4 Lampen van aardewerk
M.J.M. Zandstra en M. Moust
De opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege hebben
600 fragmenten van 534 aardewerken lampen opgeleverd, die in dit hoofdstuk
worden besproken. Daarnaast zijn nog 71 fragmenten aangetroffen van twee
bronzen lampen en van verschillende kettingen en haken om dergelijke lampen
op te hangen, alsmede een ijzeren en een loden open lamp (afb. 4.2); deze komen
hier verder niet aan de orde.
Ruim 150 tamelijk compleet bewaarde of anderszins bijzondere lampen zijn in
2004 bestudeerd door de tweede auteur, in het kader van een bachelorscriptie aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.1 In dit hoofdstuk zijn met haar instemming
grote delen van deze scriptie opgenomen. De eerste auteur was verantwoordelijk
voor de bewerking daarvan, en voor de aanvulling met onder meer de niet eerder
bestudeerde exemplaren.
4.1 Inleiding
Kunstmatige verlichting met behulp van olielampen is een concept dat door de
Romeinen in onze streken is geïntroduceerd. Het gebruik van olielampen is gere
lateerd aan een stedelijke en mediterrane levensstijl, en olielampen worden daar
om wel beschouwd als indicatoren van een overname van de Romeinse cultuur.
Aan de noordgrens van het Romeinse rijk worden lampen vooral gevonden in de
legioensvestingen, die overwegend werden bevolkt door soldaten uit mediterrane
of al sterk geromaniseerde gebieden. Zo zijn uit Vindonissa wel 1.600 lampen
bekend, en uit Neuss minstens 600 stuks. Het grote aantal lampen van de op
graving Canisiuscollege kan vermoedelijk worden verklaard vanuit de nauwe
band met de naastgelegen legioensvesting.
4.1.1 Vorm en gebruik
De archetypische Romeinse olielamp bestaat uit een reservoir voor de brandstof,
het lichaam van de lamp, met een tuit waarin een lont kan branden (afb. 4.1).
De afdekking van gesloten olielampen wordt gevormd door de schouder en de
spiegel van de lamp.
De tuit heeft een lontgat, en doorgaans is in het midden van de spiegel een vulgat
aangebracht om de olie in te schenken. Als de spiegel een afbeelding draagt, is de
plaats van dit vulgat daaraan meestal aangepast. Verder bevindt zich op sommige
lampen bij het begin van de tuit of op de schouder een luchtgat, dat dient om de
lucht uit het reservoir te laten ontsnappen bij het vullen van de lamp; tevens zorgt
het ervoor dat lucht aangezogen kan worden, zodat de lamp beter brandt.2 Er zijn
ook lampen bekend met meerdere tuiten, om zo meer licht te creëren.
Bij de olielampen uit de Germaanse provincies is tegenover de tuit vaak een oor
aangebracht. De lampjes uit Italië en andere delen van het mediterrane kern
gebied van het rijk hadden doorgaans geen oor.3 De bodem van de lamp kan een
standring bevatten of is gewoon vlak.
1 Moust 2004.
2 Fremersdorf 1922, 35.
3 Kirsch (2002, 70) gaat er daarom vanuit dat olielampen met oor niet door het leger zijn gemaakt,
maar door lokale pottenbakkers. De soldaten zouden namelijk eerder het oorspronkelijke model zon
der oor hebben gevolgd. Onder andere uit de door militairen bedreven pottenbakkerij op De Holdeurn
zijn echter lampen met oor bekend die lokaal zijn vervaardigd (Holwerda & Braat 1946, pl. XX, 1).
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Naast dit archetype waren er ook nog lampen uitgevoerd in bijzondere, dikwijls
figuratieve vormen, zoals een dier, een buste of een voet gestoken in een sandaal.
Verder waren er open lampen waarin vermoedelijk talg of was gebrand werd.4
Als lont konden vezels van planten dienen. Als brandstof voor de dichte olie
lampjes zal olijfolie zijn gebruikt, maar ook andere oliën komen in aanmerking.
Residuanalyse op in Keulen gevonden lampen heeft aangetoond dat bij deze
stukken hoofdzakelijk olie is gebruikt die was geperst uit lokale, inheemse noten
en vruchten, zoals hazelnoten, walnoten, beukennoten, maanzaad en lijnzaad.
Daarnaast hebben de dichte lampen in deze regio ook op talg of een mengsel van
talg en olie gebrand.5 De olie werd met een kannetje of een speciale lampenvuller
4 De afdekking van gesloten lampen voorkwam dat bijvoorbeeld muizen van de olie dronken of dat
vliegen erin vielen (Bailey 1972, 11; Vegas 1966, 77; Eckardt 2011, 188).
5 Bailey 1972, 11; Kirsch 2002, 66; Eckardt 2011, 189.
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met een spitse tuit in het vulgat gegoten. Experimenten hebben uitgewezen dat
een lamp van gemiddelde grootte meer dan een uur kon branden op een vol
reservoir.6
Een aardewerken lamp werd bij gebruik op een onderzetter geplaatst, aangezien
er olie uit de lont kon druppen en bij lang en veelvuldig gebruik de olie op een
gegeven moment door de wand heen begon te komen. De verflaag waarmee veel
lampen waren bedekt, hield dit niet tegen. De lampen werden na verloop van tijd
dus vettig.7
Binnen het gebruik van olielampen kan een meer praktisch en een meer ritueel
karakter worden onderscheiden. Lampen werden in de eerste plaats gebruikt
om onderkomens, werkplaatsen en openbare gebouwen te verlichten. De
beschikbaarheid van kunstlicht moet een aanzienlijk effect hebben gehad op het
dagelijkse leven; zo kon niet alleen de werkbare tijd op een dag worden ver
lengd, maar was het ook mogelijk om ’s avonds bijvoorbeeld nog te lezen en
te schrijven. Lampen speelden ook een rol in religieuze rituelen en het doden
bestel. Zo werden olielampen als votiefgeschenk aan de goden gewijd en gaven
nabestaanden van overledenen naast andere giften ook olielampen mee in het
graf om de overledenen licht en warmte te verschaffen in de onderwereld.8
4.1.2 Het productieproces
De meeste lampen werden gemaakt van aardewerk, al dienden metalen lampen
duidelijk vaak als voorbeeld. Voor de productie van aardewerken olielampen
werd fijn gemagerde klei gebruikt. De lampen werden veelal met behulp van
tweedelige mallen vervaardigd. Slechts in een klein aantal gevallen zijn lampen
vrij met de hand gevormd of op de draaischijf gedraaid.
De holle mallen of matrijzen waren van gips of klei en waren gevormd naar een
positieve zogenaamde patrijs. Hoewel gipsen mallen nauwelijks bewaard zijn
gebleven, verraden luchtbelletjes die op de eindproducten zijn overgedragen, dat
zulke mallen veel zijn gebruikt, zeker ook in het Rijnland. Mallen van klei zijn
onder andere bekend uit Xanten en Nijmegen.9 Nadat de in mallen gevormde
boven- en onderzijde van de lampen waren samengevoegd, werd het geheel
gedroogd en vaak nog van een deklaag voorzien voordat het in de oven werd
afgebakken. Het werken met mallen maakte het mogelijk om grote aantallen op
een snelle en goedkope manier te produceren.10
In plaats van zelf een model of mal te vervaardigen kon men ook bestaande
lampen afvormen om een matrijs te maken, wat vooral in de provincies ge
beurde. Door dit afvormen werd een eventuele afbeelding op de spiegel minder
scherp en kleiner. Dat in het Rijnland bovendien doorgaans gipsen mallen
werden gebruikt, zal de scherpte en duidelijkheid van de uiteindelijke vorm
niet ten goede zijn gekomen. Gips is namelijk niet goed bestand tegen herhaal
delijk inwerken van de vochtige klei. De slordige vormgeving, onscherpe voor
stellingen en onduidelijke stempels van een aanzienlijk aantal lampen uit de
opgraving Canisiuscollege wijzen erop dat voor deze stukken gipsen mallen en
waarschijnlijk ook mallen van afgevormde voorbeelden zijn gebruikt.
Open lampen, waarin talg of was werd gebrand, werden met de hand of in een
mal gevormd, in sommige gevallen op een draaischijf gedraaid. De klei die voor

6 Liesen 1994a, 3.
7 Goethert-Polaschek 1997, 22.
8 Bailey 1972, 11-12; Eckardt 2011, 182.
9 Holwerda & Braat 1946, 37-39, pl. XXI, 1; Evelein 1928, 65, pl. XVII, 1-2; Liesen 1994a, 3. Zie
ook Fremersdorf 1922, 30-76, Leibundgut 1977, 75 en Eckardt 2011, 186.
10 Lenz 2001, 306; Liesen 1994a, 3-4.
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deze typen werd gebruikt, is doorgaans grover van structuur en kwaliteit. Een
deklaag bleef bij deze lampen meestal achterwege.
4.1.3 Versiering
Olielampen arriveerden voor het eerst in onze streken in de bagage van hierheen
overgeplaatste militairen. Al gauw namen de soldaten dit type aardewerk zelf
op in het repertoire van militaire pottenbakkerijen of speelden ambachtslieden
in op de vraag naar dit product. Langzamerhand ontstonden zo enkele grote
productieplaatsen van lampen in de noordelijke provincies, die niet alleen
lampvormen en beeldmotieven uit Italië overnamen, maar ook nieuwe vormen
bedachten en bestaande voorstellingen aanpasten.11 Afvormen van bestaande
lampen zal vooral in de vroege militaire productie een veelgebruikte methode
zijn geweest, bij gebrek aan ervaring en specifieke vaardigheid.12
Als voorbeeld of inspiratie voor afbeeldingen gebruikte men niet alleen de
motieven waarmee terra sigillata en ander aardewerk waren versierd, maar
ook munten, gemmen, beelden en schilderingen. Men neemt wel aan dat de
afbeeldingen niet rechtstreeks van de beelden of schilderingen werden over
genomen, maar gekopieerd uit schetsboeken die speciaal voor dit doel bestemd
waren.13 Het is verder niet uitgesloten dat de makers van olielampen en die van
terra sigillata motieven met elkaar uitwisselden, al zijn de figuurstempels van
terra sigillata vaak groter.14 De typen en soorten afbeeldingen werden steeds
aangepast aan de veranderende kunststijlen.15
De versiering op een olielamp kan zich op de schouder16, de spiegel en de tuit
bevinden. Het meest uitgebreid en divers zijn de versieringen op de spiegel
van de hiernaar vernoemde beeldlampen. Ook sommige firmalampen zijn van
een beeldmotief voorzien, al beperkt dit zich meestal tot een eenvoudig masker
midden op de spiegel. De beeldmotieven op voluten- en andere beeldlampen
kunnen in verschillende hoofdcategorieën worden ingedeeld. In de regel wordt
de volgende indeling gehanteerd: goden en mythologische figuren, cultus
voorwerpen en religieuze scènes, voorstellingen uit het publieke en private leven,
combinaties van private en religieuze motieven en mythische voorstellingen,
grotesken en karikaturen, literaire scènes, historische scènes, fauna, dieren
in menselijke hoedanigheid, flora, artefacten, hemellichamen en tot slot geo
metrische ornamenten.17
De meeste beeldlampmotieven zijn in de Julisch-Claudische periode ontstaan
in Italië. Fraai vormgegeven groepsvoorstellingen stammen doorgaans uit de
vroege, Augusteïsche periode. Met de opkomst van beeldlamptypen met hoekige
voluten verandert het beeldrepertoire ingrijpend, wat zou kunnen samenhangen
met een verandering in de productieplaatsen. Oorspronkelijke groepsmotieven
worden gekopieerd en ontleed, waarbij losse figuren uit hun samenhang worden
gehaald. In de Flavische periode komen nieuwe centra op, met een nieuw, eigen
beeldrepertoire. In plaats van scènes komen meer en meer vereenvoudigde
figuren, emblemen, bustes en maskers voor. Deze zogenaamde ‘verarming’ van
het motievenrepertoire in de loop van de 1ste eeuw gaat voor een deel samen
met de verplaatsing van de productie naar de provincies, waar de grote afnemers
– de militairen – ondergebracht waren. In de 2de eeuw maken de beeldlampen
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Vegas 1966, 68.
Leibundgut 1977, 75; Kirsch 2002, 21-22.
Vegas 1966, 68.
Fremersdorf 1922, 136; Vegas 1966, 68; Kirsch 2002, 22-24.
Leibundgut 1977, 203.
Dit komt niet vaak voor bij lampen uit de 1ste eeuw na Chr.
Zie o.a. Menzel 1954, 5, met verwijzing naar een studie van Deonna uit 1927.
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met nieuwe motieven een opleving door, maar dat vindt buiten het bereik van de
noordelijke provincies plaats.18
De populariteit van de motieven varieert al naar gelang tijd en vermoedelijk
ook vindplaats. Zowel in Vindonissa in het Boven-Rijngebied als in Neuss en
Haltern in het Neder-Rijngebied domineren de voorstellingen van gladiatoren;
de verklaring hiervoor wordt vaak gezocht in een voorliefde van de daar ge
stationeerde legioensoldaten voor dit thema.19 Opvallend is dat in het vroegRomeinse fort Velsen 1 de grootste categorie beeldmotieven wordt gevormd door
zogenaamde erotische symplegmata.20 In stedelijke en andere civiele contexten
lijken motieven met dieren, goden en mythische voorstellingen te overheersen.21
Hoewel er (nog) weinig bewijs is voor een systematisch verband tussen beeld
motieven op lampen en de contexten waarin de lampen zijn gevonden, is een
zekere variatie in de thema’s herkenbaar. Chronologie is een sterk bepalende
factor, maar ook individuele keuzes van zowel producenten als consumenten
kunnen goed invloed op de gekozen beeldmotieven hebben gehad.22
De afbeeldingen zijn niet alleen maar bedoeld als versiering, maar kunnen
ook hun betekenis hebben in de godsdienst of dienen als propaganda voor de
keizer,23 bedoeld voor de militairen in de provincies. In de loop van de tijd
worden de afbeeldingen echter steeds eenvoudiger en verliezen ze aan betekenis.
Afbeeldingen van groepen maken plaats voor afzonderlijke figuren en nog later
voor ornamenten. Firmalampen, die de versierde lampen langzamerhand gaan
vervangen, bevatten helemaal geen versiering meer of alleen een simpele kop
of masker. De vermindering van kwaliteit in de 2de en 3de eeuw gaat in de
noordelijk provincies gepaard met een afnemende productie.
Behalve afbeeldingen konden er ook teksten op de spiegel staan, die vaak met
de afbeelding te maken hadden, zoals namen van gladiatoren. Sommige teksten
drukken een wens of aansporing uit, zoals adiuvate sodales (“komt te hulp,
makkers”) en de nieuwjaarswens annum novum fastum felicem tibi (“voor jou
een gunstig en gelukkig nieuw jaar”) – versierde lampen waren geliefd als
nieuwjaarsgeschenk.24
4.1.4 Signaturen
Sommige olielampen vertonen een naam die wordt opgevat als die van de maker.
In de Republikeinse tijd schreef men deze signatuur in de nog vochtige klei van
de bodem van een ongebakken lamp. In het grootste deel van de 1ste eeuw na
Chr. is dit gebruik opvallend zeldzaam, maar vanaf de tweede helft van de 1ste
eeuw en vooral in de 2de eeuw komen signaturen weer volop voor, nu echter
in de vorm van een in de mal aangebracht stempel.25 De signatuur bevond zich
meestal op de bodem, in enkele gevallen echter op de spiegel.
Signaturen kenden verschillende verschijningsvormen. Ten eerste kon de naam
van de pottenbakker als stempel in reliëf of juist verdiept op de bodem worden
aangebracht. Dit komt vooral voor bij de firmalampen, een groep die vernoemd
18 Leibundgut 1977, 189-190.
19 Vegas 1966, 97; Leibundgut 1977, 191; Rudnick 2001, 51.
20 Bosman 1997, 207-208. Deze piek in populariteit kan goed verklaard worden door de
chronologie: Fremersdorf (1922, 120-121) betoogde al dat erotische scènes op lampen nauwelijks
voorkwamen in de Augusteïsche periode, omdat ze niet strookten met de ethische politiek die
Augustus wilde uitdragen. Zodra Tiberius aan de macht kwam, was dit obstakel uit de weg. Vgl.
Leibundgut 1977, 192-193.
21 Zie Leibundgut 1977, 191.
22 Eckardt 2002, 127-132.
23 Leibundgut 1977, 193.
24 Liesen 1994a, 4.
25 Loeschcke 1919, 243 (55).
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is naar de veelvuldig hierop voorkomende identieke namen (afb. 4.3). Signaturen
op beeldlampen zijn meestal in cursief schrift opgesteld. Verder werden in
plaats van letters ook merktekens gebruikt in de vorm van bijvoorbeeld een tak,
een staafje of een aantal stippen als signatuur.26 Er zijn ook olielampen bekend
waarop de naam van een militaire eenheid wordt vermeld. Een voorbeeld hiervan
zijn in Nijmegen gevonden firmalampen met op de spiegel de tekst LEG X G P
F, een afkorting van Legio X Gemina pia fidelis (afb. 4.5).27
De laatste jaren heeft men geprobeerd om lampenmakers te lokaliseren door
middel van onderzoek naar de signaturen. Dit wordt echter bemoeilijkt door
de handel in en de uitwisseling van mallen, het afvormen van lampen en de
overdracht van mallen door moederbedrijven aan hun filialen, waardoor de
signaturen ver van de moederbedrijven gevonden kunnen worden.
4.1.5 Productiecentra en handel
De eerste olielampen die de noordelijke provincies bereikten, kwamen mee met
de militairen. In de midden- en laat-Augusteïsche periode waren de lampen
vooral afkomstig uit Noord-Italië, maar ook in Gallië en in het bijzonder Lyon
was de productie al op gang gekomen.28 Vanaf de laat-Augusteïsche periode
werden bovendien al lampen geproduceerd in de militaire zone zelf. Aanvoer
vanuit het zuiden ging een steeds kleinere rol spelen. Regionale vervaardiging
van lampen zal goedkoper zijn geweest dan aanvoer over grote afstanden,
waaraan hoge transportkosten waren verbonden. Grondstoffen als klei, zand,
water en hout waren in de noordelijke provincies in voldoende mate aanwezig en
om eenvoudige lampen te maken hoefde men niet over hoogstaande technische
vaardigheden te beschikken.29
Voor de legioensvestingen in Haltern, Xanten, Neuss, Mainz en Vindonissa is
aangetoond dat men daar al vroeg lampen maakte. Met deze productie verzorgde
men ook andere garnizoenen. In de voor-Flavische periode voorzag Xanten zo
waarschijnlijk ook Moers-Asberg en Nijmegen.30 De lampen die in deze militaire
bedrijven zijn geproduceerd, zijn doorgaans niet van hoge kwaliteit: het zijn
vaak slechte, slordige afvormingen met nauwelijks herkenbare voorstellingen.31
Toen in de Flavische periode de productiecentra in de provincie goeddeels aan
26 Zie bijv. Leibundgut 1977, 327-328 en Kirsch 2002, Taf. �����
I-II.
27 �����������������������������������������������������������������������������������
Haalebos & Thijssen 1977, 103-104, fig. 2.2; Haalebos et al. 1995, 57-58, Abb. 35.
28 Leibundgut 1977, 76, 103; Lenz 2001, 306.
29 Harris 1980, 134.
30 Liesen 1994b, 126. Fremersdorf (1922, 116) ging er nog vanuit dat Xanten ook Neuss voorzag
van lampen, maar het is inmiddels bekend dat de roodbakkende klei van de lampen die hij als typisch
Xantens product kenmerkte, ook goed in Neuss verwerkt kan zijn.
31 De vroeg-Augusteïsche lampenproductie in Xanten vormt een uitzondering (Leibundgut 1977,
77).
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de vraag naar olielampen konden voldoen, doofde de aanvoer vanuit het zuiden
uit.32
In het bijzonder voor de firmalampen is onderzoek gedaan naar de productie
en verspreiding. Harris heeft beargumenteerd dat de grootschalige verspreiding
van bepaalde lamptypen en naamstempels niet alleen door lange-afstandshandel
kan worden verklaard. Lampen waren te goedkoop om als primaire handelswaar
winstgevend over grote afstanden te worden getransporteerd, maar ze zijn waar
schijnlijk wel als bijproducten met zendingen van andere handelswaar mee
gekomen. Hij veronderstelt daarom dat in de provincies filialen van Italische
moederbedrijven werden opgericht. Vanuit deze productiecentra konden lampen
worden betrokken, die weliswaar nog over aanzienlijke afstanden moesten
worden vervoerd, maar niet meer helemaal uit Noord-Italië. Analyses van de
chemische compositie van in Vindonissa gevonden firmalampen lijken te wijzen
op drie grote centra die de markt domineerden, mogelijk Noord-Italië, Lyon
en misschien het Rijnland. Maar relatief weinig lampen lijken lokaal te zijn
vervaardigd.33 Niettemin blijkt uit analyses tevens dat sommige lampen van
relatief ver naar onze contreien gekomen zijn.
De indruk bestaat dat vooral de vroege militaire productiecentra zich bijna alle
maal van dezelfde voorbeelden bedienden. De slechte kwaliteit van de lampen
doet vermoeden dat zij gevormd zijn in mallen die op hun beurt zijn afgevormd
van een bestaande, geïmporteerde lamp.34
In de 2de en 3de eeuw na Chr. neemt de productie van olielampen in het Rijnland
af. Leibundgut noemt als mogelijke verklaring dat in deze tijd de militaire
prioriteit niet meer bij de Rijngrens lag, maar bij de Donau.35 Veel troepen
werden hierheen verplaatst, waardoor er minder Romeinse soldaten overbleven
langs de Rijn en hier dus ook minder lampen nodig waren. Een teruggang in
het gebruik van olielampen na 100 na Chr. is voor verschillende vindplaatsen
binnen het Romeinse rijk geconstateerd. Voor zowel Vindonissa als Nijmegen
zou dit in verband kunnen worden gebracht met demilitarisatie en het onttrekken
van legereenheden. Voor het lampenmateriaal uit Brittannië is echter ook een
scherpe terugval vastgesteld, maar daar kan de oorzaak niet zijn gelegen in het
vertrek van troepen. In het noorden van Engeland en in Wales blijven namelijk
gedurende de hele Romeinse periode vele militaire eenheden gestationeerd.
Eckardt oppert dat de rekrutering van niet-mediterrane soldaten een effect
heeft gehad op het gebruik van olielampen, dat immers gezien wordt als een
gebruik dat nauw in verband staat met een stedelijke en in essentie mediterrane
levensstijl. De inheemse bevolking bleef traditionele verlichtingsmaterialen als
kaarsen, fakkels en haardvuren gebruiken.36
Als grafgiften werden lampen na de 1ste eeuw nog wel steeds gebruikt. Terwijl
het dagelijks gebruik van olielampen afnam, kregen ze steeds meer symbolische
kracht als brengers van licht en warmte aan de doden.37 Omdat in het leven
van alledag nauwelijks olielampen meer gebruikt werden, verdwenen zij uit de
productieprogramma’s van pottenbakkerijen en greep men voor de productie
van lampen die men nog als grafgiften meegaf, terug op nog voorhanden zijnde
gipsmodellen.38 De grotere bedrijven buiten het Rijnland hielden het uiteindelijk

