6 Keramisch bouwmateriaal
M.J.M. Zandstra en M. Polak
Tijdens de opgraving is een overvloedige hoeveelheid keramisch bouwmateriaal
aan het licht gekomen, zoals bij elk onderzoek op de Hunerberg gebruikelijk is.
Blijkbaar is van begin af aan slechts een zeer beperkte selectie verzameld, want
de database waarin de vondsten zijn opgenomen, bevat slechts 2.545 fragmenten
keramisch bouwmateriaal.1 Op een totaal van meer dan 500.000 voorwerpen is
dit een te verwaarlozen hoeveelheid.
Fragmenten die niet van dakpannen afkomstig zijn, en stukken bouwmateriaal
met een ingedrukt stempel zijn binnen de selectie sterk oververtegenwoordigd.
De laatste groep maakt bijna dertig procent uit van het geheel, terwijl in de regel
op nog geen procent van het bij opgravingen verzamelde materiaal een herken
baar stempel aanwezig is.2 Het lijdt daarom geen twijfel dat de bewaarde frag
menten een sterk vertekend beeld geven van het bij de opgraving voor de dag
gekomen keramische bouwmateriaal, zodat het nu niet meer mogelijk is om dit
in al zijn facetten te analyseren.
Het overzicht dat in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd, is in grote lijnen
gebaseerd op de gegevens zoals die zijn opgenomen in de database die
J.K. Haalebos tijdens en kort na de opgraving heeft aangelegd; het materiaal
is niet opnieuw bestudeerd. Een uitzondering is gemaakt voor de stempels,
waarvan een groot deel al was gedetermineerd door J.E. Bogaers. Voor zover
daarvan geen afbeeldingen voorhanden waren, zijn deze recent gemaakt.3 De
determinaties zijn aangevuld en er is een nadere indeling gemaakt van de talrijke
stempels van de Legio X Gemina.
6.1 Overzicht van het verzamelde materiaal

Gewoonlijk zijn de meeste aangetroffen fragmenten van keramisch bouw
materiaal afkomstig van tegulae, vlakke dakpannen met opstaande zijkanten,
en imbrices, gewelfde pannen die de opstaande randen van naast elkaar gelegde
tegulae afdekten. Andere veel voorkomende vormen zijn ronde en vierkante
vlakke tegels en tubuli, holle buizen met een vierkante of rechthoekige doorsnee;
deze vormen werden gebruikt in hypocausta, verwarmingssystemen met een
holle vloer en rookkanalen in de wanden.
Baksteenvormen werden echter geregeld gebruikt in andere toepassingen dan
waarvoor ze ontworpen waren. Zo was de bodem van het rioleringskanaal [89]
dat een groot deel van het opgravingsterrein doorsnijdt, bekleed met tegulae
(afb. 6.1), en is van vlakke tegels met opstaande hoeken (tegulae hamatae/
mammatae) bekend dat ze ook wel in plafonds en als vloertegels werden
gebruikt, waarbij de noppen voor extra hechting in het cement zorgden.4 Het
gebruik van het in de canabae aangetroffen keramische bouwmateriaal wordt
nader besproken in paragraaf 6.3.

1 In de database zijn in de materiaalgroep ‘baksteen’ ook fragmenten huttenleem, mortel, muur
schildering en opus signinum opgenomen, evenals werpkogels, weefgewichten en enkele fragmenten
van roosters; deze zijn in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.
2 Van Pruissen & Kars 2010, 149.
3 De foto’s zijn in 2008-2009 vervaardigd door L. van Diepen, in het kader van een door de Stichting
Provinciaal-Romeinse Archeologie gefinancierde digitalisering van het archief dat J.E. Bogaers heeft
aangelegd van baksteenstempels van tal van vindplaatsen in ons land.
4 Kurzmann 2006, 13-14; Gazenbeek 2012, 99.
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De ruim 2.500 geregistreerde baksteenfragmenten zijn ondergebracht in vier
categorieën: dakbedekking, vlakke tegels, wandelementen en overig (tabel 6.1).
Elke groep wordt kort besproken.
6.1.1 Dakpannen
Onder de dakpannen zijn de tegulae ver in de meerderheid, terwijl op grond van
de samenstelling van een dak een praktisch gelijke verhouding tussen tegulae
en imbrices te verwachten is. Deze vreemde balans wordt veroorzaakt doordat
tegulae vaker zijn gestempeld dan imbrices, en dakpannen vooral bewaard zijn
als er een stempel op was aangebracht.
categorie

type

dakpannen
vlakke tegels

fragmenten

%

tegula

1.042

41,1

imbrex

66

2,6

161

6,1

41

1,6

7

0,3

16

0,6

8

0,3

230

9,1

nokkentegel

82

3,2

parietalis

87

3,4

klos

157

6,2

buis

158

6,2

vloersteentje

50

2,0

cuneatus

34

1,3

later ongespecificeerd
later bessalis
later bessalis rond
later pedalis
lydion

wandelementen

overig

tubulus

schoorsteen
overig/onbekend
totaal

7

0,3

399

15,7

2.545

100,0

Van vijftien tegulae is met termen als ‘uilepan’ of ‘rookgat’ aangegeven dat het
om pannen gaat met een ronde opening, bedoeld als rookdoorvoer of misschien
ook om licht door te laten (afb. 6.2, links). Van één tegula is vermeld dat ze
een spijkergat vertoonde; waarschijnlijk werden tegulae die op windgevoelige
plaatsen op het dak lagen, vastgezet met spijkers om verschuiven te voorkomen.5

5 Bink & Franzen 2009, 220.

Afb. 6.2 Links: tegula met
ronde opening (rechterzijde
22 cm). Rechts: Dertien
muurklossen voor de
constructie van een holle
wand (linker exemplaar
10,5 cm hoog).

Tabel 6.1 Overzicht van de
aangetroffen vormen van
keramisch bouwmateriaal.
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6.1.2 Vlakke tegels
Vlakke tegels die niet tot de wandtegels behoren, worden gewoonlijk onder
verdeeld op grond van hun vorm en afmetingen.6 Een lydion is een rechthoekige
tegel van gemiddeld 40 x 28 cm. De afmetingen van vierkante lateres pedales
zijn gebaseerd op de Romeinse voet (pes) en bedragen ongeveer 29,6 cm in het
vierkant. Een slag kleiner zijn de lateres bessales die tweederde (bessalis) van
een Romeinse voet of ongeveer 19,7 cm in het vierkant meten, of in doorsnee in
het geval van ronde exemplaren.
Platte rechthoekige, vierkante en ronde tegels werden niet alleen als vloerdelen
gebruikt – als vloertegels of in pijlers van hypocaustsystemen – maar ook in
opgaand muurwerk, zuilen en dergelijk. Er zijn 233 fragmenten van vlakke
tegels verzameld. Van 72 stuks was genoeg bewaard om de afmetingen te kunnen
vaststellen. Op grond daarvan zijn 8 lydia, 16 lateres pedales en 41 lateres
bessales onderscheiden, en 7 ronde lateres bessales.7 De ronde en vierkante
tegels zullen vooral gediend hebben voor de pijlertjes (pilae) die de zwevende
vloer (suspensura) van een hypocaustum droegen. De rechthoekige lydion werd
doorgaans toegepast in grof muurwerk, maar kan ook in vloeren of wanden zijn
gebruikt.8
6.1.3 Wandelementen
De als wandelementen opgevoerde vormen hebben gediend voor de doorvoer
van hitte en rook in de wanden van met een hypocaustum verwarmde vertrekken.
Er werden holle kanalen mee gemaakt die de ondervloer verbonden met een
afvoer aan de bovenkant. Er kunnen drie hoofdvormen worden onderscheiden:
-	 vlakke wandbekledingstegels die door bakstenen klossen werden gescheiden
van de achtermuur;
-	 vlakke tegels met opstaande hoeken;
-	 holle, in doorsnee vierkante of rechthoekige buizen.
Van de laatste uitvoering, tubuli genaamd, zijn 230 fragmenten geregistreerd
van minstens 77 exemplaren.9 Ze laten soms ronde, vierkante of rechthoekige
uitsparingen zien waardoor ze ook zijwaarts met elkaar in verbinding stonden
(afb. 6.3).

Afb. 6.3 Boven- en
zijaanzicht van een
fragment van een tubulus.
Schaal 1:4.

Wandplaten of bekledingstegels, die – vooral in Engelstalige literatuur –
parietales worden genoemd (naar paries, wand), zijn betrekkelijk dun en ver
tonen in twee tegenoverliggende zijden kleine uitsparingen om ze met spijkers
op klossen tegen een muur te kunnen bevestigen (afb. 6.4, links). Er zijn 87
fragmenten van minstens 63 stuks als bekledingstegel gedetermineerd, en 157
fragmenten van minstens 43 klossen geregistreerd (afb. 6.2, rechts). Door één
klos stak nog de T-vormige spijker die een tegel met de achtermuur verbond (afb.
6.5). Bij fragmenten van minstens vijftien tubuli en elf wandplaten is opgemerkt
dat ze waren voorzien van ingekraste of gekamde groeven, die voor een betere
hechting van een opgebrachte pleisterlaag moesten zorgen.
Bij de overige wandtegels is bij de determinatie onderscheid gemaakt tussen zes
stukken met een ‘nop’ of ‘knobbel’ en veel talrijker fragmenten met een ‘poot’
op de hoek. De fragmenten met een nop of knobbel zijn als bekledingstegel
aangemerkt, maar de kleiproppen in kwestie zijn zo bescheiden dat ze hooguit
6 Kurzmann 2006, 9, Table 1; Brandl & Federhofer 2010, 22-23.
7 Van één als ronde hypocausttegel ingevoerd stuk is opgemerkt dat het halfrond was en een diameter
had van 31 cm. Als het geen invoerfout is, betreft het mogelijk een segment van een bakstenen
halfzuil.
8 Kars 2005, 265.
9 Kleine fragmenten kunnen zijn gedetermineerd als wandplaat.
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bedoeld zullen zijn geweest voor een betere hechting van een pleisterlaag
(afb. 6.4, rechts). De vele fragmenten met een ‘poot’ hebben gediend om een
holle muur te maken. Deze stukken waren gedetermineerd als tegulae mammatae
(naar mamma, borst). Het blijkt te gaan om grote opgezette hoekstukken met een
ongeveer kwartronde, soms meer driehoekige doorsnede (afb. 6.6). In een van de
zijden van deze nokken is een groef aangebracht om twee op elkaar aansluitende
tegels met een spijker op de muur te bevestigen. De tegels zijn doorgaans
ongeveer 3 cm dik en de nokken vaak wel 7-9 cm hoog en aan de basis ongeveer
even breed. Er zijn geen stukken bewaard met twee of meer hoeken, zodat de
grootte van de tegels niet kon worden vastgesteld. Gezien de dikte van de tegels
en de zware uitvoering van de nokken ligt een groot formaat voor de hand,
waarbij afmetingen van meer dan 30 x 40 cm zeker denkbaar zijn (afb. 6.6).10

Afb. 6.4 Links: fragmenten
van vier parietales met
spijkergaten in een van de
zijden (fragment linksonder
ca. 11 x 11 cm). Rechts:
fragment van een tegel
met opgelegde knobbel
(voorzijde 13 cm lang).

