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Een kan met problemen
J. E. Bogaers
Tot de collectie van Museum Hertogsgemaal, dat gelegen is aan de Rosrnalensedijk
te ’s-Hertogenbosch-Ge wande, behoort een
Romeinse kan van een geelkoperlegering,
die om velerlei redenen hoogst merkwaardig
mag worden genoemd (afb. 1). Zeer waar
schijnlijk is ze in 1984 gevonden in het Gel
derse rivierengebied, en wel te IJzendoorn
in de gemeente Echteld, naar verluidt bij
graafwerkzaamheden in de uiterwaard van
de Waal, naast een zanddonk, aan de rand
van een baggergat, onder de grondwater-

7. Bronzen kan uit Echield-Lhencloom; grootste
hoogte: 19 cm. Foto M. van Beers.
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spiegel'. Het stuk vertoont geen spoor van
oxydatie of patina, maar heeft over de gehe
le oppervlakte een doffe glans („rivierpatina” of „Moorpatina”); dit wijst erop dat het
lange tijd in water, althans in een vochtige
omgeving, heeft gelegen.
De kan, in het Latijn urceus genaamd2, heeft
een gewicht van 726,7 gram en een inhoud
van ongeveer 0,8 liter. Ze is samengesteld
uit vier delen, die afzonderlijk zijn gegoten:
de voet, de buik, de hals en het oor. De
hoogte is 17,7 cm (inclusief het boveneinde
van het oor: 19 cm). De buik heeft een dia
meter van maximaal 10,5 cm; de middellijn
van de monding is aan de bovenkant, bui
tenwerks gemeten, 7,7 cm groot. Op de
schouder - de overgang van de buik naar de
hals - is een groef te zien, en vlak boven de
voet, aan de onderzijde van de buik, bevindt
zich een richel. Deze groef en richel geven
de plaatsen aan waar de drie belangrijkste
delen van de kan met elkaar zijn verbonden;
in de thans aan elkaar aansluitende randen
daarvan zijn waarschijnlijk op de draaibank
groeven en lijsten aangebracht, die vervol
gens op elkaar zijn geklemd-1. Aan de onder
zijde van de bodem zijn - bij wijze van de
coratie? - rondom het verhoogde centerpunt
zes cirkelvormige groeven uitgedraaid4.
De buik vertoont tal van butsen en is hier en
daar lek. Bovendien is hij herhaaldelijk ge
repareerd. Daarbij is telkens - ongetwijfeld
over een gat heen - een stukje brons gesol
deerd, tweemaal verrassenderwijs in de
vorm van een blaadje met steel (afb. 1,
links). Rechts van de beneden op het oor afgebeelde vrouw is ter reparatie een reepje
brons bevestigd (afb. 2); vergelijk voor iets
dergelijks afb. 1, midden onder. Vlak boven
de bodem is op een tweetal plaatsen soldeer
sel te zien, dat zeker ook in een later stadi
um is aangebracht.
Opvallend is verder dat het S-vormige oor
niet alleen aan de bovenkant weinig fraai
aansluit aan de rand van de monding, maar
dat het ook zeer slordig en ongetwijfeld pas

2. Detailopname van het met reliëf versierde oor.
Foto M. van Beers.

secundair met soldeer aan de kan is beves
tigd. De rand van de monding is - om welke
reden dan ook - aan de buitenkant enige ma
len verticaal ingesneden (afb. 3, links bo
ven); vier van de daardoor ontstane groefjes
worden gedeeltelijk bedekt door een van de
twee sterk gestileerde vogelkoppen met lan
ge snavels die langs de opening van de kan
zijn gelegen en waarin het oor aan de bo
venzijde uitloopt5.
Wanneer men het oor meerekent, dan be
hoort het stuk uit Echteld-IJzendoorn tot het
type Den Boesterd 277fi, dat een trechtervor
mige monding heeft met een opstaande
rand, en een met reliëf versierd, S-vormig
oor, maar het is de vraag of onze kan oor
spronkelijk wel voorzien is geweest van een
(ander, primair?) oor.
Tussen de reeds vermelde vogelkoppen is
aan de bovenzijde van het oor een kelk van
bladeren te zien, waarvan het middelste om
hoog is gebogen en als duimsteun dienst kan
doen, en twee andere, aan weerszijden daar
van, als voluten op de vogelkoppen liggen
(afb, 3). Aan de onderkant is de bladerkelk