32 Lenz 2001, 306.
33 Harris 1980; Eckardt 2002, 22-23.
34 Vgl. Leibundgut 1977, 77.
35 Leibundgut 1977, 105.
36 Eckardt 2011, 191-193. Zie ook Leibundgut 1977, 129 en Lenz 2001, 307.
37 Leibundgut 1977, 129.
38 �������������������
Czysz 1984, 72-73.

144

Auxiliaria 14 – Vondsten uit castra en canabae

Afb. 4.4 Drie misbaksels
van vogelkoplampen uit de
collectie Guyot, mogelijk
afkomstig uit Nijmegen.
Schaal 1:2.

langer vol dan de productiecentra in het Rijngebied; de vervaardiging van
lampen eindigde ergens in de 3de of 4de eeuw.39
4.1.6 Productie in Nijmegen
In Nijmegen zijn op verschillende plaatsen pottenbakkersovens en -afval gevon
den. De aardewerkproductie vond niet alleen plaats in de militaire versterkingen
uit de voor-Flavische periode, maar ook in de canabae bij de legioensvesting uit
de Flavische en latere tijd en in de stad Ulpia Noviomagus in Nijmegen-West.
Het Nijmeegse aardewerkrepertoire omvatte ook lampen.
Er is reden om aan te nemen dat al in de vroeg-Romeinse periode olielampen
werden gefabriceerd in Nijmegen. Drie uit een oude privécollectie afkomstige
kromgetrokken misbaksels van vogelkoplampen zouden goed uit Nijmegen
afkomstig kunnen zijn (afb. 4.4). Bij opgravingen in het zuidelijke deel van de
Augusteïsche legerbasis zijn fragmenten van enkele vogelkoplampen gevonden
waarvan Brunsting – zonder nadere toelichting – vermeldt: “Het heeft er zelfs
iets van, dat ze hier ter plaatse gebakken zijn”.40 Vogelkoplampen komen voor
tot ongeveer 20 na Chr., en als er inderdaad misbaksels gevonden zijn op de
Hunerberg, dan duidt dit op de productie van lampen in of bij de Augusteïsche
vesting.
Ook in de Flavische en latere castra of de bijbehorende canabae zijn olielampen
geproduceerd. Daarop wijst een misbaksel van een firmalamp met doorboorde
bodem en het opschrift LEG X G P F, dat is gevonden tijdens de opgraving
Canisiuscollege (afb. 4.5, 1). Eerder waren al twee lampjes bekend die dezelfde
signatuur vertonen (afb. 4.5, 2-3).41 Het stuk van Canisiuscollege is onge
twijfeld identiek met het exemplaar met de duidelijkste tekst; gezien het
kwaliteitsverschil is het misschien gemaakt in een van deze laatste lamp afge
vormde mal.
Het grote aantal achtvormige lampen dat in de nabijheid van oven [77] op het
terrein van de opgraving Canisiuscollege is gevonden,42 kan een aanwijzing zijn
dat ook lampen van dit type in de canabae zijn vervaardigd (vgl. par. 4.3.4).
39 Harris 1980, 144.
40 Brunsting 1965, 73.
41 Beide stukken bevinden zich in Museum Het Valkhof (inv.nrs. 5.1938.1 en 6.1971.7). Het oudste
is aangekocht van een kunsthandelaar, die Nijmegen als vindplaats opgaf; het tweede is in 1970
gevonden in de Ubbergseveldweg bij de aanleg van een gasbuis. Uit aantekeningen in het archief van
J.E. Bogaers blijkt dat deze meende dat een in het CIL (XIII 10001, 136, 12, 1) opgenomen lamp in
het museum te Mannheim met de tekst LEG X G P F op de spiegel zeer wel aangekocht kan zijn van
de Nijmeegse verzamelaar Smetius en daarmee eveneens uit Nijmegen zou kunnen stammen.
42 Cijfers tussen vierkante haken verwijzen naar kaart 1.
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1

Afb. 4.5 Drie firmalampen
met de tekst LEG X G P F
op de spiegel en een
stempel FORTIS op de
bodem. 1: opgraving
Canisiuscollege. 2: uit de
kunsthandel. 3: graafwerk
Ubbergseveldweg (tekst
stempel op onderzijde
onzeker). Schaal 1:2.

2

3

Vanaf de Flavische tijd was op ongeveer 4 km ten zuidoosten van de legioens
vesting een militaire pannen- en pottenbakkerij in bedrijf op De Holdeurn in
Berg en Dal. De vondst van mallen voor lampen bewijst dat ook daar olielampen
zijn geproduceerd. De mallen waren ontworpen voor twee verschillende ring
lampen en voor een figuurlamp in de vorm van een paar geschoeide voeten.43
Twaalf van de in afvalgat R aangetroffen lampen zijn firmalampen en zullen
zijn gemaakt in de periode ca. 70-105 na Chr., toen het Tiende Legioen in
Nijmegen was gestationeerd. Naast deze firmalampen is één beeldlamp van het
type Loeschcke V aangetroffen met een voorstelling van Victoria op de spiegel,
uitgevoerd in het Nijmeegs-Holdeurnse baksel.
Ook in en om de stedelijke nederzetting Ulpia Noviomagus zijn overblijfselen
van ovens gevonden. In 1940 trof men op een fabrieksterrein aan de Waaloever
de resten aan van wat vermoedelijk een koepelvormige pottenbakkersoven met
stookruimte was. Daarbinnen had men naar verluidt “resten van lampjes, o.a. met
naam op de onderzijde” gevonden.44 Of dit betekent dat in de oven olielampen
zijn gebakken, blijft onzeker. Van andere pottenbakkersovens die in Ulpia
Noviomagus zijn aangetroffen, zijn geen aanwijzingen voor de productie van
lampen bekend.
Naast misbaksels en ovens wijst ook een aantal lampen zelf op lokale productie.
Er zijn in en om Nijmegen enkele lampen gevonden met karakteristieke ken
merken, waarvoor buiten Nijmegen geen parallellen bekend zijn. Het betreft een
groep kleine onversierde wandlampjes met langgerekte tuiten, en een groep acht
vormige open lampen waarvan de rand voorzien is van een groef. Dit zijn waar
schijnlijk lokale producten.
4.2 Typologie en datering
Er bestaan vele typen en typologieën van olielampen.45 In deze paragraaf worden
alleen de typen behandeld die in de opgraving Canisiuscollege zijn gevonden.
Voor de beschrijving wordt vooral teruggrepen op de door Loeschcke opgestelde
43 Holwerda & Braat 1946, 8, 37-39.
44 Daniëls 1955, 202-203.
45 Zie Eckardt 2002, 19-26 voor een overzicht.
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typologie van lampen uit Vindonissa, die nog steeds de basis vormt voor het
onderzoek naar olielampen uit de Romeinse tijd (afb. 4.6).46
De vroegste olielampen ten noorden van de Alpen treden op in samenhang
met de intensieve militaire activiteiten in de vroeg-Augusteïsche periode.
Deze lampen worden gekenmerkt door een recht tuiteinde. Ze kunnen
46 Loeschcke 1919.

