . C , daarna hebben de Markomannen het contact van de Germanen met de nu in Noricum wonende tak der Boii hersteld. En wat
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) L. Schmidt I.e. pag. 264.
) Heel anders denkt thans Eggers daar over : „Böhmen ist aber, nach Ausweis
der Funde, für den Transithandel so gut wie eine Sackgasse, es hat nur wenig an
die suebischen Vasallenvölker zwischen Elbe und Oder, an den Norden gar nichts
abgegeben" (Germania 20, 1936, pag. 149).
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gedurende de verlopen decennia aan fibulae door die Keltische Boii
geproduceerd werd, stroomde toen als een stortvloed over Duitsland,
met de Germaanse Markomannen als verspreiders (cultuurdragers)
van deze Keltische cultuurproducten 77 ).
Maar toch, deze voorstelling van het verlaten Bohemen is zozeer
in strijd met de feiten, dat ook FRISCHBIER zelf deze basis van zijn
theorieën niet steeds kan handhaven en blijk geeft van beter weten
op pag. 28, waar hij schrijft : „Wir dürfen nicht glauben, dass Böhmen
ganz menschenleer geworden sei. Einige Familien oder ganze Dörfer
werden zurückgeblieben sein, was auch die Funde aus dem Hradischt
von Stradonitz bestätigen". Hier nadert FRISCHBIER de waarheid en
wij kunnen ons slechts erover verwonderen, dat hij ondanks die wetenschap bovengenoemde theorieën als uitgangspunt heeft durven nemen
voor zijn beschouwingen over de ontwikkeling der fibulae. In het
dorpje Stradonitz, gelegen aan de Beraun, 32 km zuidwestelijk van
Praag, zijn gevonden de overblijfselen (o.a. vele fibulae) van een
vesting, volgens Déchelette een oppidum Boiorum, aangelegd in de
loop van de Ie eeuw v.C. en verwoest dz 10 v . C , waarschijnlijk bij
de komst van de Markomannen. Bohemen was dus niet ontvolkt van
60-9 v . C , zoals trouwens de boven (pag. 54) besproken tekst uit
78
TACITUS' Germania ons reeds geleerd h a d ) . En als het waar is, dat
juist bij het begin van onze jaartelling de import van Boheemse producten in Germanie aanzienlijk toenam, dan is dit voldoende te verklaren uit het feit, dat vanaf 9 v.C. door de intocht van de Markomannen ook Bohemen deel uitmaakte van het grote Suebenrijk van
Marbod. dat zich uitstrekte tussen Elbe en Weichsel.
Voordat FRISCHBIER tot deze bekentenis overgaat, geeft hij nog een
andere mogelijkheid aan, waardoor voor deze periode vondsten in
Bohemen verklaard zouden kunnen worden : die voorwerpen zouden
door de vertrokken Boii naar het moederland teruggezonden kunnen
zijn en dus beschouwd moeten worden als „Rückstromerscheinungen,
wie sie Kossinna schon des öfteren zwischen den Auswanderern und
ihrem Mutterlande festgestellt hat" (pag. 28). Ook dit kan slechts er
op wijzen, dat dan in het moederland een gedeelte van de stam moet
'77) Pag. 80 : „Aus dem Ostalpinengebiet erglesst sich ein Strom von seit Jahrzehnten angesammelten Gewandhaften nach Germanien" ; pag. 64 : „die kurz vor
Christi Geburt über Deutschland hereinbrechende Sturzwelle keltischer Fabrikate" ;
pag. 29 : „Mit der gewaltigen Fibelüberschwemmung, die sich um die Zeitwende
über das ganze östliche Deutschland ergiesst, ...".
78
) Zo ook Déchelette, Mont Beuvray pag. 176 e.V., van wiens werken men
slechts tot zijn schade geen kennis kan nemen.
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zijn achtergebleven om die „kulturelle Rückstrom" op te vangen.
Gelijk wij zagen, beschouwde FRISCHBIER de na 9 v.C. door de
Markomannen over Duitsland verspreide voorwerpen nog als Keltisch
fabrikaat. Het zou in zijn systeem niet passen, wanneer men aannam,
dat die voorwerpen door de Boii in Bohemen zouden zijn vervaardigd.
Hij moet wel bedoelen, dat het voorwerpen betreft, die vanuit Noricum, waar toen immers een gedeelte van de Boii woonde, in Во«
hemen werden geïmporteerd. Duidelijk is hij op dit punt niet 7 9 ).
KOSSINNA 8 0 ) meent echter, dat b.v. de eigenlijke ogenfibulae in
Bohemen door de Markomannen vervaardigd en daarom Germaans
zijn, terwijl ALMGREN spreekt van „böhmische und andere germanische
Funde" s i ) . Het betreft hier voornamelijk de vondsten op de Pichora
bij Dobrichov, op de linker Elbe-oever, westelijk van Kolin. Deze
vondsten zijn te dateren in de eerste decennia van onze jaartelling,
zodat de chronologie zich niet er tegen verzet, deze vindplaats te
identificeren, met de bij TACITUS genoemde vesting van Marbod. Het
gevonden materiaal is echter zo zeer een voortzetting van de vondsten
van Stradonitz, dat men ook zou kunnen denken aan de mogelijkheid,
dat de bewoners van de Hradischt van Stradonitz, opgejaagd door
de Markomannen, zich 50 km oostelijk neerzetten op de Pichora bij
Dobrichov. KOSSINNA en ALMGREN laten het echter voorkomen, alsof
deze voorwerpen afkomstig zijn van de Markomannen en dus Germaans. En daar hier zeer merkwaardige fibulae van laat-La Tènevorm gevonden werden, uit welke latere, in Germanie frequente fibulae
zich schijnen te hebben ontwikkeld, kwamen zij tot de conclusie, dat
die fibula-typen derhalve Germaans zijn. Na het voorafgaande is het
echter duidelijk, dat deze conclusie op zijn minst voorbarig is. Voor
en na 60 v.C. woonden in Bohemen Boii en wij kunnen moeilijk aannemen, dat met de inval der Markomannen plotseling alle Boii en hun
cultuur uit Bohemen verdwenen zijn. Dan zouden wij immers moeten
aannemen, dat de Markomannen die vreemde cultuur meteen overnamen en voortzetten op de Pichora. Bovendien herinneren wij aan
de boven (pag. 51 ) besproken tekst van TACITUS betreffende provinciaal-Romeinse negotiatores in het oppidum van Marbod. ALMGREN
tracht nu ook, ondanks de door ons gewraakte uitdrukking „böhmische
und andere germanische Funde" een middenweg te bewandelen door
n
) Kovrig herinnert aan het drukke verkeer tussen Taurisci en Boli in Bohemen
in de Ie eeuw n.C. ter verklaring van de aanwezigheid van Norisch-Pannonische
fibulae in Bohemen (pag. 109 e.V.).
ж) Kossinna I.e. pag. 150 e.v. en bij Almgren I.e. pag. V.
81
) Almgren, Markomannenreich pag. 273.
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voor de onderhavige cultuur aan te nemen een vermenging van provinciaal-Romeinse, Keltische en oud-Germaanse bestanddelen. Met dit
uitgangspunt kunnen wij ons beter verenigen 8 2 ), al zal het moeilijk
vallen, de oud-Germaanse bestanddelen aan te tonen. Mogen wij
trouwens a priori van de kunstnijverheid van een rusteloos zwervend
volk als de Markomannen waren wel veel verwachten ?
Wij zullen derhalve bij volksverhuizingen steeds rekening moeten
houden met de mogelijkheid, dat de aankomende stam op de nieuwe
woonplaats een gedeelte van de oorspronkelijke bevolking aantreft.
E. RADEMACHER merkt op, dat ook aan de Rijn bij het opdringen van
de Germanen ter plaatse Kelten achterbleven 83 ) en BRUNSTING 8 4 )
wijst op hetzelfde verschijnsel bij de Chatten in Hessen. Hoezeer dan
de Germanen gekeltiseerd worden, dat leert ons de geschiedenis van
Noord- en Oost-Gallië bij het begin van onze jaartelling 85 ).
Statistieken.
Ook bij de studie van de geschiedenis der fibulae hebben statistieken
een rol gespeeld, zij het dan meer in algemene bewoordingen. Waar
een bepaald fibulatype het meest voorkomt, daar zou het vervaardigd
zijn. Komt nu zekere vorm in ongeveer gelijke hoeveelheid op verschillende plaatsen voor, dan ontstaat een grote moeilijkheid : daarom
wist ALMGREN niet goed raad met de ogenfibulae, die volgens hem
even talrijk zijn op Noord-Europees als op provinciaal-Romeins gebied 8 6 ). De „vroegste" vorm der ogenfibulae echter zou in de Romeinse provincies zelden voorkomen, wat weer een aanwijzing zou zijn
voor Germaanse oorsprong. KIEKEBUSCH berekende voor dit type uit
ALMGREN'S opgaven de verhouding van de provinciaal-Romeinse exemplaren tot die uit Noord-Europa als 1:5 en voegde hier aan toe :
„Nun liesse sich Almgrens Liste heute ohne Schwierigkeit nicht un82

) Daartegenover staat min of meer de uitlating van Eggers I.e. : „In Böhmen
liegt der Höhepunkt des Imports In der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts".
Μ
) Rademacher, Chronologie pag. 194 e.v. en 248.
84
) Brunsting pag. 207, waarmede ν. Petrikovits het weliswaar niet eens is (B.J.
142, 1937, pag. 365).
86
) Vlak voor het ter perse gaan van dit werk kreeg ik nog in handen Schulz,
Thüringen, waarin Ik op pag. 17 het volgende aantrof : „Jedenfalls müssen wir mit
alteinheimischen Bevölkerungsbestandteilen rechnen, keltischen und auch vorkeltischen, die Mitteldeutschland weiter besiedelten . . . Dass gerade eine Handwerkerbevölkerung, Bronzegiesser und Töpfer, mit keltischer Schulung weiter tätig war,
habe ich an anderer Stelle gezeigt". Deze laatste bron : „Keltische Bevölkerung
und keltisches Gewerbe in Mitteldeutschland", Tagungsbericht des Anthropologen'
kongresses Köln 1927, kon Ik niet meer raadplegen.
*>) L.c. pag. 118.
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erheblich erweitern ; ob das Verhältnis dadurch ein anderes würde,
scheint mir jedoch mehr als fraglich zu sein" 8 7 ). Een gewaagde profetie ! FRISCHBIER spreekt van „das botanische Prinzip, wonach eine
Art dort entstanden ist, wo sie die dichteste Besiedelung zeigt oder
•— seien wir noch exakter — wo die ältesten Individuen am häufigsten
vorkommen" 88 ). Archaeologie is echter geen botanie, fibulae kunnen
door kooplieden, soldaten en trekkende stammen overgebracht zijn.
Niettemin berusten ook op statistische gegevens, op een grotere of
geringere frequentie van een bepaald detail in een bepaalde streek,
de onderscheidingen van FRISCHBIER tussen Keltische en Germaanse
smaak en psyche.
En toch waren de bovengenoemde studies van WILLERS over het
bronzen vaatwerk reeds in 1901 en 1907 verschenen, voor ons onderwerp zo instructief. Van de messing „emmers" van het Hemmoortype
is thans het volgende bekend : zoals WILLERS voor het eerst aantoonde (en sindsdien niet kon worden weerlegd), werd dit vaatwerk
vervaardigd in de Romeinse provincie Beneden-Germanië en wel in
de buurt van Gressenich bij Aken, waar het benodigde kalmei voorkomt. Thans zijn in het geheel 124 exemplaren gevonden, waarvan
slechts 24 in Romeinse provincies, alle overigen in Noord-Europa 89 ).
Dit is ongeveer dezelfde verhouding als bij de bovengenoemde
„vroegste" vorm van de ogenfibulae, waaruit echter het tegenovergestelde werd geconcludeerd I
Men vergete ook niet, dat bronzen vaatwerk niet zo gemakkelijk
aan de aandacht ontgaat als fibulae. Hoeveel fibulae liggen niet verborgen in de grond, in musea en bij particulieren, niet gepubliceerd
en onbekend. Bovendien werd en wordt niet overal van opgravingen
en van publicatie van het archaeologisch materiaal evenveel werk gemaakt. In de literatuur is onze Nijmeegse fibulae-collectie onbekend.
ALMGREN bezocht Nijmegen vóór 1897, toen de collectie-Kam nog niet
bestond, welke meer dan de helft van ons fibulaemateriaal bevat,
terwijl ook de verzameling van de Gemeente Nijmegen sindsdien aanzienlijk is toegenomen. Enige voorbeelden moge ik noemen : uit Nijmegen vermeldt ALMGREN aan vroege ogenfibulae (PI. VIII 1-12)
5 stuks, thans zijn er 72; van varianten (PI. VIII 31-32 en 34-35)
één exemplaar uit geheel Nederland (nl. uit Vechten), terwijl Nijmegen er thans 8 of 9 heeft ; van de draadfibulae met in doorsnede
e7

) Kiekebusch, Augenfibel pag. 69.
e») L.C. pag. 22.
8e
) Werner, Eimer pag. 395 e.w.

59
driehoekige en bandvormige beugel (PI. XIII) zegt ALMGREN, dat zij
„nur ganz vereinzelt" aan de Rijn voorkomen, nog het talrijkst bij
Vechten en Neuss, maar Nijmegen heeft er thans 64 met driehoekige
beugel en 88 met bandvormige.
Na de eerste druk van ALMGREN'S fibulaestudie van 1897 worden
Nijmeegse fibulae zelden in de literatuur genoemd, evenmin in „Nachwort und Ergänzungen zur zweiten Auflage" van ALMGREN'S werk,
van 1923, dat overigens een ongewijzigde herdruk is van de eerste
uitgave.
Het hier te publiceren aantal fibulae, reeds enige tientallen van jaren
in musea bewaard, moge dan ook aantonen, dat de tijd voor enigszins
betrouwbare statistieken van fibulae nog niet gekomen was, en ook
nog wel niet gekomen zal zijn, daar dergelijke verrassingen ons wellicht ook van elders wachten.
Keltische oorsprong der fibulae.
Over één ding zijn allen het eens, namelijk over het feit, dat de
vroeg-Romeinse beugelfibulae zich ontwikkeld hebben uit die fibulae,
die deel uitmaakten van de Keltische La Tène-cultuur.
Reeds ALMGREN ging in 1897 uit van dit beginsel en schrijft (pag. 2) :
„Wahrscheinlich alle ältesten Fibelformen römischer Zeit, sicher
wenigstens alle nordeuropäischen, schliessen sich unmittelbar an die
Spät-la Tène-Fibeln an. Und zwar stammen sie alle — mit Ausnahme
einer einzigen provinzialrömischen Serie — von derjenigen Klasse der
Spät-la Tène-Fibeln ab, die von der einfachsten Mittel-la TèneForm 9 0 ) ausgeht." De provinciaal-Romeinse serie, die hij uitzondert,
leidt hij af van de La Tène-fibulae met twee knoppen (pag. 109).
Hetzelfde bedoelt KOSSINNA waar hij schrijft : „Alle diese germanischen Fibeln gehen in ihrem letzten, tiefsten Grunde auf Formen
zurück, die längst vor der Römerzeit in Mitteleuropa fest geprägt
waren" 8 1 ) .
En niet anders zag FRISCHBIER de ontwikkeling, waar hij (pag. 8)
betoogt, dat wij in de midden-La Tène-tijd een dikke streep kunnen
zetten onder de geschiedenis der fibulae tot dan toe, omdat in die tijd
met de allereenvoudigste midden-La Tène-fibula 9 0 ) de fibulaegeschiedenis van voren af aan begint. Ook hij leidt dan weer verscheidene vroeg-Romeinse fibulae van Keltische laat-La Tène-fibulae af.
Dezelfde opvatting vinden wij weer terug in de jongste monographie
в«) PI. II 2 en 3.
) L.c. pag. 157.
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over fibulae, de studie van EXNER over de emailfibulae, die schrijft :
„Alle provinzialrömischen Bügelfibeln sind nur unter gelegentlicher
Beeinflussung durch äussere Elemente im wesentlichen aus den jeweils
bodenständigen Latèneformen heraus entstanden" (verwijzend naar
TISCHLER, COLLINGWOOD en KOVRIG) en hij voegt hier nog aan toe :
„und die Emailfibeln fügen sich diesem Entwicklungsgang vollkommen
ein" (pag. 49).
Bij het begin van de Romeinse tijd bezaten de Kelten dus een reeds
eeuwen oude traditie van bronstechniek en van de fabricage van fibulae, die over geheel midden-Europa en Engeland verspreid gevonden
werden, ja nog ver buiten het Keltische gebied, zowel tot in Skandinavië als in Rusland 9 2 ). Een werkplaats, waar fibulae vervaardigd
werden, is teruggevonden op de Mont-Beuvray (Bibracte, bewoond
tot 5 V.C.), en Pic en DÉCHELETTE nemen aan, dat ook op de Hra-

discht van Stradonitz (bezet tot 10 v.C.) fibulae werden vervaardigd 9 3 ). KOVRIG (pag. 115) beschouwt Siscia (Sissek in Kroatië) als
een fabricatiecentrum van Aucissafibulae. Ook in Engeland heeft men
werkplaatsen kunnen aanwijzen, o.a. van de trompetfibulae. Emailfibulae werden zeer zeker vervaardigd in de vermaarde werkplaatsen
bij de Villa van Anthée in België. EXNER vermoedt werkplaatsen bij
Hedderheim en bij Mainz (pag. 41 e.v.) M).
Is het nu redelijk aan te nemen, dat een ander volk, i.e. de Germanen, die techniek en fabricage plotseling overnam en de ontwikkeling der typen zonder meer voortzette ? Tegenover de Romeinen heeft
de Keltische bronstechniek zich in ieder geval gehandhaafd. Kortgeleden schreef nog EVELEIN bij zijn behandeling van de bronzen armbeursjes : „Sie gehören derselben aus der einheimisch-keltischen
Bronzeindustrie stammenden Gruppe an wie viele Gewandnadeln. W i e
diese sind sie uns zugleich ein Beweis des kräftigen Weiterlebens der
einheimischen Kltur auch unter der römischen Herrschaft" 95 ).
Germaanse fibulaefabricage.
Daartegenover staat, dat van Germaanse fibulaefabricage in de
tweede helft van het laatste millennium v.C. geen sprake is. Na de
bronstijd is in de Germaanse cultuur een merkwaardig verval ingetreden. De machtige rijken der Kelten hadden, aldus BuRSCH, als een
98
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Déchelette, Manuel pag. 921 e.v. ; Byvanck, Voorgeschiedenis pag. 42 e.w.
Pk, Hradischt kol. 35 en Déchelette, Mont Beuvray pag. 138.
Vgl. nog Schumacher, Siedelungsgesch., pag. 276 e.v.
Evelein, Börsenarmringe pag. 111.
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gordel het Germaanse gebied afgesloten en de Kelten verontrustten
de Germanen aan alle kanten. Na de 4e eeuw v.C. begonnen de Germanen wel weer het gebied der Kelten te beperken, maar toch maakte
de Germaanse cultuur in die tijd, juist omdat zij rondom door Kelten
werd ingesloten, een geweldige achteruitgang door, vergeleken bij de
bronscultuur, wat eerst veranderde in de tijd van de volksverhuizing 0 6 ).
Wij willen en kunnen er ons niet aan wagen, uiteen te zetten, hoe
het gedurende de eeuwen rond Christus' geboorte gesteld was met
de Germaanse bronstechniek. Wel kunnen wij zeggen, dat er nog
steeds grote onenigheid bestaat over de vraag, wat van de in Germanie
gevonden bronsproducten nu eigenlijk Germaans, wat Italisch en wat
Keltisch is, om van andere invloeden nog te zwijgen. De Germanen
voerden niet slechts munten en wijn in, zoals TACITUS ons wil doen
geloven 9 7 ). Zij hebben waardering gehad voor het bronzen vaatwerk
en het in grote hoeveelheden ingevoerd, en niet minder voor de fibulae,
die zij gedurende eeuwen zelf niet hadden vervaardigd. Ons interesseert nu in het bijzonder de vraag, in hoeverre die fibulae, die men
voor Germaans heeft verklaard, werkelijk fabricaat van Germanen
waren. Wij kunnen de vraag nog preciseren : hebben de Germanen
het vervaardigen van fibulae zelf ter hand genomen, en, zo ja, op
welk tijdstip en bij welke typen en hoe heeft zich dat proces afgespeeld 7 Wij kunnen ons wel voorstellen, dat men het ondernomen
heeft, de aanvankelijk geïmporteerde fibulae na te maken en aan locale
smaak aan te passen. Toch is het merkwaardig, dat men dan daarbij
van de oorspronkelijke vormen zo weinig is afgeweken, ja zelfs, dat
de „Germaanse" exemplaren een aan de provinciaal-Romeinse volkomen parallele ontwikkeling doormaakten. KOSSINNA heeft op de
parallele ontwikkeling van details bij verschillende „Germaanse" typen
gewezen 9 8 ), maar, gelijk wij bij de behandeling der typen zullen zien,
doen dezelfde verschijnselen zich bij de provinciaal-Romeinse vormen
voor. Dit brengt ons er toe, aan te nemen, dat er in een of andere
vorm nauw contact moet hebben blijven bestaan met de Keltische
fibulae-industrie.
Ligt het dan niet voor de hand, alle „Germaanse" fibulae zonder
meer voor import uit de Romeinse provincie te verklaren? Hiertegen
verzet zich een bezwaar, dat reeds ALMGREN terecht heeft naar voren
ββ

) Bursch, Europa pag. 17.
) Tac. Germ. 5 en 23 ; vgl. Ekholm, Röm.-genn. Handel pag. 49.
β8
) Lx. pag. 158-161.
β7
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gebracht : het geval doet zich namelijk voor, dat niet alle fibulatypen
gelijkelijk over geheel Germanie verbreid zijn, maar dat soms een bepaald type in deze, een ander type in gene streek zo niet uitsluitend,
dan toch opvallend frequent voorkomt, zodat men wel van locale typen
kan spreken. Wanneer zij nu geïmporteerd waren, zou men moeten
aannemen, dat een fibulaewerkplaats in de Romeinse provincie voor
verschillende Germaanse streken of stammen ook verschillende fibulatypen vervaardigde, uitsluitend voor export. Dit zou, volgens ALMGREN
(pag. 116), „für diese Zeit vollständig moderne Handelsverhältnisse
voraussetzen". Dit laatste bezwaar spreekt niet zo sterk meer tot ons,
nu EKHOLM kan schrijven : „Die W o r t e Guglielmo Perreros, dass wir
uns den römischen Staat niemals genug modern denken können, kann
man vielleicht, was die ökonomischen Verhältnisse betrifft, während
der Kaiserzeit für grosse Gebiete unseres ganzen Weltteils gelten
lassen" 99),
Maar daarmede is het bezwaar van ALMGREN toch nog niet uit
de weg geruimd. Het zou ook kunnen zijn, dat een werkplaats, waar
alleen een bepaald type vervaardigd werd, de ene Germaanse streek
tot afzetgebied had, een andere werkplaats een andere streek. Dat
soms alleen voor export gewerkt werd, moet men tegenwoordig vaker
aannemen.
Intussen wijst de reeds besproken tekst van TACITUS (Ann. II 62)
nog op een andere mogelijkheid : zoals ambachtslieden uit Romeinse
provincies werkten bij de Markomannen, zo is het mogelijk, dat
andere Keltische bronsbewerkers elders bij Germaanse stammen werk
zochten en vonden, zonder daarom alle contact met de vaderlandse
industrie te verliezen. Ook in de Romeinse provincies moet men een
nauwe samenwerking tussen de verschillende fibulaewerkplaatsen
aannemen, daar de vormen op verschillende vindplaatsen in vele opzichten treffende gelijkenis vertonen. Een dergelijke samenwerking
tussen de werkplaatsen van de terra sigillata-industrie is bekend, bestaande o.a. in het overnemen van instrumenten en de uitwisseling
van geschoolde arbeiders 1 0 0 ). Z o kunnen wij ons voorstellen, dat,
gelijk bij de Markomannen, ook elders bij Germaanse stammen Keltische fabrikanten werkten in nauw contact met de provinciaalRomeinse fibulaefabricage.
In midden-Zweden, te Jättened bij Falköping in Vestergötland,
werden vijf onvoltooide laat-La Tène-fibulae gevonden 1 0 1 ). Deze
w

