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Ajb. 1. Overzichtstekening van het westelijke gedeelte van de Romeinse legioensvestingen en het
kampdorp op de Hunerberg bij Nijmegen. Schaal 1 : 4 000. Tek. E J Ponten.
1-5: verdedigingsgrachten nit periode 1-5. 6: westelijk gedeelte van de hoofdstraat t>an de stenen
legioensvesting (periode 5). 7; houten poort (porta principalis sinistra) van de Augusteïsche
legerplaats (periode 1). 8: grote palissade met bij de noordoostelijke hoek een waarschijnlijk
Augusteïsch gebouw. 9: Woning van een hoge officier uit periode 1? 10: ajvoergreppels langs de
hoofdstraat van periode 1. 11: sporen van twee blokken van zes Augusteïsche barakken
(centuriae). 12: stenen gebouw, mansio of magazijn? 13: laat-Flavisch stenen gebouw, met ten
noorden en ten westen daarvan resten van het grafveld CC. 14: werkplaats van een bronsgieter.
15: in 1982 opgegraven hypocaust met oudere nederzettingssporen. 16: afvoergreppels van
periode 4 (?) en 5 op het terrein van Berg en Dalseweg 123. A -C : stenen rioleringen. X:gracht
(of afvoergreppel) van een verder onbekend kamp uit de tijd tussen periode 1 en 4.

INLEIDING

Het begin van de bouw van de appartementen van de VOF Centuriae H of achter het
schoolgebouw van het voormalige Canisiuscollege markeerde het einde van een reeks
opgravingen die sinds 1987 in deze omgeving zijn verricht vanwege de Katholieke
Universiteit Nijmegen.1
H et onderzoek richtte zich op drie verschillende zaken:
1. Een ca. 42 ha grote legerbasis uit de tijd van keizer Augustus. Dit kamp heeft een
rol gespeeld bij de eerste occupatie van het Beneden-Rijngebied door de Romeinen
in het tweede decennium voor Chr. Het onderzoek sluit aan bij grote opgravingsprojecten in Duitsland (Haltern, Oberaden, Marktbreit en Dangstetten) en kan op
internationale belangstelling rekenen. De bouw van deze vesting markeert het begin
van de geschreven geschiedenis in Nederland. In de jaren 1994-1996 konden een
gedeelte van de westelijke verdedigingswerken en een aansluitend blok van manschapsbarakken (centuriae) worden opgegraven. Aan deze laatste ondeent de Centuriae
H of zijn naam.
2. De resten van het aan het begin van de 20ste eeuw reeds grotendeels opgegraven
grafveld CC, dat voornamehjk in gebruik is geweest in het midden van de 1ste eeuw
na Chr. Deze maakten deel uit van een veel grotere begraafplaats die heeft gelegen in
het gebied van de tegenwoordige Museum Kamstraat. Het onderzoek in 1995 en
1996 heeft laten zien dat dit reeds zeer grondig was leeggegraven aan het begin van
de 20ste eeuw. Wat er nog was overgebleven, was voldoende om een indruk te krij
gen van de voormalige rijkdom van de begraafplaats, een aantal nieuwe grafvormen
te leren kennen en de zuidelijke begrenzing vast te stellen.
3. De burgerlijke nederzetting of canabae bij de legerplaats van het 10de legioen uit
het einde van de 1ste eeuw na Chr. Dergelijke nederzettingen, waar activiteiten wer
den ontplooid ter verzorging van de troepen, zijn tot nu toe betrekkelijk slecht
bekend. De nederzetting illustreert de belangrijke rol die het Romeinse leger speel
de bij de economische en culturele ontwikkeling van de grensprovincies. Aan het
einde van de 1ste eeuw na Chr. was de legioensvesting op de Hunerberg met de daar
bij behorende canabae ongetwijfeld het grootste bevolkingscentrum in Nederland.

DE GROTE AUGUSTEISCHE LEGERPLAATS

Grachten en verdedigingswerken
De door Holwerda in 1918 ontdekte houten poort (bijlage 1,60) van dit kamp, dat in
het jaar 12 voor Chr. of eerder kan zijn gebouwd, kon in 1992 en 1993 opnieuw wor
den onderzocht. In aansluiting hierop is in de afgelopen jaren zowel aan de noorde
lijke zijde als aan de zuidelijke zijde van dit gebouw een aantal torens (bijlage I, 6163) vastgesteld. In 1994 zijn bovendien nog twee paalkuilen ontdekt van wat hier
voorlopig wel de zuidelijkste toren zal blijven (bijlage 1,65). Deze kon in 1996 geheel
worden onderzocht. D oor deze ontdekkingen kennen we het verloop van de weste
lijke verdedigingswal van het Augusteïsche kamp nu over een lengte van meer dan
250 m.Van de wal zelfwaren geen sporen bewaard gebleven. Deze is blijkbaar zeer
licht gefundeerd geweest.
De legerplaats moet voorzien zijn geweest van twee grachten (afb. 2). Aanwijzingen
voor het bestaan hiervan waren in 1931 al verkregen bij de bouw van het gymnas
tieklokaal van het Canisiuscollege en vormden toen - ten onrechte - aanleiding tot
speculaties over de periodisering van de Nijmeegse legioensvesting.2 Op verschillen
de andere plaatsen konden ze aan de westelijke zijde van de legerplaats worden vast
gesteld, bij de aanleg van de riolering in de Berg en Dalseweg, in de Heydenrijckstraat
en bij een verkenning van het huidige opgravingsterrein in 1992 op de plaats van
Pater Leydekkersstraat.

A ß. 2. Gezicht op de twee westelijke grachten van de Augusteïsche legerplaats op de Hunerberg
aan de rand van het grafveld CC. Opname uit het zuidoosten. Foto H. van de Sluis.
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In 1995 was het mogelijk om beide grachten over grotere lengte in een vlak bloot
te leggen (afb. 2). Hierdoor is duidelijk geworden dat er geen bijzondere voorzienin
gen waren getroffen ter bescherming van de poort. Deze was toegankelijk over een
bij het graven van de grachten uitgespaarde dam.Tijdens de opgraving is een moment
gedacht dat de buitenste gracht ten noorden van bijlage 1,133 naar het westen boog.
De hier geconstateerde verkleuring bleek bij nader onderzoek te bestaan uit een aan
eenschakeling van kuilen.
In 1996 kon in aansluiting op een eerder ontdekte toren (bijlage I, 65) voor de eer
ste maal een profiel worden aangelegd door de verdedigingswal en de beide daarvoorgelegen grachten, waardoor een overzicht werd verkregen over het geheel van de
verdedigingswerken aan de westelijke zijde van de vesting (afb. 3). Dit liet zien dat
men bij de bouw van het kamp gebruik heeft gemaakt van de voordelen die het ter
rein bood. De wal was op een kleine hoogte gebouwd, de beide grachten waren
onderaan een lichte glooiing uitgegraven.
De grachten vertoonden het gebruikelijke V-vormige profiel en waren 2.70 m en
ca. 5 m breed. De diepte bedroeg 1 m en 1.90 m. De binnenste gracht was het breedst.
Deze was voor de helft vergraven bij de aanleg van het gebouw van het Canisiuscollege.Toch kon de oostelijke kant nog uitvoerig worden bestudeerd. Hier kon wor
den vastgesteld dat de gracht een keer moet zijn opgeschoond. In het profiel teken
den zich langs de rand een aantal zandige, min of meer horizontale banen van de oud
ste vulling af. Deze werden doorbroken door een schuin naar beneden lopende