XIII

Afb. 4.6 Overzicht van
de in de opgraving
Canisiuscollege vertegen
woordigde typen volgens
de indeling van Loeschcke
(naar Loeschcke 1919,
Taf. I).
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worden onderverdeeld in drie groepen: vogelkoplampen, wrattenlampen en
‘Republikeinse’ beeldlampen (Dressel 3).47 De vormgeving van deze vroege
lampen is veelal gebaseerd op Hellenistische voorbeelden en op metalen lampen.
De versiering van de lampspiegel wordt het typerende kenmerk van de lampen
uit de 1ste eeuw na Chr., te beginnen met de vormen Loeschcke I en II, die
opkomen rond het begin van onze jaartelling.48 In de Tiberische tijd ontstaan de
goed vertegenwoordigde typen IV en VIII. In de Claudisch-Neronische periode
vormen in het Rijnland de Loeschcke I B, IV en VIII de belangrijkste typen.49 In
de Flavische periode worden de beeldlampen verdrongen door de firmalampen.
Rond 70 na Chr. zijn ook de open lampen van aardewerk opgekomen, in het
bijzonder de achtvormige. Dichte en open lampen blijven naast elkaar bestaan,
en het lijkt niet terecht om aan te nemen dat er veel meer open dan dichte lampen
in gebruik zijn geweest, in de veronderstelling dat open lampen goedkoper
zijn geweest dan dichte.50 Na de 2de eeuw worden lampen zeldzaam in neder
zettingen; in graven uit die tijd komen ze echter nog lang voor.51
4.2.1 Vroege lampen met een recht tuiteinde
Vogelkoplampen (Dressel 4)
Kenmerkend voor dit type zijn de twee tegenover elkaar liggende, gestileerde
vogelkoppen met lange snavels die zijn afgebeeld op de brede tuit met recht
uiteinde (afb. 4.4). De spiegel zelf is vlak en onversierd, al komt op veel
stukken wel een decoratieve ring van vlechtwerk of een krans voor, die de
spiegel omgeeft. Het lichaam van de lamp is rond. De tuit loopt vloeiend over
in het lichaam. In het Rijnland is dit type olielamp een van de diagnostische
stukken voor vroeg-Romeinse militaire activiteit. Mogelijk werd dit type ook in
Nijmegen gefabriceerd (par. 4.1.6).
Datering: ca. 30 v.Chr. tot 20 na Chr.52
4.2.2 Beeldlampen
Kenmerkend voor deze lampen is de versierde spiegel.
Loeschcke I
Dit type lamp wordt gekenmerkt door een brede, driehoekige tuit met voluten,
die bij de schouder beginnen en langs de randen van de tuit krullen. De spiegel
wordt omgeven door enkele schouderringen en is meestal versierd. Het type
wordt onderverdeeld in de subgroepen A, B en C, waarbij A een tamelijk smalle
en spitse tuit en C juist een heel brede tuit heeft; B bevindt zich tussen deze
uitersten.
Datering: type I A komt voor vanaf het begin van onze jaartelling en maakt
vanaf ca. 20 na Chr. plaats voor type I B, dat wordt vervaardigd tot in de vroegFlavische tijd. Type I C komt voor vanaf de tweede helft van de 1ste eeuw na
Chr. en blijft in sommige gebieden tot in de 4de eeuw bestaan. Lampen van het
type I C worden in het Rijnland echter niet zo vaak aangetroffen, aangezien de
versierde lampen in de Flavische tijd hier bijna geheel worden verdrongen door
de firmalampen.53
47 Vegas 1966, 70; Leibundgut 1977, 14.
48 Vegas 1966, 70; Kirsch 2002, 10.
49 Cf. Liesen 1994a, 15. Deze typen maken nog geen 4% uit van het totale materiaal van de
opgraving Canisiuscollege.
50 Eckardt 2002, 61-73.
51 Leibundgut 1977, 108-113.
52 �����������������
Liesen 1994a, 7.
53 ������������������������������������
Liesen 1994a, 8; Eckardt 2002, 133.
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Loeschcke II
Een tamelijk zeldzaam type dat wordt gekenmerkt door een recht tuiteinde
zonder voluten. De spiegel kan een versiering dragen. Soms komen ook hand
vatten voor aan de zijkant van het ronde lamplichaam.
Datering: eerste helft van de 1ste eeuw na Chr.54
Loeschcke III
Het onderscheidende element van dit type is de vormgeving van het oor, met een
zogenaamde ‘opstand’. Bij het enige exemplaar uit de opgraving Canisiuscollege
(cat.nr. 7) is deze driehoekig en gedecoreerd met een palmet, maar ook aanzetten
in de vorm van een halve maan, een blad of een buste komen voor. Vaak hebben
lampen van dit type niet één maar twee (ronde) tuiten.
Datering: vanaf de Augusteïsche periode tot in de 3de eeuw, al lijken lampen van
dit type in het Rijnland na de 2de eeuw niet meer voor te komen.55
Loeschcke IV
Dit lijkt sterk op type I, met voluten op de tuit en een versierde spiegel. Het
verschil is de vormgeving van de tuit: bij type IV is het uiteinde van de tuit rond.
De voluten worden aan de beide uiteinden door een knop afgesloten.
Datering: het type komt nog niet voor in het Augusteïsche legerkamp van Haltern
en moet dus pas na de ontruiming daarvan zijn ontstaan. Lampen van dit type
zijn vooral bekend uit vondstcomplexen uit de tijd van Claudius en Nero. Aan
het eind van de 1ste eeuw na Chr. verdwijnt het type ten noorden van de Alpen.56
Loeschcke VIII
Dit type heeft een heel rond lichaam en een ronde tuit zonder voluten. De vorm
van de ronding van de tuit kan verschillen. De schouder is vaak voorzien van
een eierlijst, en de versiering op de spiegel is eenvoudig. Het type wordt onder
verdeeld in de varianten A en B, waarbij A toch een soort voluten vertoont.
Datering: vanaf ca. 20/30 na Chr. tot eind 1ste eeuw. De bloeiperiode van dit
type zou in het midden van de 1ste eeuw na Chr. vallen. Vanaf de Flavische tijd
komt het in de noordelijke provincies nog zelden voor.57
4.2.3 Firmalampen
Deze lampen danken hun naam aan het stempel op de bodem dat van oudsher
de ‘firma’ aangeeft waar de lamp is gemaakt. De spiegel is in de regel niet
versierd; op sommige exemplaren komen echter eenvoudige maskers voor. Op
de schouder zijn vaak schouderknoppen aangebracht. Dit zijn overblijfselen van
de knoppen op bronzen lampen, waar een ketting doorheen kon worden gestoken
om de lamp op te hangen. Bij de firmalamp van aardewerk dienen ze slechts als
versiering. De meeste lampen hebben een oor, waarvan de vorm varieert.
Loeschcke IX
Dit type bevat op de schouder een schouderring in reliëf die de spiegel omgeeft
en twee schouderknoppen aan weerszijden van de lamp. Verder is in het midden
van de tuit een gleuf aangebracht, het zogenaamde kanaal, die niet tot het lontgat
doorloopt, maar vlak voor het ronde tuituiteinde wordt afgesloten. Type IX wordt
onderverdeeld in A, B en C: bij A is het kanaal vlak en I-vormig, bij B dieper en
54 ���������������������
Leibundgut 1977, 28.
55 ������������������������������������������������������
Leibundgut 1977, 28; Vegas 1966, 74; Kirsch 2002, 11.
56 ���������������������������������������������
Loeschcke 1919, 225 (37); Eckardt 2002, 182.
57 Loeschcke 1919, 239 (51); Kirsch 2002, 12-13.
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aan het einde afgerond. Bij C is de schouderring doorbroken en gaat verder langs
het kanaal, dat als het ware uit het tuituiteinde ontspringt.
Datering: het type is in het midden van de 1ste eeuw na Chr. ontstaan in Italië.
Exemplaren uit de op de Fürstenberg bij Xanten gelegen legioensvesting Vetera I
doen vermoeden dat het type al vóór 70 in onze streken in gebruik was, maar hier
waarschijnlijk nog niet geproduceerd werd.58 Het is in de noordelijke provincies
in gebruik gebleven tot het midden van de 2de eeuw.59
Loeschcke X A
Bij dit type lamp is de schouderring in reliëf onderbroken en zet zich voort
rondom de hele tuit, zodat het kanaal de spiegel met het lontgat verbindt en zo
verhindert dat olie uit een van de gaten langs de lamp druipt, door het juist terug
te leiden. De schouder bevat drie knoppen. De subtypen X B en X C verschillen
maar weinig van X A.
Datering: dit lamptype is rond 100 na Chr. ontstaan en kwam in delen van het
rijk nog tot in de 4de eeuw voor.60
4.2.4 Open lampen
Deze lampen hebben geen dekplaat of andersvormige afdekking van het
lamplichaam, maar zijn open. Er zijn hier drie typen tot deze categorie gerekend:
Loeschcke XI, achtvormige lampen
Dit type lamp heeft een lichaam in de vorm van het cijfer 8 en gaat terug op
bronzen lampen (Loeschcke XXV). Het type omvat lampen met en zonder
standring; de meeste lampen hebben een oor. Sommige lampen zijn op de
draaischijf gemaakt, andere in een mal. Men neemt aan dat voor dit type lamp
talg als brandstof is gebruikt. Achtvormige lampen lijken ten noorden van de
Alpen te zijn ontstaan en hebben een verspreidingsgebied dat hoofdzakelijk
beperkt is tot het Rijnland en Brittannië.61 In de opgraving Canisiuscollege zijn
de achtvormige stukken relatief talrijk. Opvallend is verder de gegroefde rand die
veel stukken bezitten; dit verschijnsel lijkt elders niet te zijn aangetroffen en kan
een aanwijzing zijn voor lokale productie.
Datering: doorgaans wordt aangenomen dat het type opkomt in de jaren 70 na
Chr. en doorloopt tot in de tweede helft van de 2de eeuw. Uit Xanten en uit Trier
zijn echter exemplaren bekend uit contexten uit de tijd van Claudius en Nero.
Deze vervroegde begindatum strookt met het gegeven dat ook exemplaren zijn
aangetroffen in het voor-Flavische grafveld in Nijmegen-Oost. Waarschijnlijk
kwamen de stukken met standring (XI B) later op dan de stukken zonder
standring (XI A).62
Loeschcke XII, schaalvormige lampen
Dit eenvoudige type heeft een open schaalvormig lichaam, waarbij aan de
voorkant een kleine tuit is gevormd en aan de achterkant plaats is voor een oor.
Ook voor dit type neemt men aan dat talg als brandstof is gebruikt.
Datering: tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. tot het midden van de 2de eeuw
na Chr.63
58 Hanel (1995, 233) dateert de betreffende stukken uit Vetera I “in das 7. Jahrzehnt u.Z.”
59 Liesen 1994a, 11.
60 Vegas 1966, 76; Leibundgut 1977, 48-49.
61 Leibundgut 1977, 59.
62 Evelein 1928, 46-47 (E en S zijn delen van het voor-Flavische grafveld); Liesen 1994a, 12; Hanel
1995, 234; Eckardt 2002, 232.
63 Leibundgut 1977, 57-58.
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Loeschcke XIII, bolvormige lampen
Dit type lamp is op de draaischijf gemaakt en is over het algemeen rond en
bol van vorm, al kan de vorm ook wat platter en meer kegelvormig zijn. De
lampen hebben aan de bovenzijde een relatief grote opening, waarvan de
diameter varieert, en een plat oortje dat horizontaal of verticaal aan de lamp is
vastgemaakt. In dit oortje is een gaatje aangebracht, waaraan volgens Evelein
met een draad een plat bronzen dekseltje was bevestigd, dat een gat voor de
lont bevatte. In deze opvatting zou het brandmateriaal van de lamp olie zijn
geweest.64 Anderen nemen echter aan dat ook deze lamp brandde op talg of was.
Datering: late 1ste eeuw en 2de eeuw na Chr.65
4.2.5 Lampen met een bijzondere vorm
Dressel 7 (wandlampen), variant
Loeschcke heeft dit type lamp niet in Vindonissa aangetroffen en het komt dan
ook niet in zijn typologie voor. In de verzamelingen uit Nijmegen en MoersAsberg is het wel aanwezig en wordt het aangeduid als respectievelijk wandlamp
en type Dressel 7.66 Dit kleine type lamp wordt gekenmerkt door een lange,
ronde tuit en een rond of hartvormig lichaam met een rechte achterkant, met
daarin een uitsparing om de lamp op te kunnen hangen. De lamp is niet versierd.
Gelet op de geringe omvang, dus korte brandtijd, en de eenvoudige uitvoering
zullen deze lampjes waarschijnlijk een beperkte, eigen toepassing hebben
gehad.67
Datering: vermoedelijk komt het type al voor in de eerste helft van de 1ste eeuw
na Chr. en is het nog tot in de 2de eeuw na Chr. in gebruik.68
Ringlampen
Dit type lamp bestaat uit een ring met daaraan meerdere tuiten. De vorm van de
tuiten verschilt per lamp; zowel driehoekige tuiten zoals bij volutenlampen, als
ronde tuiten zoals bij firmalampen of wandlampen komen voor.
Datering: ringlampen kwamen al in de Hellenistische tijd voor. De tuitvorm is
een indicatie van de datering. Over het algemeen worden eenvoudige ringlampen
(vgl. cat.nr. 144) in de 1ste eeuw na Chr. gedateerd; complexere stukken (vgl.
cat.nr. 145) stammen waarschijnlijk uit de eerste helft van de 2de eeuw.69
Statuettelampen
De statuettelamp valt onder de figuurlampen. Een statuette in de vorm van een
kleine manfiguur, meestal geïnterpreteerd als slaaf, draagt op het hoofd een lamp;
over de schouders zijn draagriemen weergegeven voor een tweede lamp die hij
voor de borst draagt. Tamelijk compleet bewaarde exemplaren zijn bekend uit
Remagen en Bonn. Statuettelampen lijken vooral in het Rijnland geliefd te zijn
geweest. In Nijmegen zijn verschillende exemplaren aangetroffen.70
Datering: vermoedelijk tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. en eerste helft van
de 2de eeuw na Chr.
64 Evelein 1928, 48-49.
65 Leibundgut 1977, 58; Kirsch 2002, 15.
66 Evelein 1928, 56-57; Liesen 1994a, 11.
67 De wandlampjes die door Evelein (1928, 56-57) zijn beschreven, zijn afkomstig uit grafvelden,
voor zover de vindplaats bekend is. Van de exemplaren die bij de opgraving Canisiuscollege zijn
geborgen, zijn er drie afkomstig uit Flavische kuilen en twee uit de vulling van een waterput in de
canabae.
68 Vgl. Evelein 1928, 57, vooral nr. 5-6, en Liesen 1994a, 11.
69 Leibundgut 1977, 45; Kirsch 2002, 17.
70 Loeschcke 1919, 343, Abb. 23; Evelein 1928, 57-58; Leibundgut 1977, 51-52.
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Tweetuitige open lamp
Een open lamp in de vorm van een halve maan en met twee tuiten (cat.nr. 148)
is een aardewerken versie van een metalen lamptype. De enige uit de literatuur
bekende parallel in aardewerk is een stuk uit Keulen.71
Datering: aangezien het metalen type waarschijnlijk pas op zijn vroegst rond 50
na Chr. voorkwam en de verwante aardewerken open achtvormige lampen pas
vanaf ongeveer 70 na Chr., zal de tweetuitige open lamp van aardewerk niet vóór
het midden van de 1ste eeuw na Chr. te dateren zijn.
4.3 Overzicht van het verzamelde materiaal
In deze paragraaf wordt een overzicht
geboden over alle aardewerken
lampen die tijdens de opgraving
zijn geborgen. De aantallen en de
indeling zijn gebaseerd op de door
Haalebos aangelegde database (vgl.
par. 1.3.1). Hierin zijn 600 fragmenten
opgenomen van 534 aardewerken
lampen. In paragraaf 4.4 worden
150 stukken nader besproken;
deze onderscheiden zich door de
aanwezigheid van versiering op de
spiegel of door een relatief complete
toestand.

type

aantal

%

Loeschcke I B

2

0,4

Loeschcke I B/C en C

4

0,7

Loeschcke II

1

0,2

Loeschcke III

1

0,2

Loeschcke IV

6

1,1

beeldlampen

Loeschcke VIII

6

1,1

84

15,7

Loeschcke IX A

6

1,1

Loeschcke IX B

23

4,3

9

1,7

13

2,4

onbepaald
firmalampen

Loeschcke IX C
Loeschcke IX onbepaald

Tabel 4.1 Overzicht van
de aangetroffen lampen
van aardewerk, uitgesplitst
naar vormgroep en type.

4.3.1 Vormen
De grootste categorie wordt gevormd
door de open lampen, bestaande
uit achtvormige, bolvormige en
schaalvormige lampen (tabel 4.1).
Deze typen hebben samen een
aandeel van maar liefst 43%. Van
de 228 open lampen zijn er 199 van
het achtvormige type, een opvallend
hoog percentage (87%). In publicaties
van lampen van andere Romeinse
militaire vindplaatsen is het aandeel
van achtvormige aardewerken lampen
Loeschcke XI niet hoger dan 10%.72
Het is mogelijk dat open lampen meer
door gewone soldaten en bewoners
van de canabae werden gebruikt dan
door officieren en bestuurders.73

Loeschcke X A

4

0,7

104

19,5

Loeschcke XI

97

18,2

Loeschcke XI A

21

3,9

Loeschcke XI B

81

15,2

Loeschcke XII

4

0,7

Loeschcke XIII

25

4,7

Dressel 4

1

0,2

Dressel 7 variant

7

1,3

ringlamp

3

0,6

statuettelamp

2

0,4

tweetuitige open lamp

1

0,2

onbepaald
open lampen

lampen met een bijzondere vorm

overig/onbekend
totaal

29

5,4

534

100,0

71 Leibundgut 1977, 62, met verwijzingen.
72 Vergeleken is materiaal uit Valkenburg (Z.-H.) (castellum), Alphen aan den Rijn (castellum),
Xanten-Vetera I (castra), Moers-Asberg (castellum), Neuss (castra) en Mainz (castra).
73 Eckardt (2002, 65) stelt op basis van een analyse van lampen uit Colchester voor dat er een
relatie kan bestaan tussen enerzijds een militaire vindplaats van relatief hoge status en een hoog
aandeel beeldlampen en anderzijds een hoog aandeel open lampen van vindplaatsen met een lagere
status, zoals barakken van soldaten en woon- en werkplaatsen in de canabae. Leibundgut (1977, 109)
brengt open lampen direct in verband met de niet-militaire inheemse bevolking: “Der große Anteil an
offenen Talglampen […] spricht für die starke keltische Bevölkerungskomponente der helvetischen
Hauptstadt.”
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beeldlampen

firmalampen

open lampen

Lyon

27

techniek a

26

9

1

techniek b

7

5

1

Holdeurns

19

70

42

oranje

bijzonder overig/onbekend
2
10

totaal

%

27

5,1

1

39

7,3

1

14

2,6

12

153

28,7

2

6

2

1

11

2,1

oranje/oranje

11

44

22

2

79

14,8

donker/oranje

1

8

2

11

2,1

2

148

2

152

28,5

4

1

2

9

1,7

grijs
overig
onbekend
totaal

2
10

11

8

2

8

39

7,3

105

159

227

14

29

534

100,0

De open lampen worden gevolgd door de firmalampen, met 30% van het totaal.
De versierde lampen of beeldlampen hebben een aandeel van 20%. Tot de
bijzondere vormen behoren de zogenaamde wandlampen, ringlampen, statuette
lampen en een vogelkoplamp. Deze heterogene categorie maakt 3% uit van het
geheel. De resterende lampfragmenten, met een aandeel van 5%, konden niet
nader worden gedetermineerd.
4.3.2 Fabricaten
In de database zijn zestien fabricaten onderscheiden, die hier tot negen groepen
zijn teruggebracht, de categorie ‘onbekend’ niet meegerekend (tabel 4.2 en afb.
4.7). De noemer ‘overig’ omvat afwijkende stukken die niet in een andere groep
onder te brengen zijn.
De grijze en Holdeurnse lampen maken met elk 29% samen meer dan de helft
uit van het totale bestand. Deze groepen worden op ruime afstand gevolgd door
lampen met een oranje deklaag op een oranje kern (oranje/oranje) of op een
lichte kern (techniek a) en lampen in Lyonner waar.
Uit de tabel kan worden afgelezen dat er een onmiskenbare samenhang bestaat
tussen vorm en fabricaat. Het grijze baksel zonder deklaag is nagenoeg beperkt
tot de achtvormige open lampen, en het Lyonner baksel is alleen bij beeld
lampen vastgesteld. Bij andere fabricaten is het vormenspectrum diverser, al
zijn er meestal wel duidelijke zwaartepunten. Zo bestaat bijna de helft van de
Holdeurnse en oranje/oranje lampen uit firmalampen, terwijl bij techniek a de
beeldlampen in de meerderheid zijn.
Sommige van de fabricaten komen overeen met die van de geverfde tafelwaar
(vgl. par. 3.2), zoals Lyonner waar en de technieken a en b. Van de fabricaten
oranje/oranje en donker/oranje zou men kunnen denken dat ze gelijk zijn aan de
fabricaten Nijmeegs I-II van de tafelwaar, maar dit lijkt in de meerderheid van
de gevallen niet op te gaan. Ook van elders zijn lampen bekend die van oranje
bakkende klei zijn vervaardigd en zijn voorzien van een oranje deklaag,74 en het
is mogelijk dat dergelijke stukken Nijmegen hebben bereikt. Op grond van de
aanwezigheid van misbaksels is enige lokale productie echter wel zeker.75 Het
overtuigendste voorbeeld is de lamp met de graffito LEG X P F, waarvan de
bodem doorstoken is bij het maken van het vulgat (afb. 4.5, 1), waardoor de lamp
ongeschikt was voor gebruik. Zonder een uitvoerig bakselonderzoek is over de
herkomst van de lampen in een oranje baksel echter geen zekerheid te verkrijgen.