) Lx. pag. 98. 100 ) Exner, Emailfibeln pag. 43.
) Almgren, Nordeuropäische Fibelformen pag. 3 en 117, afb. 8.
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interessante vondst bewijst inderdaad, dat reeds in de laat-La Tènetijd fibulae van een overigens ver verspreid type in een zo noordelijke streek werden vervaardigd. Maar zij bewijst nog niet, dat daar
Germanen aan het werk waren. Wij herinneren aan het begin van
de Noordse bronstijd, ruim 1500 jaar vroeger: ook toen trokken
reizende kooplieden en bronsbewerkers naar het Noorden en verkochten hun kunstproducten aan de inheemse bevolking. De koffer
van een reizenden bronssmid werd met inhoud gevonden in Pommeren 102 ) . Zo kan het ook in de La Tène-tijd gegaan zijn en een
Keltische fibulaefabrikant kan op zijn reis door het hoge Noorden
daar gestorven en met zijn gereedschap begraven zijn.
Het komt mij voor, dat wij met al deze mogelijkheden rekening
hebben te houden, voordat wij er aan toe zijn aan te nemen, dat de
Germanen de Keltische fibulaefabricage overnamen en deze zonder
schokken in de typologische ontwikkeling voortzetten. Er spreekt
een zekere beperktheid van visie uit, wanneer men als enige mogelijke oplossing voor de aanwezigheid van bepaalde fibulaetypen in
Germanie zonder meer Germaanse fabricage aanneemt en andere
mogelijkheden buiten beschouwing laat. Het was minder juist van
ALMGREN, KossiNNA en anderen, dat men er zich geen rekenschap
van heeft gegeven, dat alle fibulae van de Romeinse tijd, in het bijzonder de vroeg-Romeinse beugelfibulae, een onmiskenbare eenheid
vormen in techniek en ontwikkeling en dat men de op Germaans
gebied gevonden fibulae niet mag scheiden van de provinciaalRomeinse.
In Dl. II en III zullen wij ruimschoots gelegenheid hebben om dit
thema in bijzonderheden uit te werken.
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) Bursch, Europa pag. 15 e.V., waar de koffer met inhoud is afgebeeld»
Byvanck, Voorgeschiedenis pag. 149.
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Besluit.
In het voorafgaande hebben wij getracht, stelling te nemen in enige
fundamentele vraagstukken, waarvan men zich terdege rekenschap
dient te geven, alvorens men er toe overgaat, aan de fibulae ethnologische conclusies te verbinden. Bij de bespreking van de afzonderlijke typen zullen wij meer in bijzonderheden treden. Maar dit is wel
reeds duidelijk geworden, dat wij ons niet te veel mogen voorstellen
van de resultaten, die dat onderzoek zal opleveren voor onze kennis
omtrent de bewoners van Nijmegen in de Romeinse tijd. Daar wij
op dat onderzoek thans niet willen vooruitlopen, bewaren wij ook
een bespreking van onze huidige kennis daaromtrent liever tot'de
eindconclusie van het gehele werk. Hem, die zich reeds thans daarvan
op de hoogte wil stellen, verwijzen wij naar BRUNSTING pag. 202 e . w .
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De eerste kolom bevat de kataloognummers van deze publicatie.
De tweede kolom geeft de inventarisnummers
verzamelingen.

van de verschillende

Kam = eigendom van het Rijk en bewaard in het Rijksmuseum G. M. Kam
te Nijmegen ; de fibulae van deze verzameling ontlenen haar inventarisnummer aan deze kataloog.
Gem. = eigendom van de Gemeente Nijmegen, eveneens zich bevindend
in het Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen.
Leiden = bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden ; wanneer
de inventarisnummers niet meer leesbaar zijn op de voorwerpen, wordt het
daarop eveneens aangegeven kataloognummer vermeld (E III).
C.C. = eigendom van en bewaard in het St. Canisiuscollege te Nijmegen.
R.K.U. = eigendom van de R.K. Universiteit te Nijmegen, bewaard in
het archaeologisch museum der Universiteit.
All. Piers. = bewaard in het Allard Pierson Museum te Amsterdam,
archaeologisch museum der Universiteit van Amsterdam.
Copray = uit de antiekhandel, nu eigendom van Dr. Th. Copray te
Tilburg.
Versteegen = eigendom van Gebr. Versteegen te Nijmegen.
Bmnsting = eigendom van Dr. H. Brunsting te Groningen.
Smits = eigendom van dhr. G. B. Smits, aannemer te Nijmegen.
De derde kolom geeft de vindplaatsen in en bij Nijmegen, voorzover deze zijn overgeleverd.
Voor de vindplaats Hunerberg zie pag. 19 e.V., voor Hees en W a a l
zie pag. 20 e.v.
Bijzonder vroeg materiaal levert de zanderij achter het aan de Berg
en Dalse weg gelegen „Zwaantje", op het Kopse veld, ten Zuidwesten
van het Oppidum. Het merendeel van de daar gevonden fibulae is
afkomstig van de nog niet gepubliceerde opgravingen ter plaatse door
Holwerda in 1937 (zie pag. 79, noot 32).
5
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De graf velden O, S en C C behoren tot het grote complex van grafvelden tussen de Berg en Dalse weg en Batavierenweg, te dateren in
de 1ste eeuw n.C. tot ± 70. Het graf veld O wordt begrensd door de
Hugo de Grootstraat, Barbarossastraat, Pater Brugmanstraat en Jan
van Goyenstraat. Het wordt als het oudste beschouwd en gedateerd
vanaf het tweede decennium * ). Het graf veld S wordt begrensd door
de Pater Brugmanstraat, Jan van Goyenstraat, Museum Kamstraat en
Berg en Dalse weg ; in het zuidelijk gedeelte echter, aan de Berg en
Dalse weg, werden geen vondsten gedaan. Grafveld C C ligt op het
terrein van het St. Canisiuscollege aan de Museum Kamstraat, door
Vermeulen gedateerd 25 П.С.-65 n . C , zie boven pag. 21; wanneer
fibulae van de verzameling CC van dit grafveld afkomstig zijn, wordt
in de derde kolom het graf (of schervenkuil) van dit grafveld vermeld
volgens de publicatie van Vermeulen, Grafveld Hunnerberg.
Met Oppidum wordt bedoeld de door Holwerda „Oppidum Batavorum" genoemde burcht op de Kopse Hof. De meesten der hier ge
vonden fibulae zijn afgebeeld O M R O L 12, 1931 PI. XV. Het graf
veld KKH is ten Zuidoosten daarvan gelegen aan de Ubbergse veld
weg. Hier werden vooral voorwerpen gevonden uit de tijd van het
verblijf alhier van het 10de legioen (70-104 n . C ) . Waarschijnlijk heeft
dit grafveld dan ook hiertoe behoord. Er is echter ook zeer vroeg
aardewerk g e v o n d e n 2 ) .
Ulpia Noviomagus is de Romeiris-Bataafse stad ter plaatse van het
tegenwoordige westen van Nijmegen, ten Noorden van de Biezenstraat, van kort na 70 n.C. tot 240 n.C. Hiertoe behoort ook de vind
plaats de „Winseling".
Met de vindplaats .JClokkenberg" is bedoeld het terrein van het
Internaat van de Chr. Normaalschool aan de Ubbergse veldweg, „De
Klokkenberg", even ten Oosten van het terrein van de castra.
Met (Guyot) wordt aangegeven, dat de fibula afkomstig is van de
verzameling Guyot, waarover boven pag. 17 e.v.
In de vijfde kolom vindt men de indeling in groepen en de onder
verdeling daarvan naar details (zie pag. 28 e.V.). Verder worden hier
beschadigingen, soms ook op de afbeeldingen onzichtbare details mede
gedeeld, voornamelijk betreffende veerrol en naaldhouder. Bij zeer
vele fibulae ontbreekt de naald geheel of gedeeltelijk, ook de naald1
2

) Vermeulen pag. 221 en 264.
) Evelein, Gids pag. 43; Vermeulen pag. 221; Brunsting pag. 3 te exclusief.
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schede is vaak beschadigd : deze bijzonderheden zijn niet voor iedere
fibula afzonderlijk vermeld, evenmin de vrijwel bij alle fibulae voorkomende lichte oxydatie ; alleen sterke oxydatie wordt aangegeven.
In deze kolom heb ik gebruik gemaakt van de volgende afkortingen :
afgebi. = afgebroken en ontbreekt
bandv. = bandvotmig
besch. = beschadigd
bovendr. = bovendraads
bijgev. = bijgevoegd
bijz. = bijzonderheden -(heid)
doorsn. = doorsnede
drieh. = driehoekig
dwarsb. = dwarsbalk
ex. = exemplaar
ged. = gedeeltelijk
geox. = geoxydeerd
geprof. = geprofileerd
grotend. = voor het grootste gedeelte
hor. = horizontaal
hulssch. = hulsscharnier
lì. = links
m. = met
naaldh. = naaldhouder
onderdr. = onderdraads

ontbr. = ontbreekt
orn. = ornament
prof. = profilering
ie. = rechts
rechth. = rechthoekig
ruitv. = ruitvormig
schamierh. = scharnierhuls
scharnierst. = scharnierstift
spandr. = spandraad
spir. dr. = spiraaldraad
steuna. = steunarm (-en)
steunpl. = steunplaat
uitst. = uitsteeksel
verm. = vermoedelijk
vert. = vertikaal
vierk. = vierkant
wa.sch. = wangenschamier
weersz. = weerszijden
wind. = windingen
wschl. = waarschijnlijk

De voetnoten van de Kataloog hebben een eigen nummering, waarheen
ook telkens verwezen wordt.
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Inv. nr.

Vindplaats

VOOR-ROMEINSE TIJD

Afb.

1. Praehistorische fibulae
Kam 1

I1

Kam 2

I 2

Gem. E IV 101
Kam 3

Hunerberg 3 )

I 5
I 3

Kam 4
Kam 5

Hees

I 4

Kam
Kam
Kam
Kam

Hees *)

I
I
I
I

Kam 10

Hees

I 10

Kam 11

Waal 5 )

I 11

6
7
8
9

7
6
8
9

Leiden NS 279
Gem. E IV 13

Waal
(Guyot)

II 1
II 2

Gem. E IV 102
Gem. E IV 120

Hunerberg e )
Huijgensweg 7 )

II 3

Kam 12

Eenvoudige boog fibula ; geox., ora. onzichtbaar.
Slangfibula ; naald afgebr. ; lljnom. op
de schijf.
Bootfibula met korte naaldh.
Bootfibula met lange voet ; lljnom. op
de beugel.
Bootfibula met lijnom. op de beugel.
Bootfibula als nr. 5, zonder ora. op de
beugel.
Bloedzuigerfibula.
Kleine bloedzuigerfibula.
Brilfibula met twee spiralen.
Brilfibula met vier spiralen ; van naald
en naaldh. slechts stompjes over.
Brilfibula ? Van naald en naaldh. niets
meer te bespeuren.
Certosafibula.
2. Vroeg- en midden- La Tcnefibulae
Bovendr. vroeg- La Tène-fibula.
Midden- La Tène-fibula ; spandr. bij reparatie verschoven ?
Midden- La Tène-fibula.
Fragra, van midden- La Tène-fibula. Re.
helft veerrol en voet afgebr. ; geox.
Fragm. van midden- La Tène-fibula. Re.
helft veerrol en voet afgebr.

VROEG-ROMEINSE TIJD
3. Nauheimse fibulae
Kam 13

II 4

Kam 14

II 5

Kam 15

3
)
4
)
e

Hor. breuk in de beugel ; naaldh. ontbr.
grotend.
Naaldh. ontbr., zijkanten aangevreten,
zwart gebrand.
Nauheimse fibula ? Geheel gladde beugel ; veerrol geheel verb.

Verslag 1897 met PI. I 4.
Versteegen beweert, deze fibula zelf opgegraven te hebben.
) Bi) de spoorbrug gevonden.
0
) Verslag 1897.
T
) Verslag 1916, pag. 6, I 1.
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Ιαν. nr.

Gem. E IV 81
Gem. E IV 36 s
Leiden e
Kam 16

Alb.

8

Hunerberg )

II 6
II 7

V3

lio30

Leiden e 1931/з826

Oppidum

Kam 17
Kam 18

II 8

Kam 19
Kam 20

4. Kapfibulae
A. Met kleine кар
Splr. dr. ovaal.
Spir. dr. vierk. ; naaldh. en veerrol ontbr.
grotend.
Spir. dr. rond, overigens als nr. 21.
Spir. dr. bijna band v., overigens als
nr. 21.
Geox. ; spir. dr. rond ; naaldh. gesloten 7
Vgl. OMROL 12, 1931. PI. XV, 11.
Zeer geox. ; voetpunt en naaldh. ontbr.
Variant van deze serie : de кар is breed,
maar de hals is aanwezig. Spir. dr.
bandv.
Fragm. (beugel) van een fibula als
nr.27.
Fragm. van een fibula van deze serie ;
ronde opening in de naaldh. ?
B. Met grote kap

Gem. E IV 77

Hunerberg e )

II 9

Gem. E IV 150
Kam 21
Kam 22
Gem. E IV 245
Kam 23

3e Walstraat 1 0 )

II 10

Hunerpark 1 1 )

Gem. E IV 36 t

II 11

Spir. dr. vierk. Voetpunt en gedeelte van
naaldh. afgebr.
Splr. dr. bandv.
Als nr. 31; veerrol en naaldh. ontbr.
Als nr. 32; veerrol ontbr.
Gesloten naaldh., overigens als nr. 31.
Fragm. (voet en halve beugel) van een
fibula van deze serie. In naaldh. bijnadrieh. opening.
Varianf van deze serie : smalle en dunne
vorm, maar de beugel is niet te verdelen
in kap en hals, zoals bij serie A.
C. Beugel en voet niet onderscheiden

Gem. E IV 149
Kam 24

12

Huljgensweg )

II 12
II 13

Draad door veerrol gehaald. Spir. dr.
rond. In ruit gevat orn. op de kap.
Spir. dr. rond. Naaldh. gesloten.
5. Kraagfibnla

Kam 25

8

II 14

Veerrol heeft 6 wind., spir. dr. ged. rond.

) Bi) de weg naar Berg en Dal.
) Bij het afgraven van de Nieuwe Ubbergse weg, evenals nrs. 245, 258, 278.
) Bij bouw van gymnastieklokaal (nr. 14), bij St. Jorisstraat. Op deze vindplaats werd gevonden
het te Nijmegen vaak voorkomende vetglanzende zg. Bataven-aardewerk, Italiaanse en zeer
vroege Zuid-Gallische terra sigillata, vroege Belgische waar als te Haltern. Samen met deze
fibula werd gevonden nr. 405.
11
) Ook hier werd het in voetnoot 10 genoemde vroege aardewerk gevonden.
12
) Oosthoek van Ubbergse veldweg en Huijgensweg (met de potten AA 44, 45 en 46).
8

10
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Afb.

6. Vleugdfibulae

II 15
II 16

Spir. dr. rond m. 8 wind.
Spir. dr. rond m. 8 wind. Naaldh. ontbr.
bijna geheel.
Fragm. (beugel) van fibula als nr. 41.

Kam 28

II 17

Kam 29

II 18

Kam 30

II 19

Voet en naaldh. ontbr. ged. Halve huls ;
8 ged. ronde, ged. bandv. wind.
Voet ontbr. geheel. Halve huls ; 8 ronde
wind.
Variant van deze groep. Volledige huls.
De „schijf" is met de beugel vergroeid.

lav. ar

Gem. E IV 242
Kam 26

1Э

Barbarossastr. )

Kam 27

7. Schildvleugelige fibulae

8. Spiraaffibulae met hob
Kam 31
Gem. E IV 54 e

II 20
II 21

Kam 32

II 22

Gem. E IV 90
Kam 33
Kam 34
Kam 35
Gem. E IV 126
Kam 36

Hunerberg

14

)

Ubb. veldw. 1 5 )

Kam 37
Kam 38

13

Grafveld 0 1 β )

II 23
II 24

II 25
II 26

Ronde opening in de naaldh.
Geox.; linkerzijde beugel afgebr.; naaldh.
ged. afgebr. Ronde opening in de naaldh.7
Huls en naaldh. ged. verdwenen ; veerrol ontbr. Drie kleine ronde openingen in
de naaldh.
Ingelegd met niello.
De voet is aan de beugel gelijmd. In de
opening van de naaldh. een geknikt
spijltje.
Fragm. (beugel) van fibula als nr. 50.
Als nr. 51.
Naaldh. ontbr. bijna geheel.
Beugelkop achterwaarts teruggebogen,
huls versmolten, naaldh. verb. Drie ronde
openingen in naaldh.
Ongeveer als nr. 54, eveneens verb.,
ged. versmolten ; gaten in de beugel.
Mist om. op voetpunt.
Ongeveer als nr. 54, de beugel iets ster
ker geprof., maar zonder al het parelom.
Mist eveneens om. op voetpunt.

) Noordzijde van Barbarossastraat tegenover Hugo de Grootstraat, evenals nrs. 971 en 972, in een
afvalgat. Hierin overigens slechts voorwerpen uit de tijd van de legerplaats. Vgl. ook nr. 345
en 923.
14
) In een pot (B II 203) als Haltern 84 В in terra nigra
(volgens Loeschcke niet meer na Tiberius ;
vgl. Vermeulen pag. 50 en Brunsting pag. 133 1 4 0 )), gedekt met een terra nigra-bordje, ge
stempeld ATATV.
15
) Westhoek lepstraat en Ubbergse veldweg. Juist hier kwamen, naast voorwerpen uit de tijd der
legerplaats, opvallend vroege fragmenten als Italiaanse terra sigillata, vroege kruikhalzen en wrijfschaalfragmenten te voorschijn. Vgl. de zeer vroege vondsten bij het graven van de kelders van
de „Klokkenberg", aan de overkant van de Ubbergse veldweg (onze nrs. 68 en 297). Strekte het
gravencomplex van de Hunerberg zich dan toch nog verder naar het oosten uit dan tot de weste
lijke grens van de castra (vgl. Vermeulen pag. 220 e.V.)? Vgl. ook noot 42 en 85.
le
) Op deze fibula staat aangegeven 00 ; misschien geldt dit ook voor de nrs. 54 en 55.
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Afb.

Kam 39
Kam 40

II 27
II 28

Kam 41

II 29

Kam 42

II 30

Voet en naaldh. ged. afgebr.
Huls besch., veerrol ontbr. Drie ronde
openingen in naaldh.
Huls, veerrol en voet zeer besch., naaldh.
ontbr.
Drieh. opening in drieh. naaldh.
9» Gespfibulae
A. Schijf en voet nog gescheiden

Gem. E IV 47 a

III 1

Kam 76

III 2

Gem. E IV 89

III 3

Hunerberg

III 4

Gem. E IV 44
Gem. E IV 26

Libbergen 11 )

III 5

III 6

Kam 77

III 7

Gem. E IV 53
v. Buchem 1

18

„Klokkenberg" )

Voet ged. afgebr., huls besch. Ronde
schijf. Volledige huls.
Voet ged., naaldh. bijna geheel afgebr.
Ronde schijf. Halve huls. Sptr. dr. rond
m. 8 wind. In naaldh. minstens 2 ope
ningen.
Veerrol en naaldh. ontbr. ged. Ronde
schijf. Halve huls.
Geox., naaldh. ontbr. Ronde schijf. Vol'
ledige huls.
Huls besch., naaldh. bijna geheel afgebr.
Vierkante schijf. Volledige huls.
B. Schijf en voet samengegroeid
Voet ontbr. bijna geheel. Ronde schijf.
Volledige huls.
Naaldh. ged. afgebr. Ronde schijf. Vol
ledige huls.
Zeer geox. ; beugelkop afgebr. en los bijgev. ; voet ontbr. geheel. Ronde schijf.
Volledige huls.
10. Distelfibulae
Α. Schijf en voet nog gescheiden

Kam 43

17

a. Met ronde schijf
Aan weersz. van de beugel een knopje ;
de 2 openingen in de naaldh. gescheiden
door recht spijltje. Geox. en distelblad'
krans besch.

) Daar deze fibula een geschenk is van Jhr. F. J. A. Dommer van Poldersveldt, is zij verm. af
komstig van de bergen tegenover het kasteel van libbergen. Daar werden in 1826 opgravingen
verricht door W . F. J. van Genechten. De vondsten zijn terechtgekomen, samen met de vondstberichten, in het Steen te Antwerpen, Zij werden gepubliceerd door Génard, Catalogue du Musée d'Antiquités d'Anvers (3e éd., Anvers 1885 ; vgl. Verslag 1923, рад. 26, nr. 272). Hij schrijft
рад. 44 : „La plupart proviennent des fouilles faites par M. van Genechten lui-même dans les
environs de Nimègue, notamment dans les terres du château d'Ubbergen, propriété d'un de ses
parents, M. Dommer de Poldersveld de Terbruggen, qui occupait cette belle campagne." Onder
deze vondsten bevindt zich vroeg aardewerk, o.a. als Haltem 84. Verm. hangt dit grafveld
samen met het grafveld KKH.
le
) Vgl. noot 15 en 85.
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Alb.

Ill 8

Kam 44
Kam 45
Kam 46

III 9

Kam 47
Leiden NS 645
Kam 48

III 10
III И

Als nr. 61, maar 3 openingen in naaldh.,
gescheiden door geknikte spijltjes.
Als nr. 62.
b. Met vierkante schijf
In naaldh. 2 onregelmatig-rechth. ope
ningen. Huls en schijf besch. ; geox.
Als nr. 72 ; huls en voet meer besch.,
naaldh. ontbr. bijna geheel.
Als nr. 72, maar schijf en voet ontbr.
Variant van deze groep. Beugel met huls
vrijwel geheel afgebr., naaldh. zeer besch.
B. Schijf en voet samengegrodd

Kam 49

Kam 50
Kam 51

III 12
III 13

Kam 52
Kam 53

III 14

Kam 54
Kam 55
Kam 56

le

III 15

Kam 57

Grafveld S 1 «)

Kam 58

Grafveld S l e )

Kam 59

Grafveld S 2 0 )

Kam 60

Grafveld S 2 0 )

Leiden e 95/« 11

Hunerberg

III 16

a. Met ronde schijf
De nrs. 76'87 hebben aan weersz. van
de beugel een min of meer geprof. knop.
In naaldh. 2 openingen, door geknikt
spijltje gescheiden.
Als nr. 76.
Distelbladkrans ontbr. geheel. Knoppen
naast de beugel a.h.w. (nog ?) met deze
één geheel vormend. In naaldh. 2 vierk.
openingen.
Prof. van beugel en voet niet (meer)
dezelfde. In naaldh. 2 rechth. openingen.
Zwakke knopjes naast beugel.
In naaldh. een rechth. en een drieh. opening.
Zeer geox. Voet grotend. afgebr.
Voet besch. In naaldh. 2 rechth. openingen.
In naaldh. 2 rechth. en 1 bijna drieh.
opening.
In naaldh. 2 openingen, gescheiden door
geknikt spijltje.
Als nr. 84, maar distelbladkrans ontbr.
bijna geheel.
Distelbladkrans zeer besch. In naaldh.
2 openingen, gescheiden door geknikt
spijltje.
Distelbladkrans ontbr. bijna geheel ; zeer
geox. In naaldh. 3 openingen, gescheiden
door geknikte spijltjes.
Distelbladkrans en naaldh. ontbr. grotend., rechterkant van schijf besch.; re. knop
naast de beugel afgebr.

) De nrs. 84, 85, 102 en 103 bevonden zich op een kaart, waarop aan de achterkant vermeld
staat : 502 S (5 Februari, Smith) 190 7
) De nrs. 86, 87, 92 en 93 bevonden zich op een kaart, waarop aan de achterkant vermeld staat :
gevonden bij Smith 1901 voorjaar.
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Vindplaats

Atb.