De naamgeving van tegels met verhoogde hoeken staat ter discussie. Plinius
maior noemt mammatae als een keramisch product voor badhuizen, zonder
dat duidelijk is waar hij precies op doelt.11 Vitruvius maakt in verband met het
construeren van een holle muur gewag van hamatae tegulae (naar hamus, haak),
maar het is onzeker hoe deze eruitzien.12 Het eerste begrip lijkt te passen bij
tegels met konische verhogingen op enige afstand van de hoeken, het tweede
bij tegels met smalle haaks opstaande hoekstukken, die ook wel worden aan
geduid als ‘Hakenziegeln’ of ‘half-box tiles’ en vaak de vorm hebben van
overlangs gehalveerde tubuli. De Nijmeegse variant heeft met de plaatsing van
de nokken op de hoeken en de spijkergleuf in de zijkant veel gemeen met de
Hakenziegel, maar is minder kwetsbaar. Vanwege de onzekere betekenis van de
begrippen hamata en mammata wordt voor de Nijmeegse stukken de benaming
‘nokkentegel’ aangehouden.
Tegels met verhoogde hoeken worden beschouwd als voorlopers van de gesloten
tubuli. Deze laatste zouden in het laatste kwart van de 1ste eeuw zijn opgekomen
als vervanging van het minder goed werkende systeem met de tegulae
mammatae/hamatae, maar de rol van die groep was vermoedelijk pas tegen het
midden van de 2de eeuw uitgespeeld.13
6.1.4 Overig
In deze categorie zijn om te beginnen 158 fragmenten ondergebracht van
minstens 88 in doorsnee ronde buizen en één rechthoekige. De diameters zijn
10 Bij enkele ‘Hakenziegeln’ (zie onder) van de Saalburg zijn lengtes vastgesteld van 35-36 cm voor
de korte zijde en van 45-46,5 cm voor de lange zijde (Baatz 1970, 47).
11 Plinius, Naturalis Historia 35.159. Hij verbindt het woord niet met tegulae, maar het woord wordt
voorafgegaan door tubuli voor water, en gevolgd door imbrices voor op het dak.
12 Vitruvius, De Architectura 7.4.2.
13 Baatz 1970, 46.

Afb. 6.5 Boven- en
zijaanzicht van een
muurklos met een ijzeren
T-spijker. Schaal 1:4.
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Afb. 6.6 Links: vijf hoek
stukken van nokkentegels,
het linker exemplaar
heeft een ongeveer drie
hoekige doorsnede, de
overige zijn kwartrond
(linker exemplaar ruim
10 cm hoog). Rechts:
vier ongeveer in hun oor
spronkelijke verband
geplaatste hoekstukken van
een noktegel, met groeven
voor het aanbrengen van
spijkers (het exemplaar op
de voorgrond ruim 10 cm
hoog).
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niet geregistreerd, maar lopen kennelijk nogal uiteen (afb. 6.7 en 6.8, links).14
Van de buizen met grote diameters is het aannemelijk dat ze hebben gediend
voor de horizontale aan- of afvoer van grote hoeveelheden schoon of vuil water.
Smalle buizen hebben een geringere capaciteit en kunnen (ook) goed bestemd
zijn geweest voor de verticale afvoer van water – regen of afvalwater van een
bovenverdieping – of als rookkanaal.
De groep omvat verder rechthoekige vloersteentjes (testacea spicata) die
gebruikt werden in opus spicatum (naar spica, korenaar), waarbij de steentjes in
een visgraatmotief werden gelegd (afb. 6.8, rechts). Dit eenvoudige decoratieve
patroon werd doorgaans gebruikt voor vloeren, maar ook wel voor muurwerk.
De 50 fragmenten zijn afkomstig van minstens 25 steentjes met afmetingen van
veelal ongeveer 14 x 4,5 x 4 cm.
Een opmerkelijke groep wordt gevormd door 34 fragmenten van rechthoekige
en vierkante tegels met een verlopende dikte, waardoor ze licht wigvormig zijn

Afb. 6.7 Resten van vijf
smalle ronde buizen.
Schaal 1:4.
14 De getekende en gefotografeerde exemplaren hadden diameters van 10-13 en 22 cm.

226

Auxiliaria 14 – Vondsten uit castra en canabae

(afb. 6.10). Deze taps toelopende tegels voor gebruik in boogconstructies worden
aangeduid met de term cuneus (wig) of cuneatus. Cuneati komen niet veel voor
in publicaties van keramisch bouwmateriaal; dit is misschien te wijten aan de
onbekendheid van de vorm en de geringe herkenbaarheid van vooral kleinere
fragmenten.15 Onder de aangetroffen stukken komen minstens twee formaten
voor:

Afb. 6.8 Links: uiteinde
van een grote ronde buis
(breedte bij de opening
ruim 12 cm). Rechts: vijf
vloersteentjes in opus
spicatum (voorste steentje
ruim 14 cm lang).

-	 29,1 x 18,3 cm (ca. pes x bessalis), met een breedte verlopend van 6,4-4,0 cm;
-	 19,6 x 19,6 cm (bessalis), met een breedte verlopend van 5,6-3,4 cm.
Voor een grote en een kleine cuneatus is de maximale breedte berekend van
de overspanning; deze bedroeg respectievelijk 94,6 en 64,4 cm (afb. 6.10). De
breedste doorgang is ruimschoots toereikend voor een deuropening, de kleinste is
daarvoor aan de krappe kant; hiervoor komt eerder een venster in aanmerking, of
het stookkanaal van een hypocaustum.

1
Afb. 6.9 Fragnenten van
twee schoorstenen van
baksteen. Schaal 1:3.
Naar Höpken & Niemeijer
2013, Abb. 2 (foto’s en
tekeningen M. Fiedler).

2
Bijzonder zijn tot slot ook zeven fragmenten van vermoedelijk vijf schoorstenen
(afb. 6.9), die afzonderlijk zijn gepubliceerd door Höpken en Niemeijer.16 Zij
hebben geconstateerd dat deze stukken uit de canabae verband houden met een

3a
15 Voor negen cuneati uit de oostelijke en zuidelijke randzone van de Nijmeegse legioensvesting zie
Heirbaut & Van Enckevort 2009, 59, waar het vermoeden wordt uitgesproken dat ze zijn gebruikt om
een boog te vormen voor boven een deur of venster.
16 Höpken & Niemeijer 2013.

3b
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Afb. 6.10 Links: vierkante
cuneatus (zijden 19,6 cm).
Rechts: gereconstrueerde
boog van cuneati, breedte
van de doorgang ca.
64 cm.

Tabel 6.2 Overzicht van de
aantallen stempels per type
keramisch bouwmateriaal.
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hypocaustsysteem en mogen worden opgevat als een soort van ontluchtings
constructie.
6.2 Stempels