74 Zie bijv. Vegas 1966, 78 (Neuss); Kirsch 2002, Katalog (Mainz).
75 Vooral cat.nrs. 48 en 71.

Tabel 4.2 Overzicht van
de aangetroffen lampen
van aardewerk, uitgesplitst
naar fabricaat en
vormgroep.
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Lyon

techniek a

techniek b

Holdeurns

oranje

oranje/oranje

donker/oranje

grijs

Afb. 4.7 Voorbeelden van
acht bij de determinatie
van de lampen onderschei
den fabricaten. Schaal 1:1.

4.3.3 Chronologie
Ongeveer twee derde van het totale vondstmateriaal kan op grond van de
vondstcontext worden toegeschreven aan de canabae legionis uit de Flavische
en latere tijd. Het is dan ook niet verrassend dat de meeste lampen van aarde
werk behoren tot typen die volop in gebruik zijn in de Flavische periode: de
firmalampen en de achtvormige open lampen. Zoals gezegd begon men rond
70 na Chr. in de noordelijke provincies van het Romeinse rijk firmalampen te
maken, die de versierde beeldlampen snel zouden verdringen. Achtvormige
lampen kwamen in ongeveer dezelfde tijd op en zouden vooral bij de lokale
bevolking in gebruik zijn geweest, die de voorkeur lijkt te hebben gegeven aan
open talglampen boven dichte olielampen.76
Onder de lampen van de opgraving Canisiuscollege bevinden zich echter
ook enkele stukken die zeker uit de voor-Flavische periode dateren. Hiertoe
behoren in de eerste plaats de lampen die afkomstig zijn uit sporen die tot de
Augusteïsche legerbasis worden gerekend: een vogelkoplamp, zeven voluten
lampen77 en fragmenten van vijf niet nader te determineren lampen. Twee andere
lampen behoren tot grafinventarissen uit respectievelijk de tijd van Tiberius en
die van Claudius en Nero.78 Anderzijds zijn er geen lampen geïdentificeerd die
met zekerheid stammen uit de gevorderde 2de eeuw, na het hoogtepunt van de
westelijke canabae.

76 Leibundgut 1977, 108-111 en 128-129.
77 Vgl. cat.nrs. 6, 36 en 37.
78 Vgl. cat.nrs. 2 en 13.
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De drie grootste vormgroepen omvatten voldoende exemplaren voor een zinvolle
analyse van hun verdeling over de acht in essentie chronologisch geordende
groepen sporen die zijn afgeleid uit een correspondentieanalyse (‘CA-groepen’,
vgl. par. 2.3). De drie soorten lampen laten een heel andere verdeling zien
over de acht groepen sporen (afb. 4.8). De beeldlampen zijn het best ver
tegenwoordigd in CA-groep 1-3, al is het verschil met latere groepen niet heel
groot. De firmalampen nemen sterk in aantal toe, terwijl het aandeel van de
achtvormige lampen afneemt, vooral vanaf CA-groep 6. Het grote aantal open
lampen in de eerste CA-groepen sluit aan bij het gegeven dat vroege exemplaren
al rond 50 na Chr. voorkomen.79
De chronologische verhouding tussen de verschillende groepen lampen komt ook
tot uitdrukking in hun positie in de door de correspondentieanalyse gegenereerde
ordening (afb. 2.6): van links naar rechts – dat is van oud naar jong – vindt men
daar achtereenvolgens de achtvormige lampen (x = -1,16), de volutenlampen
(x = -0,70) en de firmalampen (x = 0,88). De bolvormige lampen bevinden zich
nog verder naar rechts (x = 1,46), wat uitstekend aansluit bij hun ook op andere
gronden veronderstelde late datering (vgl. par. 4.2.4, Loeschcke XIII).
4.3.4 Verspreiding
De verspreiding van alle lampen over het opgravingsterrein (afb. 4.9, links
boven) wijkt op het eerste gezicht niet ingrijpend af van de verspreiding van
alle vondsten (afb. 2.1). Als de lampen worden afgezet tegen al het aardewerk
(afb. 4.10, vgl. par. 2.1), blijkt de verspreiding toch niet gelijkmatig te zijn,80 al
is het aantal lampen zo bescheiden dat de rol van het toeval bij de verdeling over
de ruim 60 blokken niet onderschat moet worden.81 In de noordelijke helft van
het opgravingsterrein blijken relatief veel lampen te zijn gevonden in de ruime
omgeving van oven [63], rond en achter de gebouwen [65-69] en ter plaatse
van de afvoergreppels [85-87], terwijl ze rond en achter de overige gebouwen
79 Daarvan getuigen vondsten uit Xanten-Vetera I, zie Hanel 1995, 234.
80 Omdat elke lamp een record in het vondstenbestand vertegenwoordigt, is het aardewerk hier
gekwantificeerd op basis van het aantal records, en niet op basis van het aantal scherven.
81 Van de 534 lampen vallen er 520 binnen de onderscheiden blokken van 25 x 25 m.

Afb. 4.8 Verhouding
tussen de drie grootste
groepen lampen in de acht
in essentie chronologisch
geordende groepen sporen
van de westelijke canabae.
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Afb. 4.9 Verspreiding
van de lampen over
het opgravingsterrein.
Linksboven: alle lampen.

firmalampen

dun gezaaid zijn. In de zuidelijke helft van het terrein is het beeld vanwege de
kleinere aantallen vondsten minder betrouwbaar, maar de reeks lampen langs de
westrand van de opgraving zou grotendeels verband kunnen houden met al dan
niet verstoorde graven van het hier gesitueerde voor-Flavische grafveld.
De verspreidingspatronen van de drie grootste groepen lampen vertonen duide
lijke onderlinge verschillen (afb. 4.9). Een vergelijking met de verspreiding
van de acht verschillende CA-groepen (afb. 2.16) maakt duidelijk dat deze
verschillen voor een belangrijk deel chronologisch bepaald zijn. De verspreiding
van de achtvormige lampen komt het meest overeen met die van de sporen van
de CA-groepen 1-4, en die van de firmalampen met die van de CA-groepen
6-8. Gezien de verdeling van deze lampen over de CA-groepen (afb. 4.8) is
dit goed te begrijpen. Dat er veel achtvormige lampen zijn gevonden rond de
gebouwen [65-69] zal getuige de verspreiding van de sporen van de CA-groepen
1-3 vooral een chronologische kwestie te zijn, en niet primair een afspiegeling
van activiteiten die kunstlicht vereisen. De klontering van open lampen rond
oven [77] zou eventueel kunnen betekenen dat ze (onder andere) daar gemaakt
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Een selectie van 150 tamelijk volledig bewaarde of anderszins opmerkelijke
lampen is in 2004 meer in detail bestudeerd in het kader van een scriptie.82
De belangrijkste bevindingen zijn hieronder weergegeven, gevolgd door een
catalogus.
gehele collectie

keurcollectie

%keurcollectie

beeldlampen

104

37

35,6

firmalampen

159

60

37,7

open lampen

228

39

17,1

bijzondere vormen

14

12

85,7

overig/onbekend

29

2

6,9

534

150

28,1

De ‘keurcollectie’ van 150 lampen is geen representatieve afspiegeling van
het totale spectrum aan olielampen dat bij de opgraving Canisiuscollege is
aangetroffen (tabel 4.3). Ze omvat bijna alle bijzondere vormen en verhoudings
gewijs veel beeld- en firmalampen, terwijl open lampen ondervertegenwoordigd
zijn.
4.4.1 Beeldmotieven
Op twintig (resten) van de spiegels van beeldlampen zijn negentien verschillende
motieven herkend. Het aantal is te klein om uitspraken te kunnen doen over
eventuele voorkeuren voor bepaalde voorstellingen, zoals die elders soms
konden worden vastgesteld.83 Uit de verdeling van de motieven over de ver
82 Moust 2004.
83 Zie noot 19.

0,9
0,5
0,1
0,0

G

4.4 Een keurcollectie van 150 lampen
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% lampen
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zijn. De verspreiding van de beeldlampen over het opgravingsterrein is evenmin
uitgesproken als hun verdeling over de CA-groepen.

groep

L

46

91

465

7

K

5

1.264

324

200

-

45

398

204

6

J

B

33

536

637

685

5

0,9
0,5
0,1
0,0

G

489

1.221

2.988

652

M

% lampen

881

1.386

506

553

L

H

2.359

1.027

K

N
F
E

378

138

419

1.654

C

J

682

1.040

E

P

1

N

480

1.642

2.088

2.802

2.997

1.667

F

4

503

1.029

2.102

4.489

6.672

2.343

P

561

1.198

4.232

4.083

3

412

1.395

4.453

1.886

2.112

2.377

2
1.058

1.120

1.964

3.953

1.652

4
1.658

6.924

2.410

D

3
8.771

Afb. 4.10 Verspreiding van
de lampen als percentage
van al het aardewerk.
Links: de cijfers in de
blokken geven de aantallen
records met aardewerk
weer. Rechts: met projectie
van de individuele
vondstlocaties van de
lampen.

Tabel 4.3 Verdeling van
de lampen in de gehele
collectie en de keur
collectie over de onder
scheiden vormgroepen.
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motief

Lyonner waar

techniek a

techniek b

lierspelende Apollo
Herculesbuste

Holdeurns

oranje/oranje

1

1

1

Amor met haas

1

wijnbladeren, druiven, krater

1

1

1

kelk met vruchten

2

erotisch

1

gladiatoren, wapens

1

1

1

oorlogsschip

1

1

dolfijn

1

hert

1

haas

1

vogel

1

schelp

1

Tabel 4.4 Overzicht van de
verschillende versierings
motieven, uitgesplitst naar
het fabricaat van de lamp.

signatuur

techniek a

schillende fabricaten komen geen duidelijke accenten naar voren (tabel 4.4).
Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat het enige motief dat in
tweevoud voorkomt, een kelk met vruchten, in Nijmegen op nog zeker negen
andere lampen is aangetroffen;84 van elders is het nog niet bekend. De lampen
in kwestie zouden daarom goed Nijmeegse (eventueel Holdeurnse) producten
kunnen zijn.
Naast voorstellingen op beeldlampen zijn er ook voorstellingen op firmalampen
aangetroffen. In de regel zijn firmalampen onversierd, zoals ook hier meestal het
geval is, maar als ze een versiering dragen, dan betreft het meestal een of meer
theatermaskers. Op zeven van de firmalampen is dat ook het geval, waarbij vier
lampen hetzelfde masker laten zien. Ook hierbij kan worden vermoed dat het om
lokale producten gaat, al dient wel aangetekend te worden dat terwijl drie van de
vier lampen een stempel van Eucarpus dragen (cat.nrs. 49, 50 en 56), de vierde
gestempeld is met de naam Atillus (cat.nr. 47).
techniek b

Atimetus

Holdeurns

oranje oranje/oranje donker/oranje

3
2
1

Fortis

1

L. Cornelius*

1

totaal

1

5
1

1

4

1

5

10

1

7

1
1

1

1

1

Strobilus

1

Tabel 4.5 Overzicht van
de signaturen, uitgesplitst
naar het fabricaat van de
lamp. De asterisk markeert
een cursieve signatuur.

21
1

1
2

4
11
1

Phoetaspus?

totaal

onbekend

1

Communis

Secundus?

overig

1

Atillus
Eucarpus

overig

2

20

1
2

16

2
1

1

3

47

4.4.2 Signaturen
Firmalampen zijn in verschillende fabricaten voorhanden. In veel gevallen
dragen ze een stempel. Uit tabel 4.5 blijkt dat lampen met de naam van
Fortis zeer goed vertegenwoordigd zijn in het materiaal uit de opgraving
Canisiuscollege, gevolgd door exemplaren met het stempel van Eucarpus.
Hoewel de firmalamp Italisch van oorsprong is, komen stempels van
oorspronkelijk Italische producenten als Fortis, Eucarpus, Atimetus en Strobilus
84 Evelein 1928, 19, nr. 45-54, met pl. V, 45.
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zeker ook voor op producten vervaardigd buiten Italië. Hun lampen lijken met
stempel en al te zijn gekopieerd in pottenbakkerijen ten noorden van de Alpen.85
Een lokale herkomst mag verder ook worden aangenomen voor lampen met
onduidelijke, onscherpe stempels, vermoedelijk doordat de lampen slecht zijn
afgevormd.
4.4.3 Catalogus
In deze catalogus zijn de olielampen gerangschikt op type en vervolgens
op vondstnummer. Van elk stuk is een korte beschrijving opgenomen met
daaropvolgend, waar mogelijk, de afmetingen86 en het fabricaat. Indien relevant,
zoals bij motieven op beeldlampen, zijn tot slot parallellen vermeld. De lampen
zijn met de tuit naar beneden gericht beschreven. De besproken lampen zijn alle
weergegeven, op schaal 1:2.
beeldlampen
Loeschcke I B
1. Volutenlamp met op de spiegel een onscherpe afbeelding van een gladiator in
gevechtshouding. Drie schouderringen. Op de schouder, boven het begin van de
tuit, een luchtgat. De voluten beginnen op de schouder en krullen op de tuit. De
rechterkant van het lichaam en van de spiegel ontbreken, evenals de tuit. Geen
oor.
L 6 cm, H 2,3 cm (zonder tuit). Nijmeegs-Holdeurns oranje, geen deklaag.
Vondstnr. 106.8460bk.
Par.: Het beeldmotief vertoont gelijkenis met Goethert-Polaschek 1985, 223, M
91 (twee strijdende gladiatoren).
2. Volutenlamp met oor dat nu ontbreekt. De tuit bestaat uit een brede driehoek
met aan weerszijden voluten, die grotendeels ontbreken. Enkele ringen op de
schouder. De versiering op de spiegel is grotendeels onherkenbaar doordat een
ijzeren spijker zich aan het oppervlak heeft gehecht, maar mogelijk betreft het
een dolfijn. Het lichaam van de lamp vertoont veel deuken en krassen. De lamp
komt uit een graf en is te dateren in de Tiberische periode.
L 8,5 cm, B 6 cm, H 2,5 cm. Techniek a. Brandsporen op de tuit. Vondstnr.
114.9393b.
Loeschcke I B/C
3. Tuitfragment van een volutenlamp met een brede, driehoekige tuit. De knop
op het begin van de voluten loopt in reliëf door op de zijkanten van de tuit.
L 3,5 cm, B 3,8 cm, H 2,4 cm (alleen tuit). Oranje met oranje deklaag.
Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 38.4347be.
4. Fragment van een volutenlamp met een zeer brede, driehoekige tuit met aan
beide kanten van de tuit halvemaanvormige voluten. Tussen de voluten, bij
het begin van de tuit, bevindt zich een luchtgat. Op de spiegel, die grotendeels
ontbreekt, is aan de onderkant een varenblad afgebeeld. Hierop staan twee
vogelpoten en links daarboven is het einde van een vleugel te zien. Drie
schouderringen. Het achterste gedeelte van de lamp ontbreekt.
H 2,5 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, met oranje deklaag? Vondstnr. 81.6602ba.

85 Liesen 1994a, 11; Kirsch 2002, 25-27.
86 De lengte van de lampen is in principe opgemeten van oor tot tuituiteinde. Wanneer er niet
voldoende van de lamp bewaard is gebleven, is volstaan met een of meer maten van het resterende
gedeelte.