begrensd door twee horizontale lijsten
(afb. 2).
Het reliëf toont vervolgens een naar links
gerichte en op een grondlijn gezeten grif
fioen, het fabeldier, dat een combinatie is
van twee koningen onder de dieren: het
heeft het lichaam van een gevleugelde
leeuw en is bekroond met een adelaarskop.
Deze afbeelding kan enkel als ornament zijn
bedoeld, maar het is ook mogelijk dat de
griffioen hier dienst doet als symbool van de
waakzaamheid of als apotropaeisch middel,
tot afwering van onheil7.
Daaronder bevinden zich twee raadselachti
ge, kruiselings over elkaar gelegde voorwer
pen. Het benedenste lijkt wel een juk, maar
het zou ook een boog (zonder pees) kunnen
voorstellen. Daarover ligt misschien de punt
van een lans of speer.
Het onderste deel van het oor was waar
schijnlijk versierd met een bladmotief, maar
daarvan zijn alleen links en rechts boven
nog enige gebogen groefjes waarneembaar.
Daartussenin is het vlak gevuld met een wel
zeer opmerkelijke vrouwenfiguur. Deze is
gekleed in een lang gewaad met klokrok,
dat tot vlak boven de voeten neervalt en met
een ceintuur is opgeschort. Ze draagt geen

3. B o v e n a a n zic h t m e t in scrip tie in p u n ts c h r ift;
groo tste d iam eter van de m onding: 7,7 cm. Foto
M. van Beers.
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hoofddeksel en is verder gehuld in een kort
schoudermanteltje of pelerientje. In de lin
kerhand (rechts) lijkt ze een snaarinstrument
vast te houden; als dit juist is, dan kan het
benedenwaarts gerichte voorwerp dat ze in
de rechterhand (links) heeft, moeilijk iets
anders zijn dan een citerpen of plectrum, en
is het muziekinstrument een citer. Tot slot
dient nog vermeld te worden dat de vrouw
gevleugeld is; boven haar rechterschouder
(links) is duidelijk een vleugel te zien.
Het schoudermanteltje is wellicht het meest
verrassende element. Zoiets is uit de klassie
ke oudheid tot nu toe alleen bekend van de
klederdracht van de „Zeeuwse” godin Nehalennia8. Op grond daarvan mag men wel
vermoeden dat het pelerientje deel heeft uit
gemaakt van de traditionele kleding van in
heemse vrouwen in Romeins Zeeland of in
het mondingsgebied van de Rijn en de
Schelde in de provincies Gallia Belgica en
Germania Inferior9.
De afgebeelde vrouw lijkt een gevleugelde
overwinningsgodin of Victoria te zijn, die
gekleed is in een dracht die in de Romeinse
tijd in onze streken heeft thuisgehoord10. De
kan - of in ieder geval het secundair aange
zette oor - moet dan ook wel in Belgisch
Gallië of in Neder-Germanië zijn vervaar
digd, vermoedelijk in de tweede of derde
eeuw na ChrJ1
Een tweetal inscripties brengt ons in contact
met voormalige eigenaren van het intrige
rende stuk vaatwerk uit Uzendoorn. Deze
opschriften bestaan min of meer uit kapita
len, die zijn samengesteld uit ingeslagen
puntjes.
a. Het meest opvallend is de tekst die op een
heel vreemde plaats is aangebracht, name-
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4. Twee inscripties in puntschrift; a: aan de bin
nenkant van de m onding , b: aan de buitenzijde
onder de rand . Tek. E. J. Ponten .