Van de ruim 750 stempels op keramisch bouwmateriaal is meer dan negentig
procent aangebracht op tegulae (tabel 6.2).17 Gestempelde lateres zijn veel
minder talrijk, en imbrices, wandplaten en nokkentegels zijn nauwelijks
vertegenwoordigd. De dominantie van tegulae onder de gestempelde vormen
is ook elders geconstateerd,18
maar in de verzameling van deze
type
stempels
%
opgraving is het aantal imbrices
tegula
691
91,3
wel opvallend gering. De oorzaak
imbrex
2
0,3
daarvan moet wel zijn dat de Legio
later
50
6,6
X Gemina nauwelijks imbrices
parietalis
10
1,3
heeft gestempeld;19 de enige twee
nokkentegel
1
0,1
exemplaren in deze verzameling
overig/onbekend
3
0,4
zijn overigens wel van dit legioen
totaal
757
100,0
afkomstig.
6.2.1 Stempeltypen
Van de in totaal 757 stempels konden er 597 met zekerheid worden
geïdentificeerd en nog eens 96 met enig voorbehoud (tabel 6.3 en bijlage 6.1).
Met uitzondering van twee stempels met de tekst TRA zijn de gedetermineerde
stempels allemaal afkomstig van legioenen, veruit de meeste van de Legio X
Gemina. De stempels van dit legioen maken 78% uit van het totale bestand, en
zelfs 90% als de met voorbehoud toegeschreven stempels worden meegerekend.
Stempels met de tekst TRA worden soms toegeschreven aan de in de FlavischTrajaanse tijd opererende Tegularia Transrhenana, de militaire pannenbakkerij
17 Telmerken en signaturen zijn niet geregistreerd; eventueel aanwezige resten zullen vaak zijn
verdwenen doordat gestempelde stukken verzaagd zijn en alleen het stempel is bewaard.
18 Kurzmann 2006, 28-29.
19 Van de 56 op herkenbare vormen aangebrachte stempels van het Tiende Legioen op de Holdeurn
komen er maar twee voor op imbrices (Holwerda & Braat 1946, 72-75). Onder de 220 gestempelde
stukken bouwmateriaal van de universitaire opgravingen op de terreinen Hoge Veld en Sterredans
binnen de Nijmeegse castra bevinden zich in het geheel geen imbrices (archief J.E. Bogaers).
Brunsting en Steures (1995) hebben geen aandacht besteed aan de vormen waarop de door hen
gepubliceerde stempels uit de castra waren aangebracht. Warry (2006, 85) constateert een soortgelijke
zeldzaamheid van stempels op imbrices voor de Legio XX Valeria Victrix in Britannia. Hij schrijft
ongestempelde dakpannen toe aan door het leger gecontracteerde particuliere aannemers en meent dat
het Twintigste Legioen (dus) meer imbrices dan tegulae betrok van zulke leveranciers.
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die zich ergens stroomopwaarts
eenheid
stempels
%
van Xanten aan de overzijde van de
TRA
2
0,3
Rijn moet hebben bevonden.20 In de
Legio XV Primigenia
5
0,7
op de linkeroever, dus cisrhenana
Legio XV Primigenia?
1
0,1
gelegen pannenbakkerij van Sinzig
Legio X Gemina
588
77,7
zijn echter zeker 23 van dergelijke
Legio X Gemina?
94
12,4
stempels gevonden, samen met
Legio VI Victrix?
1
0,1
21
stempels van de Legio V Alaudae.
Legio XXX Ulpia Victrix
2
0,3
In de onder Nero gebouwde dubbel
onbekend
64
8,5
legioensvesting Vetera I op de
totaal
757
100,0
Fürstenberg bij Xanten zijn tien
tallen stempels met de tekst TRA
verwerkt in gebouwen in de helft die werd bezet door de Legio XV Primigenia.22
Het lijdt geen twijfel dat ze thuishoren in de voor-Flavische tijd.23
In de Nijmeegse legioensvesting zijn op een bestand van 3.777 stempels ook
tien stempels TRA en minstens dertig exemplaren van het Vijftiende Legioen
aangetroffen, deels in dezelfde opgravingscontext.24 Bogaers veronderstelde
dat deze twee groepen – net als stempels van de Legio VI Victrix – dakpannen
vertegenwoordigen die “im Anfang der Periode III [tegenwoordig: periode 5,
auteurs] im Legionslager von Nijmegen verwendet wurden, als die Produkte
der militärischen Ziegeleien von Groesbeek-De Holdeurn noch nicht in Gang
gekommen war oder sich erst im Anfangsstadium befand”.25 Haalebos hield
het echter voor mogelijk dat ze afkomstig waren uit gesloopte gebouwen uit de
tijd van Claudius en Nero elders in Nijmegen.26 Op deze kwestie wordt nader
ingegaan in paragraaf 6.2.2.
Schmitz meent dat achter de afkorting TRA een civiele pannenbakker schuilgaat,
die in opdracht van het leger werkte.27 Het verspreidingspatroon van andere
sterk afgekorte stempels pleit in het algemeen zeker voor toeschrijving aan nietmilitaire producenten.28 Uit de Nijmeegse castra en canabae zijn geen andere als
civiel op te vatten stempels bekend.
De Legio VI Victrix is met hooguit één stempel vertegenwoordigd. Onder
het materiaal uit de castra bevinden zich ook slechts enkele stempels van dit
legioen.29 Bogaers schreef ze toe aan het verblijf van dit legioen in Neuss,30
waar het van de Batavenopstand tot ongeveer 100 na Chr. was gestationeerd om
daarna eerst naar Vetera II te worden overgeplaatst en vervolgens twee decennia
later naar Britannia.31
Van de Legio XXX Ulpia Victrix zijn twee stempels gevonden, die identiek zijn
aan ongeveer vijftig stempels uit de legioensvesting.32 Het Dertigste Legioen
is door Trajanus opgericht in het Donaugebied en rond 120 naar Vetera II
20 O.a. Bogaers 1967, 60, noot 21; Brunsting & Steures 1995, 97; Hanel 1995, 273-274; 1998, 409;
2002, 95.
21 Liesen 2010, 443 (Sinzig); Schmitz 2002, 342-343 (argument cisrhenana).
22 Hanel 1995, 273: “die Hauptmasse der Ziegel [verteilt sich] auf die zur 15. Legion gehörenden
Bauten bzw. auf die von dieser Einheit kontrollierten Umwehrungsabschnitte”.
23 Vgl. Haalebos 1977, Taf. 26, 1 voor een stempel TRA uit een voor-Flavische context in
Zwammerdam.
24 Brunsting & Steures 1995, 95-97; beide groepen stempels waren er echter ook wel geassocieerd
met veel jongere stempels van de Legio XXX Ulpia Victrix.
25 Bogaers 1967, 61. In deze zin ook Brunsting & Steures 1995, 96; Schmitz 2002, 347.
26 Haalebos 2000, 468.
27 Schmitz 2002, 343.
28 Schmitz 2004, 287-291.
29 Brunsting & Steures 1995, 95; Haalebos 2000, 473 (met noot 6) en 474.
30 Bogaers 1967, 61; vgl. Haalebos 2000, 474, met noot 2.
31 Zie de uitvoerige bespreking bij Schmitz 2008, 151-161.
32 Brunsting & Steures 1995, 95; Haalebos 2000, 473-474.

Tabel 6.3 Overzicht van
de aantallen stempels per
militaire afdeling of andere
groep.
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p

q

r

?

eenheid

+ afkorting

+ decoratie

onbekend

- PF(D)

+ PF(D)

- PF(D)

+ PF(D)

- PF(D)