Afb. 3. Profiel door de verdedigingswerken van de Augusteïsche legerplaats. Van links naar rechts
zijn zichtbaar: de paalkuilen van een toren (1), de binnenste gracht (2), die half wordt verstoord
door een moderne fundering, en de buitenste gracht (3). Opname vanuit het noordoosten.
Foto H. van de Sluis.
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donkere band, die mag worden geïnterpreteerd als de bekleding van het talud van de
gracht in een jongere fase. Dergelijke duidelijke aanwijzingen voor een relatief lang
gebruik van de vestingwerken van periode I waren tot nu toe niet waargenomen.
Bij de aanleg van het profiel was - zoals reeds gezegd - rekening gehouden met de
positie van de reeds in 1994 ontdekte toren bijlage I, 165. Deze kon nu geheel wor
den vrijgelegd. De toren was bijna vierkant {3.00 x 3.25 m = 10x11 voet) en bestond
uit vier grote palen, waarvan de paalkuilen zich in het opgravingsvlak als bruine ver
kleuringen aftekenden. Deze waren ongeveer een nieter in het vierkant. De diepte
bedroeg maximaal nog 80 cm. In de doorsneden waren de palen te herkennen aan
hun grijze kleur. Zoals gebruikelijk was de palen vastgezet met grote kiezels. De zuid
oostelijke paalkuil viel op door de grote hoeveelheid veldkeien die in de zuidelijke
helft van de kuil waren opgestapeld.
De grachten werden overdekt door resten van het Flavische kampdorp. Er werden
evenals in de vorige jaren slechts weinig vondsten uit de grachten geborgen die op een
gebruik ten tijde van keizer Augustus (27 voor Clir. - 14 na Chr.) kunnen wijzen.
Vermelding verdient een munt uit Lyon (afb. 5, 6), die werd geslagen in de periode
tussen 40 en 27 voor Chr.3 Deze is gevonden in de punt van de buitenste gracht,
maar kan op zichzelf nauwelijks een argument vormen voor de datering van de leger
plaats.
Manschapsbamkken

De grote ontdekking van de opgravingscampagne in 1994 was de vondst van twee
blokken manschapsbarakken (bijlage 1,101-105 en 106-109), die de structuur van een
legioen weerspiegelen en voor het eerst een stevig houvast geven voor een recon
structie van de indeling van de Augusteïsche legerplaats.
Een Romeins legioen had een sterkte van 5.000-6.000 man en was onderverdeeld
in 10 afdelingen, cohortes genaamd, die elk uit zes centuriae bestonden. De naam
centuria geeft aan dat dit soort afdelingen oorspronkelijk uit honderd man moet heb
ben bestaan. De nominale sterkte bedroeg echter weinig meer dan 80 man en de wer
kelijke sterkte kan nog aanzienlijk lager uitgevallen zijn.
Te velde werd het Romeinse leger ondergebracht in tenten. Beschrijvingen van der
gelijke kampen zijn bewaard gebleven van de Griekse auteur Polybius uit de 2de
eeuw voor Chr. en in een anoniem handboek met de titel De muniüone castrorum
(‘Over het aanleggen van een versterkt kamp’) dat wel ten onrechte is gesteld op
naam van de landmeter Hyginus.4 De datering van deze handleiding is omstreden en
wordt geplaatst aan het einde van de 1ste eeuw of in de 2de eeuw. 5
Uit deze geschriften blijkt dat de tenten (papiliones) van een centuria in een rij wer
den opgesteld, waarbij acht tenten voor de soldaten waren bestemd en de plaats van
twee tenten werd gereserveerd voor de officier, de centurio.Verder was er ruimte afge
bakend voor het bewaren van de wapens (anna) en het onderbrengen van de lastdie
ren (iumenta).Tussen de rijen tenten waren wegen uitgespaard voor het verkeer en als
leefruimte. Deze ruimte stond bekend als het spatium conversantibus.
In de keizertijd zijn permanente kampen (castra stativa of hiberna) ontstaan die van
duurzamer materiaal, hout of steen, werden gebouwd. Hierin bevonden zich langge
10