Μ

Gem. E IV 83 a

Hunerberg )

Gem. E IV 83 Ь

Hunerberg )

21

Kam 61
Kam 62

Grafveld S 2 0 )

Kam 63

Grafveld S 4 0 )

C.C. 213

Graf 3722)

III 17

Kam 64

Kam 65
Kam 66
Kam 67

III 18

De ms. 89'98 missen de knop aan weersz.
van de beugel. Voet ontbr.
Huls, beugelkop en distelbladkrans ontbr.
2 rechth. openingen in naaldh.
Huls zeer besch., veerrol en distelblad'
krans ontbr., voet en naaldh. besch.
Huis en gedeelte van de beugel los bijgev. ; overige delen besch. In naaldh.
3 openingen, gescheiden door geknikte
spijltjes.
Zeer besch. door brand, huls en beugel'
kop ontbr.; voet los bijgev.; naaldh. half
afgebr.
Distelbladkrans ontbr., schijf besch. In
naaldh. 2 rechth. openingen.
Zeer geox.; schijf met distelbladkrans en
voet besch. Prof. van beugel en voet niet
(meer) dezelfde. In naaldh. 2 openingen,
gescheiden door recht spijltje.
Huls zeer besch., distelbladkrans ontbr.
geheel. Overigens als nr. 95.
Zeer besch. door brand. Kleinere vorm.
Huls met beugelkop ontbr. Klein ex. In
de naaldh. 1 rechth. opening.
b. Met vierkante schijf

Gem. E IV 99

Hunerberg

Kam 68

III 19

III 20

Kam 69
Kam 70

Grafveld S 1 9 )

Kam 71

Grafveld S 1 β )

Kam 72

III 21

Kam 73

III 22

Kam 74

III 23

Kam 75

III 24

Gem. E IV 47 b
2 1

De nrs. 99-102 hebben een „knopje" aan
weersz. van de beugel. Re. knopje ontbr.
In naaldh. 2 vierk. openingen.
In naaldh. 2 openingen, gescheiden door
geknikt spijltje.
Distelbladkrans ontbr. bijna geheel, huls
zeer besch. Overigens als nr. 100.
Distelbladkrans ontbr. In naaldh. 2 ope
ningen, gescheiden door recht spijltje.
De nrs. 103-108 missen de knopjes naast
de beugel. Distelbladkrans ontbr., schijf
besch. Overigens als nr. 102.
Zeer geox. In naaldh. 2 rechth. ope
ningen.
Zeer geox.; huls, distelbladkrans en voet
ontbr.
Huls, beugelkop, distelbladkrans en
naaldh. ontbr.
Huls, beugelkop, distelbladkrans ontbr.,
naaldh. besch. In naaldh. 2 rechth. ope
ningen.
Distelbladkr. ontbr., naaldh. bijna geheel.

) De nrs. 89 en 90 werden gevonden In een grafvaas op de Hunerberg ; welke echter die grafvaas
was, wordt niet medegedeeld.
22
) De nrs. 94, 109 en 110 lagen in urn nr. 8 van graf 37, volgens Vermeulen het graf van een
vrouw en gedateerd onder Claudius. Vermeulen houdt nr. 94 (Vermeulen nr. 213) voor een
middenvorm tussen de gespfibulae en de distelfibulae (pag. 131, type 7 ) . Ik geloof echter, dat zij
een distelfibula is, waarvan de distelbladkrans is verloren gegaan, zoals vaak voorkomt.
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Afe.

11. Rozctfibulae
Α. Met veerrol ia

hub

a. Met straalsgewijs
ingesneden
openingen in hoogste rozetcing
C C . 214
C C 215
Kam 78

Graf 3 7 « )
Graf 3 7 2 2 )

Kam 79

Grafveld S M)

IV 1

Kam 80

Kam 81
Kam 82

Gem. E IV 240

IV 4

Hunerberg

Kam 83

IV 2

Kam 84

Gem. E IV 73 a

IV 3

Hunerberg

In naaldh. 3 rechth. openingen.
Rozet besch. Overigens als nr. 109.
Veerrol en stift on tbr., rozet grotend. ;
het nog aanwezige gedeelte van rozet
later opgeplakt. In naaldh. 2 rechth. o p e '
η Ingen.
Veerrol on tbr., huls bijna geheel ; voet
los bijgev. ; ook de overige delen besch.
In naaldh. 3 rechth. openingen.
Li. helft veerrol ontbr. ; huls en naaldh.
besch. ; rozet los bijgev. In naaldh. 1 on
geveer vierk. opening.
Veerrol ontbr., huls grotend. In naaldh.
1 rechth. en 1 drleh. opening.
Van de rozet is slechts een los bijgev.
fragm. aanwezig ; huls en voet besch. In
naaldh. 3 kleine vierk. openingen.
Rozet en voet besch. In naaldh. 1 drieh.
opening.
Rozet besch. Klein ex. In naaldh. 1 drieh.
opening.
Veerrol ontbr., rozet zeer besch. Klein
ex. In naaldh. 1 rechth., waaronder 1
drieh. opening.
Rozet enigszins besch. ; bovenste helft
van naaldh. afgebr. Klein ex. In naaldh.
1 drieh. opening.
b. Met straalsgewijs ingeponste
op hoogste rozetring

C C 153

IV 5

C C 154

Graf 27

M

CC. 172

Graf 29

25

)

IV 6

CC. 193

Graf 32

2в

)

IV 8

Kam 85
Kam 86
23

Graf 27«*)
)

groefjes

Rozet en huls besch. In naaldh. 1 drieh.
opening.
Rozet en huls besch. Naaldh. als nr. 120,
maar hoger.
Rozet iets besch. In naaldh. 2 rechth.
openingen.
Voet en naaldh. ged. afgebr., rozet be
sch. Naaldh. als nr. 121.
In naaldh. 1 drieh. opening.
Rozet geox. Naaldh. als nr. 124.

) De nrs. 112, 131, 132, 146 en 157 bevonden zich op een kaart, waarop aangetekend s t a a t : allen
gevonden bij Smith voorjaar 1901.
24
) D e nrs. 120 en 121 lagen in u m nr. 5, het nr. 422 in u m nr. 6 van graf 27, door Vermeulen ge
dateerd onder Claudius.
2B
) Door Vermeulen gedateerd : waarschijnlijk eerste helft van Claudius.
2β
) De nrs. 123 en 142 behoren tot graf 32, door Vermeulen gedateerd : waarschijnlijk
Claudius.
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Kam 87

Afb.

IV 7

Kam 88

Grafveld S " )

Kam 89
Kam 90

Grafveld S )

IV 9

27

Kam 91
23

Kam 92

Grafveld S )

Kam 93

Grafveld S )

83

Kam 94
Kam 95
Gem. E IV 3
Gem. E IV 103

(Guyot)
Barbarossas tr.

Gem. E IV 104
Gem. E IV 109 a

Barbarossastr.

IV 10

Gem. E IV 109 b
Kam 96
Kam 97

CG. 194

IV 11

Graf 32 2 e )

Kam 98
Kam 99

Grafveld S a T )

Kam 100

Kam 101

2T

Grafveld S 2 3 )

Voet besch. Groefjes diep, 2 open.
Naaldh. als nr. 124.
Huis en li. helft veerrol zeer besch. In
naaldh. drieh. opening.
Rozet besch. Naaldh. als nr. 127.
Huis en veerrol ontbr. voor de helft,
naaldh. besch. ; rozet later opgeplakt. In
naaldh. 1 vierk., waaronder 1 drieh. ope
ning.
Huls besch. ; rozet later opgeplakt.
Naaldh.-openingen als nr. 129.
Veerrol ontbr. ; overige delen besch. In
naaldh. 1 drieh. opening.
Veerrol ontbr. ; huls en rozet zeer besch.
Naaldh.-openingen als nr. 129.
Huls en rozet besch. ; rozet later opge
plakt. Ongeveer vlerk, opening In de
naaldh.
Naaldh. ontbr. grotend., alle overige
delen besch.
Zeer besch., voet ontbr. bijna geheel.
Weinig besch. In naaldh. 1 drieh. ope
ning.
Geox. In naaldh. 1 drieh. opening.
Rozet besch., breuk in huls. Naaldh.openingen als nr. 129.
Huls en onderkant voet besch. ; naaldh.
zeer besch.
Geox. ; rozet later opgeplakt. Zwakke
onduidelijke prof. op rozetríngen 7
Naaldh.-openingen als nr. 129.
Huls besch. ; rozet later opgeplakt. Volkomen gelijk aan nr. 140.
с Zonder insnijdingen of profilering op
rozetríngen
Rozet zeer besch., voet en naaldh. ged.
afgebr. In naaldh. 1 drieh. opening.
Geox., rozet onderaan besch. en later
opgeplakt. Naaldh.-openingen als nr. 129.
Veerrol ontbr. geheel, huls grotend. In
naaldh. 1 drieh. opening.
Veerrol ontbr., huls en rozet zeer besch.;
rozet later opgeplakt. Naaldh. als nr. 144.
d. Rozet ontbreekt
Zeer besch. Naaldh.-openingen als nr.
129.

) De nrs. 127, 128, 144, 158 en 159 bevonden zich op een kaart, waarop aangetekend staat 507 S
(5 Juli Smith) 1902.
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Afb.

Voet ontbr., huls en schijf besch.
Huls besch. Naaldh.openingen als nr.
129.
Naaldh.-openingen als nr. 129.
Huls en naaldh. zeer besch.
Huls besch. In naaldh. 1 drieh. opening.
Als nr. 151.
Als nr. 151.
Klein restant van rozet nog aanwezig. In
naaldh. 3 vierk. openingen.
Huls besch. In naaldh. 3 rechth. ope
ningen.
Huls besch., naaldh. grotend. afgebr.
Huls besch., schijf gescheurd. In naaldh.
1 drieh. opening. Kleiner ex.

Kam 102
Kam 103
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Gem.

104
105
106
107
108
E IV 2

(Guyot)

Gem. E IV 241 a

Hunerberg

Gem. E IV 241 b
Kam 109

Hunerberg
Grafveld S я»)

B. Met scharnier
a. Met straalsgewijs ingesneden
openingen in hoogste rozetring
S27)

Kam 110

Grafveld

Kam 111
Gem. E IV 73 b
C C . 71
CG. 70

Grafveld S 2 T )
Hunerberg
Graf IO 2 8 )
Graf IO 2 8 )

IV 12
IV 14
IV 13

Ronde opening in kleine, bijna drieh.
naaldh.
Volkomen gelijk aan nr. 158.
Als nr. 158.
Gesloten naaldh.
Varianf: Met ruitv. schijf. Een ronde
opening in naaldh.
b. Zonder insnijdingen of profilering in
hoogste rozetring

Kam 112

IV 15

Klein ex. In naaldh. 1 ronde opening.
с. Rozet ontbreekt

Leiden NS 381

Zwart gebrand. Ronde opening in lange
smalle naaldh.
d. Varianfen

Kam 113

IV 16

Kam 114

IV 17

Kam 115

IV 18

Zeer geox., rozet ontbr. Smalle naaldh.
geheel gesloten.
Naaldh. ontbr. bijna geheel. Rozet is
overbodig.
Rozet ingedrukt en besch. Wa.sch. Geen
opening in vrij korte en smalle naaldh.
12. Haakfibulac
A. Lange exemplaren zonder huls

Kam 116
28

VI

Voetpunt afgebr. ; hoge smalle naaldh.
met talrijke kleine vierk. openingen is,

) De nrs. 161, 162 en 992 lagen in um nr. 1 van graf 10 (Vermeulen PI. XII), door Vermeulen
gedateerd : waarschijnlijk eerste helft van regeering van Tiberius.
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Kam 117
V 2

Kam 118
Kam 119

V 3
V 4
V 5

Kam 120
Kam 121
Kam 122
Kam 123

Hunerberg

V 6

op papiertje geplakt, later bijgev. De
nrs. 16S-174 hebben, voor zover aanwezig, een ronde spir. dr. met 8 wind.
Geheel als nr. 168. Groter gedeelte van
de voet afgebr. ; naaldh. ontbr. bijna geheel.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. zeer besch.
Veerrol en naaldh. ontbr. bijna geheel. ;
geox. Zeer kleine steuna.
Naaldh. besch.
Voetpunt afgebr., naaldh. bijna geheel.
Naaldh. ontbr. bijna geheel. Beugel zwak
vijfh. in doorsn.
Varianf : I.p.v. steuna. een halve huls.
Naaldh. gesloten. Re. helft veerrol ontbr.
B. Kortere exemplaren met huls

Kam 124

V 7

Kam 125
Kam 126

V 8

Kam 127
Kam 128

V 9

Kam 129

V 10

Kam 130
Gem. E IV 11

(Guyot)

Gem. E IV 61

Burchtstraat

V 11

Gem. E IV 165

Naaldh. grotend. afgebr., huls besch.
Beugeldoorsn. drieh.
Als nr. 176, iets korter.
Niello in driehoekjes op de beugel, die
vijfh. in doorsn. is.
Als nr. 178, maar niëllo-om. op de beugel nauwelijks meer zichtbaar.
Huls en naaldschede besch. Beugel drieh.
of ruitv. in doorsn. Op de beugel niello
in grillige figuurtjes.
Huls besch. Als nr. 178, maar slanker,
beugel niet versierd en drieh. in doorsn.
Huls besch. Als nr. 178, maar iets korter
en beugel niet versierd. In naaldh. 2 openingen, gescheiden door geknikt spijltje.
Naaldh. besch. Beugel ruitv. in doorsn.
Geen inscriptie op de huls (meer ?) te
onderscheiden.
Als nr. 183, maar zonder de versieringen
op beugel en huls (behalve de vert,
groefjes langs de zijkanten van de huls).
Fragm. (beugelkop en huls) van fibula
van deze serie.
C. Kleine exemplaren met draadvormige
beugel

186
187
188

Kam 131
Kam 132
Kam 133

V 12
V 13
V 14

a. De beugel is nog enigszins
bandvormig
Ronde spir. dr. met 6 wind.
Spir. dr. als nr. 186. Brede haak.
Spir. dr. als nr. 186, maar met neiging
tot bandvorm. Haak en steuna. eindigen
in knoppen. Geox.
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Viodplaoti

Afb.

Каш 134
Kam 135

V 15
V 16

Kam 136
Kam 137

V 17

Gem. E IV 36 q
C C . 348

Schervenk. 56 » )

V 18

Kam 138
Kam 139
Kam 140

b. Beugeldoorsnede rechthoekig of
vierkant
Ronde spir. dr. met 8 wind.
Veerrol heeft rechts 4 wind. van ronde
draad, links 3 wind. van bandv. draad.
Haak afgebr. Ronde spir. dr. met 8 wind.
Veerrol ontbreekt, op 1 bandv. wind. na.
Beugel breed en plat, puntig eindigend.
Veerrol ontbr. ged., geox. Ronde spir.
dr. met 8 wind. Vierk. beugeldoorsn.
Rechter steuna. afgebr. ; naaldh. besch.
Ronde spir. dr. met 6 wind.
Geox. ; naaldh. bijna geheel afgebr.
Ronde spir. dr. van б wind.
Geox. ; naaldh. grotend. afgebr., voet
verb. Ronde spir. dr. met 6 wind.
Zeer geox., voet afgebr. In beide steuna.
3 vert, groeven. Ronde spir. dr. met 6
wind.
c. Ronde

Kam 141

V 19

Kam 142

V 20

Gem. E IV 16
Gem. E IV 36 г

(Guyot)

Gem. E IV 145
Gem. E IV 178

beugeldoorsnede

Binnenste wind. van re. helft veerrol
ontbr. Ronde spir. dr. m. wschl. 8 wind.
Veerrol ontbr., haak ged. afgebr., steuna.
verb.
Ronde spir. dr. m. 6 wind.
Re. helft veerrol ontbr. grotend., naaldh.
zeer besch. Spir. dr. bandv. m. 6 wind.
Ronde spir. dr. m. 8 wind.
Zeer verb., voet ontbr. Ronde spir. dr.
m. 8 wind.
d. Varianten

V 21

Kam 143

Gem. E IV 22

(Guyot)

V 22

Van het zich op de beugelkop bevin
dende plaatje schijnt iets afgebr. te zijn.
Spir. dr. ged. bandv., ged. rond, met
8 wind. Geen steuna. (afgebr.?). Voor
kant van de beugel hol.
Re. helft veerrol ontbr., voetpunt afgebr.
m. grootste gedeelte van naaldh. ; in de
beugel een breuk. Ronde spir. dr. m. 8
wind. Boven aan de beugel (tegen steunpl. aan) een geprof. figuurtje (dierkopje
met lange oren, de snuit tegen eindpunt
van de haak ?). Voorkant van de beugel
hol (zoals bij nr. 204).
e.

Kam 144
Каш 145
3 9

V 23

Knoppenfibulae

Ronde spir. dr. van 6 wind.
Voetknop ontbr. Ronde spir. dr. van 6
wind.

) D e nrs. 194 en 1095 komen uit schervenkull 56 ; de inhoud der schervenkullen wordt door Ver
meulen gedateerd na 70 n.G
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lav. nr.

Kam 146
Kam 147
Kam 148
Leiden NS 281
R.K. U. 6

VindpIaatA

Waal
Waalbandijk

Afb.

30

)

V 24

Kam 148 a

Als nr. 206.
Als nr. 207.
Als nr. 207.
Re. helft veerrol en naaldh. ontbr.
Spir. dr. ged. rond, ged. (2 binnenste
wind, links) bandv.
Re. helft veerrol ged. afgebr., ged. verb.;
zeer geox.
13. Seccofibulae

CC.
Kam
Kam
Kam
Kam

273
149
150
151
152

Kam 153
Leiden e 1937

Graf 4831)

V 25
V 26
V 27

Zwaantje 3 2 )

V 28

Gem. E IV 166
V 29

Kam 154
Kam 155
Gem. E IV ζ
222a

Leiden e 1937

Zwaantje 3 2 )
V 30

Gem. E IV 253
Leiden e 1931/з 8272

Oppidum

Huls en li. helft veerrol ontbr.
Huls zeer besch., veerrol ontbr.
Vrijwel als nr. 214.
Voetpunt besch.
Naaldh. ged. afgebr. Overigens geheel
als nr. 216.
Drieh. opening in naaldh.
Huls besch., voet en naaldh. grotend. af
gebr.
Fragm. (beugelkop met huls) van fibula
als nr. 218.
Naaldh. grotend. afgebr., had drieh. ope
ning.
Huls en naaldh. besch. ; geoz. In naaldh.
drieh. opening.
Naaldh. ontbr. vrijwel geheel, voet
wschl. afgebr. Vorm ongeveer als nr.
220, doch kleiner.
2 verm. bij elkaar horende fragm., een
besch. huls m. besch. veerrol en een be
sch. beugel zonder voet.
Zeer klein ex. Naaldh. ontbr., voet af
gebr.
Fragm. : huls en halve beugel.
14. Boogfibulae
A. Met knop aan de haak en
geprofileerde steunplaat

GC. 98
Kam 156
30

Graf 16 M)

VI 1

Ook stift door veerrol heeft nog aan
beide uiteinden een knop. Ronde spir. dr.
met 6 wind.
Ronde spir. dr. met 6 wind. Naaldh. als
nr. 225.

De nrs. 212 en 254 zouden samen met een gesp, een ringetje en een kettinkje met lepeltje in
1912 bij de kleine scheepswerf van Beerden aan de Waalzijde gevonden zijn, dank zij het af
brokkelen van het talud van de Waalbandijk (vgl. Daniels, OMROL 8, 1927, pag. 109).
Я ) De nrs. 213, 448 en 453 werden tezamen gevonden in een niet meer bewaarde urn.
32 ί De nrs. 218a, 222a, 252a, 305a, 310a. 322a, 506a, 506b, 531a, 542a, 576a, 580 en 587 zijn
afkomstig van opgravingen ter plaatse door Holwerda in 1937.
33
) De nrs. 225 en 227 lagen in urn 7 van graf 16, door Vermeulen gedateerd onder Tiberius.
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Inv. nr.

C.C. 97

Vindplaats

Afb.

Graf 16 » J

Kam 157
Kam 158
VI 2

Kam 159
Kam 160
Kam 161
Gem. E IV 96

Hunerberg

34

)

VI 3
VI 4

Kam 162
C C . 137

Graf 25 3 5 )

Gem. E IV 71 i

Hunerberg

Gem. E IV 71 j
Gem. E IV 71 к

Hunerberg
Hunerberg

Kam 163
Kam 164
Gem. E IV 37 e
Leiden NS 127
Leiden E III 820

Waal

Leiden e 1895/4 13

Hunerberg

Gem. E IV 79

Hunerberg 0 )

VI 6

Kam 165
Gem. E IV 69 s

Gem. E IV 71 h
34
35

VI 5

Hunerberg

I Hunerberg

VI 7

Geen openingen in naaldh. Ronde splr.
dr. m. 6 wind.
Als nr. 227.
Veerrol ontbr. vrijwel geheel ; voetknop,
van de nog aanwezige tong afgeschoven,
ontbr. Naaldh. gesloten.
Ronde spir. dr. m. 6 wind. ; veerrol on
der tegen beugelkop gehecht. Gesloten
naaldh.
Ronde spir. dr. m. 6 wind. Gesloten
naaldh.
Als bij nr.231.
Re. helft van veerrol ontbr. ; knop aan
haak en op voetpunt verloren gegaan;
re. steuna. afgebr. Hoekig-ronde spir. dr.
met 6 wind. Blauwe patina. Gesloten
naaldh.
Ronde spir. dr. met 6 wind. Gesloten
naaldh.
Verb, en besch. door brand. Als bij nr.
234.
Spir. dr. ged. hoekig, m. 6 wind. Naaldh.
gesloten.
Als bij nr. 236.
Re. helft veerrol ontbr., li. helft spir. dr.
hoekig ; 6 wind. Naaldh. gesloten.
Zeer besch. en verb. Ronde spir. dr. m.
6 wind. Naaldh. gesloten.
Re. helft veerrol ontbr. Ronde spir. dr.
m. 6 wind. Naaldh. gesloten.
Geox. Naaldh. grotend. afgebr. Spir. dr.
rond (?) m. 6 wind.
Als bij nr. 240.
Spir. dr. rond m. 6 wind. Naaldh. ge
sloten.
Varianten, zonder profilering in de
steunplaat
Li. wind. worden bandv. Naaldh. ge
sloten.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond m.
6 wind. Naaldh. gesloten.
Ronde spir. dr. m. 6 wind. Naaldh. ge
sloten.
Veerrol m. haak en naaldh. ontbr. ; voetpunt afgebr.
Vari'anfen, met knoppen i.p.v.
steunarmen
Spir. rond m. 6 wind. Naaldh. gesloten.

) Op het terrein van het Wilhelmina Ziekenhuis, evenals nrs. 531, 738, 913 en 1181.
) Door Vermeulen gedateerd : waarschijnlijk Claudius.
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Vindplaats

Afb.

VI 8

Kam 166
Leiden NS 770

Spir. rond m. 6 wind. Knop aan haak
afgebr. ? Naaldh. gesloten.
Re. helft veerrol verb. Spir. dr. rond m.
6 wind. Naaldh. gesloten.
B. Zonder knop aan de haak, steunarmen
niet geprofileerd
a. Ronde beugeidoorsnede

Kam 167
Kam 168
Leiden e 1937

VI 9
32

Zwaantje )

Kam 169
R.K. U. 7

Waalbandijk3»)

VI 10
VI 11

Gem. E IV 168
Kam 170

Geheel als afb. 9. Ronde spir. dr. m. 6
wind.
Ronde spir. dr. m. 6 wind.
Voetpunt met knop los bijgev. Geheel als
nr. 252.
Voet bijna geheel, naaldh. geheel afgebr.
Onder tegen steunplaat stukje brons ge
soldeerd. Ronde spir. dr. m. 6 wind.
Spir. dr. enigszins hoekig, m. 6 wind. In
naaldh. 1 ronde opening.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.
Spir. dr. rond (?) m. 6 wind.
Versmolten en besch. fragm. (beugel).
b. Halfronde of ovale beugeidoorsnede

CG. 658

Terrein Can. Coll

Gem. E IV 80

Hunerberg β )

VI 12

Kam 171
Kam 172
Kam 173
Kam 174
Gem. E IV 37 β
Leiden E III 825
Gem. E IV 144

VI 13

Veerrol, haak en steunpl. ontbr. Naaldh.
gesloten.
Naaldh. besch. Spir. dr. rond, 2 li. wind.
bandv., m. 6 wind. Naaldh. gesloten.
Re. helft veerrol en voet m. naaldh. ont
br.; overige details niet meer te onder
scheiden.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond m.
6 wind. Naaldh. gesloten.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. ontbr.
Spir. dr. ged. bandv. ? 6 wind.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.
Ronde spir. dr. m. 6 wind. Naaldh. ge
sloten.
Veerrol ontbr., haak ged. Naaldh. ge
sloten.
Ronde spir. dr. m. 6 wind., naaldh. ge
sloten.
Spir. dr. hoeklg-rond, ged. bandv., m. 6
wind. Naaldh. gesloten.
c. Bandvormige beugel

Kam 175
Gem. E IV 37 f

Grafveld KKH

VI 14
VI 15

Voetpunt afgebr., naaldh. bijna geheel ;
details van veerrol en steunpl. niet meer
te onderscheiden.
Voetpunt afgebr., naaldh. bijna geheel.
Ronde spir. dr. m. 6 wind.
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Vindplaats

lov. ta.