+ PF(D)
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Tabel 6.4 Overzicht van
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Gemina.
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verplaatst.33 De Nijmeegse stempels komen overeen met 25 exemplaren van
de militaire potten- en pannenbakkerij op de Holdeurn.34 Brunsting en Steures
hebben er de aandacht op gevestigd dat de Holdeurn ook tientallen andere
stempels van dit legioen heeft opgeleverd.35 Zij concludeerden hieruit dat het in
de castra slechts een enkele levering betrof, die is gebruikt voor een eenmalige
renovatie. Het zou geen aanwijzing vormen voor een verblijf van het Dertigste
Legioen zelf of een detachement daarvan in Nijmegen. Uit niets blijkt dat zij
zich bewust waren van de tot op zekere hoogte overeenkomstige opvatting
van Holwerda en Braat dat de op de Holdeurn gevonden partij met deze
stempelvariant niet ter plaatse is vervaardigd, maar uit Xanten aangevoerd ten
behoeve van de inrichting van de pannenbakkerij van de Exercitus Germanicus
Inferior na het midden van de 2de eeuw.36 Haalebos meende daarentegen dat de
toeschrijving van de stempels aan de aanwezigheid van een detachement van het
Dertigste Legioen nog steeds gerechtvaardigd is en verwees in dat verband naar
de recente vondst in Nijmegen van een wij-altaar van een frumentarius van deze
eenheid.37
Onder de 682 stempels die met meer of minder zekerheid zijn toegeschreven aan
het het Tiende Legioen, zijn tientallen varianten te herkennen. Ze verschillen
onderling in de vorm van het kader, in eventuele versierselen van het kader of
het tekstveld, en in de tekstuele informatie. Voor dit overzicht is een indeling
gemaakt op grond van een beperkt aantal kenmerken van kader en tekst (tabel
6.4).38
De meest voorkomende vormen van het kader zijn een eenvoudige rechthoek
(rij A), de tabula ansata – een rechthoekig vlak met driehoekige uitsteeksels of
‘zwaluwstaarten’ (naar ansa, handvat) – (B), de planta pedis oftewel voetzool
(C) en een cirkel (D). Minder frequent zijn andere versierde rechthoekige kaders,
zoals met een vertanding of een reeks verdiepte rechthoekjes langs het tekstveld
(onder B).
33 Schmitz 2008, 160-161, met verdere literatuur.
34 Holwerda & Braat 1946, 94, nr. 1, met plaat XXXII 1.
35 Brunsting & Steures 1995, 107: “32 verschillende”. Dit heeft betrekking op de 31 andere
stempelvarianten, die met in totaal ruim tweehonderd afdrukken zijn vertegenwoordigd (Holwerda &
Braat 1946, 94-98).
36 Holwerda & Braat 1946, 109, gebaseerd op de vondstcontext van de meeste stukken.
37 Haalebos 2000, 474 en 478; vgl. Schmitz 2008, 161.
38 In bijlage 6.1 zijn alle stempels opgenomen, waarbij die van het Tiende Legioen zijn verdeeld over
de in tabel 6.4 onderscheiden hoofdgroepen.
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Het tekstveld bevat minimaal de naam van de Legio X Gemina, doorgaans
afgekort tot LXG of LEG X G. Ongeveer een vijfde van de stempels bevat
daarnaast de letters PF of PFD, die staan voor pia fidelis (Domitiana). Deze
eretitels zijn door keizer Domitianus in het jaar 89 aan het gehele NederGermaanse leger toegekend uit erkentelijkheid voor zijn inzet bij het neerslaan
van de opstand van de Boven-Germaanse stadhouder L. Antonius Saturninus.
Nadat Domitianus in 96 was vermoord en de herinnering aan zijn persoon na
het uitspreken van de damnatio memoriae moest worden uitgewist, verviel de
erenaam Domitiana en resteerde alleen nog pia fidelis. Van de 133 stempels met
pia fidelis bevat 40% tevens de eretitel Domitiana.
De naam van de afdeling kan verder vergezeld gaan van andere letters, die vaak
afkortingen lijken te zijn van persoonsnamen (kolom q).39 Op de stempels uit
de canabae komen de volgende lettercombinaties voor: ATTI, CSFF, FAPRI,
GEM, LOV en TVTVSF. In combinatie met een naam in de nominativus,
zoals bij TVTVSF, kan een F in dergelijke combinaties kan staan voor fecit
(heeft gemaakt) of iets als figulus of immunis figlinarius (resp. pannenbakker
en militaire opzichter van een pannenbakkerij); met een naam in de genitivus,
zoals bij FAPRI, valt te denken aan figlina of fabrica (resp. pannenbakkerij,
werkplaats). Omdat dergelijke toegevoegde namen nooit op alle stempels van
een legioen voorkomen, heeft Brandl geopperd dat zulke gevallen extra inzet van
veteranen of wellicht particulieren verraden.40 Of dit in het geval van de stempels
van het Tiende Legioen aannemelijk is, valt te betwijfelen in het licht van diverse
stempels van de Tegularia Transrhenana die milites (soldaten) van de Legio X
Gemina vermelden; de detachering naar deze pannenbakkerij lijkt niet te duiden
op een schaarste aan voor de baksteenproductie inzetbare soldaten.41
Het stempelveld kan verder decoratieve elementen bevatten als takken en
kransen (kolom r). In een militaire context ligt het voor de hand om deze
te beschouwen als lauwertakken en -kransen, die behaalde overwinningen
memoreerden of toekomstige successen moesten afdwingen. Het zijn echter
ook geen zeldzame verschijningen in bijvoorbeeld stempels op Italische terra
sigillata, die met baksteenstempels ook kaders in de vorm van een tabula ansata
of planta pedis gemeen hebben. Het lijkt daarom beter om er geen exclusief
martiale betekenis aan toe te kennen. Dat stempels met takken en kransen minder
vaak de erenamen pia fidelis (Domitiana) vermelden dan stempels met louter
tekst, zou een bijkomend argument kunnen zijn.
Bij de stempels in een eenvoudige rechthoek zijn die met alleen de naam van
het legioen in de meerderheid, gevolgd door die met decoratieve elementen.
De eretitels PF(D) komen in deze groep praktisch uitsluitend voor in stempels
zonder afkortingen of versieringen en maken ongeveer een derde uit van het
totaal.
Van de stempels in een tabula ansata of een anderszins versierde rechthoek bevat
de helft tevens decoratieve elementen in het tekstveld, wat de ‘betekenisarme’,
louter decoratieve interpretatie van de takken en kransen lijkt te ondersteunen.
Met ongeveer een zesde van het totaal zijn de stempels met PF(D) hier minder
frequent. Ook in deze groep ontbreken ze bij de stempels met afkortingen; bij die
met en zonder decoratieve elementen verschilt hun aandeel maar weinig.
Stempels in planta pedis zijn zeldzaam en geven alleen de naam van het legioen
weer en de erenamen PF(D). Dat laatste geldt ook voor de stempels in een rond
kader, maar daar komen afkortingen en decoratieve elementen in de tekst juist
het meest voor.
39 Zie uitvoerig Kurzmann 2006, 215-234 (vooral 224-229), met verdere literatuur.
40 Brandl 1999, 27-30.
41 CIL XIII 12529, 15-20. Vgl. Schmitz 2004, 399-400, VIII 50-53.
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De eretitels PF(D) komen naar verhouding het meest voor in stempels die verder
alleen de naam van het legioen weergeven, en het minst in stempels die tevens
afgekorte namen bevatten.
6.2.2 Chronologie
De datering van de stempels van andere eenheden dan het Tiende Legioen is in
de vorige paragraaf al ter sprake gekomen. Bouwmateriaal met stempels met de
tekst TRA of van het Vijftiende Legioen is geproduceerd in de tijd van Claudius
en Nero. De veronderstelling dat het pas in de Flavische tijd op de Hunerberg
is beland, als restpartij uit Xanten of als sloopmateriaal van elders in Nijmegen,
kan op grond van de stukken uit de canabae worden bevestigd noch verworpen.
De meeste stempels in kwestie zijn los en zonder begeleidend materiaal
aangetroffen. Twee stempels van de Legio XV Primigenia zijn zeker niet eerder
dan in de Flavische tijd in de bodem beland. Het betreft een stuk dat samen met
zeven stempels van het Tiende Legioen was verwerkt in hypocaustum [71], en
een stuk dat vergezeld ging van onder meer een stempel van ditzelfde legioen en
een aanzienlijke hoeveelheid Holdeurns aardewerk.
Van bouwmateriaal van de Legio VI Victrix wordt eveneens aangenomen dat het
in de vroeg-Flavische tijd in de castra is gebruikt. Het met voorbehoud aan dit
legioen toegeschreven stempel is afkomstig uit een kuil die gezien de meer dan
250 begeleidende aardewerkscherven in de (vermoedelijk vroeg-) Flavische tijd
is opgevuld.
De meeste stempels van de Legio X Gemina zijn op zichzelf niet nader te dateren
dan tijdens het verblijf van deze afdeling in Nijmegen. Alleen stempels met de
erenamen pia fidelis zijn vanwege hun relatie met de Saturninus-opstand vanaf
het jaar 89 te dateren. Van stempels met de aanvullende erenaam Domitiana is
het aannemelijk dat ze vóór de damnatio memoriae in 96 zijn aangebracht, al
is dat niet zeker; het is niet onmogelijk dat stempelmatrijzen met deze eretitel
na de dood van de keizer nog enige tijd in gebruik zijn gebleven. Hoe dan ook
gelden de genoemde termijnen alleen voor de productie van het materiaal waarop
de stempels zijn aangebracht, niet voor de ingebruikneming, laat staan voor
eventueel hergebruik in een secundaire toepassing. Stempels zonder erenamen
kunnen in beginsel ouder of jonger zijn dan die met erenamen; verder is het ook
in deze gevallen mogelijk dat oudere matrijzen nog enige tijd na de verlening
van de erenamen zijn gebruikt, zodat stempels met en zonder erenamen (deels)
gelijktijdig kunnen zijn.
De associaties van de baksteenstempels met andere vondsten biedt in principe de
mogelijkheid om het gebruik van de gestempelde stukken in de canabae op grond
van hun vondstcontext te dateren. De uitkomsten kunnen echter niet zonder
meer worden vertaald naar het tijdstip van productie en naar het gebruik in de
aanpalende legioensvesting.
Omdat het in 1987-1997 onderzochte deel van de canabae legionis niet veel
langer dan dertig jaar intensief bewoond is geweest, is het lastig om binnen
dat geheel een chronologische differentiatie aan te brengen. In paragraaf 2.2
zijn twee groepen van sporen gedefinieerd die naar verhouding vroeg en laat
materiaal bevatten. De verdeling van de baksteenstempels over deze groepen
blijkt niet gelijkmatig te zijn.
De vroege en de late groep sporen bevatten respectievelijk 5.063 en 44.065
randscherven van aardewerk, wat een indruk geeft van het verschil in omvang
(ca. 1:9). Bij de grootste groep binnen het keramische bouwmateriaal, de tegulae,
omvat de vroege groep 82 fragmenten en de late 481 (ca. 1:6). Bij de stempels
telt de vroege groep 39 exemplaren en de late 351 (ca. 1:11).
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Omdat het gezien de wijze waarop de groepen zijn geformeerd, niet zo is dat
ze exclusief vroeg of laat materiaal bevatten, moeten de resultaten van een
onderlinge vergelijking eerder als tendensen worden beschouwd dan als absolute
uitkomsten. Voor de stempels kan echter worden vastgesteld dat de vroege groep
geen exemplaren met de eretitels PF(D) bevat, terwijl deze 27% uitmaken van
de stempels in de late groep.42 Gezien de aantallen in kwestie mag dit in beide
gevallen worden beschouwd als een significante afwijking van het gemiddelde
van 18%.
Bij nadere bestudering van de verdeling van de stempels over de twee groepen
blijkt dat de stempels uit de vroege groep sporen vooral afwijken van de overige
door de hoge frequentie van stempels met alleen de naam van het Tiende
Legioen, in een eenvoudige rechthoek (tabel 6.4, vak Ap-).
Vanwege de wijze waarop de vroege groep sporen is samengesteld, betekent dit
niet meteen dat het Tiende Legioen in de beginfase van de baksteenproductie
uitsluitend of bij voorkeur eenvoudige rechthoekige stempels gebruikte met
alleen de sterk verkorte naam van het legioen, maar dit valt ook om een
andere reden wel te overwegen. Voordat het legioen ter onderdrukking van de
Batavenopstand naar het Rijnland kwam, was het langdurig gestationeerd in het
noordwesten van Spanje. Daar zijn minstens vijftien stempels van de Legio X
Gemina gevonden, bijna alle in Rosinos de Vidriales (Petavonium).43 Men neemt
aan dat het legioen hier lang was gehuisvest tot het in 62/63 naar Carnuntum
(Petronell/Bad-Deutsch Altenburg) aan de Donau vertrok, om in de roerige
maanden na de dood van Nero weer in Spanje terug te keren.44 De Spaanse
stempels geven alleen de letters LXG weer, al dan niet met scheidingstekens, in
een eenvoudig rechthoekig kader. Hierin komen ze overeen met de eenvoudigste
stempels uit Nijmegen; alleen zijn ze ongeveer een derde groter. Uit Carnuntum
zijn geen gestempelde dakpannen van het Tiende Legioen bekend die met
zekerheid ter plaatse zijn gemaakt in de tijd dat het daar gelegerd was (62/63-68
na Chr.).45
Omdat de Legio X Gemina in Spanje al baksteen stempelde en de vroege
groep sporen uit de canabae een substantiële hoeveelheid baksteen bevat, is het
aannemelijk dat het legioen in Nijmegen al vóór het jaar 89 is begonnen met de
productie van dakpannen en ander keramisch bouwmateriaal.46
Onder de stempels uit de late groep sporen zijn de stempels in planta pedis en
de ronde exemplaren (tabel 6.4, rij C en D) duidelijk beter vertegenwoordigd
dan op grond van de algemene verdeling te verwachten was.47 Het is geen toeval
dat uitgerekend deze stempels onveranderlijk de eretitels PF(D) bevatten. Ook
andersoortige stempels met PF(D) zijn in de late sporen oververtegenwoordigd.
Voor een relatief late datering van de stempels in planta pedis kan naast het
voorkomen van PF(D) nog een bijkomend argument worden aangevoerd.
Omstreeks 104 na Chr. is het Tiende Legioen verplaatst naar de Donau, waar
het na een kort verblijf in Aquincum (Budapest-Óbuda) vanaf 118 in Vindobona