rekte kazernes voor de manschappen, die aan een van de beide uiteinden waren voor
zien van een groot woonhuis voor de cmfwr/o.Vaak werden twee barakken met de rug
gen tegen elkaar gelegd en in een gebouw verenigd. Barakken waren ruimer en aan
zienlijk langer dan rijen tenten.
Een manschapsbarak werd naar de erin gelegerde eenheid centuria genoemd.6
Moderne archeologen gebruiken voor de verschillende onderdelen ervan term en die
zijn ontleend aan de beschrijving van het tentenkamp door Pseudo-Hyginus en noe
men dus het woongedeelte papilio (tent) en de ervoor gelegen opbergruimte arma
(wapenkamer). O f een Rom ein dit begrepen zou hebben, lijkt twijfelachtig.
Er is weinig fantasie voor nodig om in de reeks gebouwen bijlage I, 101-105 de
officierswoningen van vijf centuriae te zien en hieraan in het Patersbos aan de oost
kant van de opgraving een zesde gebouw toe te voegen. Op die manier kunnen we
een blok van zes centuria-barakken van een cohors reconstrueren, dat volgens een
gebruikelijk schema is opgebouwd, twee dubbele barakken (bijlage I, 102+103 en
104+105) in het midden en langs de randen twee enkele (bijlage I, 101 en de naast
105 nog op te graven barak).
Een dergehjke reeks barakken ligt iets verder naar het noorden, gedeeltelijk overdekt
en verstoord door gebouwen en kuilen uit de Flavische tijd (bijlage I, 106-110).
Tussen de beide blokken was een straat vrijgehouden met een breedte van 18 m
(= 60 voet).
De centuriowoningen waren alle ca. 9 x 9 m (= 30 x 30 voet) groot en betrekke lijk gecomphceerd van indeling. Sommige waren aan de straatzijde voorzien van een
tegen de buitenwand gelegen diepe kuil, waarin men wel een zinkput van een latri
ne mag zien (bijlage I, 103 en 105). Deze kuilen lijken een vaste plaats te hebben
gehad. Waarschijnlijk mogen we dus ook de kuil in het huis bijlage I, 104 met een
privaat in verband brengen.
In Nederland zijn latrines uit een aantal Romeinse castella uit latere tijd bekend.
Sommige daarvan hebben gedetailleerde gegevens opgeleverd betreffende het menu
van de hier gestationeerde officieren. Manschappen maakten gebruik van grote
gemeenschappelijke toiletten. Uit een van de Nijmeegse latrinekuilen kwamen scher
ven te voorschijn, waaruit zich grote gedeelten van Augusteïsche potten heten
reconstrueren, o.a. van een kookpot van terra nigra-achtig aardewerk en van een zeld
zame beker van terra rubra op hoge voet.7
Achter de officierswoning het zich in enkele gevallen een grote ruimte zonder bin
nenwanden onderscheiden (bijlage I, 102-103). Hierbij dringt zich een vergelijking
op met de barakken in de grote legerplaats van Oberaden aan de Lippe (Kreis
Bergkamen, Duitsland), waar tussen de kop van de barak en de onderkomens van de
soldaten een ruimte was vrijgelaten voor latrines en waterputten en mogelijk ook
bepaalde werkzaamheden werden verricht. De ommuurde ruimte in Nijmegen zou
dus een hof geweest kunnen zijn.
Van de onderkomens van de manschappen was weinig meer te herkennen. Het
belangrijkste spoor is de gedeeltelijk dubbele tussenwand tussen de barakken bijlage
1,102-103, die over grote lengte in zuidelijke richting kon worden vervolgd, bijna tot
aan de nog altijd raadselachtige gracht X (afb. 1, x; bijlage I, 121). Hoewel er geen
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afsluitende dwarswand is gevonden, lijkt het einde van de barak hier gelegen te heb
ben. Dit betekent dat de barakken 64 m lang geweest kunnen zijn en het gehele blok
kazernes een oppervlakte van 60 x 64 m zal hebben beslagen.
De oriëntatie van de barakken is ongebruikelijk. Over het algemeen zijn dergelijke
gebouwen met hun kop naar een grote weg als de via prindpalis gericht of naar de
ringweg aan de binnenzijde van de wal, het intervallum. Dit maakt het mogelijk de
troepen snel te laten afmarcheren of de wal te bezetten. De Nijmeegse barakken zijn
aan een zijweg gelegen. Uitzonderingen op de gebruikelijke ligging zijn zeer zeld
zaam.8 In Nijmegen zou dit kunnen samenhangen met het grote formaat van de
legerplaats, dat het in de centrale gedeelten van het kamp onmogelijk maakte de
barakken op de hoofdwegen of het intervallum te oriënteren.
De ontdekking van deze barakken en de reconstructie van de rooilijnen van het
gehele blok gebouwen betekent een belangrijke stap voorwaarts in het begrip van de
plattegrond van de Augusteïsche legerplaats. Voor het eerst zijn er gebouwen opge
graven die zonder enige twijfel behoren bij de verdedigingswerken van periode 1. Het
intervallum, dat de barakken van de wal heeft gescheiden, lijkt dezelfde breedte gehad
te hebben als de straat tussen de beide blokken kazernes, namelijk 18 m.':
Er bestaat een duidelijk verband tussen de nu gevonden barakken en de gebouwen
in het centrum van het kamp. De noordelijke wand van de kazernes bijlage I, 101 —
105 ligt op dezelfde rooilijn als het grote, op het voormalige Hoge Veld gelegen huis
van een van de hoofdofficieren dat in 1975 kon worden opgegraven.10 Het tussen
liggende gebied biedt precies ruimte voor twee blokken gebouwen ter grootte van de
nu gereconstrueerde cohors-kazernes.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat deze blokken kazernes aan de oostelij
ke zijde waren begrensd door een eveneens 18 m brede straat. Men mocht verwach
ten dat aan de andere kant van deze straat opnieuw sporen van gebouwen te voor
schijn zouden komen.
De opgravingscampagne die hier in het voorjaar en de zomer van 1997 heeft plaats
gevonden, heeft slechts een gering aantal fundamentgreppels opgeleverd. Een interAfb. 4. Zilver- en bronsgeld uit de tijd van de Romeinse republiek en keizer Augustus. Schaal
2 : 1 . Foto H. van de Sluis.
1: republikeinse denarius van A. Postumius Albinus, met ingekeepte rand (serratus) en de
afbeelding van Diana op de voorzijde. De keerzijde laat een offerscène zien. Cra. 372/1,
geslagen te Rome in 81 voor Chr. 2: republikeinse denarius van Q. Cassius Longinus, met op
de keerzijde de adelaar van Juppiler. De kop op de voorzijde wordt beschouwd ah die van de
beschermgeest van het Romeinse volk, de Genius populi Romani. Cra. 428/3,geslagen te Rome
in 55 voor Chr. 3: denarius van Augustus met op de keerzijde zijn beoogde opvolgers Gaius en
Lucius, R1C 211, geslagen in de periode 2-4 na Chr. 4: quinarius uitAfrica met op de voor
zijde een schip en op de keerzijde een Victoria. Syd. 1339, 36-35 voor Chr.
5 '.gegoten Keltische munt van brons met op de voorzijde de kop van Juppiter en op de keer
zijde een ruiter; afkomstig uit het gebied van de Treveri rond Trier. Na 49 voor Chr.
Vondstnrs.: C A .1 99 7.127.09602, 128.09673, C A .1995.089.09362, C A .1997.09722
en CA. 1996.114.09375.
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A ß. 4.
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A ß. 5.
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Afb. 5. Bronzen munten (dupondii of assen) uit de tijd van keizer Augustus, deels gehalveerd.
Schaal 1 : 1 . Foto H. van de Sluis.
1: te Lyon geslagen munt met de koppen van Caesar en Octavianus, de latere keizer Augustus.
R F C 514, 38 voor Chr. 2: te Ntmes (Nemausus) geslagen munt met de koppen van Augustus
en Agrippa op de voorzijde en op de keerzijde de symbolen van de stad, een krokodil en een
palmboom. R P C 523, 16-15 voor Chr. 3: afgesleten en gehalveerde gegoten republikeinse
munt met de naamA. Ca(ecilius), geslagen te Rome. Cra. 174/1, 169-158. 4:gehalveerde
munt uit Vienna (Vienne) met de koppen van Caesar en Octavianus en op de keerzijde de ste
ven van een oorlogsschip. R P C 517, 36 voor Chr. 5-6: z.g. Copia-munten uit Lyon. Deze
verschillen slechts in details van nr. 4.
Vondstnrs. C A .1 99 7.128.09685, 127.09604, 127.09603., 127.09606, 128.09643 en
88.09315.