160

Auxiliaria 14 – Vondsten uit castra en canabae

7

8

9

10

11

12

Auxiliaria 14 – Lampen van aardewerk

161

Par.: Het beeldmotief vertoont gelijkenis met Leibundgut 1977, 185, M 336
(haan met palmblad). Vooral populair in Flavische periode en later.
5. Fragment van de rechteronderkant van de tuit en van het lichaam van een
volutenlamp met een brede tuit. Het tuituiteinde is driehoekig. De bovenste
krul van de voluut gaat als een driehoek verder op de zijkant van de tuit. Enkele
ringen op de schouder. Een klein deel van het vulgat, dat zich rechts in de spiegel
bevindt, is nog bewaard. De bodem heeft een vage standring.
Techniek a. Vondstnr. 95.7185ban.
Loeschcke II
6. Fragment van een brede tuit zonder voluten.
L 2,2 cm, B 3 cm, H 2,8 cm (alleen tuit). Geelgrijs, zonder deklaag. Vondstnr.
43.5232b.
Loeschcke III
7. Twee aaneenpassende delen van een driehoekige ooropzet, versierd met een
palmet in reliëf. Het puntje van de driehoek krult iets om en de onderkant van de
driehoek is afgeplat.
L 5,1 cm, B 5,5 cm (alleen ooropzet). Bruinoranje, Nijmeegs-Holdeurns? Geen
deklaag. Vondstnr. 95.7143bbm en 095.7188bam.
Par.: Evelein 1928, pl. II, 2 (Italische import, 1ste-eeuws); Farka 1977, Kat. 606
(soortgelijk baksel, gedateerd in eerste helft 1ste eeuw). Loeschcke III is ook
bekend in het Nijmeegs-Holdeurnse repertoire, zie Haalebos & Thijssen 1977,
103, fig. 2.2.
Loeschcke IV
8. Volutenlamp met een ronde tuit. De voluten beginnen op de schouder en
krullen zich op de tuit, met ertussen het luchtgat. Drie schouderringen. Een groot
deel van het lichaam en de spiegel ontbreken.
L 2,6 cm, B 2,0 cm, H 2,0 cm (alleen tuit). Oranje met oranje deklaag.
Bruingrijze vlekken. Vondstnr. 15.1210bl.
9. Volutenlamp met een ronde tuit. De voluten beginnen op de schouder en
krullen zich op de tuit. Op de spiegel is een geribbelde kelk afgebeeld met daarop
een ronde vrucht. Een zelfde soort vrucht ligt ook aan de voet van de kelk. Links
boven de kelk lijkt een kleine kleiprop te zitten. Rechts van de kelk bevindt zich
het vulgat en tussen de voluten, bij het begin van de tuit, zit een luchtgat dat niet
helemaal open is. Drie schouderringen. Een deel van de onderkant van de tuit en
van het lichaam ontbreken. Geen oor. Een parallel is de volgende olielamp, cat.
nr. 10.
L 8,0 cm, B 5,4 cm, H 2,2 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, met een oranje
deklaag? Verbrand. Vondstnr. 36.4393b.
Par.: Tien sterk gelijkende exemplaren zijn al bekend uit Nijmegen, zie Evelein
1928, pl. V, 45-54. Vermoedelijk is het een lokaal product. De stukken worden
gedateerd als 1ste-eeuws en jonger.
10. Volutenlamp met een ronde tuit. De voluten beginnen op de schouder en
krullen zich op de tuit. Op de spiegel is een geribbelde kelk afgebeeld. Op
de kelk en op de voet van de kelk ligt een ronde vrucht. Rechts naast de kelk
bevindt zich het vulgat en tussen de voluten, bij het begin van de tuit, een
luchtgat. Drie schouderringen. De boven- en onderkant van de lamp zijn niet
mooi op elkaar gezet: de bovenkant van de tuit steekt een beetje uit. De lamp
doet wat slordig aan. De rechteronderkant van de lamp ontbreekt. Geen oor. Een
parallel is de vorige olielamp, cat.nr. 9.
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L 8,3 cm, B 5,5 cm, H 1,5 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje. Geen deklaag.
Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 42.5300b.
Par.: Zie het vorige stuk.
11. Volutenlamp met een ronde tuit. De voluten beginnen bij de schouder en
krullen zich op de tuit. Enkele slecht afgevormde schouderringen. Mogelijk
droeg de spiegel een versieringsmotief, maar dit is niet meer herkenbaar. Een
groot deel van de spiegel ontbreekt, evenals de rechter- en achterkant van het
lichaam.
H 2,1 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje. Vondstnr. 62.7972bl.
12. Fragment van een volutenlamp waarvan de voluten bij de schouder beginnen
en zich krullen op de tuit. De knoppen aan het einde van de voluten lopen als
driehoeken door op de zijkanten van de tuit. Het tuituiteinde is rond. Enkele
ringen op de schouder. Onder in de spiegel bevindt zich het vulgat. De spiegel
is versierd, maar het motief is niet nader te identificeren omdat het grootste deel
van de spiegel, evenals van het lichaam, ontbreekt.
L 3,7 cm, B 4,7 cm, H 3,1 cm (alleen tuit). Lyonner waar. Vondstnr. 119.9535ba.
13. Complete volutenlamp met oor. Op de spiegel een afbeelding van een
Herculesbuste met leeuwenhuid. Het vulgat bevindt zich rechts van het
beeldmotief. Drie schouderringen. De tuit is rond. De voluten beginnen op de
schouder, krullen op de tuit en eindigen in grove knoppen. De lamp komt uit een
graf en is te dateren in de tijd van Claudius en Nero.
L 11,3 cm, B 6,2 cm, H 2,4 cm. Techniek a. Vondstnr. 114.9451b.
Par.: Het beeldmotief komt overeen met Goethert-Polaschek 1985, 213, M 64
(buste van Hercules naar links, met baard), en Leibundgut 1977, 141, (50). Zie
ook Evelein 1928, 18, nr. 32.
Loeschcke VIII
14. Fragment van een ronde lamp met een korte, ronde tuit zonder voluten.
Enkele slecht zichtbare ringen op de schouder. De spiegel is ingeslagen. De helft
van het lichaam en van de tuit ontbreken. Onder op de tuit bevindt zich een kruis
in reliëf.
L 7,6 cm, H 2,1 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje. Vondstnr. 22.2560b.
15. Fragment van de linkerkant van een ronde lamp met een kleine, ronde tuit
zonder voluten. De bodem bevat een kleine standring. De spiegel is ingeslagen.
De helft van het lichaam en van de tuit ontbreken.
H 1,9 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje. Gesinterd. Vondstnr. 95.7143bbl.
16. Ronde lamp met een korte, ronde tuit zonder voluten en met een oor. De
spiegel, met in het midden het vulgat, wordt omgeven door een schouderring
in reliëf, die ontspringt vanuit de tuit. Op de zijkant van de lamp staan krassen.
Deze zijn moeilijk te duiden, maar het lijkt om bewust aangebrachte inkrassingen
te gaan (graffito). Een naam is niet te ontcijferen. De bodem bevat een standring
met in het midden een cirkelvormige verdikking. Een deel van de tuit en van het
oor ontbreken.
L 8,3 cm, B 5,7 cm, H 2,2 cm. Oranje met oranje deklaag. Vondstnr. 98.7252bb.
17. Ronde lamp met een kleine ronde, bijna hartvormige tuit. Een deel van het
oor ontbreekt. Op de brede schouder een ring in reliëf. Midden in de onversierde
spiegel bevindt zich het vulgat. De bodem is afgeplat. Op de linkerzijkant en op
de schouder bevinden zich enkele krassen. Deze zijn moeilijk te duiden, maar het
lijkt een graffito (waaronder de letters AN in ligatuur?).
L 8,8 cm, B 5,9 cm, H 3,1 cm. Techniek a. Vondstnr. 78.7873bf.
18. Meerdere aaneenpassende fragmenten van een lamp met een kleine, ronde
tuit zonder voluten. De schouder is versierd met een variatie op een eierlijst.
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Binnen de lijst omgeeft een schouderring de spiegel waarin nog heel vaag de
afbeelding van een schelpmotief te zien lijkt. De lamp heeft een tweedelig oor en
een afgeplatte bodem.
Techniek a. Op enkele plaatsen verbrand. Vondstnr. 114.9403b.
Par.: De variatie op de eierlijst lijkt sterk op een motief op twee exemplaren uit
Mainz. Bij deze is midden op de spiegel een vrouwenbuste afgebeeld. Ze zijn
gedateerd in de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. Zie Kirsch 2002, 96-97,
181.
Fragmenten
19. Spiegelfragment in scherven van een beeldlamp waarop een schelp is
afgebeeld. Drie schouderringen.
Oranje met oranje deklaag. Vondstnr. 25.2116bd.
Par.: Het beeldmotief van een schelp met negen ribben komt onder meer voor
op stukken uit Mainz (Kirsch 2002, M 72), Trier (Goethert-Polaschek 1985, M
229) en Neuss (Vegas 1966, Taf. 8, 186). Het motief behoort tot het Rijnlandse
repertoire en is in ieder geval geproduceerd in Keulen en in Mainz-Weisenau.
20. Spiegelfragment in drie delen van een volutenlamp. Midden op de spiegel is
vlak naast het vulgat een halve maan afgebeeld. Twee schouderringen. De aanzet
van de voluten is nog net te zien. Geen oor.
B 7 cm (van spiegel). Lyonner waar met bruingroene deklaag. Vondstnr.
39.4722bc.
Par.: Een halve maan met het vulgat niet tussen de hoorns, maar aan de andere
zijde van het motief, komt ook voor op een stuk uit Vindonissa (Loeschcke 1919,
Taf. VI, 603 = Leibundgut 1977, (69), Kat. 611.) Op vroege lamptypen komt de
afbeelding van een maan niet voor; de voorstelling blijft in gebruik tot in de 3de
eeuw. Het onderhavige stuk is op basis van het motief waarschijnlijk niet ouder
dan 40 na Chr., en op basis van het fabricaat waarschijnlijk niet jonger dan 90 na
Chr.
21. Fragment met een deel van de spiegel en de wand van een beeldlamp. Op
de spiegel een afbeelding van een kromzwaard, een helm en een schild. Onder
deze figuren bevindt zich het vulgat. De spiegel wordt omgeven door enkele
schouderringen.
Lyonner waar. Vondstnr. 42.5069b.
Par.: Een sterk gelijkend exemplaar is bekend uit Vindonissa (Loeschcke 1919,
Taf. XI, 658). Dit stuk kan worden gedateerd in de tweede helft van de 1ste eeuw
na Chr.
22. Spiegelfragment van een beeldlamp waarop een erotische scène is afgebeeld:
een man ligt op zijn rug, steunend op zijn elleboog. Een vrouw zit achterstevoren
op hem.
Techniek a. Verbrand. Vondstnr. 55.5696.
Par.: Het beeldmotief komt voor in Trier (Goethert-Polaschek 1985, M
135, liefdespaar naar rechts) en Zwitserland (Leibundgut 1977, (172)). In
laatstgenoemde publicatie wordt het motief in de periode 25-50 geplaatst,
maar het exemplaar uit Trier komt uit een graf uit het einde van de 1ste eeuw.
Erotische scènes op lampen zijn in het Rijnland populair vanaf de Tiberische
periode.87
23. Spiegelfragment van een volutenlamp. Een van de voluten is gedeeltelijk
bewaard gebleven. Drie schouderringen. De afbeelding op de spiegel is niet meer