42 Dit is ongerekend de sporen die alleen op grond van een baksteenstempel met PF(D) tot de late
groep zijn gerekend.
43 �������������������������������������������
Gómez-Pantoja 2000, 175; Morillo 2008, 288.
44 ������������������������������������������������������������������������������������������
Martín Valls, Romero Carnicero & Carretero Vaquero 2002�����������������������������������
, 350; Gómez-Pantoja 2000, 180-184.
45 “Die 10. Legion war zwar in neronischer Zeit kurzfristig in Carnuntum stationiert, angesichts der
Scherbenqualität der Ziegel möchte man aber eher einen Import aus Vindobona, dem Standort der 10.
Legion ab dem frühen 2. Jahrhundert, annehmen” (Musil, Gugl & Mosser, 2007, 277).
46 De vroege groep telt ook zes lateres.
47 Dit is ongerekend de sporen die alleen op grond van een baksteenstempel met PF(D) tot de late
groep zijn gerekend.
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(Wenen) was gelegerd. In en om Wenen zijn baksteenstempels van de Legio X
Gemina in planta pedis in groten getale aanwezig.48
Hoewel de stempels met PF(D) in de late groep talrijker zijn dan op grond van
de verdeling van alle stempels viel te verwachten en die zonder PF(D) minder
talrijk,49 is het bepaald niet zo dat stempels zonder erenamen in deze groep
zeldzaam zijn. Bijna de helft van de stempels uit de late groep bevat geen
eretitels, wat zou passen bij de algemene aanname dat stempels zonder PF(D)
niet per se allemaal vóór 89 te dateren zijn.50 Doorslaggevend is het echter
niet, want het is mogelijk dat het voor een (groot?) deel vroeg-Flavisch bouw
materiaal (zonder eretitels) betreft dat – al dan niet na secundair gebruik – pas na
89 voorgoed in de bodem terecht is gekomen.
6.2.3 Canabae en castra
Inzichten of veronderstellingen die gebaseerd zijn op het keramisch bouw
materiaal van de canabae, gelden niet per se ook voor de aangrenzende castra.
Het is immers voorstelbaar dat baksteen in het kampdorp later, langer of op een
andere manier is gebruikt dan in de legioensvesting. Dat is echter geen reden om
de complexen niet met elkaar te vergelijken.
In de voorgaande paragraaf is geconcludeerd dat het Tiende Legioen waar
schijnlijk al vóór 89 keramisch bouwmateriaal heeft geproduceerd. Als in de
canabae al vanaf de jaren 70 of 80 van de 1ste eeuw dakpannen en andere
vormen van baksteen werden gebruikt, dan mag dit zeker ook voor de castra
worden aangenomen. Omdat de steenbouwfase van de legioensvesting
(periode 5) na 88 wordt gedateerd (zie onder), moeten de houten gebouwen uit
de voorgaande houtbouwfase(n) al met pannen gedekt zijn geweest.51 Dit hoeft
ook geen bevreemding te wekken, omdat het Tiende Legioen in het Spaanse
Rosinos de Vidriales al in de voor-Flavische tijd zelfgebakken keramisch bouw
materiaal toepaste.
De gegevens van de stempels uit late sporen in de canabae voegen daarentegen
niets toe aan onze kennis over de castra. Hier geldt nog steeds de opvatting
“daß die Datierung von Periode 5 des Nijmegener Legionslagers – wenn es so
etwas gegeben hat – fraglich ist und allein auf der Verwendung von Ziegeln mit
Stempeln der 10. Legion mit den Ehrentiteln pia fidelis (Domitiana) in einem
Steinkanal und eine Domitiansmünze unter einem Abwassergraben außerhalb
des Lagers basiert. Soldaten der 10. Legion waren in den Jahren 101-103 in den
Steinbrüchen des Brohltals beschäftigt. Die Möglichkeit besteht also, daß mit
dem Bau des steinernen Lagers (Periode 5) um 100 begonnen wurde”.52
Een vergelijking van de stempels van de opgraving Canisiuscollege 1987-1997
met de door Brunsting en Steures gepubliceerde stempels van opgravingen in
de castra in 1950-1951 en 1957-196753 brengt enkele duidelijke verschillen
aan het licht tussen deze twee complexen. In de westelijke canabae zijn om te
beginnen significant meer stempels van het Tiende Legioen aangetroffen met
48 Zie Neumann 1973 voor een inventarisatie. Hoewel het niet zeker is dat het legioen meteen na
aankomst in Vindobona met een verbouwing is gestart, was het betrokken bij de herbouw van het
castellum van Ad Statuas (Ács-Vaspuszta) rond 120/130 (Lörincz 1978, 144). In Aquincum zou het
Tiende Legioen ook baksteen hebben gemaakt (vgl. Brandl 1999, 137-138, Karte 14, 41).
49 Van de stempels met PF(D) zijn er 25% meer dan was te verwachten, van die zonder eretitels 15%
minder.
50 Bogaers & Haalebos 1977, 105-106; Brunsting & Steures 1995, 97 en 108.
51 Brunsting en Steures (1995, 86) verwerpen deze mogelijkheid, omdat “er geen dakpannen
gevonden zijn die verband houden met de houten bouwfasen” (idem, 99).
52 Haalebos 2000, 469.
53 Brunsting & Steures 1995. De daarin opgenomen stempels van het Kops Plateau zijn buiten de
vergelijking gelaten.

Auxiliaria 14 – Vondsten uit castra en canabae

17

1.5

2.0

234

16

1.0

28
89

0.5

18

153

140

131
182

0.0

78

−0.5

29

38
−1.0

103

80
81

39
−1

82
21

27

51
58
0

1

2

3

een versierd rechthoekig kader en de toevoeging van een afgekorte naam (tabel
6.4, vak Bq-); ook ronde stempels (rij D) zijn er talrijker. Stempels met een
versierd rechthoekig kader met alleen de naam van het Tiende Legioen (Bp) zijn
hier echter veel minder goed vertegenwoordigd dan in de castra. Stempels van
de Vexillatio Britannica, die in de castra ruim 4% van de toewijsbare stempels
uitmaken, ontbreken in de westelijke canabae volledig, terwijl er bij gelijke
verhoudingen ruim twintig te verwachten zouden zijn.
Het onderscheid in de aantallen stempels met een versierd rechthoekig kader
(B) is vooralsnog onverklaarbaar. Het percentage stempels met (Bq) en zonder
(Bp) afgekorte persoonsnamen lijkt niet chronologisch bepaald te zijn, want bij
de stempels in een eenvoudige rechthoek (A) is de balans van die subgroepen
omgekeerd: in de castra zijn er meer met afgekorte namen (Aq), in de canabae
meer met enkel de naam van het Tiende Legioen (Ap).
Het ontbreken van stempels van de Vexillatio Britannica in de westelijke
canabae en de volstrekte dominantie van exemplaren van het Tiende Legioen
overtuigden Haalebos eerder van de juistheid van Bogaers’ opvatting dat een
Brits detachement het legioen vervangen heeft toen dat rond 104 naar de Donau
is verplaatst.54 De sterke overheersing van stempels van het Tiende Legioen in de
westelijke canabae zou dan betekenen dat hier vanaf die tijd nauwelijks meer met
nieuw materiaal is gebouwd.
De verschillen in de samenstelling van de beide verzamelingen met stempels
kunnen uiteenlopende oorzaken hebben. Zo is het mogelijk dat in de canabae
relatief veel afgedankt (sloop)materiaal uit de castra is gebruikt, waardoor
jongere stukken ondervertegenwoordigd zijn. Een andere mogelijkheid is
dat de verschillen voornamelijk zijn toe te schrijven aan niet samenvallende
‘bouwgolven’. De omvang van beide verzamelingen is in elk geval zo groot, dat
de geconstateerde verschillen statistisch significant zijn. Het zou de moeite lonen
om de bevindingen te toetsen aan de stempels uit de oostelijke canabae en die
van de opgravingen die sinds 1967 in de castra zijn verricht.
6.2.4 Kwantitatieve analyse
Op grond van een seriatie van stempels met een ‘betrouwbare associatie’
kwamen Brunsting en Steures tot de conclusie dat “onder de oudste bakstenen
54 Haalebos 2000, 474-476.
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er twee voorkomen gestempeld met LXGPFD”.55 Bij bestudering van de
seriatietabel56 blijkt dat deze uitkomst wordt veroorzaakt door een PFDstempel uit een riool dat door stadsarchivaris Daniëls is waargenomen in de
Ubbergseveldweg ter hoogte van de huisnummers 48 en 49; Brunsting en Steures
merkten hierbij op: “Niet in aanmerking als betrouwbare associatie komen de
vele secundair gebruikte fragmenten van tegulae en bekledingstegels in de vloer
van een ander riool (Bogaers/Haalebos 1977, 83)”.57 Bij de opgraving Canisius
college 1987-1997 is echter gebleken dat het verlengde van het door Daniëls
waargenomen riool aansluit op het van de analyse uitgesloten ‘andere’ riool.
Een correspondentieanalyse van de door Brunsting en Steures gebruikte
gegevens (afb. 6.11)58 maakt duidelijk dat, als het riool van Daniëls buiten
beschouwing wordt gelaten, de stempels met PF(D) een naadloos aaneengesloten
groep vormen. Deze PF(D)-groep bevindt zich aan het ene uiteinde van het
spectrum; het andere uiteinde wordt gevormd door stempels met alleen de
afkorting LXG in een tabula ansata.
Het resultaat van een correspondentieanalyse van de stempels uit de westelijke
canabae vertoont op het eerste gezicht een opvallende gelijkenis (afb. 6.12). Ook
hier wordt het ene uiteinde gevormd door stempels met PF(D) en het andere door
stempels met LXG in een tabula ansata. Bij nadere beschouwing blijken zich
echter ook enkele PF(D)-stempels rond het midden van de grafiek te bevinden.
Bestudering van de aan de ordening ten grondslag liggende vondstcontexten
leert dat de PF(D)-stempels aan de rechterzijde voornamelijk afkomstig zijn uit
gebouw [112] en zijn directe omgeving. De stempels in tabula ansata linksboven
zijn overwegend gevonden in oven [77] en het ten noorden daarvan gelegen huis
[76]. De ordening van de stempels van de canabae lijkt dus in de eerste plaats te
zijn bepaald door twee stempelrijke opgravingscontexten.

55 Brunsting & Steures 1995, 98-101 en 108. Onder ‘betrouwbare associaties’ verstonden zij
stempels uit muren, vloeren, funderingen en stratigrafisch afgedekte kuilen en stempels die direct op
brandlagen zijn gevonden.
56 Brunsting & Steures 1995, 100, tabel 3.
57 Brunsting & Steures 1995, 98, noot 49.
58 Correspondentieanalyse is een wat geavanceerdere techniek dan seriatie. De uitkomsten kunnen
worden gevisualiseerd in een grafiek met twee of drie assen, wat een betere beoordeling mogelijk
maakt van de ordening. Doorgaans komt de ordening van een seriatie overeen met die op de
horizontale as van een correspondentieanalyse van dezelfde gegevens.
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hypocaustum

riool

greppel

laag

kuil

los

overig

39

38

13

18

431

252

33

2

1

4

1

43

9

4

66

16

13

2

6

73

49

9

226

1

6

18

14

1

1

152

41

2

230

8

11

2

36

24

9

8

1

1

44

23

87

1

33

26

1

1

1

76

18

157

1

28

7

7

1

4

83

22

158

5

16

29

50

13

8

34

tegula

75

24

imbrex

1

1

later

1

14

43

later rond
wandelementen tubulus
nokkentegel

1
1

parietalis

1

klos
overig

buis

5

vloersteentje
cuneatus

2

2

totaal

84

17

108

7
82

6

6

1

6

3

7

21

10

243

26

47

399

240

129

58

41

48

1.217

508

95

2.545

Verder valt op dat de stempels met alleen LXG in een eenvoudige rechthoek
(tabel 6.4, vak Ap-), waarvan in paragraaf 6.2.2 is geopperd dat ze wel eens de
oudste groep stempels zouden kunnen vormen, van de correspondentieanalyse
zijn uitgesloten doordat geen van de stempelvarianten in kwestie in meer dan één
context voorkomt. In de seriatie en de correspondentieanalyse van de stempels
uit de castra zijn deze mogelijk oudste stempels evenmin betrokken.59 Het lijkt
daarom verstandig om de statistische ordening van beide complexen vooralsnog
niet (strikt) chronologisch te interpreteren.
6.3 Context, verspreiding en gebruik

In de inleiding van dit hoofdstuk is uiteengezet dat het geborgen keramische
bouwmateriaal geen representatieve steekproef vormt uit al het bij de opgraving
voor de dag gekomen baksteen. Dat impliceert niet dat het onmogelijk is om
een indruk te krijgen van het gebruik en de verspreiding van de verschillende
vormen, maar de betrouwbaarheid van het geschetste beeld is onzeker.
6.3.1 Context en gebruik
Van de in tabel 6.1 onderscheiden groepen en vormen is in tabel 6.5 weergegeven
hoe ze zijn verdeeld over de belangrijkste categorieën opgravingscontexten. De
rechterkolom bevat het totaal aantal fragmenten per baksteenvorm. Tegulae en
imbrices zijn vooral geborgen als ze gestempeld waren, maar minder alledaagse
vormen zijn ruimhartiger verzameld; de afzonderlijke vormen moeten dus met
verschillende ogen worden bekeken.
De onderste rij van de tabel bevat het aantal baksteenfragmenten per context
groep. Hierin zijn grote verschillen te zien, die voor een belangrijk deel samen
hangen met de frequentie van het type context. Zo zijn kuilen vele malen talrijker
dan ovens en riolen. Deze scheefheid is geen al te grote hindernis, omdat de
totalen per contextgroep veel minder relevant zijn dan de verdeling van de
baksteenvormen daarbinnen. In de tabel zijn de opvallendste waarden grijs
gemarkeerd.
59 Het betreft Brunsting & Steures 1995, type 1-15.
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Afb. 6.13 Bovenaanzicht
van een haardvloer uit huis
[65].