114

lijk aan de binnenzijde van de monding, on
der de rand (afb. 3 en 4a; de hoogte van de
letters varieert van 3,5 tot 4,5 mm): c r e s c e n t i s v e x(illarii) = van de vaandeldrager
Crescens. Het woord vexillarius heeft hier
zeer waarschijnlijk betrekking op de vaan
deldrager van een Romeinse ruiterafdeling;
deze laatste heeft vermoedelijk deel uitge
maakt van de hulptroepen (auxilia)'2.
b. De tweede inscriptie is veel moeilijker te
zien; deze bevindt zich vlak onder de rand,
aan de buitenzijde van de monding13. De let
ters zijn 3 tot 7,5 mm hoog en de tekst (afb.
4b) l u i d t : > (centuriae) s e c v n ( ¿ / / [ s e c v n
(dianï), S E C V N (d /« /) of een dergelijke bij
naam of cognomen ]) c o n s t a n t i s = van
Constans, behorende tot de centuria onder
commando van (de centurio) Secundus (Secundianus of Secundinus enz.). Deze Con
stans is infanterist geweest in een centuria
(ter grootte van ongeveer tachtig man),
waarschijnlijk de kleinste tactische eenheid
van een cohors auxiliar ia , een afdeling
hulptroepen die een nominale sterkte had
van vijfhonderd of duizend man.
Namen als Crescens, Secun(dus enz.) en
Constans zijn uit het hele Romeinse rijk be
kend14 en kunnen in ons geval weinig zeg
gen over de herkomst van de zo genoemde
militairen.
Wanneer men let op de plaats van de beide
inscripties, dan is het vanzelfsprekend dat
die van de ruiter en vaandeldrager Crescens
secundair moet zijn. Nadat de kan eigendom
was geweest van de infanterist Constans, is
ze - om welke reden dan ook - in het bezit
gekomen van Crescens, die daarvan onmis
kenbaar blijk heeft gegeven.
Het is heel goed mogelijk dat Constans en
Crescens gediend hebben in dezelfde afde
ling hulptroepen. Deze moet dan een cohors
auxiliaría eq ui tata, zijn geweest ter sterkte
van ongeveer vijfhonderd (quingenarid) of
duizend (milliaria.) man, waarvan niet alleen
infanteristen, maar ook respectievelijk ca.
120 of 240 ruiters (equites) deel hebben uit
gemaakt15.
Overigens blijft het de vraag, waar en in
welk castellum deze cohors in onze streken
gestationeerd is geweest. De uiterwaard aan
de noordelijke oever van de Waal te Ech-

teld-IJzendoom kan daarvoor bezwaarlijk in
aanmerking komen. Eerder zal men moeten
denken aan een der castella van de Nedergermaanse limes, aan de zuidelijke oever
van de Rijn in de Neder-Betuwe16.
Noten
1 Naar mededelingen van A. J, C. E. Verhagen
( ’s-Hertogenbosch-Em pel), conservator van
Museum Hertogsgemaal, die de schrijver ook
gaarne de gelegenheid heeft geboden om de
kan te bestuderen en te publiceren.
2 Hilgers 1969, p. 83-84 (met afb. 77) en 299300, nr. 378; dergelijke kannen o f kruiken
zijn vooral gebruikt voor het uitgieten van
wijn en water.
3 Mutz 1972, p. 45-47.
4 Vgl. Mutz 1972, p. 24-25.
5 Op de vogelkoppen bevinden zich nog sporen
van een grotendeels weggesleten versiering.
6 Den Boesterd 1956, p. 77-78 en pl. XII: nr,
277. Vgl. idem, p. 77 en pl. XII: nr. 276;
Radnóti 1938, p. 159-162 en Taf. XIV, 77.
7 Vgl. K. Z iegler in: RE VII (1912), 19021929, s.v. Gryps, vooral 1924 e.v.
8 Zie de afbeeldingen in H ondius-Crone 1955
en Deae Neh.
9 Vgl. Hondius-Crone 1955, p. 102; P. Stuart
in: Deae Neh., p. 26 en 28; W ild 1968, p.
214-216, en 1985, p. 404-405.
10 In verband hiermee is het opmerkelijk dat tot
de vondsten uit het D om burgse heiligdom
van Nehalennia ook fragmenten behoren van
twee beelden van V ictoria in „ k lassie k e ”
trant; vgl. Hondius-Crone 1955, p. 76-79 en
110-111. Zie over een waarschijnlijk inheem
se Victoria in een inscriptie (CIL XIII 8252)
op een altaar uit Keulen: Stolte 1986,635.
11 Vgl. Radnóti 1938, p. 160-162; Den Boesterd
1956, p. 77, nr. 276, en p. 78, nr. 277; CahenDelhaye 1970, p. 129-131 (type C en D).
12 Vgl. A. N eum ann in: RE V III A (1958),
2439-2442, s.v. vexillarius.
13 De ontdekking is te danken aan A. J. C. E.
Verhagen.
14 Vgl. Kajanto 1965, p. 234, 258 en 292; Alföldy 1969, p. 180, 181 en 290-292; Mócsy e.a.
1983, p. 8 7 ,9 2 en 258.
15 Vgl. Johnson en Baatz 1987, p. 34-36.
16 Met dank aan A. Koster, w etenschappelijk
m edew erker bij het Provinciaal M useum
G. M. Kam, N ijm egen, voor tech n isch e en
wetenschappelijke adviezen die in dit artikel
verwerkt zijn.
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