Afb. 6. Bronzen munten uit sporen van periode 1. Schaal 2 : 1 . Foto H. van de Sluis en M
van Beers.
1: door de muntmeester C. Plotius Rufus in 15 voor Chr. te Rome geslagen as. R1C 389.
2: gehalveerde as met het portret van keizer Augustus en de afbeelding van het altaar van
Rome en Augustus, geslagen te Lyon. R IC 230, 10-3 voor Chr.
Vondstnrs. C A .1 99 7.127.09668, CA. 1992.06724.
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pretatie van deze sporen lijkt wegens de talrijke moderne verstoringen en het kleine
opgegraven gebied nauwelijks mogelijk. Waarschijnlijk kunnen er resten van vier
gebouwen worden onderscheiden (bijlage I, 157? 158-161).
De gevonden afvalkuilen hebben echter nuttige informatie opgeleverd. Gedeeltelijk
waren deze opvallend diep (bijlage I, 162 en 163). O nder de hieruit geborgen vond
sten moet in de eerste plaats een reeks van acht munten worden vermeld, die een
zeer welkome uitbreiding betekenen van de nog altijd kleine hoeveelheid munten uit
de Augusteïsche legerplaats (vgl. afb. 4-6).Tot nu toe konden 58 munten worden ver
zameld die op grond van de stratigrafie konden worden toegewezen aan deze vroege
periode. De nieuwe munten brengen dit aantal op 66 en versterken de reeds eerder
uitgesproken mening dat het grote Augusteïsche kamp verlaten is voordat de eerste
Lyonner altaarmunten (afb. 6,2) Nijmegen konden bereiken. Deze kunnen op zijn
vroegst omstreeks 10 voor Chr. zijn geslagen. Nieuw is de aanwezigheid van een z.g.
muntmeester-as van de tresvir monetalis C. Plotius Rufus uit 15 voor Chr. (afb. 6,1).
Verder is er het mooiste aardewerkcomplex (afb. 7-8) geborgen dat tot nu toe uit
het augusteïsche kamp bekend is.” Deze bij elkaar gevonden potten bevonden zich
in het onderste gedeelte van de akkerlaag. Er werd geen grondverkleuring waargeno
men die op de aanwezigheid van een dichtgegooide kuil kon wijzen. Mogelijk moet
men ook aannemen dat het Romeinse niveau in dit gedeelte van het terrein groten
deels is verdwenen en dat hier alleen nog de onderste resten van de sporen bewaard
zijn gebleven.

Ajb. 7. De kuil bijlage I, 163 met bekers van fijn aardewerk, een terra sigillata kommetje,
kookpotten en een gladwandige witte kruik. Opname vanuit het noorden. Foto H. van de Sluis.
Ajb. S.Augusteïsch aardewerk uit de kuil bijlage I, 163. Schaal 1 : 3. Tek. R.P. Reijnen.

1; terra sigillata-schaaltje met het stempel OLVS. / a lb iv s . 2: fragmenten van een terra
sigillata-bord, 3-5: ACO-bekers van fijn oranje aardewerk. 6-7: fijne bekers met holle rand.
8: parfurnjlesje van fijn oranje aardewerk met gedeeltelijk een oranje deklaag. 9: gladwandige
witte kruik met geribbelde rand. 10-11: ruuwandige grijze kookpotten.
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Ajb. 9. Zegelsteen met de afbeelding van Apollo met
pijl en boog, gevonden in de Augusteische kuil bijlage I,
162. Schaal 4 : 1. Foto H. van de Sluis.

Tot de vondsten uit d e plek b ijla g e I, 163 behoorden o.a. drie A C O -b ek ers met de
namen a c o en HILARVS (afb. 8, 3-5) en een terra sigillata-bakje van de vorm
Conspectus 8.3.112 met het zeldzame stempel o l v s . / a l b iv s (afb. 8, 1). Evenals een
tweede stempel van de Arretijnse pottenbakker L.Tarquitius (L.TAR op een bord van
het servies I b; kuil bijlage 1,162) behoort dit stuk tot de vroegste Romeinse vondsthorizont in het gebied van de Beneden-Rijn en kan het uit de tijd stammen, waarin
de eerste legerbasis b ij Neuss werd gebouwd, het begin van het tweede decennium
voor Chr.13 Bij de A C O -b ek ers werd niet alleen aardewerk gevonden, maar ook een
aantal fragmenten van een spanzaag en een ijzeren umbo of schildknop.
De kuil bijlage 1,162 was meer dan 1.80 m diep en leverde naast het terra sigillatabord van Tarquitius nog enkele andere vermeldenswaardige vondsten op: fragmenten
van een vroege amfoor Dressel 6 van rood aardewerk en aantal ijzeren voorwerpen,
waaronder wapens en werktuigen, zoals een speerpunt, een tentharing, een beitel en
een poot van een passer. Tenslotte mag hier een ijzeren ring worden genoemd met
een steen, waarop Apollo als boogschutter staat afgebeeld (afb. 9). Deze voorstelling
roept de openingsscène van de Ilias in herinnering, waarin Apollo met zijn pijlen de
pest onder de Grieken verspreidt.
De ijzeren werktuigen zijn evenals de bovenvermelde fragmenten van een zaag
ongetwijfeld timmermansgereedschappen.
Aan de zuidkant van het terrein werden een aantal Augusteïsche sporen gesneden
door de gracht X (afb. 10), die voor het eerst in 1976 is waargenomen op het z.g.
Hoge Veld en waarvan de voortzetting in 1994 achter het Collegegebouw is gevon
den. De datering van deze gracht volgt uit de stratigrafische gegevens: enerzijds zijn
bij de aanleg sporen uit de Augusteïsche tijd vergraven, anderzijds wordt de gracht
gesneden door een kuil uit de (vroeg-)Flavische periode. Vondsten waren er tot nu
amper uit de vulling bekend. In 1997 kon een groot gedeelte van de vulling worden
gezeefd, wat een aantal scherven uit de Augusteïsche tijd heeft opgeleverd en een
Copia-munt uit de jaren 38-36 voor Chr.14
De betekenis van deze gracht is onduidelijk. Men moet zich afvragen of het hier
werkehjk gaat om een verdedigingsgracht of om een afvoergreppel.
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Inleiding
Het grafveld CC is zoals reeds gezegd - aan het begin van de 20ste eeuw door een
van de leraren van het Canisiuscollege, F.M.C. Leydekkers, opgegraven en voor die
dagen goed gedocumenteerd. Het vormde het jongste onderdeel van een veel grotere
begraafplaats aan weerszijden van de Museum Kamstraat uit globaal gesproken het
midden van de 1ste eeuw na Chr. De overige daartoe behorende terreinen, die
bekend staan als de grafvelden O, E en S, zijn grootscheeps geplunderd, met uitzon
dering van enige delen die in de jaren zeventig en tachtig door de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek konden worden onderzocht.
Een eerste verkenning van het zuidelijke gedeelte van het grafveld CC in 1992 leek
de hoop te rechtvaardigen dat bij de eerdere opgravingen wehswaar de meeste graven
waren ontdekt en leeggemaakt, maar dat er nog belangrijke sporen te vinden zouden
zijn van kringgreppels als afbakening van de verschillende monumenten, aan de hand
waarvan de structuur van de begraafplaats zou kunnen worden gereconstrueerd. Het
terrein bleek echter in 1906 en 1907 zo grondig te zijn omgespit en de vondsten
waren over het algemeen zo goed verzameld dat op de meeste plaatsen alleen uitge
spitte kuilen werden aangetroffen, die ternauwernood scherven of andere voorwer
pen bevatten. Er werden totaal nog vier ongeschonden crematiegraven ontdekt, die in

A ß. 10. Doorsnede door de gracht X . Bij het uitgraven van de punt heeft men last gehad van
de grindbanken in de ondergrond. Dit verklaard de steile zijkanten. Opname vanuit het oosten.
Foto H. van de Sluis.
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combinatie met een beperkt aantal vondsten uit verstoringen een flauwe afspiegeling
bieden van de vroegere rijkdom van dit grafveld. Deze komt vooral tot uitdrukking
in de aanwezigheid van bijzondere voorwerpen van glas en borden en kommen van
terra rubra, een Noordgallische imitatie van de in Italië en Zuid-Frankrijk geprodu
ceerde terra sigillata.
Grafvortnen

Bij de opgravingen aan het begin van de 20ste eeuw is slechts weinig aandacht
besteed aan de vorm van de graven. Uit de aantekeningen van de opgraver Leydekkers
is duidelijk dat in de meeste graven de urn met crematie zich aan het westelijke einde
bevond en dat aan de tegenoverliggende kant een kruik stond. Soms schijnen de urn
en de bijgaven in een kist te zijn geplaatst.15
De in 1995 en 1996 geborgen graven hebben geleerd dat er een voorkeur bestond
om ruwwandige kookpotten (Stuart 201 A) als urn te gebruiken; een enkele maal zijn
de verbrande beenderen ook in een z.g. kurkurn verzameld.