Omdat tegulae veruit het meest voorkomen, zou op voorhand te verwachten zijn
dat ze ook binnen elke afzonderlijke contextgroep het talrijkst zijn. Dit geldt
echter niet voor de haarden, waaruit vooral vlakke lateres zijn geborgen; zeker
voor wat grotere haarden zijn deze geschikter als haardvloer dan de tegulae met
hun opstaande randen (afb. 6.13). Deze flenzen vormden blijkbaar geen beletsel
om de bodem van het grote stenen riool [89] met tegulae te beleggen (afb. 6.1).
Opvallend is verder het grote aantal tegulae dat is gebruikt om de binnenkant van
oven [77] te bekleden.
De frequentie in muren, ovens en riolen hoeft niet te betekenen dat tegulae in
de canabae uitsluitend oneigenlijk of secundair gebruikt zijn. Omdat opgaand
muurwerk alleen nog in kelders en hypocausta aanwezig was, hebben eventuele
met pannen gedekte daken de tand des tijds niet doorstaan. Voor tegulae geldt net
als voor de meeste andere groepen dat ze vooral zijn geborgen uit kuilen en als
losse vondsten.
De vlakke lateres zijn niet alleen veel aangetroffen in haarden, maar ook in
paalkuilen. Het gaat hierbij voornamelijk om lateres die de dragende palen
ondersteunden van de wanden van huis [118] in de zuidelijke helft van de
opgraving (afb. 6.14).
De wandelementen zijn wat minder sterk gerelateerd aan hypocausta dan men
op grond van hun functie zou verwachten, al vormen de verwarmingssystemen
samen met de muren de contextgroepen die de meeste wandelementen hebben
opgeleverd. Daarvan vertonen de klossen de hoogste waarden, maar dat komt
misschien doordat ze tamelijk robuust zijn en kleine fragmenten gemakkelijker
als zodanig te herkennen zijn dan die van de overige groepen wandelementen. In
hypocausta zijn verder verhoudingsgewijs veel cuneati gevonden, wat erop wijst
dat deze wigvormige stenen zeker deels zijn gebruikt voor de verbinding tussen
het praefurnium en de holle ondervloer van dergelijke verwarmingssystemen.
Bij de buizen valt op dat ze vaker dan andere vormen zijn gevonden in de
context van muren en dat ze na tegulae de best vertegenwoordigde baksteenvorm
zijn in riolen. Voor opus spicata gebruikte vloersteentjes ten slotte blijken anders
dan men zou verwachten niet te zijn aangetroffen in met vloeren geassocieerde
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Afb. 6.14 Zijaanzicht
van een wandgreppel van
huis [118], met lateres
die de dragende palen
ondersteunden.

contextgroepen, tenzij de groep ‘lagen’ ook vloerniveaus omvat die niet als
zodanig gekenmerkt zijn.
Al met al levert de contextgewijze benadering van het keramische bouwmateriaal
een diffuus beeld op. Een deel is zeker geborgen uit contexten waarmee ze
functioneel samenhangen. Bij nadere beschouwing blijkt het daarbij vooral
te gaan om geheel of gedeeltelijk ondergrondse structuren, zoals hypocausta,
ovens en riolen. De grondige sloop van bovengrondse structuren heeft geleid tot
een uitwaaiering van de daarmee verbonden baksteenvormen – wandelementen
en dakpannen. Waar artefact traps in de omgeving voorhanden waren, bleef
de samenhang van bovengronds gebruikt materiaal waarschijnlijk beter intact
dan elders. Dat is althans de indruk die men verkrijgt uit de twee contexten
waaruit het meeste keramische bouwmateriaal is geborgen. De eerste is het
stenen gebouw [112] in het zuidwesten van het opgravingsterrein.60 Onder bijna
100 bewaarde stukken baksteen bevinden zich 33 fragmenten van klossen, 13
van tubuli, 3 van nokkentegels en 23 van buizen. Uit de bovenvulling van de
naastgelegen, slechts gedeeltelijk uitgegraven waterput [111] zijn bijna 200
stukken keramisch bouwmateriaal tevoorschijn gekomen, waarvan 118 van
tubuli, 53 van klossen en 5 van nokkentegels.61 Het lijdt geen twijfel dat de
meeste stukken baksteen afkomstig zijn van een hypocaustum dat deel heeft
uitgemaakt van het gebouw, maar vreemd genoeg vertegenwoordigen ze drie
verschillende constructies voor het maken van holle wanden. De klossen zijn ook
verrassend verschillend van vorm en hoogte (afb. 6.2).
Een bassin of waterdicht gemaakte kelder [108] die even benoorden gebouw
[112] was ingegraven in de vulling van de binnenste gracht van de Augusteïsche
legerbasis, laat zien dat baksteen in elk geval ook secundair is gebruikt. De
wanden van dit bouwsel waren geconstrueerd uit grote stukken van tegulae
waarvan de flenzen waren afgebroken; deze opstaande randen waren afzonderlijk
in de wanden verwerkt (afb. 6.15).

60 Haalebos et al. 1995, 80-83, Haus Beilage I, A, 73.
61 Haalebos et al. 1995, 80 en 81, Brunnen Beilage I, A, 75. De waterput is in tabel 6.5 onder
gebracht in de contextgroep ‘kuil’.
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Afb. 6.15 Binnenzijde
van de noordelijke muur
van kelder [108], na
verwijdering van de
pleisterlaag.

6.3.2 Verspreiding
De verspreiding van het keramische bouwmateriaal over het opgegraven terrein
illustreert sommige van de in het voorafgaande gemaakte observaties en brengt
ook enkele andere tendensen aan het licht.
De dakpannen vertonen een dichte spreiding over het gehele opgravingsterrein
(afb. 6.16). Lagere dichtheden weerspiegelen vooral verstoringen en gebieden
met weinig kuilen. De enige zone waarop dit niet van toepassing lijkt te zijn,
bevindt zich ter hoogte van de huizen [74-75] even ten westen van de mansio
[84]; ter plaatse van de verder naar het westen gelegen huizen [65-72] is het
baksteen althans veel dikker gezaaid.













 











 












 
  








 




  













 


 

 












  
    




  


 









 













  

   
















  



 
  


 
 
 




   























 


 
 
 




 
  




 




  
 
 












 


 


    

 


 


 

 

  
 








 

 
 















  
   














 








 


  
 


 








 

 

















 
  


























Afb. 6.16 Verspreiding van
keramisch bouwmateriaal.
Links: tegulae. Rechts:
buizen.

 11 - 60
 5 - 10
 3- 4
 2
 1














 


 












 

   


 






























 11 - 27
 5 - 10
 3- 4
 2
 1







 



Een vergelijking met de buizen (afb. 6.16) maakt duidelijk dat niet al het
keramische bouwmateriaal hetzelfde verspreidingspatroon heeft. Dakpannen
zijn de enige vormen die in groten getale langs de noordrand van het terrein
zijn gevonden. Dit is geen toevallige afwijking die wordt veroorzaakt doordat
andere groepen veel kleiner zijn, want er zijn genoeg wandelementen en lateres
gevonden om deze verklaring te verwerpen (vgl. tabel 6.1 en afb. 6.17). De
dakpannen bevinden zich daar vooral ter hoogte van de opslagplaats (?) [83]
ten noorden van de mansio en van de afwateringsgreppels [57-59] langs de weg
die zich juist ten noorden van het opgravingsterrein bevindt; mogelijk zijn de
dakpannen van gesloopte gebouwen gebruikt om deze greppels te dichten.
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Het verspreidingspatroon van de lateres en wandelementen wijkt duidelijk
af van dat van de dakpannen. De omvang van de verspreiding is ongeveer
gelijk, maar de noordelijke helft van het opgravingsterrein heeft veel minder
fragmenten van deze twee groepen opgeleverd, en dat terwijl zich daar twee van
de drie hypocausta bevonden. De verspreidingspatronen van de lateres en de
wandelementen komen onderling sterk overeen, al zijn er wel enkele verschillen.
De opvallende concentratie van lateres bij huis [118] wordt veroorzaakt doordat
deze hier zijn gebruikt om houten staanders te ondersteunen (afb. 6.14). De
wandelementen zijn sterker vertegenwoordigd in en om gebouw [112] in het
zuidwesten.

Afb. 6.17 Verspreiding van
keramisch bouwmateriaal.
Links: lateres. Rechts:
wandelementen.
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Cuneati en vloersteentjes voor opus spicatum laten een onderling overeen
komend verspreidingspatroon zien dat afwijkt van de overige (afb. 6.18).
Beide groepen ontbreken nagenoeg in de noordelijke opgravingsputten. De
vloersteentjes bevinden zich overwegend in de omgeving van gebouw [112]. De
cuneati hebben ondanks hun geringere aantal een iets ruimere verspreiding. De
meeste zijn echter eveneens afkomstig uit de omgeving van gebouw [112].