Gem. E IV 218

Afe.

lupia Noviomagus

Beugelk. met veerrol afgebr. en los bljgev. ; voet met naaldh. ontbr. Spir. dr.
rond (?) m. 6 wind. Beugel zwak dríeh.
in doorsn.
С Ook schijf of kam tassen beugel en
voet ontbreekt

Gem. E IV 36 о

VI 16

Kam 176

VI 17

Kam 177

VI 18

Leiden e 1907/i 226

Hees

Leiden NS 280

Waal

All. Piers. 8 H 4 T

Grafveld М !

VI 19

Kam 178
VI 20
VI 21

Gem. E IV 43 a
Kam 179
Gem. E Г

76

Kam 180

Hunerberg β )

VI 22
VI 23

Kam 181

a. Ronde of ovale beugeldoorsnede
Voet met naaldh. afgebr. ; re. helft veer
rol ontbr. Spir. dr. rond m. 8 wind.
Spir. dr. rond m. 7 wind., naaldh. ge
sloten.
Beugel geox., naaldh. besch. Ronde spir.
dr. m. 6 wind.
Zeer geox., voet half afgebr., naaldh.
ontbr. Details niet meer te onderscheiden.
Spir. dr. rond m. 6 wind., naaldh. ge
sloten.
Spir. dr. rond m. 7 wind., naaldh. ge
sloten.
b. Bandvormige beugel
Re. helft veerrol ontbr. Vorm spir. dr.
niet te onderscheiden ; 6 wind. Naaldh.
gesloten.
Veerrol ontbr., naaldh. besch.
Dunne, ronde spir. dr. In naaldh. 1 ronde
opening.
Geox. ; voet grotend., naaldh. geheel af
gebr. Details veerrol niet meer te onder
scheiden.
Re. helft veerrol ontbr., voetpunt afgebr.
en naaldh. ged. Spir. dr. hoekig-rond,
6 wind. Beugel gestrekt. In naaldh. 2
ronde openingen.
Vorm als nr. 279, maar verb. Details
spir. dr. niet meer te onderscheiden ; beu
gel iets smaller. In naaldh. 1 opening
zichtbaar, besch.

15. Knikfibulae
A. Grotere exemplaren met scherpgeknikte beugel

Lelden e 1931/2 25
3e

VII 1

a. Met veerrol van 8 windingen en ronde
spiraaldraad
Zeer gaaf. Op naaldschede nog enige
groefjes.

) Graf 9 bij Brunstlng, pag. 20 en 178 en PI. 10; Brunsting dateert: begin (eerste kwartaal) der
2e eeuw. Uit dit zelfde graf nr. 1141.
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Vlndplaati

Afb.

Leiden NS 782
Kam 182
Kam 183
Kam 184
Kam 185
Kam 186
Kam 187

VII 6

Kam 188
Kam 189
Kam 190
Kam 191
Kam 192
Kam 193
Kam 194
Kam 195
Gem. E IV 158
Gem. E IV 176
Gem. E IV 226
Gem. E IV 254
Leiden NS 52
Leiden NS 132
Leiden NS 133
Leiden NS 631
Leiden e 1900/2 6
Leiden e 1937
CC. 240
R.K. U. 2
R.K. U. 3

„Klokkenberg" **) VII 2
Zwaantje
VII 7
H. d. Grootstr.3T) VII 5
Waal
Waal
Zwaantje32)
Graf 40 38 )
P. Brugmanstr.

VII 4
VII 8

Grote Markt 3«)

VII 3

Kam 196
Kam 197
Leiden e 1937

3T

Zwaantje32)

Als nr. 281, lets minder gaaf.
Geox. Aan de voet een ring.
Re. helft veerrol ontbr., voet verb.; geox.
Kop zeer geox., voetpunt afgebr., naaldh.
besch.
Haak grotend. afgebr., veerrol verb.,
steuna. besch.
Naaldh. afgebr.
Re. binnenste wind. m. naald ontbr.,
naaldh. besch.
Breuk in spandr., haak ged. afgebr.
Kop geox., naaldh. besch.
Voetpunt en onderste gedeelte naaldh.
afgebr., voet verb.
Geox., re. helft veerrol ontbr., naaldh.
bijna geheel. Korte dikke beugel.
Geox., naaldh. ontbr. bijna geheel.
Geox., re. helft veerrol hangt ontrold
langs fibula.
Naaldh. grotend. afgebr.
Re. helft veerrol ontbr.
Re. helft veerrol iets achterwaarts geb.
Veerrol en naaldh. ontbr. ; beugelkop en
voet iets verb.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.
Veerrol en voetpunt m. naaldh. ontbr.,
11. steuna. afgebr.
Voet ontbr. grotend.
Geox., kop en voet ontbr. grotend.
Kop en beugel ontbr.
Zeer geox. en besch.
Veerrol hangt los aan de haak.
Voetpunt m. halve naaldh. afgebr.
Veerrol verb., naaldh. besch., naald gesoldeerd.
Haak op en veerrol onder tegen beugelkop gesoldeerd.
Veerrol en naaldh. ontbr., kop verb.,
voetpunt afgebr.
Veerrol afgebr. op 1 wind. na, naaldh.
besch. Evenals nr. 309 minder groot.
Re. helft veerrol ontbr., haak en re.
steuna. ged. afgebr., voet m. naaldh.
ontbr.

) Snijpunt Ten Hoetstraat en Hugo de Grootstraat, samen met o.a. munt van Augustus (2 v.C.)
en van Tiberius (14 n.C.) en 2 vazen Haltem 84, BB II 402 en 403.
Door Vermeulen gedateerd : eersfe ¡aren van Tiberius.
) Zou met de nrs. 372 en 1098 gevonden zijn bij graafwerk van het huis van Levltus op de Grotß
Markt ; hier schijnt verwarring in het spel te zijn.

38
)
39
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Kam
Kam
Kam
Kam

Vindplaats

Afb.

198
199
200
201

Gem. E IV 25 )

(Guyot)

Kam 202

Grafveld KKH

Kam 203
Kam 204
Kam 205
Gem. E IV 69 ρ
Gem. E IV 75 g
Gem. E IV 82 h

Hunerberg
Hunerberg
Hunerberg

Leiden e 1937

Zwaantje 3 2 )

Kam 206
Gem. E IV 71 I

VII 9

VII 10
Hunerberg

Kam 207

VII 11
VII 12

b. Met veerrol van 6 windingen
of minder
Spir. dr. rond.
Als nr. 311.
Als nr. 311.
Re. helft veerrol verb., naaldh. besch.
Spir. dr. ged. rond, ged. bandv.
Kop en voet naar li. verb. ; vooral de
voet geox.; naaldh. besch. Spir. dr. rond.
Re. helft veerrol verb., naaldh. ontbr.
Spir. dr. rond, 4 wind. 1
Veerrol, haak, voetpunt en naaldh. af'
gebr., geox.
Voetpunt besch., naaldh. besch. en verb.
Spir. dr. rond.
Naaldh. besch. Spir. dr. rond.
Geox., re. helft veerrol ontbr.
Geox. Spir. dr. ovaal.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na ; naaldh.
ontbr., voetpunt verb.
Re. helft veerrol, re. steuna., voet m.
naaldh. ontbr. Spir. dr. rond.
с Varianten
Re. helft veerrol en naaldh. ontbr., haak
half afgebr. Spir. dr. rond m. 8 wind.
Re. helft veerrol verb., naaldh. besch.
Spir. dr. bandv. m. 6 wind.
Geox. Spir. dr. rond, 6 wind. Geprof.
steuna.
B. Kleinere exemplaren ronder knik in
de beugel

C C . 440

Graf 75 4 0 )

VII 13

Hunerberg
Hunerberg

VII 14

Kam 208
Kam 209
Kam 210
Kam 211
Gem. E IV 82 g
Leiden e 95/4 14
Leiden NS 635

40

a. Met geprofileerde steunarmen
Beugel iets verb. Spir. dr. rond m. 6
wind.
Naald gesoldeerd. Spir. dr. rond m. 6
wind.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. grotend.
Spir. dr. rond m. 6 wind.
Spir. dr. rond m. 6 wind.
Zeer gelijk aan nr. 329. Spir. dr. rond m.
6 wind.
Veerrol ontbr., naaldh. vrijwel geheel.
Geox. Spir. dr. rond m. 6 wind.
Spir. dr. rond m. 6 wind. ; scherpe vor
men.

) Door Vermeulen gedateerd : waarschijnlijk eerste ¡aren van Nero.
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Vindplaatfl

CC. 272

Graf 35 « )

CC. 655

Terrein Can. Coll,

Aß>·
VII 15

Kam 212
Kam 213
Kam 214
Kam 215
Kam 216
Kam 217
42

Gem. E IV 98 a

Hunerberg )

Gem. E IV 69 г

Hunerberg

Gem. E IV 142
Gem. E IV 159

Barbarossastr. a)

VII 16

Gem. E IV 36 u
Leiden E III 845
Leiden NS 131
Leiden NS 639
Leiden NS 734

Waal

Leiden e 97/8 34
Leiden e 1931/2 30
Kam 218

VII 17

Kam 219
Kam 220
Kam 221

M. Kamstr. nr. 64

Kam 222

41

VII 19

Gem. E IV 69 о

Hunerberg

VII 18

Gem. E IV 238

Huljgensweg 4 4 )

VII 21

b. Met gladde steunarmen
Stiftje door gelijmde veerrol gestoken.
Spir. dr. rond m. 6 wind.
2 re. wind. ontbr. Groef boven knop.
Spir. dr. rond m. 6 wind.
Geox., naaldh. besch. Spir. dr. li. wind.
bandv., 6 wind.
Als nr. 336.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na ; haak en
voetpunt besch. Spir. dr. bandv.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.,
geox. Spir. dr. onherkenbaar.
Geox., naaldh. besch. Spir. dr. onherkenbaar.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond m.
6 wind.
Li. wind. van veerrol bandvormig, б
wind.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond m.
6 wind.
Spir. dr. rond m. 6 wind.
Spir. dr. vrij plat, 6 wind. Naaldh. niet
midden achter, maar links achter de voet.
Veerrol ontbr. Zeer klein ex.
Lange, smalle vorm. Spir. dr. rond, 6
wind.
Spir. dr. rond, 6 wind.
Re. helft veerrol ontbr., 3 li. wind. bandv.
Spir. dr. bandv. m. 6 wind. In spandr.
2 vert, groefjes.
Spir. dr. rond m. 6 wind.
Spir. dr. rond m. 6 wind. Lange, smalle
vorm.
Spir. dr. rond, li. wind. enigszins bandv.,
5 wind.
Geheel als nr. 353.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, naaldh.
besch.
Re. helft veerrol ontbr., voetpunt afgebr.,
naaldh. besch. Spir. dr. bandv., 6 wind.
Spir. dr. bandv. plat m. 6 wind. Tussen
beugel en voet groefje i.p.v. kam.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. bandv.
m. 6 wind.
с Varianten
Spir. dr. rond m. 6 wind. Beugel halfcirkelvormig.

) Door Vermeulen gedateerd onder Claudius.
) Met de nrs. 481 en 484 in een kruikje zonder hals (B IV 119) gevonden tussen Berg en Dalse
weg en het fort Sterrenschans.
^4 43 ) Noordzijde Barbarossastraat tegenover Hugo de Grootstraat ; vgl. noot 13.
) Oostzijde, bij bouw van huis nr. 11.
42
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Vlndplaati

Affa.

360

Gem. E IV 37 h

VII 22

361

Каш 223

VII 23

362

Kam 224

VII 24

363

Kam 225

VII 25

364

Kam 226

VII 26

365
366

Copray 6
Leiden е1931/з797іі

VII 20
Oppidum

Veerrol ontbr. op 1 wind, na, naaldh.
grotend. afgebr., voetpunt afgebr. ; geox.
Beugel halfcirkelvormig.
Spir. dr. rond ш. 6 wind. Beugel rond'
gebogen. Afwijkende prof. tussen beugel
en voet Haak is op, veerrol onder tegen
beugelkop gesoldeerd (vgl. nr. 308).
Re. helft veerrol lets verb., voet en
naaldh. besch. Beugel rond gebogen.
Spir. dr. ged. bandv. m. 6 wind.
Re. helft veerrol ontbr., voet verb.,
naaldh. besch. Spir. dr. ovaal, 6 wind.
Geen steunpl. ?
Geox., naaldh. besch. Spir. dr. rond m.
6 wind. Geprof. steuna., rondgebogen
beugel.
Zeer geox. Rondgebogen beugel; 6 wind.
Re. helft veerrol ontbr., geox. Spir. dr.
onherkenbaar, 6 wind. Te vergelijken met
nr. 360.
16. Dolkfibulae

367

Leiden NS 108

Waal

VII 27

368

Leiden e 1907/i 230

Hees

VII 28

369

Kam 227

VII 29

370

Kam 228

VII 30

371
372

Kam 229
R.K. U. 5

Grate Markt 3 »)

VII 31
VII 32

Nrs. 367-37! bovendraads. Spir. dr. ged.
rond, ged. bandv., 6 wind.
Re. helft veerrol los, naaldh. besch. Spir.
dr. bandv. m. 6 wind.
Veerrol en re. arm steunpl. afgebr., ge
ox., hals verb.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na ; haak ged.
afgebr. Waar naaldh. aan voet gehecht
Is, 2 vert, rijen van groefjes.
Geox., details onherkenbaar.
Onderdraads. Spir. dr. bandv. m. 4 wind.

17. Ogenfibolae
Serie A
a. Met geheet open gleuven in de
oogranden
373

Kam 230

374
375
376
377

Kam 231
Kam 232
Kam 233
Kam 234

378
379

Kam 235
Kam 236

380

Gem. E IV 92

VIII 1

VIII 2
Vili 3

De nrs. 373-411 hebben ronde spir. dr.
m. 8 windingen.

De los bijgev. re. helft veerrol behoort
verm, niet bij dit ex.
Zwart gebrand.
Re. helft veerrol ontbr., vert breuk.
b. Met diepe groeven in de oogranden

Hunerberg

Vili 4
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Inv. or.

Gem. E IV 63 a
Gem. E IV 64
Kam 237

Vindplaats

Doddendaal
48
Houtstraat )

Afe.

Vili 5
VIH 6

Naaldh. iets besch.
Geox., naaldh. iets besch.
Re. helft veerrol verb., naaldh. besch.
e. Met ondiepe groefjes in de oogranden

Vili 7

Kam 238
Kam 239
Kam 240
Kam 241
Kam 242
Kam 243
Kam 244

Rechterkant schijf afgebr.
Geox.
Geox. Klein ex.
Zeer geox., vooral de кор.
Beugel achterwaarts verbogen, re. helft
veerrol ontrold en opwaarts verb. ; re.
helft haak afgebr., naaldh. plat gedrukt.
Haak besch. Klein ex.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. grotend.;
haak afgebr. Gemerkt met С 1918, waar
voor geen verklaring gevonden kan wor
den (evenals nr. 445 en 477).
Re. helft veerrol ontbr., haak besch. ; af'
gebr. voet weer aangelljmd.

Kam 245
Kam 246

Kam 247

Oppidum ?

Leiden NS 436
Leiden NS 530
Kam 248

Vili 31

Kam 249
Kam 250

Geox.
De ws. 396-400 zijn varianten als PI.
VIII 31.
Geox. Ogenpaar op beugelkop niet
(meer) te onderscheiden.
Zeer geox., 11. helft veerrol besch. Boven
de haak een stukje ronde draad. Ogenparen op beugel en voet niet (meer)
zichtbaar.
Zeer geox., veerrol en li. knop van de
beugelkop ontbr. Op de beugel uit'
stekend stompje (gesmolten brons).
Ogenparen op beugel en voet niet (meer)
zichtbaar.

Kam 251

Kam 252

d. Met gesloten oogranden
VIH 8

Kam 253
Kam 254
Kam 255
Kam 256
Gem. E IV 160
Kam 257
Kam 258
45
46

3eWalstraat 1 0 )

VIH 9

Grafveld О *·)

Vili 10
VIH 11

Ogen onder haak en spandraad ver
borgen.
Geox., voet grotend. afgebr.
Re. helft veerrol iets achterwaarts verb.,
naaldh. besch.
Re. helft veerrol ontbr., beugelkop verb.,
haak en naaldh. besch., zwart gebrand.

) Tegenover Jodengas, 2,80 m onder de grond.
) Zou samen met nr. 639 gevonden zijn in een urn, waarin zich ook 2 munten van Domitianus
bevonden.
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Inv. ar.

Gem. E IV 25 f
Gem. E IV 66

Vindplaat·

Afe.

(Guyot)
Hunerberg

Geoz.
Veerrol ontbr., haak afgebr., beugel
verb.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, beugel
verb.

Gem. E IV 139
Leiden E III 870
Kam 259

V i l i 12

Kam 260
Kam 261
Kam 262

VIII 32

De ms. 412-414 zijn kleine ex. als PI.
VIII 12. Breuk in spandr., zodat re. helft
veerrol loshangt. Spir. dr. rond m. 6
wind.
Geox. Spir. dr. rond m. 6 wind.
Spir. dr. rond m. 6 wind.
Variant. Gegolfde haak. Spir. dr. rond
m. 8 wind.
e. Mei diepe kuiltjes in plaats van ogen

Gem. E IV 50 a

Waal

Gem. E IV 25 1

(Guyot)

VIII 13

Gem. E IV 43 Ь
Kam 263
Kam 264
Kam 265

Naaldh. en haak besch., blank, koperkleur. Spir. dr. ged. rond, ged. (li. helft
veerrol) bandv. m. 8 wind.
Geox., veerrol en haak ontbr., voet en
naaldh. besch.
Geox., haak besch. Spir. dr. rond m. 8
wind.
Spir. dr. rond m. 8 wind. In bovenkant
naaldh. een knik.
Veerrol hangt los in 2 stukken door
breuken in spandr. en spir. dr. Spir. dr.
rond m. 8 wind.
Spir. dr. rond m. 8 wind.
f. Met concentrische kringen (soms on
diepe kuiltjes) in plaats van ogen

C.C. 151

Graf 27 " )

V I I I 14

C.C. 95

Graf 1 4 « )

VIII 15

CC. 502

Graf 82 « )

Kam
Kam
Kam
Kam

266
267
268
269

Kam 270
Kam 271
Kam 272
4Ί

Grafveld S

Re. helft veerrol ontbr., beugel iets verb.
Spir. dr. li. helft veerrol bandv., 8 wind.
Breuk in spandr. Spir. dr. rond m. 8
wind.
Spir. dr. rond (li. binnenste wind. bandv . ) , 8 wind.
Spir. dr. rond m. 8 wind.
Spir. dr. rond m. 8 wind.
Li. wind. spir. dr. bandv., 8 wind.
Voet verb, en versmolten. Spir. dr. rond
m. 8 wind.
Spir. dr. rond m. 8 wind. Nog 2 vert.
groefjes in steuna.
Breuk in spandr. Spir. dr. enigszins hoe
kig, 8 wind.
Re. helft veerrol ontbr., voetpunt besch.
Spir, dr. enigszins hoekig, 8 wind.

Door Vermeulen gedateerd onder Tiberius ; het graf bestaat echter slechts uit 1 urn en deze
ogenfibula.
48
) Door Vermeulen gedateerd : zefcer na 37 n.C. ; Claudius.
)

89
Inv. nr.

Vindplaat·

Afb.

Beugel achterwaarts verb. Li. wind. spir.
dr. enigszins band v., 8 wind.
Lang vlak ex. Li. wind. spir. dr. enigs
zins band v., 8 wind.
Spir. dr. rond, 8 wind.
Haak besch. Spir. dr. rond, 8 wind.
Zeer geox. Spir. dr. rond, 8 wind.
Veerrol ontbr., haak grotend. afgebr.
Veerol ontbr., naaldh. besch., geox.
Veerrol ontbr. op 1 wind, na ; haak en
naaldh. ged. afgebr.
Geox., veerrol ontbr.
Spir. dr. rond m. 8 wind.
Bij de nrs. 442-452 is de schijf tussen
beugel en voet vervangen door een al
leen aan de voorzijde geprofileerde kam.
Spir. dr. enigszins band v., 8 wind.
Zwart gebrand. Li. wind. van veerrol
enigszins band v., 8 wind.
Spir. dr. rond, 8 wind.
Gemerkt С 1918, vgl. nr. 392. Geox.,
naaldh. besch. Spir. dr. rond, 8 wind.
Re. helft veerrol los bijgev. Li. wind.
spir. dr. band v., 8 wind.
Re. helft veerrol en voet ontbr. Spir. dr.
hoekig-rond, 8 wind.
Li. binnenste wind. van veerrol bandv.,
8 wind.

Каш 273
Kam 274
Kam 275
Kam 276
Kam 277
Gem. E IV 25 e
Gem. E IV 25 h
Gem. E IV 85 Ь

(Guyot)
(Guyot)
Hunerberg

Gem. E IV 140
Leiden N S 521
Kam 278

Kam 279
Kam 280
Kam 281
Lelden e 1900/2 5
Kam 282

CG. 274

Graf 48 3 1 )

Kam 283
Kam 284
Kam 285
Gem. E IV 141

VIII 16

GG. 275

Graf 48 3 1 )

Kam 286
Gem. E IV 72 b

Hunerberg

VIII 34
VIII 35

Li. helft veerrol bandv., 6 wind. Ogen
laag geplaatst.
Spir. dr. hoekig m. 6 wind., veerrol on
der tegen beugelkop gesoldeerd.
Kleiner ex. Li. helft veerrol enigszins
bandv., 6 wind.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. bandv.,
6 wind.
De nrs. 453-455 varianten. Spir. dr. rond
m. 8 wind.
Naaldh. besch. Spir. dr. rond m. 8 wind.
Binnenste re. wind. ontbr., geox. Als nrs.
453 en 454, maar alleen de 2 bovenste
ogenparen op de voet zijn (nog) zicht
baar. Spir. dr. rond m. 8 wind.
g. Zonder sporen van

CG. 148

Graf 2 6 « )

VIII 17

Kam 287
Kam 288

**) Door Vermeulen gedateerd : eersie helft van Claudius.

ogen

Re. helft veerrol iets verb. Li. helft veer
rol bandv., 8 wind.
Spir. dr. rond m. 8 wind.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. verb, en
besch. ; geox. Spir. dr. rond m. 8 wind.
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Ιαν. nr.

Vindplaats

Afe.