AJb. 1 1. Het restant van een z.g.
bustum-graf (bijlage I, 141),
waarbij de dode boven de grajkuil
is verbrand. Het zand rond de
kuil is door de imverking van het
vuur rood verbrand en bedekt met
een dikke laag houtskool, afkom
stig van de brandstapel. Opname
uit het westen. Foto M. Jansen.
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Over het algemeen was de dode verbrand op een brandstapel (ustrina), op enige
afstand van de grafkuil. Een grotendeels verstoord graf (bijlage 1,141; afb. 11) laat zien
dat in het grafveld ook een andere manier van verbranding werd toegepast. Deze 2.70
m lange grafkuil vertoonde langs de rand een dikke band houtskool. H et zand aan de
buitenzijde van de kuil was door brand rood verkleurd. Dit moet betekenen dat de
brandstapel hier boven de groeve was opgericht en langzaam maar zeker in de kuil is
weggezakt. Een dergelijk graf staat in het Latijn bekend als een bustum. Wat de achter
gronden van deze verschillende wijzen van begraving zijn, is verre van duidelijk.
Bijna alle graven zijn, zoals dat in de vroeg- Romeinse tijd gebruikelijk was, crematiegraven. Enkele uitzonderingen worden gevormd door de graven van twee paarden
en twee mensen, die onverbrand zijn begraven. De skeletten van de paarden (bijlage
I, 76) werden reeds in 1992 ontdekt, onder de fundering van het Flavische buis bijla
ge I, 73. Ze waren te zamen in een kuil geworpen, die aan de rand van de begraaf
plaats lijkt te liggen. Paardegraven komen meer voor in Romeinse grafvelden16 en
kunnen soms in verband worden gebracht met gevechten. Een enkele maal lijken ze
samen te hangen met in de nabijheid gestationeerde ruiters.17
Even ten noorden van de beide paarden werd in 1995 het skelet van een vrouw
gevonden, die gezien de afgesleten staat van haar kiezen niet al te jong meer kan zijn
geweest. De grafkuil was met moeite te onderscheiden en maakte meer de indruk van
een diepe poel naast de buitenste Augusteïsche gracht. De houding van het skelet was
hoogst ongelukkig (afb. 12). H et bekken lag aanzienlijk dieper dan het hoofd. De

Afl>. 12. Het buiten de Augusteïsche grachten gevonden skelet van een met weinig zorg
begraven vrouw (bijlage 1, 128). De rechterarm steekt omhoog, de hand is teruggeklapt.
Opname uit het westen. Foto R . Gras.
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Afb. 13. Aan de rand van de buitenste Augusteïsche gracht gevonden skelet, waarvan alleen het
hoofd en de bovenbenen bewaard gebleven waren. Opname uit het oosten. Foto H. van de Sluis.

rechterarm stak loodrecht omhoog, de hand was teruggeklapt. H et ziet er naar uit dat
de dode eenvoudigweg in een kuil is gesmeten. Een dergelijke liefdeloze begrafenis
kan men alleen verklaren door aan te nemen dat de overledene om een of andere
reden buiten de toenmalige samenleving was terechtgekomen. O ok voor lijkbegravingen elders wordt vaak een bijzondere verklaring gezocht.18 Soms lijkt het te gaan
om in het kraambed overleden vrouwen, soms ook 0111 bijzonder arme mensen of om
lieden die een weinig eerzaam beroep hadden uitgeoefend of zelfmoord hadden
gepleegd.19
Het tweede skelet werd eveneens pal ten westen van de buitenste Augusteïsche
gracht gevonden (bijlage I, 152). H et lag nog duidelijker buiten de begraafplaats en
werd daarvan mogelijk door een weg gescheiden. De richting van deze weg kan zijn
aangeven door de greppels bijlage I, 83,114 en 116.
Het graf (afb. 13) bevond zich onder de zware betonnen fundering van de ingang
van de Kropholler-kapel en was gedeeltelijk bij de aanleg daarvan gestoord. De graf
kuil was nog 1.50 m lang en 60 cm diep. De breedte bedroeg 80 cm. Ten gevolge van
de moderne verstoring was de relatie tot de gracht niet duidelijk.
H et skelet (afb. 13) was sterk vergaan, de voeten en een gedeelte van de onderbe
nen waren verdwenen. Alleen van het rechterdijbeen kon de lengte (ca. 43 cm) nog
worden bepaald. Er was voldoende bot bewaard gebleven om de ongemakkelijke
houding te herkennen waarin het lichaam in de kuil was gelegd. De dode - waar
schijnlijk een jongvolwassen vrouw - lag op de linkerzijde. De benen vertoonden een
duidelijke knik ten opzichte van het bovenlichaam, waarvan nog maar nauwelijks res
ten aanwezig waren. Het hoofd was op zo onnatuurlijke wijze naar achter gevallen dat
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men zich moet afvragen of het niet van de romp was gescheiden. De rechterhelft van
de schedel was door het gewicht van de grond naar binnen gedrukt, zoals uit de
gemaakte röntgenfoto’s blijkt.
Te zamen met de eerder gevonden skeletten (bijlage I, 76 en 128) geeft deze laatste
vondst het bijzondere karakter aan van de rand van de Romeinse begraafplaats.
Kennelijk werd hier weggestopt wat en wie op het centrale gedeelte van het terrein
niet thuishoorde.
De begrenzing en de structuur van de begraafplaats
De zojuist besproken skeletgraven lijken min of meer de rand van het grafveld C C te
markeren. Dit komt overeen met de traditionele opvatting dal het grafveld waarvan
CC deel uiimaakte, zich heeft uitgestrekt tot aan de grachten van de Augusteïsche
legerplaats. Er bestaan echter aanwijzingen dat in de Flavische tijd (69-96 na Chr.)
ook verder naar het oosten is begraven. Tegen de rand van het Patersbos is een aantal
rommelige graven gevonden, die maar met moeite konden worden herkend(bijlage I,
123-126). De meeste bevatten opvallend weinig verbrande beenderen. In kuil 126
werden echter voldoende crematieresten aangetroffen om iedere twijfel uit te sluiten.
De structuur van de begraafplaats liet zich niet verder reconstrueren dan op grond
van de in 1992 verkregen gegevens al mogelijk was. De belangrijkste aanvulling was
de tweede helft van de in dat jaar al ontdekte kringgreppel (bijlage I, 77; afb. 14).