Afb. 6.18 Verspreiding van
keramisch bouwmateriaal.
Links: cuneati. Rechts:
vloersteentjes.
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De buizen ten slotte vertonen weer een afwijkende verspreiding (afb. 6.16). In de
noordhelft van het terrein zijn ze opvallend goed vertegenwoordigd ter plaatse
van en achter de huizen [65-67], en van de greppels [85] en [86]. Ten oosten van
huis [67] zijn ze echter praktisch afwezig. Opmerkelijk zijn verder de aantallen
ter plaatse van de binnenste gracht [1] van de Augusteïsche basis, ten oosten van
huis [118] en in en om gebouw [112].
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Bijlage 6.1 Catalogus van de stempels
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de in paragraaf 6.2 besproken
stempels op keramisch bouwmateriaal. De catalogus telt ruim honderd
verschillende stempelvarianten, genummerd van 1-101; varianten waarvan de
lezing onbekend of onzeker is, zijn niet genummerd.
De stempels zijn geordend op legioen, voorafgegaan door het stempel TRA.
De exemplaren van de Legio X Gemina zijn onderverdeeld op grond van de in
tabel 6.4 weergegeven groepering. Met uitzondering van nummer 3 zijn alle
genummerde stempelvarianten afgebeeld, op schaal 1:2. De volgnummers op de
afbeeldingen komen overeen met die in de catalogus.
Waar dit van toepassing is, wordt na de vermelding van de tekst van een stempel
variant verwezen naar de overeenkomstige variant bij Brunsting & Steures 1995,
fig. 2-5 (“B&S”).
Bij elke variant worden de vondstnummers van de aangetroffen exemplaren
opgesomd. Het vondstnummer wordt voorafgegaan door het putnummer,
gescheiden door een punt. Verschillende stukken keramisch bouwmateriaal uit
hetzelfde vondstnummer zijn onderscheiden met volgletters: k, ka, kb ... kz, kaa,
kab enz. In het geval van meerdere afdrukken per variant is het vondstnummer
van het afgebeelde exemplaar vet gezet.
TRA
1.

TRA

19.1028k + 109.0023k; 26.1743k

Legio VI Victrix?
2.

[LEG]VI?
99.7353k

Legio X Gemina
Zie nr. 6-101.
Legio XV Primigenia
3.

LXVPRI.SV (niet afgebeeld)

4.

LEG[XV]

x.

onbekend

100.7507k
18.1805k

28.3431kg; 81.6574kp; 85.8687k

Legio XV Primigenia?
x.

onbekend
42.5265k;

Legio XXX Ulpia Victrix
5.

[LEGXXX]VV

01.0011k; 57.5922k

(B&S 179)
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Legio X Gemina
Ap-

Eenvoudige rechthoek, alleen naam eenheid, zonder PF(D)

6.

LXG

(B&S 4)

7.

LXG

(B&S 8)

8.

LXG

(B&S 9)

9.

L.X[.G]

(B&S 11)

74.8279k
64.8311k
64.8314k; 42.4730k
23.2687k

10. L.X.G

(B&S 11 variant)

11. L.X[.G]

(B&S 12)

12. L.X.G

(B&S 14)

13. L[X.G]

(B&S 15 variant)

27.3313k
63.8263k
00.3251k
100.7666k

14. LXG		
64.8369k

15. LXG

16.0646k

x.

onbekend/onzeker

76.8216k; 49.6006k; 57.5967k; 33.4048k; 00.3646k; 34.3595ka; 29.3377k; 29.3369k;
28.3210kb; 23.2665k; 23.2633k; 26.2086k; 00.0350kb

Ap+

Eenvoudige rechthoek, alleen naam eenheid, met PF(D)

16. LXGPF

(B&S 83)

17. LXGPF

(B&S 86)

18. [LX]CDPF

(B&S 119?)

13.0168ka; 42.5239ka

81.6605k; 82.6595kb; 81.6574kc; 82.6489kg; 82.6489kc; 81.6472k; 82.6435k; 81.6370kk;
81.6343k
38.4285k

19. LXGPF
87.8817k

20. {tak}LXGPFD{tak}?
82.6595k

21. LXGP[F(D?)]
00.9458ka

x.

onbekend/onzeker

18.1382k; 21.2441k; 81.6574km; 42.5223kc; 57.6187km
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Aq-

Eenvoudige rechthoek, naam eenheid vergezeld van afkorting,
zonder PF(D)

22. LXGMA

(B&S 77)

23. {tak}L.X.G.C.S.FF

(B&S 78)

24. [L.X.GC]SSF{tak}

(B&S 79)

69.6552k; 00.1765kb

00.9458k; 67.8918ka; 63.8305k; 57.5967ka; 29.3507k; 27.3162k; 28.3105ka; 23.2667k;
20.1962k; 15.0729ka
31.3533k; 25.2278k

Ar-

Eenvoudige rechthoek, naam eenheid vergezeld van decoratie,
zonder PF(D)

25. L.X.G.{tak}

(B&S 38)

26. LEGXG{tak}

(B&S 41)

27. {tak}LXGE{tak}

(B&S 46)

14.0524k; 15.0877ka; 14.1261kaj; 14.1261kk; 20.1687k; 24.2259k; 23.2667kb

33.3666k; 28.3104kc

20.1446k; 07.0171kd; 55.5799k; 57.5967kb; 93.6705k

x.

onbekend/onzeker

29.3276k; 94.6994k; 69.6566k; 57.5969kg; 14.1261kad; 31.3869k; 29.3483k; 62.7964k

Ar+

Eenvoudige rechthoek, naam eenheid vergezeld van decoratie,
met PF(D)

28. {tak}LEXGP{tak} retrograde
15.0702k

A
x.

(B&S 99)

Eenvoudige rechthoek, verder onbekend of onzeker

onbekend/onzeker

97.7202k; 57.6177k; 00.5999k; 48.5402ka; 29.3465k; 10.0034k

Bp-

Versierde rechthoek, alleen naam eenheid, zonder PF(D)

29. L.X.G

(B&S 16)

30. L.X.G

(B&S 17)

31. L.X.G

(B&S 18)

32. L.X.G

(B&S 19)

33. LXG

(B&S 22)

34. LXG

(B&S 24)

35. L.X.G

(B&S 25)

36. LXG

(B&S 27)

19.1423k; 26.2243ka
21.2450k; 14.1261kc; 65.8370k; 15.0729k
16.0643kb; 16.0643ka; 14.1261kaw
101.7084ka; 17.1502k

26.2243k
38.4347k; 27.3315k; 14.1261kn
28.3104kb; 46.5101k; 29.3359k
55.5715k
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
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37. LX[G]

(B&S 29)

38. [LXG]

(B&S 35)

39.4615ka
95.7143k

39. [L] XG
39.4623k

40. LXG

16.0643kf

x.

onbekend/onzeker

16.1216k; 22.2835k; 26.2173k; 25.2116kb; 25.2116ka; 25.2116k; 26.2106k; 24.1976k;
14.1261km; 05.0162k; 14.1261ka; 28.3420k; 17.1184k; 15.0734kb; 15.0734ka; 15.0734k;
16.0643kc; 16.0603kb; 16.0603ka; 10.0518k; 14.0464k; 14.1261kae; 81.6370kj; 88.9155ka;
91.9009k; 86.8875k; 83.8755k; 67.8388ka; 67.8388k; 67.8384kf; 67.8383k; 63.8321k;
27.2876k; 101.7313ka; 00.3229k; 57.5969kn; 50.5461k; 48.5373k; 00.4097k; 31.3630k;
34.3528ka; 29.3502k; 28.3431kd; 86.9159k; 101.7313kb

Bp+

Versierde rechthoek, alleen naam eenheid, met PF(D)

41. LEGXGP[F]

(B&S 103)

42. [LE]GXGPF

(B&S 104)

43. L[---]PF

(B&S 109)

44. LXGP.F.

(B&S 111)

45. LXG[P.F.]

(B&S 112)

46. L.XG PFD

(B&S 124)

47. [---]PFD

(B&S 126)

48. LXG[P---]

(B&S 127)

00.3975k

15.0664k; 08.0339k; 09.0323k

01.0003ka; 12.0125kb (afbeelding samengesteld uit beide fragmenten)
81.6381k
81.6422k

67.8379ka; 00.0648kb; 67.8391ka
25.2152ke
15.1227k

49. [---]LXGP[---]
67.8388kb

50. [---]GPF
62.8110k

x.

onbekend/onzeker

26.1744ka; 05.0447k; 15.0698ka; 63.8153k; 81.6401k; 85.9366ka; 39.4618k

Bq-

Versierde rechthoek, naam eenheid vergezeld van afkorting,
zonder PF(D)

51. {tak}GEMLXG{tak} retrograde

(B&S 80)

52. {tak?}GEMLXG retrograde

(B&S 80 variant)

36.4072k; 05.0592k; 16.0603kc; 16.0643kd; 16.0643ke; 00.0648k; 13.0143k; 28.3105k;
57.5946k; 41.6166ka; 57.6187ka; 81.6604k; 75.8366ka; 15.0715k
115.9461k; 83.8755ka; 39.4550k; 36.4151k; 00.3229k

53. {tak,C}L{tak,C}X{C}GATTI{tak} retrograde (B&S 81)

28.3401k; 27.3072k; 23.2667kd; 23.2667ka; 22.2572k; 26.2405k; 26.2373k; 28.3431ke;
26.1744k; 38.4299k; 20.1730k; 15.1290ka; 18.1051k; 15.0696k; 04.0607k; 10.0540ka;
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00.0515k; 12.0203k; 13.0168k; 13.0143kc; 00.2258kb; 51.6133k; 91.9243k; 67.8391k;
74.8294k; 100.7341k; 101.7084k; 94.6875k; 92.6469kg; 92.6469ka; 57.6187k; 28.3445k;
57.6173ka; 09.0007k; 58.5997kc; 57.5969k; 47.5299kb; 47.5299ka; 46.5147k; 46.5100k;
40.4834k; 30.3537k; 57.6178ka; 11.0265k

54. [{tak?,C?}LXG]ATTI
67.8387ka; 100.7315k

(B&S 81 variant)

55. [{tak}\C{#}L{rozet}XG{krans,tak} (B&S 82)

85.9366kx; 102.7581k; 93.6671k; 92.6469kd; 52.5492k; 44.4976ka; 35.3527k; 26.2106ka

x.

onbekend/onzeker

47.5299kc; 79.6507k; 15.0662k; 57.6173k; 119.9500kc; 55.5899k; 00.1765k; 16.0862k;
15.0696ka; 16.0643kj; 10.0574k; 10.0539k; 14.0501ka; 00.0350k; 10.0327k; 09.0323k;
14.0305k; 08.0297k; 13.0143ka; 12.0141k; 09.0344k; 46.5101ka; 57.6178kb; 57.6178k;
47.6065ka; 57.5969kr; 57.5922kc; 23.2544k; 42.5223ka; 15.0733k; 41.5014ka; 27.2877k;
27.2875k; 23.2759k; 23.2667kc; 47.5299k; 05.0102k

Br-

Versierde rechthoek, naam eenheid vergezeld van decoratie,
zonder PF(D)

56. LE{tak}XG

(B&S 36)

57. L.X.G{tak}

(B&S 39)

58. {tak}L.X.G[{tak}]

(B&S 43)

59. {tak}L.XG{tak?} retrograde

(B&S 45)

60. {tak?}LXG[{tak}]

(B&S 48)

61. {tak}LXG{krans}

(B&S 49)

62. LXG{krans}

(B&S 51/52)

63. {tak}L.X.G{krans,tak}

(B&S 55)

64. {krans,tak}LXG{tak,krans}

(B&S 57)

65. [{krans,tak}LXG]{tak,krans}?