Kam 289
Kam 290
Vili 18

Kam 291
Kam 292
Kam 293
Kam 294
Gem. E IV 68 e

Hunerberg

Leiden NS 634
Leiden e OS/s 12
Leiden е1931/з797іа

Hees
Oppidum

Kam 295

Vili 19

Leiden E III 808
Leiden e 97/β33
Leiden e 07/i235

Hees

Kam 296
Каш 297
Kam 298
Kam 299
Kam 300

Leiden NS 130

Waal

Vili 30

Spir. dr. rond m. 6 wind.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond m.
6 wind.
Veerrol verb., naaldh. besch. Splr. dr.
rond m. 6 wind.
Voethoeken afgesleten. Splr. dr. rond m.
6 wind., binnenste li. wind. bandv.
Spir. dr. ged. rond, ged. bandv., 6 wind.
Re. helft veerrol ontbr., halve naaldh.
afgebr. Li. helft veerrol bandv., 6 wind.
Li. helft veerrol bandv., 6 wind. Knop
tussen beugel en voet nog aan vóór- en
achterzijde geprof.
Re. helft veerrol verb., naaldh. verb, en
besch. Spir. dr. ged. bandv., 6 wind.
Splr. dr. ged. bandv., 6 wind.
Geox. Spir. dr. rond (?) m. 6 wind. Stift
door veerrol gestoken. OMROL 12,1931,
PI. XV 6.
Re. helft veerrol en spandr. ontbr.,
naaldh. grotend. afgebr. Spir. dr. bandv.
m. 6 wind.
h. Varianten
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond m.
6 wind. Geen steuna., beugelkop verdikt.
Zonder sporen van ogen.
Geox. Spir. dr. 4 wind. Beugel scherp
geknikt. T e vergelijken met nr. 333.
Mengvorm van knik' en ogenfibula zonder sporen van ogen. Spir. dr. rond m.
6 wind.
i. Niet meer te determineren fragmenten
Zeer geox. Spir. dr. rond m. 8 wind. Als
groep f ?
Beugelkop achterwaarts verb., breuk in
de voet, naaldh. ged. afgebr. ; geox. Als
groep g ?
Beugelkop afgebr., 2 gaten in de voet,
geox. Als groep с ?
Over gehele oppervlak bezet met as,
grint en zand. Als groep с ?
Re. helft veerrol afgebr., naaldh. grotend. ; kop en beugel verb., zeer geox. Spir.
dr. rond, m. 8 wind. Als groep f 7 Ge
merkt met С 1918 (vgl. nr. 392).
Veerrol ontbr., beugel gestrekt, bij schijf
bijna rechth. gebogen ; geox. Als groep
e?
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Vindplaats

Inv. иг.

Каш 301

Gem. E IV 167

Gem. E IV 98 с

Hunerberg « )

Kam 302

Afb.

VIII 20

a. Met geheel open gleuven in de
oogrenden
Geox., re. helft veerrol ontbr., haak be
sch. ; naaldh. grotend. afgebr. Spir. dr.
rond m. 8 wind.

VIII 21

b. Met diepe groeven in de oogranden
Veerrol ontbr. op 1 wind, na, beugel be
schadigd, voet met schijf tussen beugel
en voet ontbr.

VIII 22
VIII 23

Gem. E IV 78
Gem. E IV 98 d
Kam 303
Kam 304

Hunerberg e )
Hunerberg ^ 2 )

VIII 24
VIII 25
VIII 26

Kam 305
Kam 306
Kam 307
Kam 308
Kam 309
Kam 310
Kam 311
Kam 312
Kam 313
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV

Serie В

с Met gesloten oogrenden
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond ш.
8 wind.
Re. helft veerrol ontbr., haak besch. Bij
nrs. 482-500 spir. dr. rond m. 6 wind.
Naaldh. iets besch.
Kop bezet met as en grint, details niet
te onderscheiden. Naaldh. grotend. af
gebr.
Geox., li. oogknopje afgebr. Tussen beu
gel en voet 2 kammen.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.
Voet verb., naaldh. ged. afgebr.
Veerrol iets verb.
Binnenste 11. wind. ontbr., geox.

Grafveld S
63 b
25 g
69 q
177

Doddendaal
(Guyot)
Hunerberg

Leiden e 95/4 12

Hunerberg

Leiden NS 27

Waal

Kam 314
Leiden E III 843
Leiden NS 641
Leiden е1931/з 797із

VIII 27
VIII 28

VIII 33

VIII 29
Oppidum

Naaldh. besch.
Voet vervormd.
Geox.
Geox., naaldh. besch.
Veerrol en haak ontbr., naaldh. bijna ge
heel.
d. Met diepe kuiltjes in plaats van ogen
Haak en naaldh. ged. afgebr. In velerlei
opzichten een variant.Spir. dr. rond, 8
wind.
e. Zonder sporen van ogen
Naaldh. besch. Spir. dr. rond m. 6 wind.
Geox. Veerrol heeft 6 wind.
Veerrol ontbr.
Veerrol onherkenbaar, naaldh. besch. ;
geox. OMROL 12, 1931, PI. XV 12.

92
Vindplaat«

Afb.

18. Audssa-fibulae
A. Met bandvomuge beugel
a. Met inscriptie

Kam 315

IX 1

Kop geox., voetknopje iets verb.

IX 2

Naaldh. besch., Ii. knopje schamierst
ontbr. Groefje in oogranden.
Beide knopjes schamierst. afgebr. Om.
kopplaat niet meer te onderscheiden.
Om. op kopplaat moeilijk te onderschei
den. Knopjes van schamierst. afgebr.
Knopjes van schamierst. afgebr.
Li. helft beugelkop afgebr., beugel verb.,
naaldh. ged. afgebr.
Voet ontbr.
Li. knop schamierst. afgebr.

b. Met open oogjes in de kopplaai
Leiden e 1937

Zwaantje

32

)

Leiden e 1937

Zwaantje

32

)

Gem. E IV 75 e

Hunerberg

IX 3

Gem. E IV 69 h
Gem. E IV 68 d

Hunerberg
Hunerberg

IX 4

Kam 316
Gem. E IV 69 j

Hunerberg

Gem. E IV 69 i
Gem. E IV 65
Kam 317
Gem. E IV 82 с

Hunerberg
Pesthuis «>)
Hunerberg

Gem. E IV 105

St. Jorisstraat

Gem. E IV 152
Kam 318
Kam 319
Kam 320
Gem. E IV 248
Kam 321
Kam 322
Gem. E IV 69 к

Broerdljk

IX 5

B1

)

c. Met ingeponste kringetjes op de
kopplaat
Re. gedeelte scharnierh. besch.
Li. knop schamierst. afgebr.
Randen beugelkop besch.
Geox. fragm. ; voet met benedenste ge
deelte van de beugel ontbr. ; restant
naald staat recht omhoog.

IX 6
d. Met ingesnoerde kopplaat

60

)
)
)
ω
)
51

52

M

)

Hertogstraat M )
Hunerberg

Leiden e 1931 /з 797i

Oppidum

Leiden e 1931/з 7972

Oppidum

Leiden e 1931/з 7975

Oppidum

Leiden NS 435
Gem. E IV 71 g

Hunerberg

IX 7
IX 8
IX 9

IX 10

Naaldh. ged. afgebr.
Li. knop schamierst. ontbr.
Voet ontbr.
Voet ontbr., kop besch.
Fragm. van fibula als nr. 520.
Schamierst. besch., knoppen afgebr. ;
voetpunt en naaldh. ged. afgebr.
Li. helft beugelkop besch. OMROL 12,
1931, PI. XV 7.
Voet afgebr., geox. OMROL 12, 1931,
PI. XV 1.
Tussen kopplaat en beugel besch.
OMROL 12, 1931, PI. XV 4.
Beugelkop en scharnierh. besch.
Beugelkop, beugel en naaldh. verb.,
voetpunt afgebr.

In de hoofdwal bij het bastion Pesthuis (Kronenburgerpark). Vgl. noot 62.
Tegenover Hunerpark.
Uit het land vlak achter de Broerdijk (oostelijk daarvan).
Oosthoek Hertogstraat en Kelfkensbosch.
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Ιαν. or

Kam 323
Gem. E IV 95 Ь
Leiden e 1937

Kam 324
Gem. E IV 25 d
Gem. E IV 69 1
Leiden e 1931/3 7974
Leiden NS 126
Leiden e 97/8 35
Leiden NS 116
Kam 325
Kam 326
Kam 327
Kam 328
Leiden e 1937

Vindplaats

34

Afb.

e. De kopplaat slechts met horizontale
groeven versierd

IX И
Knoppen schamierst. afgebr.
Schamierh. en naaldh. vrijwel geheel af
gebr., zeer geox. Klein en smal ex.

Hunerberg )
s2
Zwaantje )

f. De kopplaat onherkenbaar beschadigd
of afgebroken
Zeer geox.
Zeer geox.
Beugelkop zeer besch., beugel iets verb.
Zeer geox., voet ontbr. OMROL 12,
1931, PI. XV 3.
Zeer geox., en verb.
Zeer geox., voetknop afgebr.
Zeer geox., kop besch.
Beugelkop ontbr.
Beugelkop en naaldh. ontbr. grotend.
Beugelkop en voet ontbr.
Beugelkop en voet ontbr.
Beugelkop ged. afgebr., naaldh. besch.,
geox.

(Guyot)
Hunerberg
Oppidum
Waal
Waal

Zwaantje32)

B. Met halfronde beugeldoorsnede
a. Met inscriptie
Kam 329

IX 12

Kam 330

IX 13

Beugel verb., voet en naaldh. besch.,
scharnierst. ontbr.
b. Met open oogjes in de kopplaat
Re. helft beugelkop afgebr.
с Met ingesnoerde kopplaat

Kam 331
Gem. E IV 100
Kam 332
Kam 333
Kam 334
Gem. E IV 97
Kam 335
Leiden e 1931/з 797β
Leiden E III 758
Kam 336

Kam 337
Gem. E IV 153
54
55

Hunerberg 5 4 )

IX 14
IX 15
IX 16

Grafveld KKH
Hunerberg

Naaldh. besch. Gegolfde beugelrug.
Zware vorm.
Schamierh. besch., scharnierst. ontbr.
Geox., naaldh. besch.
Geox., beugelkop verb.

IX 17
Geox. Nog aanwezige naaldhelft steekt
omhoog. OMROL 12, 1931, PI. XV 8.
Beugelkop en naaldh. enigszins besch.
Geox.

Oppidum
Mariaplein 7

Heljdenrijckstr.в5)

IX 18
IX 19

) Tussen Berg en Dalse weg en fort Sterrenschans.
) Noordoosthoek Heljdenrijckstraat en Rembrandtstraat

d. De kopplaat slechts met horizontale
groeven versierd
Voet afgebr., geox.
Schamierst. ontbr., voet m. naaldh. bijna
geheel afgebr. ; geox.
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Inv. Dr.

Leiden e 07/i 237
Gem. E IV 25 a
Kam 338
Leiden e 1931/з 827i

Vindplaats

Afb.

IX 20
IX 21

Hees
(Guyot)
Oppidum

Kopplaat geoz.
Re. knop van schamierst. afgebr.
Beugelkop besch., naaldh. half afgebr.
Beugelkop besch., voet en naaldh. ontbr.
e. De kopplaat onherkenbaar beschadigd
of afgebroken

Gem. E IV 85 a
Gem. E IV 71 f

Hunerberg
Hunerberg

Kam 339
Leiden e 1931/3 7977

Grafveld KKH
Oppidum

Leiden e 1931/з 7978

Oppidum

IX 22
IX 23

Kopplaat geox., naaldh. ged. afgebr.
Li. gedeelte kopplaat afgebr., schamierh.
besch.
Beugelkop afgebr., geox.
Beugelkop en voet m. naaldh. afgebr. ;
geox.
Beugelkop zeer besch., voet m. naaldh.
afgebr. OMROL 12, 1931, PI. XV 15.
С De beugel is rond in doorsnede
a. Met inscriptie

Gem. E IV 119

Sterreschansw. 8e ) IX 24

Voet m. naaldh. grotend. afgebr.
b. Met ingeponste kringetjes op kopplaat

Leiden Vst. 6

Beugelkop enigszins geox.

Kam 340

Beugel hoekig-rond. Li. knop schamierst
afgebr.
Beugel hoekig-rond.
Geox. Beugel hoekig-rond.
Geox.
Schamierh. besch. Beugel bijna rond.
Geox. Dikke ronde beugel.
Beugel hoekig-rond.

с Met ingesnoerde kopplaat

Kam 341
Kam 342
Kam 343
Gem. E IV 75 f
Leiden e 1893/10 32
Kam 344

IX 25
Hunerberg
IX 26
IX 27

Gem. E IV 135

IX 28

Leiden e 1931/3 797з

Oppidum

Leiden e 1937

Zwaantje

S2

)

IX 29

d. De kopplaat slechts met horizontale
groeven versierd
Li. knop schamierst. afgebr. ; vooral de
beugelkop geox.
Schamierh. en li. bovenhoek van kop
plaat afgebr. OMROL 12, 1931, PI. XV
2.
Schamierst. besch. en beide knopjes ont
br. Kopplaat niet versierd.
e. De kopplaat onherkenbaar beschadigd

Gem. E IV 36 ρ

Zeer geox., naaldh. afgebr.
D. Varianten

Gem. E IV 128
6e

IX 30

Verslag 1923, pag. 18, onder het oude
nr. E IV 54 d.

) Zuidzijde van Sterreschansweg, bij bouw der huizen nrs. 12-18.
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Ιαν. nr.

Vindplaiti

Afb.

IX 31

Gem. E IV 134
82

Lelden e 1937

Zwaantje )

Gem. E IV 18

(Guyot)

Leiden e 1931/3 7978

Oppidum

IX 32

Als nr. 578 onder nr. E IV 54 e. Het
kettinkje is 44 cm lang. Schamierst. ont
br.
Geox. Beugelkop besch., scharnier ontbr.,
naaldh. grotend. afgebr. ; beugelrug uit
gehold.
Knopjes schamierst. afgebr., geox. Beugelrug uitgehold.
Voet afgebr., geox. Als nr. 581, maar
met kopplaat, die met hor. groefjes is
versierd. OMROL 12, 1931, PI. XV 5.
19. TralicEbulac

X 1

Kam 345
Kam 346

X2

Kam 347
Gem. E IV 74

Hunerberg

X3

Leiden e 1937

Zwaantje 3 2 )

X4

Kam 348

Kam 349

Li. knop schamierst. en re. knopje bo
venste dwarsstift van de beugel afgebr.
Fragm. van traliefibula, bestaande uit be
sch. kopplaat en restanten van drie(vier-?)ledige beugel.
Naaldh. besch. ; li. knopjes van drie be
nedenste dwarsstiften van de beugel af
gebr. ; geox.
Schamierh., 2 buitenste spijlen en naaldh.
besch. ; „dwarsstiftjes" van de beugel
ontbr. allen, slechts 2 bolletjes tussen de
2 re. spijlen nog aanwezig.
Schamierh. en schamierst. besch. ; bui
tenste knopjes der 4 „dwarsstiften" van
de beugel ontbr., bovendien de knopjes
tussen de 2 re. spijlen van de 2 be
nedenste „dwarsstiften" ; naaldh. besch.
Beugel vierledig.
Fragm. (m. vierledige beugel), bestaande
uit ingesnoerde kopplaat met besch.
schamierh. en gedeelten van de 4 beu
gelspijlen ; bovenste „dwarsstift" nog
aanwezig, de tweede half.
Fragm. (m. vijf- of zesledige beugel),
bestaande uit besch. kopplaat en ge
deelten van 5 beugelspijlen ; 2 „dwars
stiften" nog ged. aanwezig.
20. Schamicrfibulae met sterk
geprofileerde beugel
A. Met velerie! profileringen

Kam 350

X5

Kam 351
Kam 352

X 6
X 7

Kopplaat geox., restant naald staat recht
omhoog ; naaldh. besch.
Schamierh. ontbr., naaldh. besch.
Geox., beugelzljden besch.
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Vindplaats

Kam 353

Grafveld KKH

Kam 354

Grafveld KKH

Kam 355
Kam 356
Kam 357
Kam 358
Kam 359
Kam 360
Kam 361
Kam 362
Leiden NS 115
Leiden e 07/i 240

1

Afb.

X 8

X
X
X
X
X
X
Waal
Hees

9
10
11
12
13
14

X 15
X 16
X 17

Kam 363
Kam 364

X 18
X 19

Leiden NS 686
Kam 365
Kam 366
Leiden e 07/i 238

X 20

Kam 367
Leiden e 93/io 28
Leiden e 09/5 10
Gem. E IV 107
Leiden e 07/i 239
Gem. E IV 162
Kam 368
Gem. E IV 25 с
Leiden e 31 /a 26
Gem. E IV 151

Hees

X 22

Hees
Mus. Kamstraat
Hees

X
X
X
χ
X

23
24
25
21
26

X
X
X
X

27
28
29
30

(Guyot)
Fort Krayenhoff

Kam 369
Leiden e 06/e 193
Kam 370

Hees
Grafveld K K H « )

Beugelkop, naaldh. en voetpunt ontbr.
O m . op de beugel niet goed zichtbaar.
De afb. X 8 is samengesteld uit dit en
het hierna volgende fragm.
Schamierh. besch., voet ontbr. Volkomen
gelijk aan nr. 593.
Geoz., beugelkop en naaldh. ontbr.
Naaldh. en voetpunt besch.
Schamierh. besch.
Schamierh. besch.
Beugeloppervlak geox.
Re. helft schamierhuls m. stift afgebr.,
naaldh. besch.
Beugelkop geox.
Voetpunt en naaldh. besch. Restant van
de naald steekt recht omhoog.
Vrijwel geheel gelijk aan, nr. 606.
Naaldh. besch.
Geheel gelijk aan nr. 608.
Beugel- en voetranden besch., naaldh.
enigszins besch.
Restant naald steekt recht omhoog.
Schamierh. en naaldh. besch.
Geox., schamierh. ontbr.
Knoppen van schamierst. afgebr.
Voet afgebr. en naaldh. vrijwel geheel.
Re. knopje schamierst. afgebr.

Geox.
Naaldh. ontbr. vrijwel geheel.
Voetpunt en naaldh. afgebr. ; zeer geox.,
zodat details niet meer te onderscheiden
zijn.
Zeer geox., zodat details niet meer te
onderscheiden zijn.
Bovenste gedeelte van de beugel ontbr.
Zeer geox. fragm., bestaande uit boven
ste gedeelte van de beugel.
B. D e beugel beeft aan weerszijden
uitstekende knopjes

XI 1

Kam 371

) Vermoedelijke

vindplaats, evenals nr. 659.

Uitst. aan weersz. van de voet afgebr.
In naaldh. 3 kleine ronde openingen.
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Kat.nr.

624

Vindplaats

Ιαν. nr.

Afe.

Gem. E IV 37 Ь

XI 2
58

C C . 101

Terrein C.C. )

Kam 372
Smits 1

M. Kamstr. )

XI 4
XI 5

(Guyot)

XI 6

Gem. E Г

и

23

XI 3

Leiden e OO/2 9
Kam 373

XI 7
XI 8

Kam 374

XI 9

Kam 375

XI 10

Kam 376

XI 11

Kam 377

CG. 56
Kam 378

Graf 6 e 0 )

Kam 379
Kam 380
Kam 381

XI 12
XI 13
XI 14

GrafveldO 4 6 )

XI 15
X 31

Gem. E IV 71 e
Kam 382

Hunerberg

XI 16
XI 17

Gem. E IV 24
Leiden NS 382

(Guyot)

XI 18
XI 19

Kam 383

XI 20

Kam 384
Kam 385

XI 21

Kam 386

X 32

88

) Vermeulen type 9 *b, pag. 132 ; vgl. I.e. рад. 237.
) Op het terrein van het Museum Kam.
60
) Niet gedateerd ; Vermeulen type 9a, pag. 131 e.V.
ββ

7

Schamierst. ontbr. ; gedeelte van voet en
naaldh. afgebr. ? In zeer kleine naaldh.
geen openingen.
Beugelkop m. scharnier ontbr., naaldh.
grotend. afgebr.
Naaldh. gesloten.
Schamierst. vervangen door ijzerdraadje.
In naaldh. 3 ronde openingen.
3 van de 4 uitst. van de voet ontbr.
Naaldh. gesloten.
Beugelkop afgebr. Naaldh. gesloten.
Beugelkop afgebr., naaldh. besch. In
naaldh. misschien 1 ronde opening.
Li. beugeluitst ged. afgebr., voetpunt af
gebr., naaldh. besch. In naaldh. rechts
een ronde holte, die wellicht als opening
bedoeld was.
In naaldh. 1 grotere en 1 kleinere ronde
opening.
In naaldh. 2 kleinere ronde openingen
boven 1 grotere.
Li. uitst. van de beugel afgebr. ; voet
was boven de naaldh. afgebr. en is weer
aangezet. Overigens vrijwel geheel als
nr. 633.
Li. uitst. ged. afgebr. Naaldh. gesloten.
Geox. ; alle onderdelen besch., re. uitst.
afgebr. Naaldh. gesloten.
Zeer geox., zodat details niet meer te
onderscheiden zijn ; voetpunt afgebr.,
naaldh. bijna geheel.
Naaldh. gesloten.
Li. uitst. ged. afgebr., li. uiteinde van
schamierh. afgebr., voetknopje en naaldh.
besch. Naaldh. gesloten.
Naaldh. grotend. afgebr.
Li. uitst. afgebr., naaldh. besch. Naaldh.
gesloten.
Naaldh. gesloten.
Re. uitst. afgebr., re. helft schamierh. be'
sch. Naaldh. gesloten.
Li. uitst. afgebr., beugel en voet aan
weersz. besch.; naaldh. onherkenbaar be
sch.
Naaldh. gesloten.
Benedenelnde van de beugel en voet af
gebr. Als nr. 645.
Aan weersz. van de beugel zijn meerdere
uitst. afgebr. Naaldh. gesloten.
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Leiden е1931/з797іо

Afb.

VüidplaatB

Oppidum

X 33

Каш 387

el

X 34

Gem. E III 54 а

Marlenburg

Gem. E IV 39
Leiden e 07/i 234

WinseHng
Hees

XI 22
X 35

Gem. E IV 94

Hunerberg

XI 23

)

Kam 388
Kam 389
Kam 390

Kam 391
Kam 392
Kam 393
Kam 394

XI 24
XI 25

Grafveld KKH

Б7

XI 26
XI 27
)
XI 29

Kam 395

81

Kam 396

XI 28

Kam 397
Kam 398

XI 30

Kam 399

XI 31

Kam 400
Kam 401

XI 33

Benedenelnde van de beugel en voet af'
gebr. Aan weersz. van de beugel zijn
meerdere uitst. afgebr. OMROL 12,
1931, PI. XV 13.
Beugelkop besch., gedeelte van voet en
naaldh. afgebr. Niello-ora. in beugel ? In
restant van naaldh. 2 kleine ronde ope'
ningen.
Aan weersz. van de beugel zijn meer
dere uitst. afgebr. ; naaldh. besch. Naaldh. gesloten.
In naaldh. 1 ronde opening.
Geox. fragm., voet ontbr. Nauw ver«
want met nr. 651.
С Beugel en voet zijn niet onderscheiden
Aan weersz. van de beugel б uitst. af'
gebr. ; re. knop van schamierst. afgebr.
In naaldh. 1 ronde opening.
In naaldh. 1 ronde opening.
Geheel als nr. 654.
Bovenste re. uitst. ged. afgebr. ; hor.
breuk in de beugel ; naaldh. besch. In
naaldh. 1 ronde opening (verm. min
stens 2).
In naaldh. 1 ronde opening.
In naaldh. 1 ronde opening.
Vooral de beugelkop geox. Naaldh. ge'
sloten.
Beugelkop geox., beugel bovenaan aan
weersz. besch. ; naaldh. ged. afgebr. In
naaldh. nog 1 ronde opening.
Geox., beugelzijden besch., naaldh. gro
tend, afgebr.
Naaldh. besch. Bij deze fibula op de
kaart de letter C, waarvoor geen ver
klaring meer te verkrijgen is.
Naaldh. ontbr. bijna geheel.
Voetpunt afgebr. In naaldh. 1 grotere en
1 kleinere ronde opening. Overigens ge
lijk aan nr. 663.
D. Met een of meer halve-bolvormige
ornamenten
Naaldh. iets besch. In naaldh. 1 ronde
opening.
Geheel gelijk aan nr. 665.
Geox., naaldh. besch. In naaldh. 1 ronde
opening.

) Gevonden tezamen met o.a. Gallisch muntje, toegeschreven aan de Aduatuci (vgl. Mainz. Ztschr.
7, 1912, pag. 109, Abb. 21). Verslag 1909, pag. 10.
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Ιαν. nr.

Afb.