87 Liesen 1994b, 115. Fremersdorf (1922, 120-121) merkte al op dat het goed kan samenhangen
met Augustus’ ethische politiek dat erotische scènes op lampen nog niet tijdens zijn regeringsperiode
voorkomen, en sterk aan populariteit winnen in de tijd daarna.
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te identificeren.
Techniek a. Vondstnr. 55.5899b.
24. Spiegelfragment van een volutenlamp waarop een dolfijn naar rechts met
omhooggeheven staart is afgebeeld. Onder de dolfijn bevindt zich het luchtgat.
De spiegel wordt omgeven door drie schouderringen. Bij de schouder zijn nog
de resten van een van de voluten zichtbaar. Afgaande op het motief kan het goed
een lamp van het type Loeschcke IV zijn.
Lyonner waar. Vondstnr. 55.5944b.
Par.: Evelein (1928, 15, pl. V, 29-30) noemt twee exemplaren uit Nijmegen met
hetzelfde beeldmotief. De afbeelding komt overeen met Leibundgut 1977, 183,
(316) = Loeschcke 1919, Taf. XIV, 536-538, en lijkt sterk op Goethert-Polaschek
1985, 263-264, M 208. Leibundgut geeft een datering van 75-100 na Chr.
25. Spiegelfragment van een volutenlamp waarop de sneb van een oorlogsschip
nog is te herkennen. Drie schouderringen. Een deel van een van de voluten is
bewaard. In het midden van de tuit zit een luchtgat.
Techniek a. Vondstnr. 57.5975b.
Par.: Er zijn verschillende beeldmotieven met oorlogsschepen bekend (bijv.
Leibundgut 1977, (163)-(166)), maar een passende parallel kon niet worden
gevonden.
26. Spiegelfragment van een beeldlamp waarop een konijn of haas naar rechts is
afgebeeld.
Oranje met oranje deklaag. Vondstnr. 75.8348bak.
Par.: Het beeldmotief van een konijn of haas die van een druiventros eet, is een
populair thema. Volgens Leibundgut (1977, 178, (278)) komt het niet vóór 40 na
Chr. voor en blijft het in de zuidelijke provincies in gebruik tot in de 2de eeuw.
Zie ook Goethert-Polaschek 1985, 253, M 176.
27. Fragment van de spiegel van een beeldlamp. Afgebeeld is Apollo leunend op
een zuil. Drie verflauwde schouderringen.
Nijmeegs-Holdeurns oranje, geen deklaag. Vondstnr. 106.8467.
Par.: Het beeldmotief komt overeen met Kirsch 2002, 165, M 2 (Apollo met
kithara en zuil) en is een variant op Leibundgut 1977, 139, (41). Apollo is
volgens Kirsch zelden afgebeeld op lampenspiegels. Het motief van een staande
Apollo is alleen uit de Rijnprovincies bekend, en wel uit het einde van de 1ste en
begin van de 2de eeuw na Chr.
28. Tuitfragment van een lamp waarbij zowel de spiegel als de tuit versierd zijn
met florale motieven. De spiegel wordt omgeven door twee schouderringen en
een krans van blaadjes die in twee richtingen uiteen gaan. Het vulgat is nog net
zichtbaar.
L. 2,7 cm, B 1,5 cm, H 2,5 cm (alleen tuit). Oranje met oranje deklaag; op enkele
plaatsen brandsporen. Vondstnr. 83.9198ba.
Par.: Er zijn geen parallellen gevonden, maar de lamp kan goed een vroegAugusteïsche imitatie van een Hellenistisch voorbeeld zijn.
29. Klein spiegelfragment van een volutenlamp waarop een naar rechts springend
hert met gewei is afgebeeld.
Lyonner waar. Vondstnr. 89.9249b.
Par.: Het betreft een populair, veelvoorkomend motief dat in verschillende
uitvoeringen voorkomt. Het meest gelijkend is Goethert-Polaschek 1985, 253, M
177.
30. Zeer klein spiegelfragment van een volutenlamp met daarop afgebeeld een
gladiatorenhelm.
Techniek a. Vondstnr. 119.9547ba.
Par.: Er is maar een klein deel van het complete motief van een assortiment
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gladiatorenwapens bewaard gebleven. Het lijkt op Goethert-Polaschek 1985,
231, M 114, dat behoort tot het Rijnlandse repertoire. Volgens Kirsch (2002,
180) dateert het overeenkomstige motief M 47 in de catalogus van Mainz uit de
periode 0-75 na Chr. Zie ook Leibundgut 1977, 171, (236); dit motief wordt in de
Tiberisch-Claudische periode gedateerd.
31. Spiegelfragment van een volutenlamp met erop afgebeeld een scène waarin
een zittende Amor met een haas speelt. Hij heeft het beest bij de achterpoten
vast.
Techniek a. Vondstnr. 99.7378b.
Par.: Het is een veelvoorkomend en wijdverbreid motief dat volgens Leibundgut
(1977,147, (84)) voorkomt vanaf de Tiberische periode tot in de 2de eeuw.
Andere parallellen zijn Goethert-Polaschek 1985, 194, M 9 en Kirsch 2002, 171,
M 19.
32. Spiegelfragment van een volutenlamp waarop een man gekleed in een
lendendoek een krater draagt. Bij zijn vooruitstekende knie begint het vulgat. De
spiegel wordt omgeven door enkele schouderringen en een van de ringen wordt
onderbroken door een niet doorgestoken luchtgat. Een gedeelte van een van de
voluten is nog bewaard gebleven.
Lyonner waar. Vondstnr. 42.5059bc.
Par.: Van een overeenkomstig motief uit Vindonissa weet Leibundgut (1977, 151,
(106)) geen parallellen te noemen. Het desbetreffende stuk wordt gedateerd in de
Tiberisch-Claudische periode.
33. Spiegelfragment, waarop in het midden een krater (of kantharos) met grote
oren is afgebeeld, omringd door druiventrossen en bladeren. Bij de voet van de
krater is nog een deel van het vulgat te zien. Op de schouder drie ringen.
L 5,3 cm. Techniek b. Vondstnr. 36.4252bba.
Par.: Dit beeldmotief is gangbaar en kent verschillende variaties. Een soortgelijk
stuk is bekend uit Nijmegen (Evelein 1928, pl. V, 38). Leibundgut (1977, 187)
dateert stukken met dit motief in de periode van ca. 25 na Chr. tot in het begin
van de 2de eeuw.
34. Fragment van de spiegel met in het midden een geklede Apollo die op zijn
lier speelt (Apollo Citharoedus). Vlak onder de lier is het vulgat aangebracht.
Drie schouderringen. Ook de tuitaanzet en een klein deel van het lichaam zijn
bewaard gebleven.
Oranjerode met oranjerode deklaag . Vondstnr. 31.3869b.
Par.: Uit Nijmegen (grafveld van Ulpia Noviomagus) is een sterk gelijkend
exemplaar bekend dat het stempel SVRILLIV draagt. Dit stuk kan in de tweede
helft van de 1ste eeuw worden gedateerd en is vermoedelijk in Gallië gemaakt.
Zie Evelein 1928, 15-16, 18 en pl. V, 34.
35. Volutenlamp met een groot deel van het oor bewaard. De ingeslagen spiegel
wordt omgeven door enkele schouderringen. Op de bodem bevindt zich het
stempel L CORNIIL in retrograde cursief schrift. Mogelijk stond er op de spiegel
een stralenkransmotief.
B 6,1 cm, H 2,5 cm. Techniek b. Spiegelranden en tuit vertonen brandsporen.
Vondstnr. 29.3475bu.
Par.: Er zijn geen parallellen voor dit stempel of een andere van een
lampenproducent genaamd L. Cornelius gevonden.
36. Tweedelig oorfragment met een deel van het lichaam. Er is geen afbeelding
herkenbaar op het bewaard gebleven deel van de spiegel.
Geelbruin, zonder deklaag. Vondstnr. 38.4409bu.
37. Lamp met een tweedelig oor en een onversierde spiegel. Enkele
schouderringen. In het midden van de spiegel bevindt zich het vulgat en op de
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schouder, vlakbij de tuit, het luchtgat.
Geelwit, zonder deklaag. Vondstnr. 54.6084be.
Firmalampen
Loeschcke IX A
38. Complete firmalamp met een tweedelig oor. Op de schouder een ring in reliëf
en twee knoppen. Het vulgat bevindt zich in het midden van de spiegel. Midden
over de tuit loopt een rechthoekig kanaal. Het tuituiteinde is rond en bevat een
groot lontgat. Geen stempel.
L 7,4 cm, B 3,8 cm, H 2,3 cm. Oranje met oranje deklaag. Enkele bruingrijze
vlekken. Vondstnr. 15.0860b.
39. Kleine firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel, met in
het midden het vulgat, omgeeft. Het rechthoekige kanaal in de tuit is nauwelijks
zichtbaar. De schouder bevat twee knoppen en de spiegel enkele verdikkingen.
Het tuituiteinde is nagenoeg rond. Geen stempel.
L 6,8 cm, B 3,5 cm, H 2,4 cm. Techniek c? Verbrand (mogelijk oorspronkelijk
rood op rood; misbaksel?). Vondstnr. 15.1252ba.
40. Kleine firmalamp met oor, waarop nog enkele ribbels van een vingerafdruk
te zien zijn. De spiegel wordt omgeven door een schouderring in reliëf. Het
in vergelijking grote vulgat bevindt zich boven in de spiegel. Op de schouder
bevinden zich twee knoppen. Het kanaal dat midden over de tuit loopt, is slecht
zichtbaar. Het tuituiteinde is rond. Geen stempel.
L 6,5 cm, B 3,5 cm, H 2,3 cm. Techniek b. Vondstnr. 19.1405ba.
41. Tuitfragment en een deel van het lichaam van een firmalamp. In de tuit is
een I-vormig kanaal aangebracht. Rond tuiteinde. Een deel van de schouderring
in reliëf is ook nog aanwezig. Op de bodem zijn de letters FO[RTIS] te lezen,
omgeven door drie ringen.
L 4,5 cm, B 2,5 cm, H 3 cm (alleen tuit). Oranje met oranje deklaag.
Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 34.3830bo.
42. Firmalamp met een oor, dat gedeeltelijk ontbreekt, en een schouderring in
reliëf die de ingeslagen spiegel omgeeft. De schouder bevat twee knoppen. In het
midden van de tuit, die ook gedeeltelijk ontbreekt, is een kanaal aangebracht. Het
tuituiteinde, voor zover over, is rond. Op de bodem bevindt zich een onleesbaar
stempel, dat omgeven wordt door drie ringen.
B 3,9 cm, H 2,1 cm. Roze-oranje met oranje deklaag, Nijmeegs-Holdeurns?
Vondstnr. 69.6565br.
43. Firmalamp, oorspronkelijk met een oor dat er afzonderlijk aan is gezet. Een
schouderring in reliëf omgeeft de ingeslagen spiegel. Op de schouder bevinden
zich twee knoppen. In het midden van de gedeeltelijk ontbrekende tuit is een
rechthoekig kanaal aangebracht. Ook delen van de bodem ontbreken; zichtbaar
zijn nog wel restanten van het stempel FO[RT]IS, omgeven door twee ringen.
B 5,8 cm, H 2,7 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
63.8212b.
Loeschcke IX A/B
44. Firmalamp met oor, waarvan een deel ontbreekt, en een schouderring in
reliëf die de spiegel omgeeft. Het vulgat bevindt zich excentrisch vlakbij de
tuit, die ontbreekt. De schouder bevat twee knoppen en de bodem het stempel
COMMVNI (MM in ligatuur), omgeven door drie ringen.
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B 7,5 cm, H 4 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
19.0205eq.
45. Firmalamp met een groot oor en een schouderring in reliëf die de ingeslagen
spiegel omgeeft. De tuit ontbreekt, evenals een klein stukje van het oor en van
het lichaam. De schouder bevat twee knoppen. Op de bodem staat het stempel
EVCARPI, omgeven door drie ringen.
B 5,8 cm, H 2,8 cm. Techniek a. Deels verbrand. Vondstnr. 28.3271b.
46. Fragment van het lichaam van een firmalamp met rondom de spiegel een
schouderring in reliëf. De schouder bevat twee knoppen en in het midden van
de spiegel bevindt zich het vulgat. Een gedeelte van het oor ontbreekt, net als de
hele tuit. Onleesbaar stempel op de bodem.
B 5,5 cm, H 3,0 cm. Oranje met oranje deklaag. Met bruingrijze vlekken.
Vondstnr. 34.3830bp.
47. Firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel omgeeft. In
het midden van de spiegel bevindt zich een afbeelding van een komisch masker.
De kin van het masker wordt gesneden door het vulgat eronder. De schouder
bevat twee knoppen. De tuit ontbreekt. Op de bodem bevindt zich het stempel
ATILLV / F, omgeven door drie ringen.
B 5,1 cm, H 3,0 cm. Oranje met oranje deklaag. Deels verbrand. Vondstnr.
35.3849bb.
Par.: Binnen deze verzameling bevinden zich nog drie firmalampen die hetzelfde
maskermotief op de spiegel dragen, te weten cat.nrs. 49, 50 en 56. Opmerkelijk
is dat deze een stempel van Eucarpus op de bodem hebben, terwijl dit stuk een
stempel van Atillus heeft.
Loeschcke IX B
48. Firmalamp met een schouderring in reliëf. Het grootste deel van het lichaam
en van de spiegel ontbreekt. Een van de knoppen op de schouder is nog over.
In het midden van de tuit is een rechthoekig kanaal met afgerond uiteinde
aangebracht. Ook het tuituiteinde is rond. Het lontgat is niet helemaal rond. De
lamp lijkt ongestempeld te zijn.
L 2,5 cm, B 2,0 cm, H 2,0 cm (alleen tuit). Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder
deklaag. Waarschijnlijk door oververhitting grijs-oranjebruin gekleurd. Vondstnr.
13.0186bq.
49. Firmalamp met oor en een schouderring in reliëf, die de spiegel omgeeft.
De tuit en een deel van het oor ontbreken. Op het midden van de spiegel is een
theatermasker afgebeeld met eronder het vulgat. Op de schouder bevinden zich
twee knoppen. Op de bodem staat het stempel EVCARPI, omgeven door drie
ringen.
B 5,5 cm, H 2,7 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Bruingrijze
vlekken. Vondstnr. 17.1097bf.
Par.: Zie cat.nr. 47.
50. Complete firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel
omgeeft. In het midden van de spiegel bevindt zich een afbeelding van een
theatermasker met eronder het vulgat. De schouder bevat twee knoppen. In het
midden van de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht dat rond eindigt. Het
tuituiteinde is tongvormig. Op de bodem bevindt zich een moeilijk leesbaar
stempel, mogelijk EVCARPI (niet afgebeeld), omgeven door enkele ringen.
L 10,0 cm, B 5,6 cm, H 2,8 cm. Oranje met oranje deklaag. Enkele bruingrijze
vlekken. Vondstnr. 17.1185b.
Par.: Zie cat.nr. 47.
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51. Firmalamp met oor, dat grotendeels ontbreekt, en schouderring in reliëf
die de spiegel omgeeft. Ongeveer in het midden van de spiegel bevindt zich
het vulgat. De schouder bevat twee knoppen. In het midden van de tuit is een
rechthoekig kanaal met gerond uiteinde aangebracht. Het tuituiteinde, dat
brandsporen vertoont, is eveneens rond. Op de bodem bevindt zich een bijna
onleesbaar stempel, omgeven door drie ringen. Gelezen zijn de eindletters
[---]TICVS.
L 9,1 cm, B 4,8 cm, H 2,7 cm. Oranje met oranje deklaag. Vondstnr. 00.1765bc.
52. Firmalamp met oor, dat gedeeltelijk ontbreekt, en een schouderring in reliëf
die de spiegel omgeeft. De schouder bevat twee knoppen en in het midden van
de spiegel bevindt zich het vulgat. Een deel van het rechthoekige kanaal in het
midden van de tuit is nog net zichtbaar, maar de tuit zelf ontbreekt. Op de bodem
is het stempel FORTIS / I te lezen, omgeven door drie ringen.
B 4,5 cm, H 2,1 cm. Onbekend. Verbrand. Vondstnr. 20.1769bax.
Par.: Het stempel FORTIS met de toevoeging I is ook bekend van andere stukken
uit Nijmegen en uit Mainz.
53. Firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel omgeeft.
Een deel van het oor, de tuit en de rechterkant van het lichaam en de bodem
ontbreken. In het midden van de spiegel bevindt zich het vulgat en op de
schouder bevinden zich twee knoppen. In het midden van de tuit is een
rechthoekig kanaal aangebracht. De bodem bevat het stempel COM[MVNI].
omgeven door drie ringen.
B 4,4 cm, H 2,3 cm. Onbekend. Verbrand. Vondstnr. 28.2827b.
54. Firmalamp met oor dat gedeeltelijk is afgebroken. De schouder bevat een
schouderring in reliëf die de spiegel omgeeft, en twee knoppen. Het tuituiteinde
is rond en in de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht. Op de bodem staat
het stempel COM(M)VNI, omgeven door drie ringen.
L 8,2 cm, B 4,5 cm, H 2,4 cm. Oranje met een donkere deklaag. Vondstnr.
29.3222be.
55. Firmalamp met oor en een ronde tuit, waarvan aan de bovenkant een klein
deel ontbreekt. Het rechthoekige kanaal is hier meer een driehoek en opmerkelijk
ondiep. Op de schouder bevinden zich twee knoppen. De spiegel, met het vulgat
in het midden, wordt omgeven door een schouderring in reliëf. Geen stempel.
L 7,3 cm, B 4,0 cm, H 2,0 cm. Oranje met een donkere deklaag. Vondstnr.
28.3478bf.
56. Firmalamp met oor, dat gedeeltelijk ontbreekt, en een schouderring in reliëf
die de spiegel omgeeft. Op de spiegel is een theatermasker afgebeeld en onder
het masker bevindt zich het vulgat. De schouder bevat twee knoppen. In het
midden van de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht dat rond eindigt. Het
tuituiteinde is eveneens rond. Op de bodem van de lamp bevindt zich het stempel
EVCARPI, omgeven door drie ringen.
L 9,6 cm, B 5,5 cm, H 2,9 cm. Oranje met oranje deklaag. Deels verbrand.
Vondstnr. 34.3595bu.
Par.: Zie cat.nr. 47.
57. Firmalamp zonder oor. De spiegel, met in het midden het vulgat, wordt
omgeven door een schouderring in reliëf. De schouder bevat twee knoppen en
een verdikking. Een dergelijke verdikking zit ook aan de binnenkant van de
schouderring. In het midden van de tuit, waarvan een groot deel ontbreekt, is een
rechthoekig kanaal aangebracht, waarin bij het begin van de tuit een luchtgat is
ingesneden. Op de bodem is zeer duidelijk het stempel FORTIS te lezen, met
eronder een krans en een palmtak. Onder aan de krans zitten twee linten. Het
geheel wordt omgeven door drie ringen.
B 5,6 cm, H 2,9 cm. Oranje (hard), zonder deklaag. Vondstnr. 34.3595bv.
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Par.: Het stempel FORTIS met als toevoeging een krans en een palmtak is ook
bekend uit Neuss. Het desbetreffende stuk (Vegas 1966, Kat. 249) heeft ook een
hard, ‘baksteenachtig’ baksel. Het zou een importstuk uit Boven-Italië zijn en
dateren uit de periode ca. 65-100 na Chr.
58. Firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel omgeeft. In
de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht en het tuituiteinde, dat gedeeltelijk