Afb. 14. Gezicht op het zuidelijke gedeelte van het grafveld C C met de kringgreppel enpalenkrans van het graf bijlage I, 77. Op de achtergrond de buitenste gracht van de Augusteïsche leger
plaats. De kringgreppel wordt gedeeltelijk oversneden door de sporen van een houten huis van
het Flavische kampdorp. Opname uit het westen, vanaf het dak van Museum Kam. Foto H.
van de Sluis.
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Hierbinnen moet zich een cirkel van palen hebben bevonden, die de monumentale
omheining van het graf zal hebben gevormd. De plaats van het centrale graf werd
vrij gelegd, maar dit was reeds uitgegraven en bevatte geen vondsten meer. Een ver
rassing vormde de ontdekking van een tweede graf, mogelijk uit de Flavische tijd, dat
was aangelegd op de plaats van een van de palen die in een krans om de thans ver
dwenen grafheuvel waren geplaatst. De vondsten hieruit worden in de volgende para
graaf besproken.
Enkele graven
Zoals gezegd, zijn er slechts vier ongeschonden graven aangetrofFen. De overige gra
ven waren alle reeds door Leydekkers uitgegraven. Deze leverden over het algemeen
ternauwernood nog vondsten op. De weinige geborgen scherven geven te zamen met
de inhoud van de intact gebleven graven een indruk van de rijkdom aan bijgaven, die
hier eenmaal aanwezig was en thans in het Provinciaal Museum G.M. Kam te bewon
deren valt.
H et oudste in 1996 opgegraven graf was bijna geheel geplunderd (bijlage 1,144). In
het midden van de rechthoekige grafkuil (1.25 x 0.90 m) tekende zich een grote ver
storing af. In de zuidwestelijke hoek lagen nog enige bijgaven die de rijkdom van dit
graf illustreerden (afb. 15),20 twee glazen voorwerpen, een grijs ruwwandig kom
metje in de vorm van een halve bol en een olielamp, waaraan een spijker en een munt,
een z.g. muntmeester- as, met een nastempeling uit de tijd van keizer Tiberius (14-37
na Chr.) waren vastgekit. Het kommetje (afb. 15, 1), dat tot het type Stuart 20921
behoort, dateert uit ongeveer dezelfde tijd. H et glaswerk bestond uit twee z.g.
unguentaria, parfum- o f poederflesjes, een bijna geheel versplinterde donkerblauwe bol
en een vogeltje van transparant lichtblauw glas (afb. 15, 2).12 De staart van het vogel
tje was afgebroken om het witte poeder, dat gedeeltelijk nog aanwezig was, eruit
te kunnen schudden. Dergelijke vogeltjes zijn in Nederland alleen in Nijmegen
gevonden. Er zijn exemplaren bekend uit de legerplaats van de Legio X Gemina en
uit het grafveld S.23
Het rijkste graf werd aangetrofFen onder de tuinmuur langs de Museum Kaïns tra at

Aft). 15. Enkele voorwerpen uit het verstoorde graf bijlage I, 144; vgl. omslagfoto. Schaal 1 : 3.
Tek. R. P. Reijnen.
1: ruwwandig kommetje Stuart 203.
2: glazen flesje in de vorm van een vogeltje met resten van wit poeder.
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A ß. 16. De inventaris van het graf bijlage I, 147. Schaal 1 : 4. Tek. R.P. Reijnen.
1: geverniste olielamp. 2-5: vaatwerk van terra nigra. 6: gladwandige witte kruik Stuart 107
7: ruwwandige kookpot. 8: knikfibula.
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(bijlage I, 147). D it was opvallend diep. De diepte en de ligging onder de muur had
den ervoor gezorgd dat het tijdens het onderzoek van Leydekkers onopgemerkt was
gebleven. Tevens hebben deze de berging bemoeilijkt, daar tot ver onder de muur
moest worden gegraven. De as van de overledene was geborgen in een uitzonderlijk
grote kookpot Stuart 201 A (afb. 16, 7), die aan de westelijke zijde van het graf was
opgesteld. Deze is bij de berging gebroken. De verbrande beenderen waren afgedekt
met schoon geel zand. Tussen de resten van de dode bevonden zich spijkers, twee
gladde kralen van grijsgroen glas en een fragment gesmolten glas. De grafkuil was tot
aan de bovenzijde van de laagste voorwerpen gevuld met grijsbruin zand. Daarboven
bestond de vulling uit schoon zand. Uit de bovenkant hiervan op de scheiding met
de bovengrond werd een draadhbula aangetroffen. In het midden van de zuidelijke
rand lag een tweede mantelspeld van een andere vorm, een z.g. knikfibula. Dergelijke
mantelspelden werden vooral in het midden en de tweede helft van de 1ste eeuw
gedragen. Aan de oostehjke zijde van het graf bevonden zich een grote kruik met
driedelig oor (afb. 16, 6: Stuart 107), een kleine zwarte beker van terra nigra en een
grote parelurn (afb. 16,2 en 4). In het midden lagen nog enkele voorwerpen van terra
nigra, een kommetje met gearceerde rand en een diep bord (afb. 16,3 en 5: Holwerda
1941, type 83 en 8124), en voorts een geverniste olielamp met de afbeelding van de
kop van Hercules, bekleed met de huid van de Nemeïsche leeuw (afb. 16, l).25 De
lamp en daarmee het graf mogen worden gedateerd in het derde kwart van de 1ste
eeuw.
Het interessantste graf is boven reeds vermeld en bevond zich in de palenkrans rond
het geplunderde graf bijlage I, 77, die omgeven was door een kringgreppel. Dit
secundaire graf m oet zijn aangelegd nadat de omheining was vervallen of afgebroken.
H et centrale graf zal waarschijnlijk bedekt zijn geweest door een lage grafheuvel of
tumulus. De palenkrans moet het aanzien van dit monument hebben verhoogd. Uit
de kringgreppel kwamen scherven te voorschijn van een kom van inheems aarde
werk. Er is geen reden om bij deze scherven aan een graf te denken. De mogelijkheid
bestaat dus dat het hier om een offergave gaat.
H et graf in de omheining van het monument bijlage I, 77 bevatte een aantal grafgiften die men in het derde kwart van de 1ste eeuw zou willen dateren (afb. 17). De
crematie was geborgen in een grote grijze ruwwandige kookpot Stuart 201 A
(afb. 17, 4) aan de oostkant van de grafkuil. Verder waren er aan bijgaven meegege
ven een tweede ruwwandige kookpot (afb. 17, 5), een kruik met driedelig oor (afb.
17, 3: Stuart 107), een terra nigra-bord26 en een z.g. parelurn (afb. 17, 1-2). Op de
schouder van deze laatste was een tekst ingekrast (afb. 18, 4): N(umer() >
(= centuriae) PAV(li) His(p<3m). Deze laat zich betrekkelijk eenvoudig begrijpen als het
merk van de voormalige eigenaar, een soldaat Hispanus, die deel heeft uitgemaakt van
de centuria onder bevel van Paulus. De opeenvolging van twee bijnamen of cognomina laat eigenlijk al geen andere oplossing toe. H et voor de aanduiding van de cen
turia gebruikte teken > ziet er enigszins wonderlijk uit. Kennelijk is de hand van de
schrijver hier uitgeschoten, waardoor er een soort y is ontstaan. De grootste proble
men veroorzaakt de eerste letter, maar ter verklaring van deze N kan worden verwe
zen naar een inscriptie uit Vechten waar gesproken wordt over een veteraan uit de
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AJb. 1 7. Urn en bijgaven uit het secundaire graf in de palmkrans van het monument bijlage I,
77. Schaal 1 : 4. Tek. R.P. Reijnen. l:parelum met de ingekraste naam van Hispanus, soldaat
in de centuria van Paulus. 2: terra nigra bord. 3: gladwandige witte kruik. 4-5: ruivwandige
kookpotten.