Kam 402
Kam 403
XI 32
XI 34

Kam 404
Kam 405

Kam 406
Kam 407

XI 35

Kam 408
Kam 409
Kam 410

XI 36

Kam 411

XI 37

Kam 412

X 36

Kam 413

X 37

Voetpunt afgebr., naaldh. besch. Geheel
gelijk aan nr. 667.
Beugelkop ontbr. In naaldh. 1 ronde ope'
ning.
Geheel gelijk aan nr. 669.
Tussen scharnierh. en beugelkop, even
als tussen beide halve-bolvormige om.,
gesoldeerde breuk. In naaldh. ronde ope
ning.
Voetpunt afgebr. In naaldh. 1 ronde ope
ning.
Geheel gelijk aan nr. 672, maar minder
besch.
Fragra, van fibula van deze serie, be
staande uit beugelkop met scharnierh.
Naaldh. grotend. afgebr.
Naaldh. ged. afgebr. Geheel gelijk aan
nr. 675. In naaldh. geen opening (meer?)
aanwezig.
Beugelblad aan weersz. besch. In naaldh.
1 ronde opening.
Fragm. van fíbula van deze serie, bestaande uit bovenste gedeelte van de
beugel m. scharnierh.
Re. helft scharnierh. ged. afgebr., hor.
breuk in de voet, voetpunt afgebr. en
naaldh. grotend.
21. Losse exemplaren

Gem. E IV 124

β2

Pesthuis )

XIX 12

Lelden е1931/з 797іб Oppidum

Kam 414

XIX 13

Kam 415

XIX 14

Kam 416
Gem. E Г

75 h

Gem. E IV 154

82

Hunerberg

XIX 15
XIX 16

Fort Krayenhoff

XIX 17

Spir. dr. bandv. m. 4 wind. ; naaldh. gesloten.
Fragm. van verm. onderdr. spiraalfibula.
Re. helft veerrol m. spandr. en de voet
ontbr. Spir. dr. rond m. verm. 8 wind.
Smalle beugel rechth. in doorsn. OMROL
12, 1931, PI. XV 10.
Voetpunt afgebr. en naaldh. grotend. ;
beugelzljden besch. Spir. dr. bandv. m.
4 wind.
Spir. dr. bandv. m. 4 wind. Naaldh. gesloten.
Veerrol ontbr. Naaldh. gesloten.
Benedenste helft van de beugel en voet
afgebr. De afb. is gereconstrueerd naar
Niessen, afb. 3357.
Veerrol ontbr. Naaldh. gesloten.

) Gevonden in kurkum В II 101. Op deze vindplaats werd veel vroeg goed gevonden : Haltern 84,
kurkuraen en veel terra rubra. Vgl. noot 50.
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22. Draadfibulae

Kam 417
Kam 418
Kam 419
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam

420
421
422
423
424

Grafveld KKH

Kam 425

XII 3

Kam 426
Kam 427
Kam 428
Kam 429
Kam 430
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV

7d
29 a
29 d
35 a
36 f
36 h
68 a
69 b
69 e

(Guyot)
(Guyot)
(Guyot)

Hunerberg
Hunerberg
Hunerberg

Gem. E IV 77 a
Gem. E IV 84 a

Hunerberg

XII 1

Gem. E IV 198

Grafveld R.K. « )

XII 2

Gem. E IV 203

Lupia Noviomagus

Gem. E IV 249
Gem. E IV 252

Tooropstraat **)

Leiden NS 117
Leiden E HI 922
Leiden NS 628

Waal

Gem. E IV 190
Gem. E IV 195

63

A. De beugel Is rond gebogen
Splr. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, voet met
naaldh. afgebr.
Spir. dr. bandv.
Spir. dr. rond.
Spir. dr. ged. rond, ged. bandv.
Spir. dr. bandv.
Fragm., zonder veerrol en zonder voet.
De fibula moet zeer klein geweest zijn.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.
Zeer klein ex. Spir. dr. bandv.
Geox., voet ontbr. Details niet meer te
onderscheiden.
Geox. Spir. dr. bandv.
Re. binnenste wind. ontbr. Spir. dr.
bandv.
i Spir. dr. bandv.
Geox., voet afgebr. Spir. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
Breuk In spandr. Spir. dr. bandv.
Spir. dr. rond.
Spir. dr. bandv.
Naaldh. besch. Spir. dr. bandv.
Breuk in 2e li. wind. Spir. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.
Spir. dr. wschl. bandv.
Veerrol ontbr. op 1 ged. wind. na.
Re. binnenste wind. ontbr. Spir. dr.
bandv.
Veerrol ontbr., naaldh. bijna geheel.
Geox., zodat details niet meer te onderscheiden zijn.
Geox., veerrol ontbr. op 2 li. wind. na ;
voet en naaldh. grotend. afgebr. Spir. dr.
bandv.
Geox., re. helft veerrol ontbr. Spir. dr.
bandv.
Geox., naaldh. besch. Splr. dr. bandv.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, naaldh.
besch., geox.
Splr. dr. bandv. ; dunne beugel.
Spir. dr. bijna geheel bandv.
Spir. dr. bandv. ; ringetje door veerrol.

) Koolemans Beljnenstraat. Met grafveld R.K. Is bedoeld het terrein bij de R.K. begraafplaats.
" J BIJ huis nr. 169.
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Vindplaat·

Afb.

Leiden NS 735
Leiden e 93/io 26
Leiden e 93/io 27
Leiden e 1931/2 27
C.C 400

XII 4
е5

XII 6

Graf 66 )

Spir. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
Naaldh. besch. Spir. dr. rond m. neiging
tot bandv. Uiterst klein ex.
Naaldh. vrijwel geheel afgebr. Klein ex.*
beugel dim en half-ovaal in doorsn.
B. Varianten van serle Л
a. Met ronde opening in de naaldhouder

XII 5

Kam 431

Naaldh. onderaan besch. ; geox. Spir. dr.
rond m. 4 wind. Ora. van ronde puntjes
op de beugel ? Bijzonder groot ex.
b. Met S'Vormig profiel en met knopje
boven aan de beugel en op de voetpunt

Gem. E IV 69 с

Hunerberg

728 ! Gem. E IV 75 с
729
Gem. E IV 84 b
730 Gem. E IV 171

Hunerberg
Hunerberg

XII 7
XII 8

Naaldh.
bandv.
Naaldh.
Naaldh.
Veerrol
rond.

besch. Spir. dr. ged. rond, ged.
besch. Spir. dr. rond.
ontbr. Spir. dr. rond.
ontbr. op 1 -wind. na. Spir. dr.

c. Als b, maar zonder knopje op de
voetpunt
Kam 432
Kam 433
Gem. E IV 36 d

XII 9

Gem. E IV 36 e

XII 10

Gem. E IV 69 d

Hunerberg

Gem. E IV 71 d

Hunerberg

Gem. E IV 75 d

Hunerberg

Gem. E IV 95 a

Hunerberg

34

)

Gem. Ε Г/ 170
Gem. E IV 172
Gem. E IV 173
742 J Leiden е1931/з 797«
0Б

Oppidum

) Door Vermeulen gedateerd onder Claudius.

Naaldh. ontbr. grotend. Spir. dr. rond.
Naaldh. besch. Spir. dr. rond.
Naaldh. besch. Li. wind. van spir. dr.
bandv., re. wind. rond.
Naaldh. besch. Birmenste wind. van spir.
dr. bandv., buitenste wind. hoekig-rond.
Re. binnenste wind afgebr., naaldh. be
sch. Knopje op voetpunt verm. afgebr.
Binnenste wind. van spir. dr. bandv.,
buitenste wind. rond.
Veerrol verb., staat bijna vert. ; binnen'
ste re. wind. ontbr. Spir. dr. rond.
Voet m. naaldh. ontbr., beugel loopt
puntig toe. Buitenste wind. van spir. dr.
rond, binnenste wind. bandv.
Naaldh. ged. afgebr. Spir. dr. hoekigrond.
Veerrol verb., voetpunt afgebr., fibula
platgedrukt. Spir. dr. rond.
Geox. Spir. dr. bandv. ?
Veerrol ontbr. op 1 wind. na ; voetpunt
afgebr.
Fragm. ; beugelkop en voet m. naaldh.
ontbr. OMROL 12, 1931, PI. XV 14.
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Kam 434
Kam 435

Vindplaate

XII 11
Grafveld KKH

Kam 436
Gem. E IV 8 с

Afb.

XII 12
(Guyot)

Kam 437
Каш 438
Kam 439
Gem. E IV 36 с
Gem. E IV 68 Ь

Hunerberg

Gem. E IV 69 f

Hunerberg

Gem. E IV 131
Leiden NS 186
All. Piers. 8147«

Terrein C.C. β β )
Waal
Grafveld Ν β τ )

XII 13

Kam 440

XII 14

Kam 441

XII 15

Kam 442
Kam 443
Kam 444

XII 16

Kam 445
Gem. E IV 189

XII 17

d. Als Ь en с maar zonder knopjes
Naaldh. besch. Splr. dr. rond.
Beugelkop en voetpunt m. halve naaldh.
afgebr. Het is dus mogelijk, dat de knop
jes van b en с aanwezig waren.
e. Mei 1 inkeping in benedenzijde van de
naaldhouder en met horizontale groetjes
op de beugel
Splr. dr. bandv. Over de gehele beugel
verdeeld 11 hor. groef jes.
Splr. dr. bandv.
f. Met 1 inkeping in benedenzijde van de
naaldhouder
Splr. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
Geox., beugelkop verb.
Spir. dr. bandv.
Beugel boven de voet besch. Splr. dr.
bandv.
Re. helft veerrol on tbr., restant veerrol
zeer geox. ; naaldh. besch.
Beugel verb. Spir. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
Spir. dr. bandv.
g. Als [, maar met rechthoekige beugeldoorsnede
Splr. dr. bandv.
h. Met zeshoekige beugeldoorsnede
Splr. dr. bandv. Rond de naald een
glazen kraal.
Beugelkop en voet ontbr. Splr. dr. bandv.
Voet ontbr. Spir. dr. bandv.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.
Spir. dr. bandv. Op de voet 3 hor.
groefjes.
Veerrol en naaldh. ontbr.
Veerrol ontbr., naaldh. besch.
С De beugel Is min of meer hoekig
gebogen

Kam 446
764
ββ

βτ

Kam 447

Van de nrs. 763-1039 is de spiraaldraad
bandvormig, tenzij anders wordt aange
geven. Naaldh. besch.

) Op het tennisveld, tussen voormalige Jan van Goyenstraat en Ubbergse veldweg (d.i. in het
westelijk intervallum van de castra).
) Graf 12 bij Brunsting, pag. 21 en 178 e.v. en PI. 10; Brunsting dateert: omsfreefcs het midden
der 2e eeuw. Onze fibula nr. 755 is vastgeox. aan de buik van een kruik. Tot ditzelfde graf
behoort nr. 1287.
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Vindplaats

Afe.

Naaldh. besch.

Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam

479
480
481
482
483
484
485
486

XII 19

Kam 487
Kam 488

XII 20

Kam
Kam
Kam
Kam

489
490
491
492-507

Kam 508-515

Veerrol ontbr.
XII 18

Veerrol ontbr. grotend.
Veerrol ontbr. grotend.

Veerrol ontbr. Lange hals, scherpe knik.
Re. helft veerrol ontbr.
Vœt m. naaldh. afgebr. Aanvankelijk
dikke beugel eindigt puntig. Klein ex.
Klein ex.
Naaldh. ontbr.
Naaldh. besch.
Voet naar rechts verb., naaldh. besch.
Geox., re. helft veerrol ontbr. ; naaldh.
half afgebr.
Naaldh. besch. Dunne beugel.
Naaldh. besch. ; binnenste wind. zijn besch.
Re. helft veerrol ontbr.
Voetpunt afgebr.
Fragmenten van fibulae van deze serie ;
zeer geox., zodat details niet meer te onderscheiden zijn.
Fragmenten van fibulae van deze serie ;
voor het merendeel zeer geox., zodat details niet meer te onderscheiden zijn.
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Ιαν. иг.

Afb.

Kam 516-523
Kam 524

Kam 525-532
Kam 533-535
Kam 536-537
Kam 538-540
Kam 541
Kam 542-543
Kam 544
Kam 545
Kam 546
Kam 547-550
Kam 551
Kam 552

GrafveldKKH
Grafveld KKH
Grafveld KKH

Kam 553
Kam 554
Kam 555
Kam 556-559
Kam 560
Kam 561
6а
6b
6с
6d

(Guyot)
(Guyot)
(Guyot)
(Guyot)

Gem. E IV 7 a
Gem. E Г 7 b

(Guyot)
(Guyot)

Gem. E IV 7 с
Gem. E IV 8 а
Gem. E IV 8 b

(Guyot)
(Guyot)
(Guyot)

Gem. E IV 8 d
Gem. E IV 8 e
Gem. E IV 29 с

(Guyot)
(Guyot)
(Guyot)

Gem. E IV 30 b
Gem. E IV 30 с

(Guyot)
(Guyot)

Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.

(Guyot)

Gem.
Gem.
Gem.
Gem.

E
E
E
E

E
E
E
E
E

IV
IV
IV
IV

IV
IV
IV
IV
IV

30 d
35 d
35 e
35 f
36 a

XII 21

Weinig beschadigde fibulae van deze
serie, zonder bijzonderheden.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.,
geox. De beugel schijnt meer bandv. te
zijn, terwijl de voet enigszins achter
waarts ombuigt
Het merendeel mist de veerrol.
Vrijwel gaaf.
Veerrol ontbr.
Veerrol en voet ontbr.
Veerrol ontbr.
Veerrol en voet ontbr.
Geox.
Re. helft veerrol ontbr., geox.
Veerrol verb., naald steekt omhoog,
naaldh. grotend. afgebr.
Geox., voet m. naaldh. ontbr.
Veerrol ontbr.
Veerrol ontbr. ; beugel beneden de om
buiging geheel recht.
Zeer verb, en geox. fragm.
Veerrol ontbr.
Veerrol ontbr.
Veerrol ontbr., voet afgebr.
Fragm., bestaande uit gedeelte van dunne
beugel m. 1 wind. Klein ex.
Fragm., bestaande uit gedeelte van dunne
beugel m. geox. veerrol.
Naaldh. besch.
Naaldpunt vastgeox. in naaldschede,
geox.
Breuk in spandr.
Breuk in de beugel ; naaldpunt vastge
ox. in naaldschede.
Beugel meer plat dan rond.
Naaldh. besch.
Naaldh. besch. Spir. dr. rond, binnenste
li. wind. bandv.
Geox. Stift door veerrol gestoken.
Niet bijpassende naald met 1 wind. ver
vangt de oorspronkelijke naald.
Naaldschede naar links omgebogen.
Re. wind. rond, li. wind. bandv. Beugel
vrij plat.
Naaldh. ontbr. bijna geheel.
Re. helft veerrol ontbr.
Re. helft veerrol ontbr.
Re. helft veerrol ontbr.
Geox., naaldh. besch.
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Vindplaats

Inv, nr.

Afb

Gem. E IV 36 b
Gem. E IV 36 g
Gem. E IV 36 i
XII 23

Gem. E IV 36 )
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.

E
E
Ε
E
E
E

36 m
36 ν
37 a
47 с
69 а
69 t

Hunerberg
Hunerberg

Gem. E IV 71 Ь

Hunerberg

Gem. E rV 75 a
Gem. E IV 75 b

Hunerberg
Hunerberg

Gem. E IV 75 i
Gem. E IV 93

Hunerberg
Hunerberg

Gem.
Gem.
Gem.
Gem.

Hunerberg 3 4 )
Terrein C.C. β β )
Waterstraat
Waterstraat

E
E
E
E

IV
IV
Г
IV
IV
IV

IV
IV
IV
IV

95 d
110
112
113

Gem. E IV 115

Waterstraat

Gem. E IV 122

Huijgensweg

Gem. E IV 123

Huijgensweg

XII 22

Gem. E IV 136
Gem. E IV 137
Gein. E IV 143
Gem. E IV 147
Gem. E IV 164
Gem. E IV 185

Tooropstraatββ)
Barbarossastr.T0)

Gem. E IV 187
XII 24

Gem. E IV 191
Gem. E IV 192
Gem. E IV 201
e8

Ulpla Noviomagus

Veeirol ontbr. op 1 wind. na.
Geox., naaldh. ontbr. bijna geheel.
Voet m. naaldh. afgebr. Stift door veerrol (?).
Re. helft veerrol m. naald los bljgev.
Klein ex.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond.
Geox., naaldh. ged. afgebr.
Voet m. naaldh. ontbr.
Breuk in binnenste li. wind.
Voetpunt besch.
Geox. fragni., bestaande uit bovenste ge
deelte van de beugel m. veerrol.
Breuk in li. binnenste wind. Stift door
veerrol (?).
Re. binnenste wind. ontbr., geox. Spir.
dr. rond. Stift door veerrol (?).
Naaldh. grotend. afgebr.
Breuk in spandr. Dikke beugel. Stift door
veerrol.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Geox., naaldh. ged. afgebr.
Beugel onderaan naar rechts verb.,
naaldh. ged. afgebr., geox.
Geox., re. helft veerrol ontbr., naaldh.
ged. afgebr.
Re. helft veerrol en voet m. naaldh. ont
br., geox.
Halve beugel m. voet en naaldh. ontbr.,
geox.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, naaldh.
ontbr., voet grotend. afgebr.
Re. helft veerrol ontbr., beugel besch.
Misschien zeer zwakke hor. groefjes op
de hals.
Geox., voet ontbr.
Veerrol ontbr.
Bij deze 14 fibulae van deze serie ontbr.
veerrol geheel of ged.
18 fragmenten van fibulae van deze serie,
bestaande uit beugels met ged. naaldh.
of (en) ged. veerrol.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, naaldh.
besch. Beugel half-ovaal in doorsn.
Veerrol ontbr. Beugel half-ovaal in door
sn.
Re. helft veerrol iets verb. ; voet en
naaldh. grotend. afgebr. ; geox.

) Ten Z. der Praetoriumstraat bij de Huijgensweg. Verslag 1923, pag. 19.
··) Bij Berg en Dalse weg.
70
) Noordzijde Barbarossastraat tegenover Hugo de Grootstraat ; vgl. noot 13.
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lev. nr.

Gem. E IV 202

Ulpia Noviomagus

Gem. E IV 204

Ulpia Noviomagus

Gem. E IV 205

Ulpia Noviomagus

Gem. E Г 207
Gem. E IV 208
Gem. E IV 209

Lupia Noviomagus
Ulpia Noviomagus
Ulpia Noviomagus

Gem. E IV 210
Gem. E IV 212

Ulpia Noviomagus
Ulpia Noviomagus

Gem. E IV 231
Gem. E IV 232

Zeigelbaan )
n
Zeigelbaan )

Gem. E IV 234

3eWalstraat«)

Gem. E IV 243

Barbarossastr.13)

Gem. E IV 244
Gem. E IV 246

Barbarossastr.13)
Graadt van
Roggenstr. та)
Hunerpark

Gem. E IV 247
Gem. E IV 251
Lelden NS 20
Leiden NS HO
Leiden NS 339
Leiden NS 630
Leiden NS 736
Leiden E IH 932
Leiden e 05/i2 6 a
Leiden E III 939
Leiden e O6/5 196
Leiden E III 938
Leiden e 07/i 233
Leiden E HI 943
Leiden e O8/5 13
C.C. 621
C.C. 656
CC. 659
C.C. 72
Соргау 1
71

)
)
)
T4
)
75
)

72

73

Vindplaats

Aft.

n

XII 25

Waal

Hunerberg
Grafveld R.K. «»)
Hees
Hees
Hees
Hees
Hees
Hees
XII 26
Graf 110 T 4 )
Terrein Can. Coll.
Terrein Can. Coll.
XII 27
Graf 10 τ β )

Re. helft veerrol ontbr. ; voet m. naaldh.
afgebr.
Re. helft veerrol ontbr. ; benedenste ge
deelte van de beugel m. voet en naaldh.
afgebr.
Voet m. naaldh. afgebr., geoz. Veerrol
heeft slechts 3 wind.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Geox., beugel naar links verb.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na ; voet ont
br. ; zeer geox. en verb, fragm.
Geox., veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, naaldh.
besch. Kleine, dunne beugel.
Geox.
Geox., veerrol ontbr., naaldh. ged. afge
br.
Geox., beugelkop plat gedrukt, voet ont
br.
Veerrol ontbr., voet m. naaldh. bijna ge
heel afgebr.
Veerrol lets verb.
Re. helft veerrol hangt ontrold m. de
naald links van de beugel.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.
Veerrol en voet m. naaldh. ontbr.
Beugel verb. Beugel bandv.
Naaldh. besch.

Voet iets naar links verb.
Naaldh. besch.
Naaldh. besch.
Geox., naaldpunt in naaldschede vastgeoxydeerd.
Veerrol en voet verb.

Uit um В II 60, gevonden tegenover perceel nr. 1 A.
Bij St. Jorisstraat.
Bij Reinaldstraat.
Door Vermeulen gedateerd ClaudiusINero.
Over dit graf zie noot 28 ; of de hier vermelde en afgebeelde fibula werkelijk het ex. nr. 72 is,
kan betwijfeld worden ; zij is de enige niet genummerde draadfibula in de verzameling van het
St. Canisiuscollege, terwijl een nr. 72 ontbreekt.
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Vlndplaata

Inv. fir.

Afb.

Copray 2
Copray 3
Copray 4

Veerrol en voet afgebr.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Veerrol ontbr.

Gem. E IV 163

XII 28

D. Varianten van serie С
a. Met voetknop en ronde opening in de
naaldhouder
Veerrol ontbr.

Kam 562

XII 29

b. Met ronde opening in de naaldhouder
Veerrol ontbr., voet iets naar links verb.

Kam 563

XII 30

Veerrol ontbr., naaldh. besch.

с. Mei voetknop
d. Met 2 inkepingen in benedenzijde van
de naaldhouder
XII 31

Kam 564
Kam 565
Gem. E IV 193

Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
e. Met 1 inkeping in benedenzijde van
de naaldhouder

Kam 566
Kam 567
Kam 568
Kam 569
Kam 570
Kam 571
Kam 572
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV

7β
77
78

XII 32

29
35
35
36
71

b
b
с
к
а

(Guyot)

Re. helft veerrol ontbr., restant spandr.
verb.
Beugel bij buiging besch.
Veerrol ontbr.
Binnenste re. wind. ged. afgebr.

Hunerberg

Gem. E IV 91
Gem. E IV 127
Gem. E IV 186

Hunerberg 7 e )
Stijfselfabriek

Gem. E Г 211
Leiden NS 687
Leiden e 07k 231
C C . 657
R.K.U. 8
Versteegen 1

lupia Noviomagus
Hees
Terrein Can. Coll.
Molenstraat 77 )
Krayenhofflaan 7 8 )

Stift door veerrol (7).
Veerrol en beugelhals geox. Stift door
veerrol (?).
Van deze 5 fibulae van deze groep ont
br. veerrol geheel of ged.
Veerrol ontbr.
Nieuwe naald onjuist aangezet.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.

) Tussen Berg en Dalse weg en fort Sterrenschans, Pater Brugmanstraat, evenals nr. 1222.
) Bij het graafwerk van de St. Canisluskerk in 1934.
) Waarschijnlijk graf veld R bij Bnmstlng, PI. I.
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Inv. пт.

Vlndplaata

A Fb.

XII 33

Kam 573
Kam 574

Gem. E IV 15

(Guyot)

XII 34

Kam 575
Gem. E IV 155

Fort Krayenhoff

Gem. E IV 206

Ulpia Noviomagus

Kam 576
Gem. E IV 17

Gem. E IV 35 q
Gem. E IV 30 a

XII 35

XII 36
(Guyot)

XII 37

(Guyot)

h. Met rechthoekige beugeídoorsnede.
Beugel bandv., rechth. gebogen. Op hals
en beugel, vert, langs beide zijkanten,
een zigzag-lijntje.
Voetpunt met onderkant naaldh. wschl.
afgebr.

J. De bandvormige beugel heeft
driehoekig profiel
Voetpunt met benedenste gedeelte van
de naaldh. afgebr.
Re. helft veerrol ontbr.

Gem. E IV 36 1

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

g. Met horizontale groefjes op de beugel
Re. helft veerrol ontbr. Op de voetpunt
2 smalle hor. groefjes.
Veerrol ontbr., naaldh. ged. afgebr., beugel besch. Vanaf iets beneden de ombuiging van de beugel tot op de voet
hor. groefjes.
Voet m. naaldh. grotend. afgebr. Op de
beugel even boven de voet hor. groefjes.

i. Met zwak-driehoekige beugeídoorsnede
Re. helft veerrol verb.

Kam 577

Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam

f. Met 1 inkeping in benedenzijde van de
naaldhouder en horizontale groetjes op
de beugel
Veerrol ontbr. op 1 'wind, nét Op de
voet 8 vrij diepe en brede hor. groefjes.
Veerrol ontbr., naaldpunt vastgeox. in
naaldschede. In de beugel vrij diepe hor.
groefjes vanaf de ombuiging tot op de
voet.
In de beugel 10 hor. groefjes, vanaf de
ombuiging tot op de voet, naar beneden
toe steeds dichter opeen.