ontbreekt, is rond. Op de schouder bevinden zich twee knoppen en in het midden
van de spiegel bevindt zich het vulgat. De bodem bevat het stempel FORTIS,
mogelijk met de toevoeging I, omgeven door drie ringen.
L 7,4 cm, B 3,8 cm, H 2,3 cm. Oranje met oranje deklaag. Brandsporen op de
tuit. Vondstnr. 35.3953bk.
Par.: Zie nr. 59.
59. Firmalamp met oor, waarvan een deel ontbreekt, en een schouderring in reliëf
die de spiegel omgeeft. In het midden van de spiegel bevindt zich het vulgat. De
schouder heeft twee knoppen. In het midden van de tuit is een rechthoekig kanaal
aangebracht dat rond eindigt. Het tuituiteinde is eveneens rond. Op de bodem
staat het stempel FORTIS / I, omgeven door drie ringen.
L 7,4 cm, B 4,1 cm, H2,3 cm. Oranje met oranje deklaag. Enkele bruingrijze
vlekken. Vondstnr. 36.4100 bv (1).
Par.: Zie nr. 58. Het stempel FORTIS met als toevoeging I is al bekend uit
Nijmegen, alsook uit Mainz.
60. Firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de ingeslagen spiegel
omgeeft. Een deel van het oor en van de tuit ontbreken. Op de schouder bevinden
zich twee knoppen. In de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht dat rond
eindigt. Op de bodem bevindt zich een onduidelijk stempel dat zich vermoedelijk
laat lezen als STROBILI, met onder de laatste letters een vierkante verdikking.
Het stempel wordt omgeven door drie ringen.
B 4,0 cm, H 2,1 cm. Lichtoranje met lichtoranje deklaag. Vondstnr. 36.4100bv
(2).
61. Firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de ingeslagen spiegel
omgeeft. De tuit en een deel van het oor ontbreken. Op de schouder bevinden
zich twee knoppen. In het midden van de tuit is het rechthoekige kanaal nog
net zichtbaar, met aan het begin, tegen de schouder aan, een rond knopje. Op de
bodem bevindt zich het stempel EVC[ARPI] (niet afgebeeld), omgeven door drie
ringen.
L 5,2 cm, B 5,5 cm, H 2,8 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 38.4286bz.
62. Firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel omgeeft. In
het midden van de spiegel bevindt zich het vulgat. Op de schouder bevinden zich
twee knoppen. In de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht. Het tuituiteinde,
waarvan een gedeelte ontbreekt, is rond. Op de bodem is het stempel ATIMETI
te lezen, omgeven door drie ringen.
B 4,2 cm, H 2,3 cm. Oranje met oranje deklaag. Enkele bruingrijze vlekken.
Vondstnr. 77.8146bh.
63. Firmalamp met oor, dat gedeeltelijk ontbreekt, en een schouderring in
reliëf die de spiegel omgeeft. Op de schouder bevinden zich twee knoppen. In
het midden van de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht dat rond eindigt.
De tuit is eveneens rond. Op de bodem bevindt zich het stempel EVCARPI,
omgeven door drie ringen.
L 8,2 cm, B 5,5 cm, H 2,7 cm. Oranje met oranje deklaag. Enkele bruingrijze
vlekken. Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 63.8214bc.
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64. Complete firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel
omgeeft. Midden in de spiegel bevindt zich het vulgat en op de schouder
bevinden zich twee knoppen. In het midden van de tuit is een rechthoekig kanaal
aangebracht dat rond eindigt. Geen stempel.
L 8,1 cm, B 4,3 cm, H 2,3 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 83.8755bb.
65. Complete firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel
omgeeft. In de tuit is een diep rechthoekig kanaal aangebracht dat rond eindigt.
Het tuituiteinde is rond. De schouder bevat twee knoppen en het vulgat bevindt
zich in het midden van de spiegel. Op de bodem staat het stempel EVCARPI (PI
in ligatuur), omgeven door drie ringen.
L 9,0 cm, B 4,5 cm, H 2,7 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje met donkere deklaag.
Verbrand. Vondstnr. 117.9478ba.
66. Firmalamp met twee knoppen op de schouder en een schouderring in reliëf
die de spiegel omgeeft. Het oor is afgebroken. In de tuit, waarvan een stukje
ontbreekt, is een diep kanaal aangebracht dat rond eindigt. Het tuituiteinde is
eveneens rond. Het vulgat bevindt zich in het midden van de spiegel. De bodem
heeft een standring. Geen stempel.
L 7,2 cm, B 4,7 cm, H 2,8 cm. Onbekend. Verbrand. Vondstnr. 117.9478bb.
Loeschcke IX B?
67. Firmalamp die deel heeft uitgemaakt van een statuettelamp als cat.nr. 147.
Het oorspronkelijke verticale oor is afgesneden tot een rechthoekig uitsteeksel,
waarmee de lamp in de romp van het beeldje bevestigd zal zijn geweest. Aan
weerskanten van het oorrestant zijn nog een hand en de aanzet van een arm
te zien, die de lamp als het ware vasthielden. De spiegel, met in het midden
het vulgat, wordt omgeven door een schouderring in reliëf die door het oor
onderbroken wordt. In de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht. Het
tuituiteinde is rond en heeft aan de onderkant een soort uitstulpsel, waarmee de
tuit mogelijk verbonden was met het voetstuk van het beeldje. Op de bodem
staat het slecht leesbare stempel FORTIS / F (niet afgebeeld), omgeven door drie
ringen. De lamp is gerekend tot het type IX B, maar kan uiteindelijk ook onder
het type IX A vallen.
B 4,8 cm, H 2,5 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Brandsporen
op de tuit. Vondstnr. 12.0203ew.
Par.: Zie Evelein 1928, 57-58, nr. 1, met pl. XV, 1 (links), voor een op dezelfde
wijze gebruikte firmalamp uit Nijmegen-Oost.
68. Firmalamp met oor, waarvan een deel ontbreekt, en een schouderring in reliëf
die de spiegel omgeeft. In het midden van de spiegel bevindt zich het vulgat en
op de schouder bevinden zich twee knoppen. In het midden van de tuit is een
rechthoekig kanaal aangebracht. Op de bodem staat een slecht leesbaar stempel,
dat met moeite als EVCARP is gelezen (niet afgebeeld), omgeven door drie
ringen. De lamp is gerekend tot het type IX B, maar kan uiteindelijk ook onder
het type IX A vallen.
B 4,3 cm, H 2,4 cm. Oranje met oranje deklaag. Vondstnr. 47.5458bc.
69. Firmalamp met oor, waarvan een deel ontbreekt, en een schouderring in
reliëf die de ingeslagen spiegel omgeeft. De schouder bevat twee knoppen. In
het midden van de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht dat rond eindigt.
Het tuituiteinde is eveneens rond. De bodem bevat het moeilijk te lezen stempel
EVCARP, omgeven door drie ringen. De lamp is gerekend tot het type IX B,
maar kan uiteindelijk ook onder het type IX A vallen.
L 8,5 cm, B 4,5 cm, H 2,7 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Verbrand. Vondstnr. 102.7578bf.
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70. Complete firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die de spiegel
omgeeft. Er bevindt zich een kleine breuklijn op de tuit en het lichaam. In het
midden van de spiegel bevindt zich het vulgat en op de schouder twee knoppen.
In het midden van de tuit is een rechthoekig kanaal aangebracht dat rond eindigt.
Het tuituiteinde is eveneens rond. Op de bodem staat een onleesbaar stempel,
omgeven door drie ringen. De lamp is gerekend tot het type IX B, maar kan
uiteindelijk ook onder het type IX A vallen.
L 7,6 cm, B 4,2 cm, H 2,2 cm. Oranje met oranje deklaag. Enkele bruingrijze
vlekken. Vondstnr. 87.9205b.
Loeschcke IX C
71. Bodem- en spiegelfragment van een firmalamp zonder oor. De schouder
bevat twee knoppen. De schouderring in reliëf bestaat bij deze lamp uit twee
delen die aan het achtereinde van de lamp slordig aan elkaar zijn vastgemaakt.
De schouderring wordt bij het begin van de tuit onderbroken. In het midden van
de spiegel bevindt zich het vulgat. Geen stempel.
B 4,7 cm, H 2,5 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje? Oververhit of verbrand.
Vondstnr. 06.0134bau.
72. Complete firmalamp zonder oor. De spiegel wordt omgeven door een
schouderring in reliëf, die vanuit de tuit ontspringt. De schouder bevat twee
knoppen. In het midden van de spiegel bevindt zich het vulgat met erboven
een verdikking. Aan het begin van de tuit is een luchtgat aangebracht. Het
tuituiteinde is rond. Geen stempel.
L 6,7 cm, B 4,5 cm, H 2,5 cm. Nijmeegs-Holdeurns bruinoranje, zonder deklaag
(wel gepolijst?). Lichte brandsporen op de tuit. Vondstnr. 13.0272be.
73. Misbaksel van een firmalamp zonder oor, maar met een schouderring in reliëf
die vanuit de tuit ontspringt en de spiegel omgeeft. In het midden van de spiegel
bevindt zich het vulgat en op de schouder bevinden zich twee knoppen. Op de
bodem, waarin een gat zit (vermoedelijk doorgestoken vanuit het vulgat), bevindt
zich het bijna onleesbare stempel FORTIS, omgeven door drie ringen. Op de
spiegel staan langs de schouderring als graffito de letters LEG X P F (Legio X
pia fidelis) in reliëf en aan de overzijde een hartvormig klimopblad.
L7,8 cm, B 5,1 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
17.1184eck.
Par.: Er zijn twee sterk gelijkende stukken bekend (afb. 4.5, 2-3).
74. Firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die vanuit de tuit ontspringt
en de ingeslagen spiegel omgeeft. Het tuituiteinde is rond. De schouder
bevat twee knoppen. Op de bodem bevindt zich het moeilijk te lezen stempel
EVCARP, omgeven door drie ringen.
L 8,6 cm, B 4,5 cm, H 2,4 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 19.1392bt.
75. Firmalamp zonder oor. De spiegel wordt omgeven door een niet zo scherp
getrokken schouderring in reliëf, die vanuit de ronde tuit ontspringt. Het vulgat
bevindt zich iets links van het midden in de spiegel. De schouder bevat twee
knoppen en op de bodem staat het stempel FORTIS, omgeven door drie ringen.
L 7,7 cm, B 5,2 cm, H 2,5 cm. Oranje met oranje deklaag. Deels verbrand.
Vondstnr. 117.9478b.
76. Firmalamp waarbij de schouderring in reliëf vanuit het tuituiteinde ontspringt
en de ingeslagen spiegel omgeeft. De schouder bevat twee knoppen. Het kanaal
in het midden van de tuit is niet zo diep als gebruikelijk. Het tuituiteinde is rond.
Een deel van de achterkant ontbreekt. Op de bodem bevindt zich het stempel
FORTIS, omgeven door drie ringen.
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H 2,3 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag; opmerkelijk fel van
kleur. Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 119.9535bb.
77. Complete firmalamp met oor en een schouderring in reliëf die vanuit de tuit
ontspringt en verder de spiegel omgeeft. De schouder bevat twee knoppen en in
het midden van de spiegel bevindt zich het vulgat. Het tuituiteinde is rond. Het
stempel op de bodem is onleesbaar.
L 10,3 cm, B 5,6 cm, H 2,9 cm. Oranje met oranje deklaag. Brandsporen op de
tuit. Vondstnr. 88.9220bf.
78. Meerdere fragmenten van een firmalamp. Als deze oorspronkelijk een oor
had, dan moet dat er afzonderlijk aan zijn bevestigd. De schouder bevat twee
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knoppen en een schouderring in reliëf die vanuit de tuit ontspringt en de spiegel
omgeeft. Het tuituiteinde is rond. In het midden van de spiegel bevindt zich het
vulgat. De bodem draagt het stempel FORTIS (niet afgebeeld), omgeven door
drie ringen.
L 6,5 cm, B 4,4 cm, H 2,4 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 43.4887bc.
79. Meerdere fragmenten van een firmalamp zonder oor. De tuit ontbreekt.
Vermoedelijk liep de schouderring in reliëf op dat punt door. Op de schouder
bevinden zich drie knoppen. Op de spiegel zijn twee theatermaskers afgebeeld.
Het vulgat bevindt zich daaronder. Het is onbekend of dit exemplaar een stempel
droeg.
B 7,3 cm. Geelwitte klei, zonder deklaag. Vondstnr. 119.9494bu en 120.9514b
samengevoegd.
Loeschcke IX, onbepaald
80. Tuitfragment van een firmalamp. Zichtbaar is nog een deel van het lontgat
in het ronde tuiteinde en een groot deel van het kanaal dat vanuit het tuituiteinde
ontspringt. Het is onbekend of dit exemplaar een stempel droeg.
Oranje met oranje deklaag. Vondstnr. 120.9560b.
81. Meerdere fragmenten van een firmalamp met oor en een schouderring in
reliëf die de spiegel bijna helemaal omgeeft. Het grootste deel van de tuit en een
deel van het oor ontbreken. In het midden van de spiegel bevindt zich het vulgat.
De schouder bevat twee knoppen. Op de bodem staat het stempel ATIMET,
omgeven door drie ringen. De lamp is gerekend tot het type IX, maar kan
uiteindelijk ook onder het type X vallen.
B 4,6 cm, H 2,4 cm. Onbekend. Verbrand. Vondstnr. 28.3104ba.
82. Bodemfragment van een firmalamp. Het breukvlak tussen schouder en
lichaam is een brede rand. De tuit ontbreekt. Op de bodem staat een restant van
het stempel ATIM[ET(I)], omgeven door drie ringen. De lamp is gerekend tot het
type IX, maar kan uiteindelijk ook onder het type X vallen.
B 7,3 cm, H 2,6 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Brandsporen.
Vondstnr. 73.8252bn.
Loeschcke IX?
83. Bodemfragment van een firmalamp met het stempel EVC[ARP(I)], omgeven
door drie ringen.
Oranjerode klei, zonder deklaag; Nijmeegs-Holdeurns? Vondstnr. 00.4501ba.
84. Spiegelfragment van een grote firmalamp. Een deel van de schouderring in
reliëf en één knop op de schouder zijn nog bewaard gebleven. Het is onbekend of
dit exemplaar een stempel droeg.
L 10,0 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Verbrand. Vondstnr.
41.4910be.
85. Bodemfragment van waarschijnlijk een firmalamp met een stempel dat
gelezen is als [S]ECVN / F. Het stempel is omgeven door drie ringen.
Techniek a. Vondstnr. 94.6994bhw.
Par.: Het stempel is geïnterpreteerd als Secundus fecit. Er zijn geen parallellen
voor gevonden.
86. Meerdere fragmenten van vermoedelijk een grote firmalamp. Op de bodem
staat het stempel FORTIS, omgeven door drie ringen.
Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 83.8732b.
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87. Spiegelfragment van een firmalamp met daarop afgebeeld een theatermasker.
Naast het masker is een restant van een vulgat te zien. Die positie doet
vermoeden dat er waarschijnlijk twee vulgaten waren aangebracht in de spiegel,
aan beide zijden van het maskermotief. Het is onbekend of dit exemplaar een
stempel droeg.
Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 81.6570ba.
88. Bodemfragment van een firmalamp met het stempel [A]TIMETI, omgeven
door drie ringen.
Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 20.1769bav.
89. Fragment van de linkerwand en de bodem van een firmalamp. Op de bodem
is het stempel STR[OBILI] te lezen, omgeven door drie ringen.
Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 20.1769baw.
90. Bodemfragment van een firmalamp. Een deel van het oor is nog bewaard
gebleven. Op de bodem is het stempel EVC[ARP(I)] te lezen, omgeven door drie
ringen.
Oranje met oranje deklaag. Vondstnr. 31.3885bl.
91. Fragment van een deel van de spiegel, het lichaam en de bodem van een
firmalamp zonder oor. Op de spiegel staat een afbeelding van een theatermasker
tussen twee vulgaten in. De spiegel wordt omgeven door een schouderring in
reliëf. Eén knop op de schouder is bewaard gebleven. Op de bodem staat een
nauwelijks leesbaar stempel, misschien PHOETASPI (niet afgebeeld), omgeven
door drie ringen.
H 2,7 cm. Oranje met oranje deklaag; opvallend donkere en glimmende deklaag.
Vondstnr. 55.5630b.
Par.: Een vergelijkbaar stuk, met een slecht leesbaar stempel van Phoetaspus, is
bekend uit Vindonissa (Loeschcke 1919, 286, Taf. XVIII, nr. 978 = Leibundgut
1977, Kat. 774). Het is gedetermineerd als een 1ste-eeuws importstuk uit NoordItalië.
92. Fragment van het lichaam van een grote firmalamp. Nog een deel van de
schouderring in reliëf is bewaard. Op de bodem is het stempel ATIMETI te lezen,
omgeven door drie ringen.
B 6,7 cm, H 3,2 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
91.9240bl.
Loeschcke X A
93. Firmalamp met een afgebroken oor en een schouderring in reliëf. Een
deel van de rechterkant van het lichaam ontbreekt. De schouderring omgeeft
de spiegel en volgt bij de tuit de contouren van het brede kanaal en van het
tuiteinde. Eén knop op de schouder is bewaard. Op de bodem staat het stempel
FORTIS, omgeven door drie ringen.
B 5,4 cm, H 2,6 cm. Techniek b, met sporen van oranje. Vondstnr. 20.1686b.
94. Firmalamp met oor. De bovenkant van de tuit ontbreekt, de spiegel is
ingeslagen en er zit een klein gat in de bodem. De spiegel wordt omgeven door
een schouderring in reliëf, die bij de tuit doorloopt. Op de schouder van de lamp
zijn twee knoppen aangebracht. De bodem draagt het stempel FORTIS, omgeven
door drie ringen.
L 11,1 cm, B 6,0 cm, H 3,3 cm. Oranjerode aarde met een oranjerode deklaag.
Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 34.3595bw.
95. Scherp gevormd fragment van een firmalamp. Alleen het rechterdeel van
het lichaam en de tuit zijn gedeeltelijk over. De schouderring in reliëf omgeeft
de spiegel en de tuit. In het midden van de tuit bevindt zich een luchtgat, in het
midden van de spiegel een vulgat. Eén knop op de schouder is nog over; de knop
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is voorzien van een gleuf op de bovenkant en een gaatje door de hele knop heen.