(B&S 57 variant)

66. {krans,tak}LXG{tak,krans}

(B&S 58)

67. [{tak,]krans}LXG{krans,tak}

(B&S 59)

68. {tak,krans}LXG[{krans,tak}]

(B&S 60)

69. {tak,krans}L[XG{krans,tak}]

(B&S 62)

70. {tak,krans}LXG[{krans,tak}]

(B&S 62 variant)

40.4886k

14.1261ke; 15.0736k; 15.0877k; 00.0897k; 17.1181k; 15.1252ka; 00.0499k; 14.1261kal;
14.1261kg; 14.1261ky; 24.1660k; 31.3866k; 43.5211ka; 57.5922kb; 14.1261k
106.8456k; 00.6167k; 24.2260ka
81.6381kh; 02.0017k
15.1223k
20.1967k

92.6469k; 55.5600k; 50.5461ka; 33.3570k; 29.3490k; 23.2667kf; 16.1271ka; 14.0305ka;
12.0196k; 12.0203ka; 55.5897k; 29.3506ka; 28.3383k; 07.0171kb
29.3506k; 15.1290kb; 14.1261kag; 14.0508k (afbeelding samengesteld uit twee fragmenten)

85.9366k; 57.6171k; 29.3373k; 15.1296ka; 16.0645k
28.3194k

67.8076ka; 55.5764k; 40.4756k; 23.2698ka; 18.1805ka; 16.1271k; 15.0877kc; 15.0739k;
07.0107k
28.3104ke; 00.0350ka; 05.0502k; 15.0704k; 00.1119k; 17.1338ka; 00.1765ka; 07.0171kc;
21.2577k; 55.6581k; 29.3276k; 29.3475ka; 36.4073k; 38.4286k; 56.5792k; 57.6187kl;
00.2258k
69.6565k; 58.5997kb; 41.5014kb; 20.1446ka; 13.0234k
22.2634k

28.3445ka
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71. {tak,krans}LXG{krans,[tak}]

(B&S 64)

72. {tak,krans}LX.G{krans,tak}

(B&S 65)

83.8723k; 42.5223kb; 25.2152kh; 24.2152kd; 15.0900k

67.8918k; 21.2511k; 25.2103k; 00.1765kd; 15.0664ka; 16.0643kg; 13.0186k

73. LXG{offermes,fallus,driehoek} retrograde (B&S 67)

87.9123k; 00.4420k; 34.3595k (afbeelding samengesteld uit twee fragmenten)

74. {tak}L{krans}X{tak}G{krans} retrograde (B&S 70)

92.6469kb; 57.5969kl; 48.5402kb; 43.5203k; 28.3208k; 28.3105kb; 23.2698kb; 00.0499ka;
09.0007ka

75. {tak}|L{rozet}X{krans}|G|{tak}

(B&S 72)

76. L{krans}X{tak/krans}G{tak}

(B&S 73)

77. L{tak}D{krans}G retrograde

(B&S 76)

85.9382k; 28.3431kb; 15.0697ka

85.9382ka; 88.9151k; 67.8384ka; 67.8380k; 81.6370kl; 25.2098k
101.7313k; 57.5922ka; 15.1217ka; 13.0140k; 07.0107ka

x.

onbekend/onzeker

00.0648ka; 28.3227k; 29.3222k; 28.3104kf; 28.3104kd; 21.2587k; 00.2258ka; 15.1290k;
18.1051ka; 09.0004k; 15.0696kb; 28.3431ka; 05.0568k; 00.0515ka; 14.0500k; 12.0196ka;
13.0175k; 07.0171ka; 12.0125ka; 07.0107kb; 10.0027k; 18.1049k; 47.5299kd; 75.8371k;
65.8367ka; 65.8367k; 75.8308k; 74.8279ka; 94.6835k; 57.6187kd; 57.6187kc; 57.6178kd;
29.3379k; 57.5969kj; 28.3401ka; 43.5211k; 46.5101kb; 43.4887k; 41.4802k; 39.4615k;
34.3528k; 28.3447k; 28.3431kc; 67.8918kb; 57.6173kb

Br+

Versierde rechthoek, naam eenheid vergezeld van decoratie,
met PF(D)

78. LXG{tak}P[F]

(B&S 97)

79. {krans}LXGPF{krans}

(B&S 114)

80. {tak}L.X[.G.PFD]

(B&S 128)

81. {tak}L|X|G[P|F|D

(B&S 130)

82. LXGPFD{tak}

(B&S 131)

83. [{tak}L.XGP]FD retrograde

(B&S 132)

84. {tak}L.X.G.PFD{tak}

(B&S 135)

85. {tak,krans}[LXGPFD{krans,tak}]

(B&S 137)

86. {tak}LXGPFD[{tak}]

(B&S 139)

67.8384ke

42.5223k; 89.9360k; 12.0125k
00.5999ka; 00.1765kc

91.9140k; 67.8379kb; 77.8118k; 81.6484k; 57.5921k; 37.4187k; 33.3517k; 00.1892k;
17.1338k; 08.0081k (afbeelding samengesteld uit twee fragmenten)
81.6422kb; 124.9562k; 00.7776k; 82.6595kc; 36.4066k
85.9365k

85.9203k; 92.6469kc; 00.9587k; 40.4597k (afbeelding samengesteld uit twee fragmenten)
31.3869ka

88.8844ka; 83.8602k; 82.6488ka; 81.6381k; 00.5999kc; 58.5997k; 48.5402k; 41.5014k;
34.3595kc; 24.2260k; 25.2152kg; 05.0162ka

x.

onbekend/onzeker

85.9366kb; 62.8099k; 57.6187kj; 34.3595kb; 10.0540k
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B
x.

Versierde rechthoek, verder onbekend of onzeker

onbekend/onzeker

89.9351k; 75.8352k; 78.7851k; 102.7458k; 58.5997ka; 23.2648k; 21.2588k; 25.2098ka;
26.2087k; 17.1142k; 15.0877kb; 15.0697k

Cp+

Planta pedis, alleen naam eenheid, met PF(D)

87. LXGPF

(B&S 144)

88. LXGPF

(B&S 140 variant)

89. LXGPF?

(B&S 142 variant)

90. LEXGP[F]

(B&S 148)

91. LXG[PF]

(B&S 149)

81.6424k

81.6370kh
82.6590k

82.6489kd; 81.6473k; 00.3633k
88.8844k; 81.6592k; 25.2262ka

x.

onbekend/onzeker

81.6574k; 44.4976k; 26.1747k

C
x.

Planta pedis, verder onbekend of onzeker

onbekend/onzeker

106.8181k; 82.6426ka; 82.6426k; 81.6370kg; 26.1747k; 12.0141kb

Dp+

Rond, alleen naam eenheid, met PF(D)

92. LEGXG[E]PF

83.8842k; 83.8618k; 81.6500ka; 81.6422kc

Dq+

(B&S 151)

Rond, naam eenheid vergezeld van afkorting,met PF(D)

93. LEGXGPF.LOV. retrograde

(B&S 158)

94. [LEXGP]F{tak}FAPRI

(B&S 159)

95. LEGXGEMIN[EPF] retrograde

(B&S 161)

81.6574kf; 84.8619k; 83.8606k; 81.6574ke; 82.6489ka; 81.6326kc
81.6574kk; 82.6489ka; 00.5999k

81.6574kg; 81.6573k; 82.6489kb; 81.6448k; 81.6422ka

96. LXGPFTVTVSF
16.0802k

Dr+

Rond, naam eenheid vergezeld van decoratie, met PF(D)

97. [L]EG.X.G.P.F[{hoorn,hoorn}]
83.9199k; 81.6574kd; 82.6489kb

(B&S 152)

98. [LEGXG]PF{hoorn,[hoorn}] retrograde (B&S 153)
81.6866ka

99. [---]{hoorn,bol,hoorn}

(B&S 152-153 variant)

100. [LEG]XGPF{hoorn,[hoorn}]

(B&S 152-153 variant)

82.6489ke
81.6370kf
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101. {tak}LXG{tak}PF retrograde
81.6866k

x.

onbekend/onzeker

119.9500kc; 81.6381kg; 81.6381ke; 81.6381kd; 81.6381kc; 81.6326kb; 57.6172ka

D
x.

83.8843k; 82.6595ka; 81.6574kj; 82.6489k; 81.6381kf; 81.6370kg; 81.6370ke; 81.6370kb;
82.6358ka; 38.4285ka

Fragment, alleen naam eenheid, zonder PF(D)

onbekend

63.8185k; 15.0698k

r+
x.

Rond, verder onbekend of onzeker

onbekend/onzeker

px.

(B&S 154)

Fragment, naam eenheid met decoratie, met PF(D)

onbekend

57.6178ke; 57.5969kq; 57.5969kp; 57.5969kb; 55.5788k; 28.3104kh; 28.3104kg; 24.2152kc;
15.0697kb

?

Fragment, niet in een andere groep onder te brengen

Legio X Gemina?
x.

onbekend

01.0003k; 12.0141ka; 13.0143ke; 13.0143kg; 14.0305kb; 09.0334k; 10.0358k; 00.0514k;
16.0643kh; 15.0678k; 09.0998k; 00.1119ka; 17.1184ka; 15.1223ka; 14.1261kaf; 14.1261kj;
00.1892ka; 20.1962ka; 24.2261k; 21.2513k; 29.3422k; 28.3445kb; 35.3585ka; 34.3595k;
35.3856k; 38.4412k; 40.4597kb; 40.4756ka; 43.4888k; 45.5027k; 41.5332k; 57.5969kc;
57.5969kh; 57.5969kk; 57.5969km; 57.5969ks; 57.5969kt; 57.5969ku; 57.5969ky; 41.6150ka;
57.6172kb; 57.6187ko; 80.6212k; 81.6326kd; 81.6381ka; 92.6469ka; 81.6574kl; 100.7325k;
74.8152k; 63.8173ka; 63.8338k; 64.8343k; 75.8348k; 65.8367kb; 67.8384kb; 67.8384kc;
67.8384kd; 83.8602ka; 83.8738k; 67.8918kc; 121.9483k; 119.9500ke; 124.9586ka; 19.1392k

Legio XXX Ulpia Victrix
Zie nr. 5.
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