23. Draadfibulae met in doorsnede
driehoekige beugel
Voet afgebr.
Voet afgebr., geox.
Voet afgebr. en veerrol bijna geheel.
Veerrol ontbr. bijna geheel.
XIII 1
Veerrol ontbr. bijna geheel.
XIII 2
Veerrol ontbr. bijna geheel.
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Inv. nr.

Vindplaat»

Afb.

1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063

Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam

1064
1065
1066

Kam 602
Kam 603
Kam 604

1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073

Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.

E
E
E
E
E
E
E

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

9
14
35
35
35
35
35

1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083

Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

35 η
35 о
35 ρ
50 b
50 с
69 η
129
130
157
174

1084
1085

Gem. E Г 215
Gem. E IV 217

ІЛріа Noviomagus
LDpia Noviomagus

1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094

Gem. E IV 227
Gem. E IV 228
Gem. E IV 230
Leiden NS ПО
Leiden NS 121
Leiden NS 187
Leiden NS 733
Leiden e 93/io 31
Leiden e О6/5 198

Heesse veld
Heesse veld
Fort Krayenhoff
Waal
Waal
Waal

τβ

589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601

Veerrol ontbr. bijna geheel.
Beugel in het midden besch.
Voetpunt afgebr.
Geox., voet naar links verb.
Naaldh. besch.
Geox., voetpunt afgebr.
Re. binnenste wind. ontbr.
Geox.
Re. helft veerrol los bljgev. : li. buitenste
wind. en spandr. ontbr.
Voet afgebr.

T8

Krayenhofflaan )
7β
Woezikse str. )

Veerrol ontbr. op 1 wind. na ; naaldh.
half afgebr.

(Guyot)
(Guyot)
h
i
к
1
m

XIII 3

Waal
Waal
Hunerberg
Ubb. veldw. 80)

Hees

Naaldh. besch.
Re. helft veerrol ontbr.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Veerrol ontbr. Beugel heeft onderaan
groefje en ronde doorsn.
Re. helft veerrol ontbr.
Voet m. naaldh. afgebr.
Breuk in binnenste li. wind.
Beugel iets besch.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Re. helft veerrol ontbr.
Geox., naaldh. besch.
Veerrol ontbr., voet iets verb , naaldh.
besch., voetpunt afgebr.
Re. helft veerrol ontbr.
Geox., re. helft veerrol ontbr., voet m.
naaldh. vrijwel geheel afgebr.
Voetpunt iets besch.
Veerrol verb., naaldh. besch.
Beugel onderaan en naaldh. besch.
Beugelkop geox.
Naaldh. besch.
Naaldh. besch.
Geox., voet afgebr.

) Volgens mededeling van Janssen (pag. 15) afkomstig van het grafveld aan de Woezikse straat
(Nljmegen/Wychen), evenals de nrs. 1294 en 1345.
в ) In de tuin van huls nr. 50 aan de Zuidzijde van de Ubbergse veldweg.
0

no
Vindplaats

Inv. or.

C C . 347
Versteegen 2
Copray 5
R.K.U. 4

Afb.

Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Breuk in binnenste 11. wind.
Voet afgebr.
Breuk in binnenste li. wind.

2e

Schervenkuil 56 )
T8
Krayenhofflaan )
39

Grote Markt )

Varianten
XIII 4

Kam 605
Kam 606

ХШ 5

Gem. E IV 35 g
Gem. E IV 35 j
Gem. E IV 194

Veerrol ontbr. grotend., naaldh. geheel.
De voet is nog breder dan de beugel.
De nrs. 1100-1103 hebben 1 inkeping in
de benedenzijde van de naaldhotider. Re.
helft veerrol ontbr.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Re. helft veerrol ontbr., beugel verb.
24. Draedfibulae met bandvormige
beugel
A. Met brede voet
a. Met voetknop
Beugelkop ontbr., naaldh. besch.
Beugelkop ontbr., naaldh. besch.
In buitenste re. wind een breuk, naaldh.
besch.
Re. helft veerrol ontbr., naaldh. besch.

Kam 607
Kam 608
Kam 609
Kam 610
Kam 611
Kam 612
Kam 613
Kam 614
Kam 615
Kam 616
Kam 617
Kam 618
Kam 619
Kam 620
Kam 621
Kam 622
Kam 623
Kam 624
Kam 625
Kam 626
Kam 627
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV

XIII 6
XIII 7

XIII 8
Hees«)
Hees 7 8 )
35 s
35 t
36 η
49 a
49 b
50 d
125

Leiden NS 106

XIII 9
Waal
Waal
Waal
Waal

Naaldh. half afgebr.
Re. helft veerrol ontbr.
Re. helft veerrol ontbr.
Re. helft veerrol ontbr.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Binnenste 11. wind. besch.
Naaldh. besch.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, naaldL
ged. afgebr. Voet loopt smal toe.

Ill
Kat.BX.

Inv. at.

1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142

Leiden E III 980
Leiden E III 976
Leiden NS 118 '
Leiden NS 769 .
Leiden e 93/io 29
Leiden e 07/! 224
Leiden e 07/i 225
Leiden e 31/2 28
All. Piers. 8144e
Kam 628

1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151

Kam 629
Leiden NS 107
Leiden E HI 981
Leiden NS 113
Leiden NS 114
Leiden NS 145
Uiden NS 190
Leiden NS 646
Leiden NS 647

1152
1153
1154

Kam 630
Kam 631
Kam 632

1155
1156
1157
1158
1159

Kam 633
Kam 634
Kam 635
Gem. E IV 10 с
Kam 636

1160

Gem. E IV 20

Vindplaats

Aft.

Waal
Waal
Waal

Re. helft veerrol ontbr.

Hees
Hees
GrafveldN 38 )

ХШ 10
XIII 11
XIII 12

Waal
Waal
Waal
Waal
Waal
Waal

Voetje los bljgev.

ХШ 13

(Guyot)
XIII 14
(Guyot)

Stift door veerrol.
De nrs. 1142-1151 hebben een brede en
dunne beugel, zoals PI. XIII 11 en 12.
Geox.

XIII 15

b. Zonder voetknop (afgebroken ?)
Beugelkop afgebr., naaldh. besch.
Voetpunt besch.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na ; voetpunt
afgebr., naaldh. besch.
Voetpunt afgebr., naaldh. besch.
Voetpunt afgebr., naaldh. besch.
Voetpunt afgebr., naaldh. besch.
Veerrol ontbr., voet en naaldh. besch.
De nrs. 1159 en 1160 hebben een brede
en dunne beugel, zoals nrs. 1142Ί151.
Beugel en voet iets verb.
В. Met smalle voet
a. Met voetknop

1161
1162
1163
1164

Kam 637
Kam 638
Gem. E IV 10 a
Gem. E IV 156

1165

Gem. E IV 175

1166
1167

Gem. E IV 213
Leiden NS 524

1168

Kam 639

1169
1170
1171

Kam 640
Gem. E IV 10 b
Gem. E IV 35 г

XIII 16
(Guyot)
Fort Krayenhoff

Ulpia Noviomagus

Naaldh. besch.
ХШ 17

(Guyot)

Veerrol ontbr. op 1 wind. na.
Naaldh. besch.
Beugel verb. ; binnenste re. wind. ontbr.;
voetknopje besch.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na ; naaldh.
grotend. afgebr.

b. Zonder voetknop (afgebroken ?)
Veerrol ontbr., voetpunt en naaldh. be
sch.
Naaldh. en voetpunt grotend. afgebr.
Voet m. naaldh. grotend. afgebr.
Veerrol ontbr. op 1 wind. na, naaldh.
besch.
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luv. nr.

Afb.

Vindplaab

XIII 18

Gem. E IV 69 g

Hunerberg

Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Leiden NS

Hunerberg
Hunerberg
Ulpia Noviomagus

69 m
71 с
214
338

Gem. E IV 169
Leiden NS 122
Leiden NS 124
Leiden E III 983

Waal
Waal

Onder aan de beugel een verdikking. Op
de voetpunt 2 hor. groefjes.
Naaldh. besch., breuk onder de beugel.
Geox., naaldh. besch.
Re. helft veerrol ontbr.
Beugel versierd met 3 rozetvormige ornamenten.
Veerrol ontbr., voetpunt afgebr., naaldh.
besch.
Naaldh. ontbr.
с Zonder voetknop, met ronde opening
in de naaldhouder

Gem. E IV 95 с
Gem. E IV 216

34

Hunerberg )
XIII 19
Ulpia Noviomagus XIII 20

Geox., binnenste re. wind. ontbr.
Binnenste li. wind. ontbr. Onder aan de
beugel 3 groefjes, op de voetpunt 2
groefjes. In benedenzijde van de naaldh.
1 inkeping.
С De voet is afgebroken

Kam 641
Kam 642
Каш 643
Gem. E IV 82 f
Gem. E IV 199
Leiden NS 189
Leiden NS ?
Leiden E III 996
Brunsting 1

Hunerberg
Krayenhoffl.
Waal

81

)

XIII 21

Geox.
Breuk in buitenste re. wind.
Re. helft veerrol ontbr.
Geox.
Geox. ; ook benedenste gedeelte van de
beugel ontbr.

Hees
Krayenhoffl. ^ )

Geox.
i

25. T-vormige fibulae
Kam 644

XIV 1

Kam 645

XIV 2

Gem. E IV 82 b

81
82

Hunerberg

XIV 3

Kam 646

XIV 4

Kam 647

XIV 5

Kam 648

XIV 6

Scharnlerst. ontbr., emailvulling verloren
gegaan. Scharnier.
Halve huls en halve scharnlerst. ontbr. ;
steentjes verloren, email besch., naaldh.
besch. Scharnier.
Geox., naaldh. bijna geheel afgebr. ;
steentjes verloren, eventueel email ontbr.
Scharnier.
Geox., naaldh. besch. ; steentje verloren,
email besch. Scharnier.
Spir. dr. ged. afgebr., email verloren ge
gaan. Spiraal.
Email besch., ringetje op beugelkop ged.
afgebr. ; re. helft veerrol ontbr., naaldh.
besch. Spiraal.

) Bij Brunsting vondst 37, pag. 189 e.V., door Brunsting gedateerd : midden 2e eeuw.
) Deze fibula maakt deel uit van een vondst van scherven (o.a. terra sigillata Drag. 27, 31-33 en
36). Brunsting, die deze voorwerpen bezit, dateert: midden 2e eeuw.
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Vindplaats

Gem. E IV 108 a

Afb.

XIV 7

Kam 649
Hunerberg

XIV 8

Gem. E IV 108 b

XIV 9

Kam 650

Geox., email onherkenbaar, steentje ont'
br., lus afgebr., naaldh. besch. Met spi
raaldraad, maar schamiersluiting.
Geox. Geen email. Met spiraaldraad,
maar scharmersluiting.
Geox. ; beugelkop afgebr. Vorm als nr.
1199.
Variant van deze groep of van groep 20.
Geox. In naaldh. 1 ronde opening.
Scharnier.
26. Trompetfibulae

Kam 651
Kam 652

Grafveld S
Grafveld S

XIV 10
XIV 11

All. Piers. 1697
Kam 653
Leiden NS 651

Grafveld S

XIV 12
XIV 13
XIV 14
XIV 15

Kam 654

Breuk in meest re. wind., in lusdraad en
boven aan de voet ; email besch.
Geox., lus afgebr.
Voetpunt afgebr., naaldh. ontbr. bijna
geheel. Alle email verloren gegaan ;
verb.
Breuk in buitenste re. wind. Steentjes (?)
verloren. Geen email (?).

27. Geëmailleerde beugelfibulae
Alle fibulae van deze groep hebben huts'
scharnier.

Gem. E IV 106

XIV 16
XIV 17
XIV 18
XIV 19

Kam 655
Kam 656
Kam 657
Leiden NS 283

Waal

Gem. E IV 54 b
Gem. E IV 25 b

(Guyot)

XIV 20

Kam 658

XIV 21

Kam 659

XIV 22

Leiden NS 138

83

Mus. Kamstraat

Waal

XIV 23

A. Met rondgebogen beugelprofiel
Knopjes schamierst. afgebr., email verloren. In naaldh. 1 ronde opening.
Geox., schamierh. besch.
Voet afgebr., schamierh. besch., geox.
In naaldh. 1 ronde opening.
Naaldh. besch., email verloren. Vorm als
nr. 1211.
Voet afgebr. Vorm als nr. 1211.
Geox., zodat details en email (?) niet
meer te onderscheiden zijn ; naaldh. ged.
afgebr.
B, Met vlak beugelprofiel, maar bals (en
voet) loodrecht op de beugel
Email verloren. In naaldh. 1 ronde opening.
Geox., IL benedenhoek van de beugel
besch. In naaldh. 1 ronde opening.
Schamierh. besch. De ruitvormige vakjes
in de beugel waren misschien met email
gevuld.

) Gevonden met een grijs ruwwandig umtje van de 1ste eeuw, en een terra-nlgra um, gestempeld
EBVRVS (Evelein, Gids pag. 66 en Verslagen 's Rijks Verz. 1925, pag. 87).
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Vindplaats

Afb.

Gem. E IV 37 d
Leiden NS 139

Waal

XIV 24
XIV 25

Kam 660
Gem. E IV 111

Waterstraat

XIV 26
XIV 27

Gem. E III 94
Lelden e 1900/2 10

Hunerberg 84 )

Kam 661
Kam 662

XIV 28
XIV 29
XIV 30
XIV 31

Gem. E III 50
Leiden e 08/з 75

Hees

XIV 32

Gem. E III 25

(Guyot)

XIV 33

C. Met ronde of meerhoekige
beugelschijf
Voet on tbr., beugel en email besch.
Schamierh. en naaldh. besch., email verloren.
Voetje los bljgev., naaldh. ged. afgebr.
Email ontbr.
Email besch.
Re. benedenhoek van de voet afgebr.
Email ontbr.
Voet besch., email ontbr. grotend.
Geox., details niet meer te onderscheiden,
naaldh. besch., email ontbr. In naaldh.
1 ronde opening.
Geox., details niet meer te onderschei'
den, voet afgebr.
In enkele vakjes ontbr. het email. In
naaldh. 1 ronde opening.
Variant. Kop afgebr., scharnier en naaldh. besch., email verloren. Wa.sch. ?
28. Gelijkzijdige fibulae

Leiden Vst 51

Hees

Leiden e 31/Î 37

XV 1
XV 2

Lelden e 07/i 241

Hees

XV 3

Gem. E III 91

Hunerberg

XV 4

Gem. E IV 54 d
Gem. E III 26
Kam 663
All. Piers. 1701
Gem. E IV 222

XV 5
XV
XV
XV
Ulpia Noviomagus XV
(Guyot)

XV 10
XV 11

Lelden NS 527
Kam 664
Kam 665
Leiden NS 194
Leiden NS 648
Lelden NS 340

6
7
8
9

Waal

XV 12
XV 14
XV 16
XV 15

Alle fibulae van deze groep hebben
wangenscharnier.
Email van drleh. vakjes ontbr. In naaldh.
2 ronde gaatjes.
Email en steentjes van de ogen verloren.
In naaldh. 1 ronde opening.
Geox., details niet meer te onderscheiden ; naaldh. besch.
Li. wang van scharnier afgebr., naaldh.
grotend. afgebr.
Voetje los bljgev., omtrekken besch.,
email ontbr.
Email besch.
Email besch. In naaldh. 1 ronde opening.
In naaldh. 1 ronde opening.
Belde beugeluitsL verb., re. besch. ;
naaldh. besch. Geen email (?).
Email In ruitvormig midden ontbr.
Geox. ; kop ged., voet geheel afgebr.
met benedenzijde van de beugel ; email
verloren.
Voet grotend. afgebr., email besch.
Geox., email verloren.
Geox., naaldh. besch., kop besch., email
verloren. In naaldh. 1 ronde opening.
Naaldh. afgebr., email besch. Op het
centrum een dolfijn.

^1) Tussen Berg en Dalse weg en fort Sterrenschans, Pater Brugmanstraat, evenals nr. 1015.
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A ib.

Vindplaate

Kam 666

XV 17

Kam 667
Leiden NS 738

XV 18
XV 13

Geox. ; kop en voet besch. Op centrum
een dolfijn.
Geox., naaldh. besch.
Naaldh. afgebr.
29. Schijffibulae van ovale of meerhoekige vorm
Alle [ibulae van deze
wangenscharnier.

Gem. E III 66
Kam 668

Hunerberg

XV 19
XV 20
XV 22
XV 21

Kam 669
Kam 670
Leiden NS 528

XV 23
XV 24
XV 26

Kam 671
Leiden NS 199
Gem. E III 90

Waal
Hunerberg

Gem. E IV 224

Ulpia Novlomagus XV 25

Gem. E IV 233

„Klokkenberg"

85

)

XV 27

groep hebben

Omtrekken besch.
Knopje afgebr., email of steentje in mid'
den ontbr.
Email besch.
Aan li. zijde, kop en voet besch. In
naaldh. 1 ronde opening.
Naaldh. bijna geheel afgebr. Zeer geox.,
zodat geen details meer te onderscheiden
zijn. Ruitvorm.
Li. knopje half afgebr., email besch.
Email verloren.
Re. knopje afgebr., naaldh. ged. afgebr.
Op het beugelvlak geen enkel om. meer
te onderscheiden.
Geox., li. benedenzljde besch., naaldh.
ontbr. ; email in ronde gaatjes ontbr.
Omtrekken besch., oppervlak enigszins
geox. Verm. geen email.
30. Ronde schijffibulae
A. De schijf is niet geprofileerd
a. Mei concentrische kringen versierd

Leiden NK 20
Kam 672
Gem. E III 92
Kam 673
Gem. E IV 225
All. Piers. 953
85

Hunerberg

XVI
XVI
XVI
XVI

1
2
3
4

Ulpia Noviomagus XVI 5
XVI 6

Naaldh. ontbr. Spiraal- еет besch.
Wa.sch. In naaldh. 1 ronde opening.
Email besch. Wa.sch.
Kopringetje afgebr., email besch. Wa.
sch. De naaldh. is langs de omgebogen
zijde met groefjes versierd.
Email zeer besch. Wa.sch.
Re. helft veerrol ontbr. ; li. helft veerrol
heeft nog 8 wind.

) Begin Juni 1926 werden bij het graafwerk voor kelders en fundamenten van het Internaat „De
Klokkenberg" enige vroege graven gevonden, waaronder een umtje met beenderresten en 2
„distelfibulae", een grote en een kleine (verm. ons nr. 68); het umtje was afgedekt met een
napje in Bataafs aardewerk ; nader wordt dit graf gekarakteriseerd door 2 rood-Belgische bordjes
(Haltern 72), waarvan een met merk CARIIVIR (vgl. Vermeulen pag. 54). Op 22 Juni 1926
werden wederom bij dezelfde werkzaamheden in het oostelijk deel van de kelders enige graven
met zeer vroege inhoud gevonden ; bij deze vondsten behoort ons nr. 297. In November 1926
begon men met de uitgraving van het terrein achter het gebouw, waarbij afval uit de tijd van de
castra te voorschijn kwam. Daar ons nr. 1256 in Januari 1927 in het bezit van de Gemeente
kwam, zal deze fibula tot deze latere vondsten behoord hebben.
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1263
1264

Gem. E III 65
Каш 674

1265

Kam 675

1266

Kam 676

1267

Kam 677

1268

Leiden NS 141

1269

Kam 678

1270

Kam 679

Vlndplaaü

Hunerberg

A№.

XVI 7

Waal

XVI 8

1271

Leiden NK 19

1272

Gem. E HI 38

(Guyot)

XVI 9

1273

Gem. E III 55

Doddendaal

XVI 10

1274

Kam 680

1275
1276

Kam 681
Gem. E III 52

Smldstraat

1277

Gem. E III 27 a

(Guyot)

XIX 9

Zeer besch. ; naaldh. afgebr. Wa.sch.
Verb, en besch. Geen email (meer). Spie,
dr. rond, 5 wind.
Fragra., bestaande uit ronde schijf, die
met lets belegd moet zijn geweest. In de
schijf 1 ronde en 1 rechth. opening.
Naaldh. ontbr. Spir. dr. rond m. rechts
4 en links 6 wind.
Fragm. als nr. 1265. Naast het midden
een onregelmatige opening. Veenol ont
br. Naaldh. door hals iets van de schijf
verwijderd.
Fragm., waarvan door oxydatie geen de
tails meer te onderscheiden zijn. Bijna
gehele re. helft afgebr. Spir. dr. rond m,
4 (?) wind.
Zeer besch.: de email(?)-vulllng ontbr.
voor э/4 gedeelte ; het restant onherken
baar. Wa.sch.
Zeer besch. en geox. ; van de uitstekende
knopjes nog 2 over. Wa.sch.
Als nr. 1269. Alle uitstekende knopjes
ontbr. Wa.sch.
b. Het ronde vlak geheel gevuld met
vierkante mUle(ioriplaatjes
Email besch., gat in de schijf ; de teke
ning van het om. zeer moeilijk te onder
scheiden. Spir. dr. m. 4 dunne wind.
с De schijf belegd met dun metaalblad
Metaalblad ontbr. vrijwel geheel. Geen
email (meer) in buitenste rand. Spiraalveer zeer geox.
In buitenste rand geen email (meer).
Spir. dr. m. 6 wind. ; stift door veerrol ;
onderdr.
Ronde schijf met in het midden een recht
op staande hals, waarop een knopje, om
geven door talrijke dunne groefjes. Een
zelfde krans van groefjes versiert de
stift, die door de veerrol gaat, aan
weersz., eveneens van knopjes voorzien.
Spir. dr. rond m. 12 wind. Met de los
bijgev. fragmenten metaalblad was verm.
de schijf belegd.
Geheel gelijk aan nr. 1274.
Fragm., bestaande uit schijf zonder belegsel. Veerroi ontbr.
Fragm., bestaande uit schijf zonder belegsel ; zes uitstekende knopjes, waarvan
1 ontbr. Wa.sch.
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Vindplaats

Afe.

Geheel als or. 1277.

(Guyot)

Leiden NS 649

XVI 11

Kam 682

XVI 12

Leiden NS 650

XVI 13

Kam 683

XVI 14

Kam 684
Gem. E III 63

Hunerberg

XVI 15

d. Rozetvormige schijffibulae
Beugel aan re. zijde besch., naaldh. gro
tend, afgebr., email verloren. Wa.sch.
Email besch. Wa.sch.
e. Met opengewerkt centrum
Li. ultst. besch., email grotend. verloren.
Wa.sch.
f. Radfibulae
Wa.sch. De naaldh. is langs de omge
bogen zijde met groefjes versierd.
Geheel gelijk aan nr. 1282.
Velg en 3 spaken besch., 1 spaak ontbr.
geheel. Wa.sch.
B. Met geprofileerde schijf

XVI 16

Kam 685
Kam 686
All. Piers. 8147i2
Kam 687

Grafveld Ν β 7 )

XVI 17
XVI 18

Kam 688
Gem. E III 86
Gem. E IV 117

Hunerberg
Waterstraat

XVI 20
XVI 19
XVI 21

Gem. E III 64
C C . 100
Kam 689

Hunerberg
Terrein C.C. 8 β )
Woezikse str. τ β )

XVI 23
XVI 24
XVI 22

Kam 690

XVI 25

Kam 691

XIX 10

Leiden NS 195
Kam 692
Kam 693
Gem. E IV 121

Waal

XVI 26
XIX 11

Huijgensweg

Kopringetje afgebr. Wa.sch. De naaldh.
is langs de omgebogen zijde met groefjes
versierd.
Kopringetje en schijf besch. Geheel ge
lijk aan nr. 1285.
Wa.sch.
Re. zijde besch., email besch., naaldh.
ged. afgebr. Wa.sch.
Brug op centrum. Wa.sch.
Randen besch., email ontbr. Wa.sch.
Zeer geox., gat in de schijf, 1 der knop
jes rondom de schijf afgebr. ; naaldh.
grotend., scharnier geheel afgebr.
Naaldh. ged. afgebr. Wa.sch.
Wa.sch.
Besch. Wa.sch. Verhoogd centrum,
waarop knopje.
Email en 3 knopjes besch. ; naaldh. bijna
geheel afgebr. Wa.sch.
Verbogen. Geen email (meer?). In cen
trum een knopje. Wa.sch.
Geox. Zij-knopjes afgebr.
Geox. Bol centrum, waaromheen dlstelbladkrans. Wa.sch. op hals.
Geheel als nr. 1298.
Fragm., bestaande uit geox. ronde schijf.
Hol centrum en zwarte rand.
31» Figuren-schijffibulae

Kam 694
a

XVII 1

) Vermeulen type MO, pag. 132 ; vgl. I.e. рад. 237.