Eerste Ruiterafdeling Thraciërs, als ex n(umero) alae i [TrfachumF Kennelijk is het
woord numerus (afdeling, groep, aantal) toegevoegd ter aanvulling en verklaring van de
gebruikte aanduidingen van de eenheden, waartoe de soldaten behoorden.
De naam van de soldaat Hispanus behoeft weinig commentaar. Men mag vermoe
den dat deze samenhangt met de verblijfplaats van de Legio X Gemina voor haar
komst naar het Beneden-Rijngebied. Dit legioen had voor de opstand der Bataven
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lange tijd tot het leger in Spanje behoord.
De centurio Paulus is geen onbekende in Nijmegen. Deze naam komt voor op een
aantal scherven van grote olieamforen die op verschillende plaatsen in Nijmegen zijn
gevonden (afb. 18). In de canabae werd tijdens de opgravingen op het Lage Veld een
randfragment gevonden dat de naam van een soldaat Macedo uit de centuria van
Paulus vermeldt (afb. 18, l).28 Dezelfde man kan zijn naam hebben ingekrast op een
amfoor waarvan in 1952 een scherf werd gevonden in de Barbarossastraat (afb. 18,2).29
Hierop staat achter de naam van de centurio Paulus nog net een poot van een M. Het
is verleidelijk om deze aan te vullen tot Macedo. De laatste vondst die hier genoemd
moet worden, is afkomstig uit een van de barakken langs de westelijke rand van de
legerplaats. Op dit. wandfragment staat alleen nog het eerste gedeelte van de naam
Paulus te lezen, voorafgegaan door het centuria-teken (afb. 18, 3).30 Verder
moeten er hier nog dakpannen uit Aken en Bunnik-Vechten worden vermeld die
duidelijk maken dat de centuria van Paulus betrokken was bij de productie van bak
steen in de nog altijd niet gelokaliseerde pannenbakker ij op de rechter Rijnoever, de
Tegularia Transrhenana.'1
Deze inscripties geven - als ze alle werkelijk van manschappen uit dezelfde centuria
afkomstig zijn - niet alleen een indruk van de activiteiten van de soldaten van de cen
turia van Paulus, maar ze leveren ook een verrassende datering op voor het hier
besproken graf. Als de op de parelurn vermelde Paulus werkelijk centurio is geweest
in de Legio X Gemina, dan kan dit graf pas na de opstand der Bataven in 69/70 zijn
aangelegd en een aanwijzing vormen dat het grafveld CC tot in de (vroeg-)Flavische
tijd in gebruik is gebleven.
Geruimde graven
Aan het einde van de 1ste eeuw moet het kampdorp van de Legio X Gemina zich
ook over het grafveld CC hebben uitgestrekt. Hierop wijzen o.a. de door Vermeulen
vermelde z.g. vetkuilen, afvalkuilen met materiaal uit de Flavische tijd, die opvielen
door hun vette leemachtige vulling.32 Dergelijke kuilen zijn in 1995 en 1996 ook
waargenomen. H un aantal was echter in het centrale gedeelte van het terrein opval
lend gering.
Het is aannemelijk dat inen bij de bouwactiviteiten voor de aanleg van de canabae
op een aantal graven is gestuit. De opgraving lijkt hiervan enkele voorbeelden te kun
nen geven.
De plek bijlage I, 148 maakte in het opgravingsvlak de indruk van een recente ver
storing. Op een dieper niveau tekende deze zich als een rechthoekige kuil af. Het
diepste gedeelte hiervan lag ongeveer 2 m onder het opgravingsvlak en was daarmee
veel te diep voor een graf. De vulling van bruin zand met gele banen maakte de
indruk dat hier water had gestaan. Op deze diepte werd een kapot gedrukte ruw wandige kookpot Stuart 201 A gevonden met tussen de scherven veel resten van ver
brande beenderen. Mogelijk was deze urn opnieuw begraven.
In dezelfde richting wijzen de vondsten in de kuil bijlage 1,149. Deze bevond zich
onder een langgerekte plek - eigenlijk een aaneenschakeling van kuilen - met afval
uit de Flavische rijd. In deze kuil werd een vissausamfoor aangetroffen (afb. 19:
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Pélichet 4633). De amfoor was op de uiterste punt na gaaf, maar in de grond gebro
ken. De scherven lagen echter nog in verband en de buik was leeg. Op de bodem lag
slechts weinig grond en enkele splinters van verbrande beenderen. Voor de monding
lag een verzameling ruwwandige scherven, vermengd met resten van verbrand bot.
Menselijke asresten werden ook onder de amfoor en in het bijzonder onder de
bodem verzameld. Uit de scherven Het zich een kookpot Stuart 201 C reconstrueren.
Dergelijke potten worden gewoonlijk gedateerd in de periode van de 2de-4de eeuw.34
Het zou hier dus om een relatief jong graf in de begraafplaats CC kunnen gaan.
Tussen de crematieresten onder de amfoor werd een grote haakfibula gevonden, die
uit veel vroegere tijd m oet stammen, naar alle waarschijnlijkheid uit de periode voor
het jaar 40.35
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Afb. 18. Graffiti van soldaten van de centuria van Paulus op scherven van Spaanse olieamforen
(1-3) en een parelurn (4). Schaal 1 : 3. Tek. E.J. Ponten en R.P. Reijnen.
1: > PAVLIMACIIDONIS , gevonden op het Lage Veld. 2: [>] pavli m [— ] / M(odii)
vi [— ] / . [— ]! gevonden in de Barbarossastraat. 3: > PAV[li — ], gevonden ten noorden van
de Praetoriumstraat. 4: N > PAV(li) His(pani), gevonden in het grafveld c c , vgl. afb. 17, 1.
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Afb. 19. De kuil bijlage I, 149 met de verstoorde resten van een graf en een omgevallen am
foor, die gebruikt kan zijn geweest voor plengoffers. Opname uit het zuidoosten. Foto H. van de
Sluis.