Oranje, zonder deklaag. Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 34.3833bt.
Par.: Op lampen van het type X uit Vindonissa komen ook doorboorde
schouderknoppen voor (Loeschcke 1919, 257-258).
96. Tuitfragment van een firmalamp. De tuit is scherp getekend en netjes
afgewerkt. De schouderring in reliëf omgeeft de hele tuit. In het midden van de
tuit is het luchtgat aangegeven, maar niet uitgestoken.
Techniek a. Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 37.4225b.
Firmalamp, onbepaald
97. Bodemfragment van een firmalamp. Slechts een deel van het stempel,
dat omgeven wordt door drie ringen, is bewaard. Het is onduidelijk hoe dit
stempelrestant gelezen moet worden, mogelijk als […]RI of als […]A.
Nijmeegs-Holdeurns oranje (baksel met grijze kern), zonder deklaag. Vondstnr.
83.8650bf.
Open lampen
Loeschcke XI A
98. Ruwwandige achtvormige lamp met een vlakke bodem. Een klein stuk van
de linkerwand ontbreekt.
L11,3 cm, B 7,0 cm, H 2,5 cm. Ruwwandig grijs, zonder deklaag. Brandsporen
op de tuit. Vondstnr. 28.3209b.
99. Fragment van een grote achtvormige lamp met een vlakke bodem. Aan de
buitenzijde van de wand zijn staafjes aangebracht, naar voorbeeld van metalen
lampen. In plaats van de vorm van het cijfer acht kan de lamp ook de vorm van
een halve maan hebben gehad.
Oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 30.3639b.
100. Fragment van een achtvormige lamp met een vlakke bodem. Bovenop is de
rand voorzien van een brede groef. Het tuiteinde is afgebroken, net als het oor.
B 6,4 cm, H 2,1 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
38.4347bf.
101. Achtvormige lamp met een vlakke bodem, waarop wel enkele draairingen te
zien zijn. Het oor is afgebroken, maar de ooraanzet is nog zichtbaar. De rand is
op enkele plaatsen beschadigd. De binnenkant van de bodem is iets verhoogd.
L 10,0 cm, B 7,5 cm, H 2,2 cm. Grijs, zonder deklaag. Vondstnr. 39.4722bd.
102. Grote achtvormige lamp met een plat driedelig oor en een vlakke bodem.
Een groot deel van de rand en een deel van de bodem en tuit ontbreken. Aan de
bovenkant heeft de rand een groef.
L 19,2 cm, B 10,0 cm, H 3,0 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Brandsporen op de tuit en een deel van de rand. Vondstnr. 41.4993bk.
103. Tuitfragment van een grote achtvormige lamp met een vlakke bodem en een
brede groef in de rand.
L 4,5 cm, B 4,1 cm, H 2,5 cm (alleen tuit). Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder
deklaag. Vondstnr. 43.5215ba.
104. Meerdere fragmenten van een achtvormige lamp met een vlakke bodem. De
aanzet van het driedelige oor is nog te zien.
Ruwwandig grijs, zonder deklaag. Op delen van de breukvlakken zitten
roestkleurige vlekken. Vondstnr. 55.5550bb.
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Loeschcke XI B
105. Achtvormige lamp met standring. Het oor is tweedelig. De rechterhelft van
de lamp ontbreekt grotendeels.
L 12,7 cm, H 3,7 cm. Grijs, zonder deklaag. Vondstnr. 14.0395bb.
106. Achtvormige lamp met standring. Het oor is afgebroken, net als het voorste
gedeelte van de tuit.
B 7,2 cm, H 3,3 cm. Grijs, zonder deklaag. Vondstnr. 14.0425bb.
107. Achtvormige lamp met standring. Het tweedelige oor is afgebroken, net als
de tuit.
L 11,0 cm, B 6,5 cm, H 3,0 cm. Oranje met bruingrijze deklaag; vlekkerig.
Vondstnr. 14.0503b (14.0501eh daarbij gevoegd).
108. Achtvormige lamp met standring en oor. Het uiteinde van de tuit ontbreekt.
B 7,0 cm, H 3,2 cm. Grijs, zonder deklaag. Vondstnr. 14.0521bd.
109. Achtvormige lamp met een tweedelig oor en een standring. Een deel van de
linkerwand ontbreekt.
L 13,8 cm, B 7,0 cm, H 3,2 cm. Grijs, zonder deklaag. Brandsporen op de tuit.
Vondstnr. 15.0734b.
110. Achtvormige lamp met een tweedelig oor en een standring. Een gedeelte
van de tuit en kleine delen van de wand ontbreken.
B 7,0 cm, H 3,8 cm. Grijswit, zonder deklaag. Vondstnr. 15.1252bb.
111. Achtvormige lamp met een standring. Het oor en een deel van de tuit
ontbreken, net als kleine delen van de wand.
L 9,0 cm, B 6,3 cm, H 3 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Verbrand. Vondstnr. 20.1769bau.
112. Complete, slechts licht beschadigde achtvormige lamp met een tweedelig
oor en een standring.
L 13,0 cm, B 7,0 cm, H 3,1 cm. Grijs, zonder deklaag. Vondstnr. 20.1830b.
113. Complete achtvormige lamp met een tweedelig oor en een standring.
L 11,4 cm, B 6,2 cm, H 3,2 cm. Grijs, zonder deklaag. Vondstnr. 29.3272b.
Loeschcke XI, onbepaald
114. Twee aaneenpassende delen van een achtvormige lamp met een standplaat.
De bovenzijde is grotendeels verloren gegaan.
B 10,3 cm, H 2,3 cm. Grijs, zonder deklaag. Deels verbrand. Vondstnr.
29.3222bj.
115. Wandfragment van een achtvormige lamp met een diepe groef in de rand.
B 1,1 cm, H 2,4 cm. Lichtoranje met oranje deklaag. Vondstnr. 39.4623bm.
116. Fragment van de achterkant of van de tuit van een grote achtvormige lamp.
Het zou eventueel ook om een tuitfragment van een grote tweetuitige open lamp
kunnen gaan. De rand is aan de bovenzijde voorzien van een groef.
Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 00.6167b.
117. Tuitfragment van een zeer grote lamp met in de bodem van de tuit een gat.
Mogelijk betreft het een fragment van een tweetuitige open lamp, maar het kan
ook om een grote achtvormige lamp gaan. In de rand van de tuit is een diepe
groef aangebracht. De voor- en rechterzijkant van de tuit stulpen licht uit.
B 5,5 cm (alleen tuit). Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
81.6325bh.
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Loeschcke XII
118. Schaalvormige lamp die wat verwrongen is. De lamp is heel bol; zelfs de
onderkant is niet afgeplat. De lamp is dan ook eerder kom- dan schaalvormig.
Het komvormige lichaam loopt uit in een kleine tuit. Een deel van de
linkerzijkant en achterkant ontbreekt.
L 9,0 cm, B 7,5 cm, H 2,5 cm. Grijswit, zonder deklaag. Vondstnr. 39.3276bm.
119. Schaalvormige lamp met op de bodem enkele draairingen. De bodem is
heel onregelmatig. Een deel van de aanzet van het oor is nog te zien. Aan de
binnenzijde bevindt zich in het midden van de lamp een enigszins verhoogde
cirkel. De lamp heeft een kleine tuit.
L 10,2 cm, B 8,7 cm, H 2,8 cm. Grijs, zonder deklaag. Vondstnr. 29.3279.
120. Schaalvormige lamp met een kleine tuit die brandsporen vertoont. De
lamp heeft een standplaat met draairingen. De achterkant en een deel van de
rechterzijkant ontbreken.
B 9,2 cm, H 3,9 cm. Oranje, zonder deklaag. Brandsporen op de tuit. Vondstnr.
27.3349b.
121. Schaalvormige lamp die met de hand is gevormd en wat slordig is
afgewerkt. De binnenkant vertoont allerlei deuken. Het lichaam loopt uit in een
kleine tuit. De achterwand ontbreekt.
B 6,0 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 81.6574bd.
Loeschcke XIII
122. Bolvormige lamp met een afgebroken oor. De bodem is afgeplat. Een klein
deel van de rand ontbreekt.
B 7,3 cm, H 3,8 cm. Nijmeegs-Holdeurns (fijn) oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
19.2140e.
123. Donkere bolvormige lamp met een laag aangezet, lang oortje, dat is
afgebroken. De bodem bestaat uit een standplaat met draairingen. Aan de
binnenkant bevindt zich midden op de bodem een ronde verdikking.
L 6,0 cm, B 6,1 cm, H 2,9 cm. Grijs, zonder deklaag. Vondstnr. 28.3218be.
124. Bolvormige lamp waarvan het oor ontbreekt. Op de bodem lijkt vaag een
standring waarneembaar.
H 3,2 cm. Gladwandig wit, zonder deklaag. Vondstnr. 28.3471du.
125. Complete bolvormige lamp met een langgerekt, doorboord oor. Het oor
is afzonderlijk aan de lamp vastgemaakt. De bodem wordt gevormd door een
voorzichtige standring.
L 7,3 cm, B 5,4 cm, H 2,8 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 31.3538e.
126. Bolvormige lamp met oor. De bodem bevat een standring. De helft van de
lamp en een deel van het oor ontbreken.
L 6,5 cm, H 3,1 cm. Gladwandig bruingeel, zonder deklaag. Vondstnr. 38.4285b.
127. Bolvormige lamp met een langgerekt, doorboord oor dat laag aangezet
is. Het lamplichaam loopt wat taps toe naar boven. De bodem bestaat uit een
standring. De opening aan de bovenkant is voorzien van een kleine schuin
opstaande rand.
L 7,3 cm, B 6,1 cm, H 3,3 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 56.5792bf.
128. Fragment van een bolvormige lamp waarvan de wand niet ver boven de
bodem omknikt. Vlak boven deze knik bevinden zich twee groeven in de wand
en de aanzet van het oor. De bodem is voorzien van een standplaat. In het midden
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van de bodem bevindt zich een cirkelvormige verdikking.
Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 69.6565bs.
129. Bolvormige lamp waarvan het oor is afgebroken. De bodem heeft een
standring.
L 5,4 cm, B 5,4 cm, H 2,7 cm. Gladwandig wit, zonder deklaag. Vondstnr.
77.8190 bf.
130. Complete bolvormige lamp met langgerekt, doorboord oor dat hoog op de
schouder is aangezet. De bodem bevat binnenin een verdikking. De lamp heeft
een standplaat.
L 7,4 cm, B 5,8 cm, H 2,5 cm. Nijmeegs-Holdeurns (ruw) oranje, zonder
deklaag. Vondstnr. 106.8461b.
131. Bolvormige lamp met een langgerekt, doorboord oor. Aan de binnenzijde
zijn duidelijk draairingen op de bodem zichtbaar. De bodem bevat een standring.
L 8,5 cm, B 6,2 cm, H 3,0 cm. Gladwandig wit, zonder deklaag. Vondstnr.
83.8755b.
132. Bolvormige lamp met een slordig gevormd, ovaal doorboord oor. Om
de opening van de lamp zit een kleine, lipvormige rand. De bodem heeft een
standring. Een klein deel van de wand ontbreekt.
L 8,2 cm, B 6,7 cm, H 4,3 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 90.9260be.
133. Bolvormige lamp met een vlakke bodem. Het kleine oor is opmerkelijk
genoeg niet horizontaal maar verticaal doorboord.
L 8,0 cm, H 3,8 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, waarschijnlijk zonder deklaag.
Donker gevlekt. Vondstnr. 114.9449b.
134. Lage bolvormige lamp met een klein doorboord oor. De bodem bestaat uit
een standplaat.
L 6,8 cm, B 6,0 cm, H 2,2 cm. Nijmeegs-Holdeurns (ruw) oranje, zonder
deklaag. Vondstnr. 57.5981.
Loeschcke XIII?
135. Fragment van een bolvormige lamp, of mogelijk een kleine bekertje. Er is
geen oor of ooraanzet bewaard. Op de bodem lijkt een grove standring te zijn
aangebracht. De opening heeft een lipvormige rand.
L 6,7 cm, H 3,7 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
68.6537ba.
Overige vormen
Dressel 7 variant (wandlamp)
136. Tuitfragment van een kleine wandlamp met een ronde tuit. Vlak boven het
lontgat is een klein driehoekig luchtgat ingesneden.
L 2,0 cm, B 1,5 cm, H 1,5 cm (alleen tuit). (Nijmeegs-Holdeurns?) oranje,
zonder deklaag. Vondstnr. 33.4047bn.
137. Wandlamp met oorspronkelijk een tweedelig oor. De achterkant van de
lamp is afgeplat, waardoor het lamplichaam een ovale vorm heeft. De spiegel
is hartvormig en bevat in het midden het vulgat. In de driehoekige tuit is een
langgerekt smal luchtgat uitgesneden. Het afgeronde tuituiteinde bevat aan
weerszijden van het lontgat een knopvormig uitsteeksel. De tuit steekt iets
omhoog.
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L 6,2 cm, B 3,8 cm, H 1,6 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 39.4550bj.
138. Fragment van een wandlamp met een lange tuit met rond uiteinde. De
spiegel en achterzijde ontbreken. Op de overgang van schouder naar tuit zit
een klein driehoekig luchtgat. Links op de schouder zit een verdikking, wat het
restant van een schouderknop zou kunnen zijn. De tuit steekt iets omhoog.
H 2,4 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 94.6994 bhv.
139. Wandlamp met een afgeplatte, iets omhoog staande achterkant. Een deel
van de linkerkant en van de achterzijde ontbreekt, evenals vermoedelijk het oor.
De tuit is lang en het uiteinde ervan is afgerond. De spiegel ligt iets verdiept
en wordt omgeven door een brede schouderrand. In het midden van de spiegel
bevindt zich het vulgat en bij het begin van de tuit een smal ingesneden luchtgat.
H 1,5 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 98.7252bc.
140. Fragmenten van een wandlamp met een langgerekte tuit met rond uiteinde.
Bij het begin van de tuit is een smal luchtgat ingesneden. De bodem van deze
lamp heeft een verdikking aan de binnenzijde. De tuit staat iets omhoog.
Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 98.7252bd.
141. Wandlamp met een langgerekte ronde tuit. Bij het begin van de tuit bevindt
zich een rechthoekig luchtgat en in het midden van de spiegel een vulgat. De
bodem is enigszins hol. De lamp had een dwarsstaand oor, waarvan alleen de
aanzet nog over is. De tuit staat iets omhoog.
L 5,9 cm, B 4,1 cm, H 2,0 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Brandsporen op de tuit. Vondstnr. 78.8089b.
142. Wandlamp met een langgerekte ronde tuit en een rond lichaam. Het oor
is afgebroken. De ingeslagen spiegel wordt omgeven door een schouderring in
reliëf. Bij dit exemplaar ontbreekt een luchtgat.
B 4,3 cm, H 2,0 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
115.9461bf.
Ringlampen
143. Fragment van een holle ringlamp, bijna trapeziumvormig in doorsnee. De
naden zijn verdikt. Het fragment is afgebroken op de opening van een tuit aan de
bovenzijde.
B 3,0 cm, H 2,8 cm. Nijmeegs-Holdeurns (fijn) oranje, zonder deklaag. Vondstnr.
34.3528eg.
144. Fragment van een van de tuiten van een ringlamp. De tuit is relatief klein,
heeft een rond uiteinde en in het midden bevindt zich het lontgat. Een klein deel
van de aansluitende holle ring is bewaard. Vermoedelijk had het ringvormige
lamplichaam oorspronkelijk een diameter van ongeveer 24 cm (van buitenzijde
tot buitenzijde).
L 2,2 cm, B 3,2 cm, H 2,4 cm (alleen tuit).
Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag. Vondstnr. 93.6678bh.
Par.: Dit exemplaar is te vergelijken met een stuk uit Vindonissa (Leibundgut
1977,45, Kat. 861, Taf. 11), al wijkt de tuitvorm af.
145. Twee fragmenten van een ringlamp, vrij rechthoekig in doorsnee. Aan de
bovenzijde van een van de fragmenten bevindt zich het restant van een hoge
ronde tuit met de opening naar boven. Op enige afstand daarvan is de onderzijde
van een bakje of schaaltje bewaard gebleven, dat op deze plaats bovenop de lamp
bevestigd was. Over de bovenkant van de ring lopen twee groeven.
B 2,1 cm, H 2,4 cm (afmetingen van de ring). Techniek a. Deels verbrand.
Vondstnr. 62.7964ba en 62.8067bt samengevoegd.
Par.: Er zijn geen goede parallellen voor dit exemplaar gevonden. Verwant is
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een compleet stuk uit Mainz, dat een beugelvormige opbouw heeft en op vier
plaatsen als decoratie een godenbuste draagt (Kirsch 2002, 141, Kat. 445, Taf.
24).
Bijzondere lampen
146. Onderzijde van het figuratieve deel van een statuettelamp. Herkenbaar zijn
de benen van een mannelijk figuur, gekleed in een lendendoek.
Onbekend. Verbrand. Vondstnr. 46.5186b.
Par.: Dit stuk vertoont veel overeenkomsten met een nagenoeg compleet
exemplaar uit Remagen (zie Loeschcke 1919, 343 (155), Abb. 23.1). Zie ook
Evelein 1928, 57-58, nr. 1, met pl. XV, 1, voor een dergelijk stuk uit Nijmegen,
met een bijbehorende firmalamp.
147. Bovenzijde van het figuratieve deel van een statuettelamp. Herkenbaar is
een grof gestileerd hoofd met een afgeplatte kruin, waarop waarschijnlijk een
achtvormige lamp of een firmalamp bevestigd is geweest. Op de rugzijde van
de torso lijkt een soort capuchon afgebeeld, maar vermoedelijk is dit een soort
draagconstructie van riemen of touwen, die bevestigd was aan een tweede, voor
de buik gedragen lamp. De firmalamp cat.nr. 67 zal deel hebben uitgemaakt van
een statuettelamp van dit type, mogelijk zelfs van dit exemplaar.
L 8,0 cm, B 5,5 cm, H 2,5 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 67.7901b.
Par.: Dit stuk vertoont veel overeenkomsten met een vrij compleet exemplaar uit
Bonn (zie Loeschcke 1919, 343 (155), Abb. 23.2).
148. Verschillende fragmenten van een halvemaanvormige lamp met twee tuiten.
De ruimte tussen de twee tuiten is niet open, maar wordt opgevuld door een
grondplaat. De bovenkant van de rand bevat een groef. Het oor is afgebroken, de
aanzet is bewaard.
L 13,5 cm, B 17,1 cm, H 3,6 cm. Nijmeegs-Holdeurns oranje, zonder deklaag.
Vondstnr. 77.8151bk en 77.8133b samengevoegd.
149. Randfragment van een lamp of een bakje. De rand staat vrij hoog op ten
opzichte van de vermeende spiegel. Er is nauwelijks een schouder. Het profiel
vertoont overeenkomsten met die van vroege zogenaamde Tiegellampen, zoals
bekend van de Magdalensberg.88 Deze stukken worden in de vroeg-Augusteïsche
periode gedateerd. Er is echter niet voldoende van het object in kwestie bewaard
gebleven om het met zekerheid als zodanig te determineren.
Beige, zonder deklaag. Verbrand. Vondstnr. 107.8244z.
150. Bakje of lamp met rechte wand. Mogelijk is dit een variant op de
schaalvormige open lamp.
Handgevormd, zonder deklaag. Vondstnr. 107.3357ja.

88 Farka 1977, 23-32 (Tiegellampen I & III).