A. Met scharnierslulting
Naaldh. besch. Wa.sch. Liggende koe.
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Afb.

XVII 2
XVII 3

Kam 695
Kam 696

XVII 4
XVII 5

Kam 697
Gem. E III 24
Leiden NS HO
Leiden I DB-B 3e
Leiden I DB-B 3b

(Guyot)
Waal
Winseling

Leiden NHb IIb

Hunerberg

XVII 6

Leiden NHb IIa
Leiden I DB-B 3a

Winseling

XVII 7

Kam 698
Gem. E III 23
Leiden NS 526

(Guyot)

XVII 8
XVII 9

Leiden NS 196

Waal

Lelden NS 197

Waal

XVII 10

Lelden I DB-B 5a

Winseling

XVII 11

Wa.sch. Lopende hond.
Email besch., steentjes ontbr. ; breuk in
brug tussen kop en beugel. Voet afgebr.
Draakfibula.
Wa.sch. Vliegende vogel. Geen email.
Email verloren. Wa.sch. Dolkschede0).
Geheel gelijk aan nr. 1305.
Geheel gelijk aan nr. 1305.
Geox. Wa.sch. Ovaal blad. Geen
email (?). Ronde opening in 11. helft.
Naaldh. ontbr.
B. Met spiraalveer

Leiden NS 142

XVII 12
Waal

Geox., email en spiraalveer besch. S~
vorm.
Geheel gelijk aan nr. 1309.
Email verloren ; naaldh. verb., veerrol
besch. Bijl.
Email besch., veerrol geox. Hakenkruis.
Hakenkruis zonder email.
Veerrol ontbr., voet besch. Naaldschede
naar links omgebogen. Overigens geheel
gelijk aan nr. 1313.
Veerrol geox., naaldh. half afgebr. Open
gewerkt.
Re. helft veerrol ontbr. Geheel gelijk aan
nr. 1315.
Kopje en voetpunt besch. Veerrol of
scharnier ontbr., eveneens de naaldh.
Email besch. Blad of hart.
Veerrol of scharnier ontbr. Email ontbr.
Amazonenschild.

32. Knicfibulac
Gem. E IV 59
Kam 699

XVII 14
Smidstraat

Kam 700
XVII 15

Kam 701
Leiden NS 198
Kam 702

Kam 703

Waal

XVII 16

Beugelkop geox. Halve huls, waarin ge'
ox. veerrol.
Gelijk aan nr. 1319, maar huls met veer
rol afgebr., voet besch.
Zeer geox. fragm., bestaande uit beugel'
kop, van fibula als nr. 1319.
Re. helft veerrol en buitenste 11. wind.
ontbr. Naaldh. afgebr.
Gelijk aan nr. 1322, naaldh. half afgebr.
Breuk in beide buitenste wind. ; draad,
die uiteinde van de haak met de beugel'
hals verbindt, ged. afgebr. Spir. dr. rond,
rechts 7 wind., links 6 wind. Stift door
veerrol.
Fragm. van fibula als nr. 1324. Veerrol
en voet m. naaldh. grotend. afgebroken.
Voet verb.
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InV. DT.

АІЪ.

1326

Lelden NS 737

XVII 17

1327

Каш 704

XVII

1328
1329

Gem. E IV 54 с
Kam 705

XVII

1330

Kam 706

XVII

1331

Gem. E IV 31

1332

Kam 707

1333

Gem. E IV 62

Doddendaal

XVII

1334

Gem. E IV 51

Waal

XVII

1335

Gem. E IV 223

LDpia Noviomagus XVII

1336

Kam 708

1337

Leiden I DB-B 3c

Holdeum

XVII

XVII

XVII

Afgebr. naaldschede vastgeox. aan
naaldpunt Splr. dr. rond, rechts 12
wind., links 11 wind.
18 Geox., huis en naaldh. besch. Email in
ovale vakjes op de knie 7
19 Fragm., kop ontbr. Email in de knie.
Beide benedenhoeken afgebr., steentjes
(of email ?) in de oogjes ontbr. Halve
huls om de veerrol.
13 Geheel gelijk aan nr. 1329. Steentjes (of
email 7) in de oogjes ontbr.
20 De nrs. 1331-1337 hebben een halfronde
kopschijf. Naaldh. ged. afgebr., email
verloren. Wa.sch. In naaldh. 1 ronde
opening, waaromheen ingeponst kringe
tje.
21 Op de kop verm. ringetje afgebr. Wa.
sch.
22 Re. zijde van de kop besch., spandr. en
naaldh. besch. Veerrol heeft 10 wind.,
onderdr.
23 Breuk in stift van de veerrol. Spir. dr.
rond m. 10 wind., bovendr.
24 Geox. Spir. dr. rond m. wschl. 6 wind.,
onderdr.
25 Achter de kopschljf een geox. massa, zo
dat veerrol of scharnier niet meer te on
derscheiden is. Re. kant kopschijf besch.
Wa.sch. Lange beugel en sierlijke voet.

33. Losse exemplaren
1338
1339

Leiden NS 523
Gem. E IV 82 d

Hunerberg

1340

Gem. E IV 12

(Guyot)

XIX 19

1341

Gem. E IV 19

(Guyot)

XIX 20

1342

Gem. E IV 38

Valkhof

XIX 21

1343

Gem. E Г

35 u

XIX 22

1344

Gem. E IV 37 с

XIX 23

XIX 18

Spir. dr. bijna rond, 8 wind.
Voet en benedenste stukje van de beugel
van fibula als nr. 1338.
Van de veerrol zijn rechts 6 wind. dui
delijk zichtbaar, links 4 wind. te onder
scheiden. Splr. dr. dun en rond. De span
dr. loopt boven over de halve huls heen.
In de ronde voet een gleuf, die als naald
schede dienst doet.
Spir. dr. dun en rond m. 6 wind. Stift
door veerrol heeft aan beide uiteinden
een tweeledige knop.
Stift in veerrol verb. ; in binnenste wind.
een breuk ; spandr. ontbr. ; uiteinden stift
afgebr. Spir. dr. rond m. 12 wind. Op
buiten- en binnenzijde van de beugel een
knopje.
Door de wangen liep wschl. een stift met
veerrol.
Veerrol uit de halve huls verloren ; voet
en naaldh. ontbr.
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Kam 709

Vindplaats

Woezlkse str. "^)

Kam 710

Afb.

XIX 24
XIX 25

Lelden NS 128

Waal

XIX 26

Lelden NS 129
Leiden e 1931/2 29

Waal

XIX 27
XIX 28

Breuk In de beugel boven de voet Geox.
op de plaats, waar naald en beugel
elkaar bovenaan kruisen.
Halve huls. Spir. dr. rond, rechts 4
wind., links 3 wind.
Re. helft veerrol ontbr. Spir. dr. rond,
8 (?) wind.
Wa.sch. ? (geox.).

LAAT-ROMEINSE TIJD
34. Kruisboogfibnlac
A. Met gladde dwarsbalk
a. Voorlopers van de kruisboogfibulae
Kam 711
Gem. E IV 21
Gem. E IV 67
Kam 712
Kam 713
Leiden NS 193
Leiden NS 351
Gem. E IV 4 a
Gem. E IV 4 Ь
Gem. E IV 40 a
Gem. E IV 40 Ь
Gem. E IV 40 d
Leiden NS 135
Kam 714

(Guyot)
Hunerberg

Waal
(Guyot)
(Guyot)

XVIII 4

In li. en middelste boog een breuk.
Li. arm afgebr., re. arm verb.
Li. arm afgebr., knopje op de beugelkop
besch. ; restant van de naald vastgeox.
in naaldh.
Beugel verb.

XVIII 6

Li. arm afgebr. Als nr. 1356, maar groter.

XVIII 5

b. Met drie knoppen

XVIII 7

Waal

Kam 715
Kam 716
Leiden NS 643
Gem. E IV 72 a

XVIII 1
XVIII 2
XVIII 3

XVIII 8

Hunerberg

XVIII 9

Voet iets verb., voetpunt besch.
Voetpunt besch.
Voet afgebr.
De nzs. 1363-1366 hebben tussen beugel
en voet een hals. Li. arm afgebr.
Onder aan de beugel een schildje, dat de
hals verbergt.
Li. knop afgebr.
Voet afgebr., spandr. ontbr., re. arm los
bljgev. Variant : Rond de gladde dwars'
balk is een spiraaldraad gewonden.
B. Met versierde dwarsbalk

Kam 717
Gem. E IV 28 a

(Guyot)

Gem. E IV 28 Ь

(Guyot)

a. De dwarsbalk is versierd met
open ogen
XVIII 10 Oog op re. arm van de dwarsb. besch.
Li. arm afgebr., knop op beugelkop ont'
br.
Knop op beugelkop ontbr., re. knop be
sch., naaldh. ontbr. bijna geheel.
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Vlodplaata

Kam 718
Kam 719
Leiden Vst. 4
Leiden NS 134
Gem. E IV 118

Waal
Oude Stadsgr. 8 T )

А£Ь.

De nrs. 1371-1375 hebben tussen beugel
en voet een hals. Re. arm dwarsb. los
bljgev.
Oogjes in dwarsb. besch.
Knop op beugelkop on tbr., naaldh. be*
sch. Open gleuf in oogranden.
XVIII 11 Naaldh. besch.
Х Ш 12
b. De dwarsbalk is versierd met
ingeponste kringen of kuiltjes
XVIII 13 Li. knop afgebr. Met hals tussen beugel
en voet.
Naaldh. ontbr. Met hals tussen beugel en
voet.

Kam 720
Kam 721

XVIII 14

Kam 722
Kam 723
Kam 724
Leiden NS 642
Kam 725
Kam 726
Kam 727
Kam 728
Kam 729
Kam 730
Kam 731
Kam 732
Kam 733
Gem. E IV 27
Gem. E IV 28 .
Gem. E Г 40 .
Gem. E IV 42
Gem. E IV 229
R.K.U. 9
R.K.U. 10
Leiden Vst. 50

XVIII 16

c. De dwarsbalk aan de voorzijde
geprofileerd
Voet naar links verb. ; in de voet een
gat ; naaldh. besch.
Knop op beugelkop ontbr., beugelkop
verb.
Re. knop besch.
De nrs. 1382-1398 hebben tussen beugel
en voet een hals. Knop op beugelkop
ontbr.
Naaldh. besch. ; om. niet meer te onder'
scheiden.
Naaldh. besch.
Knop op beugelkop ontbr., voet afgebr.
Beugel iets verb.

Ubbergen
(Guyot)
Kaaskorvergas
Geitweg 8 8 )
Geitweg 8 8 )

XVIII 15 Voet afgebr.
XVIII 17 Re. arm van de dwarsb. iets besch.
XVIII 18 Knop op beugelkop ontbr.
XVIII 19 Benedenste gedeelte van de beugel verb.
XVIII 20 Re. arm grotend. afgebr.
Knop op beugelkop ontbr.
XVIII 21 Knop op beugelkop ontbr.
Bovenkant van de voet besch.
C. Dwarsbalk onherkenbaar of
afgebroken

Kam 734

8T
M

Zeer geox. ; beide armen van de dwarsb.
ontbr.

) Oosthoek Houtmarkt en Oude Stadsgracht, bij bouw van de Spaarbank.
) Tegenover Alvema, onder Wychen, bij Nijmegen.
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Kat.nr.

Inv. nr.

Vindplaats

1400

Kam 735

HOI
H02
1403

Kam 736
Leiden NS 434
Gem. E IV 60

Hezelpoort )

1404
1405

Gem. E IV 48
Leiden NS 284

Waal
Waal

1406
1407

Kam 737
Gem. E IV η

1408

Leiden NS 246

Aft.

Zeer geox. en versmolten ; H. arm ontbr.
geheel, re. arm grotend.
Dwarsb. m. knoppen ontbr. geheel.
Beide armen ontbr., overigens gaaf.
Zeer geox., beide armen ontbr. grotend.,
knop op beugelkop ontbr., breuk in de
beugel. Korte voet.
Geheel bezet met zand en kiezel.
Beide armen en voet ontbr. ; breuk In de
beugel.
Bovenste gedeelte van de beugel m. de
dwarsb. ontbr. Voorkant van de voet
ruw geprof. m. 8 hor. groeven.
Beugelkop m. dwarsb. ontbr.
Bovenste helft van de beugel m. dwarsb.
ontbr. ; In de naaldh. nog een gedeelte
van de naald vastgeox.

8β

Waal

NA-ROMEINSE

Tip

35. Saksische en Frankische fibulae
1409
1410
1411

Gem. E IV 88
Kam 738
Gem. E IV 35 ν

Hunerberg

XIX
XIX
XIX

1412
1413
1414
1415
1416

Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.

90)

XIX
XIX
XIX
XIX

1417

Gem. E III 21

E
E
E
E
E

IV
IV
IV
IV
IV

41
255
237
236 a
236 b

Hunerberg
Hunerberg
Broerestraat β1 )
Broerestraat e l )
(Guyot)

Re. arm en spandr. afgebr.
Beugelkop geox.
Geox. en enigszins verb. Bijna geheel
gelijk aan nr. 1410.
Spandr. ontbr., naaldh. besch.
Voet en veerrol ontbr.
Fragm. van fibula als nr. 1415, bestaande
uit het gewelfde stukje beugel tussen
kopplaat en voet.

XIX 8
Fragmenten

1418

Gem. E IV 239

1419
1420

Kam 739
Kam 740

XIX 29
XIX 30

1421
1422

Gem. E IV 179
Gem. E IV 184

XIX 31

89

Hunerpark

Zeer geox., 2 bij elkaar behorende frag
ni., een beugelkop m. schamierh. en een
rechth. beugel, waarvan het boven- en
benedengedeelte beide bijna rechth.
achterwaarts ombuigen.
Bovenste gedeelte van de beugel ontbr.
Halve huls met veerrol, waarop 2 door
een hals gescheiden ronde schijfjes.
Beugelkop ontbr.
Naald met kop, die bestaat uit een twee
maal omgeslagen brede band.

) Buiten de voormalige Hezelpoort.
) Besproken en afgebeeld bij Roeder, pag. 32, Textabb. 8 en Taf. III 5 (de daar genoemde vind
plaats is intussen onjuist gebleken : de vindplaats, behalve dan te Nijmegen, is niet nader be
kend).
w
) Naast Noordzijde der R.K. Kerk.
90

123
Kat.or.

Vindplaata

Ιαν. nr.

Afb.

1423

Gem. E IV 138

1424

Lelden е1931/з797ів

Oppidum

1425
1426
1427

Gem. E IV 219
Gem. E IV 220
Kam 741

Ulpia Noviomagus
Ulpia Noviomagus

1428

Gem. E W 196

1429

Kam 742

1430

Kam 743

XIX 32

1431

Kam 744

XIX 33

1432
1433
1434

Kam 745
Kam 746
Kam 747

XIX 34
XIX 35
XIX 36

1435
1436
1437
1438
1439
1440

Kam 748
Kam 749
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV
Gem. E IV

XIX 37
XIX 38

82 e
114
182
183

Hunerberg
Waterstraat

XIX 39

Fragm. van draadfibula, waarvan beu
gel en voet ontbr. ; breuk in de veerrol.
Rondgebogen, bandv. beugel. OMROL
12, 1931, PI. XV 16.
Bandv. beugel.
Bandv. beugel.
Fragm. van fìbula ? Dun plaatje met
rechth. kop en hoge driehoekige voet,
waartussen smalle hals.
Fragm. van fìbula 7 Halfcirkelvormige
boog, waaronder nog een kort achter'
waarts gebogen gedeelte.
De nrs. 1429-1440 zijn voetjes. Voetje
van draadfibula met inkeping in de bovenste rand van de naaldh.
Geox., met zeer geprof. gedeelte van een
beugel.
Met zeer geprof. gedeelte van een beugel.
Zeer geox. Met gedeelte van een beugel.
Voet of beugel ?
Met gedeelte van, een beugel ; voetpunt
afgebr. Verb, en besch.
Geox. ; om. van de ronde schijf ontbr.
Met gedeelte van opengewerkte naaldh.
Met gedeelte van bandv. beugel.
Voetje als van een knikfibula.
Als nr. 1439.
Talrijke naalden.
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GESPFIBULAE (1-7) EN DISTELFIBULAE (8-24)
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ROZETFIBULAE
Serie A (1-11). Serie В (12-18)
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HAAKFIBULAE (1-24)
Serie A (1-6). Serie В (7-11). Serie С (12-24)
SECCOFIBULAE (25-30)
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BOOGFIBULAE
Serie A (1-8). Serie В (9-15). Serie С (16-23)
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KNIKFIBULAE
Serie А (1-11). Serie В (12-26)
DOLKFIBULAE (27-32)
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OGENFIBULAE
Serie A (1-19). Serie В (20-29). Varianten (30-35)
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AUCISSAFIBULAE
Serie A (1-11), Serie В (12-23), Serie С (24-29). Varianten (30-32)
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TRALIEFIBULAE (1-4)
SCHARNIERFIBULAE MET STERK GEPROFILEERDE BEUGEL
Serie A (5-30), Serie В (31-35), Serie D (36-37)
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SCHARNIERFIBULAE MET STERK GEPROFILEERDE BEUGEL
Serie В (1-22), Serie С (23-30), Serie D (31-37)
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DRAADFIBULAE
Sene A (1-6), Serie В (7-17), Serie С (18-27), Serie D (28-37)
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DRAADFIBULAE MET IN DOORSNEDE DRIEHOEKIGE BEUGEL (1-5)
DRAADFIBULAE MET BANDVORMIGE BEUGEL (6-21)
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T-VORMIGE FIBULAE (1-9)
TROMPETFIBULAE (10-15)
GEËMAILLEERDE BEUGELFIBULAE (16-33)
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GELIJKZIJDIGE FIBULAE (1-18)
SCHIJFFIBULAE VAN OVALE OF MEERHOEKIGE VORM (19-27)
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RONDE SCHIJFFIBLILAE
Serie A (1-15), Serie В (16-26)
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FIGURENSCHIJFFIBULAE
Serie Л (1-5). Serie В (6-12)
KNIEFIBULAE (13-25)
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KRUISBOOGFIBULAE
Serie A (1-9). Serie В (10-21)

IO en
I

21

PI. XIX

O

l

2

3

l""i""l

I

I""'",,!

4

5

6
'

7
'""""Ί

Θ

9

IO cm

Μ,.Ι.Π.ΙΠ,,Ι,,Ι,Ι

SAKSISCHE (1-4). FRANKISCHE (5-8), SCHIJF-FIBULAE (9-11)
LOSSE EXEMPLAREN (12-28), FRAGMENTEN (29-39)

STELLINGEN
I.
Er zijn voldoende gronden aan te voeren, om het vinden van praehistorische fibulae te Nijmegen mogelijk te achten.
II.
Zowel de Nauheimse fibulae als de kapfibulae zijn onmiddellijk
ontstaan uit midden-La Tène-vormen, en niet uit de laat-La Tène-,
zg. Boii-fibulae door bemiddeling van een fibula uit Alesia, gelijk
FRISCHBIER (Germanische Fibeln рад. 26 e.w.) oppert.
III.
Groep I V van de fibulae-typologie van ILONA KOVRIG (Die Haupt-

typen der Kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien рад. 113 e.v.) bestaat
uit wel zeer heterogene bestanddelen.
IV.
Dat de ogenfibulae van Serie A a-c primair zouden zijn ten opzichte
van Serie A d of Serie В с is niet te bewijzen.
V.
De door RITTERLING (Hofheim рад. 126/127) samengestelde typo
logie van de Aucissa-fibulae blijkt door onze collectie niet juist te zijn.
VI.
De vraag, of de eenvoudigste draadfibulae (type 22) niet in de
La Tène-tijd ontstaan zouden kunnen zijn uit de Certosa-fibulae, verdient de aandacht.

VII.
Ethnologische benamingen voor fibulatypen en benamingen naar
een vindplaats zijn uit den boze.
VIII.
Aan de fibulae van de Hradischt van Stradonitz en van de Pichora
in Bohemen is door ALMGREN, KOSSINNA en FRISCHBIER te weinig

aandacht geschonken.
IX.
Het Keltische element onder of bij de Bataven, die in de Romeinse
tijd te Nijmegen woonden, mag niet onderschat worden.

X.
Ten onrechte neemt SELTMAN {Athens: Its History and Coinage
before the Persian Invasion pag. 19) een algemeen gebruik van familie
wapens aan in Griekenland in de Helleense tijd (H. J. H. VAN BUCHEM,
Family Coats-of'arms in Greece?, Class. Rev. XL 1926, pag. 181
e.w.).
XL
Tegen WILHELM SCHMID'S Untersuchungen zum gefesselten
metheus 1929, pag. 43 e.vv. is het volgende aan te voeren:

Pro

a. Het is onjuist, procentberekeningen van woorden te maken naar
het aantal verzen.
b. De verhouding tussen verzen- en woordenaantal van AISCHULOS'
Prometheus is geenszins gelijk aan die van AISCHULOS' Agamemnoon : de Prometheus bevat naar verhouding meer woorden
dan de Agamemnoon (verschil 9 % ) .
с

Het sub 2 genoemde verschil komt voort uit het feit, dat in de
Agamemnoon meer woordherhalingen voorkomen dan in de
Prometheus (dus juist andersom dan SCHMID beweert).

d. Het „grote verschil" tussen het aantal „Eigenwörter" van de
Agamemnoon en de Prometheus daalt, bij berekening naar het
aantal woorden van de tragedies, van 10,9% tot 2,7% en voor
de „charakteristische Eigenwörter" van 5% tot 0,3%.

e.

Het verhaal van de Slag bij Salamis in AISCHULOS' Perzen
(vs. 331-471) bevat naar verhouding meer woordherhalingen
dan het Okeanostoneel in de Prometheus (vs. 284-396).

f.

De herhaling van gedachten is bij AISCHULOS niet ongewoon en
in de Prometheus te verklaren uit de aard van het onderwerp.
XII.

De verklaringen van PLATOON Potit. II 15 (375 c ) : et δέ μή, ού
ιτεριμενοΟσιν άλλους σφάς διολέσαι, άλλ' αυτοί φθήσονται αυτό δράσαντες, gegeven door WISSMANN, SCHMELZER, APELT en VERDAM,

zijn onjuist.
XIII.
In PLATOON'S Sumposion (201 b, c) brengt Sokrates Agathoon er
toe, toe te geven, dat Eroos het schone en het goede mist, na deze
drie onjuistheden :
a. Sokrates stelt de gen. obj. (έρως) τίνος op één lijn met de gen.
poss. (αδελφός) τίνος.
b. Sokrates gebruikt het woord £ρως nu eens voor ό έιτιθυμών,
dan weer voor ή επιθυμία, terwijl toch δ έρων έρδ δι' Ιρωτα.
с

Sokrates laat geen ruimte voor de mogelijkheid, dat men kan
begeren, datgene, wat men bezit, in ruimere mate te bezitten.
XIV.

a. Vroomheid is de voortdurende geneigdheid om aan God naar
best vermogen de Hem toekomende eer te bewijzen.
b. De formulering van Euthuphroon : ή όσιότης θεοΐς υπηρετική
τις θεραπεία αν είη (PLATOON, Euthuphr. 13 d) is niet in strijd
met de inhoud van de vroomheid, mits men aan deze woorden
niet de verklaring geeft, waartoe Sokrates Euthuphroon brengt.
XV.
Voor de midden-klassen van het Gymnasium is het gewenst, bij de
teksten (b.v. achterin) zo veel mogelijk de voorkomende woorden
(onderscheiden in „belangrijke" en „onbelangrijke") te geven.

XVI.
Alleen een grondig onderricht in grammatica en syntaxis in de
lagere klassen van het Gymnasium kan in de hogere klassen de klassieke opleiding tot haar recht doen komen.
XVII.
De locale archaeologie verdient vooral te Nijmegen een, zij het dan
bescheiden, plaatsje in het gymnasiale onderwijs.