Amforen zijn over het algemeen niet meegegeven in graven.36 O ok in afvalkuilen
komen slechts zelden volledige amforen voor. De opgravingen in de canabae in de
afgelopen tien jaar hebben hiervan geen enkel voorbeeld opgeleverd. H et valt op dat
de amfoor op een bijzondere manier is beschadigd, namelijk doordat het massieve
uiterste gedeelte van de lange punt is afgebroken. Hierdoor is het vat voor een nor
maal gebruik ongeschikt en lijkt het eerder te hebben gefunctioneerd als een buis of
een trechter.
Wellicht mag m en zich voorstellen dat deze amfoor een graf heeft gemarkeerd zoals
dat bekend is van de begraafplaats van de Isola Sacra bij Poreus, de haven van Rom e
aan de m ond van de Tiber. De daar opgestelde amforen zouden bovendien hebben
gediend voor het brengen van plengoffers.37 Elders werd voor dergehjke offers
gebruik gemaakt van buizen van lood of baksteen.38
De ligging van de voorwerpen en de verspreide crematieresten maken het aanne
melijk dat dit graf reeds in de Romeinse tijd is verstoord, waarbij de resten van de
dode en het ‘grafmonument’ onder de grond zijn weggestopt.
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DE SKELETTEN (EG.A.

Corten)

Inleiding
De zeldzaamheid van lijkbegravingen in de vroege en midden-Romeinse keizertijd
rechtvaardigt een nadere beschouwing van de twee in de afgelopen jaren gevonden
skeletten. H et lijkt zinvol daarbij ook een reeds veel eerder onder de wal van de uit
aarde en hout gebouwde legerplaats (periode 4) gevonden kinderskelet te betrekken.39
Voorlopig moest het onderzoek van deze resten om praktische redenen hoofdzake
lijk beperkt blijven tot een analyse van het gebit. Dit kan op zichzelf reeds een belang
rijke bron van informatie zijn betreffende de leeftijd, het geslacht en de leefomstan
digheden van de overledene.
Bij de beschrijving van een gebit wordt dit verdeeld in vier kwadranten. Rechts en
links boven is respectievelijk kwadrant 1 en 2, links en rechts onder is kwadrant 3 en
4. Bij een volwassen mens bevat elk kwadrant maximaal 8 tanden en kiezen, die te
zamen worden aangeduid als elementen (afb. 20). Een compleet melkgebit heeft 5
elementen per kwadrant. De kwadranten zijn gecodeerd als 5 en 6, rechts en links
boven, en 7 en B, links en rechts onder.
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Ajb. 20. Schematische weergave van een compleet volwassen gebit.
1-2: snijtanden (indsivi). 3: hoektanden (cuspidates). 4-5: voorkiezen (pmemolares).
6-8: kiezen (molares). 8: “verstandskiezen
o
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A ß. 21. Schematische weergave van een compleet melkgebit.
1-2: snijtanden. 3: hoektanden. 4-5: kiezen.

31

’

De resten van het gebit blijven in de bodem meestal beter bewaard dan de overige
delen van het skelet. Dit is te danken aan de hoge graad van mineralisering van het
glazuur (ca. 95%) en het tandbeen (ca. 72%). De goede conservering maakt een aan
tal gedetailleerde waarnemingen mogelijk.
Het wisselgebit geeft tot de leeftijd van 15 jaar nauwkeurige informatie over de bio
logische leeftijd. De kalenderleeftijd kan daarvan negen maanden afwijken. Niet
alleen de fase van de wisseling van het gebit, maar ook de mate van mineralisering en
de vorming van de kroon en de wortel helpen mee bij het bepalen van de leeftijd.
Bovendien maken eventuele verstoringen in de groeilijnen van het dentine verande
ringen in het Leefpatroon zichtbaar.40
Het blijvend gebit is op ca. 16-jarige leeftijd volgroeid. H et is veel moeilijker te
gebruiken voor het bepalen van de biologische leeftijd. Men moet rekening houden
met afwijkingen van ca. 10 jaar.
De veroudering van het gebit is aan de hand van zes verschijnselen te volgen, waar
bij telkens vier of meer stadia kunnen worden onderscheiden: slijtage van het glazuur,
terugtrekking van het weefsel om de tanden en kiezen, cementafzetting om de punt
van de wortel, afzetting van secundaire dentine in de tandholten, vermindering van

Ajb. 22. De onderkaak van het skelet in graf bijlage I, 128. Foto F.G.A. Corten.
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de omvang van de dentinekanaaltjes en het oplossen van de punt van de wortel, de
z.g. wortelresorptie.41
In de onderstaande beschrijving worden alleen enkele opmerkingen gemaakt over
het eerste van deze verschijnselen, de slijtage (attritie) van het glazuur op het kauwvlak.42 In het eerste stadium is het glazuur van het gebit nog geheel ongesleten, in het
zevende en laatste is de slijtage zover doorgedrongen dat de wortels zijn bereikt.
Attritie is geen verouderingsproces, maar een slijtage, waarvan het tempo door vele
factoren wordt beïnvloed. Hierbij moet men niet in de eerste plaats aan de leeftijd
denken, maar veeleer ook aan de hardheid van het voedsel,43 de kracht waarmee
gekauwd is, de stand van de elementen en de kwaliteit van het glazuur en de dentine. Attritie is eigenlijk geen criterium voor de leeftijd, maar voor het gebruik dat van
een gebit is gemaakt.44
Graf bijlage 1, 128
Het bot van dit skelet verkeerde in slechte staat en was zo sterk vergaan dat het bij
lichte aanraking uiteenviel. D e belangrijkste gedeelten zijn geconserveerd met ver
dunde houtlijm.Van het gebit zijn met uitzondering van de linkerbovenkaak van alle
kwadranten elementen aangetroffen (afb. 22-23). De middelste snijtanden ontbreken
zowel in de onder- als in de bovenkaak.
De glazuurkapjes zijn alleen door de verdunde lijm nog verbonden met de wortels.
Met het blote oog zijn hierop geen beschadigingen ten gevolge van cariës te zien. Dit
wordt bevestigd door de gemaakte röntgenfoto’s. Deze laten ook zien dat het tand
been voor een deel is opgelost. H et bot rondom de elementen vertoont weinig spo
ren van retractie. De linkeronderkaak is grotendeels tandeloos, maar is niet ingezakt
en heeft zijn volume behouden. Man mag dus veronderstellen dat de ontbrekende
elementen pas na de dood - mogehjk bij de opgraving - zijn verdwenen.
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Ajb. 23. De gebitsformule van het skelet in het graf bijlage I, 128.

De slijtage van de kiezen kan men als volgt beoordelen:43 de eerste kiezen (1.6 en
4.6) zijn matig tot sterk (factor 4+) afgesleten, de tweede (1.7 en 4.7) matig (factor
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3+) en de verstandskiezen (1.8 en 4.8) hebben een attritiefactor 2+. D it betekent dat
de dode tussen de 25 en 45 jaar oud geweest kan zijn.
De maten van de kiezen, gemeten van voor naar achter, de z.g. mesiodistale afme
tingen, komen overeen met de gemiddelde waarden die in de tegenwoordige tijd zijn
berekend voor volwassen Nederlandse, vrouwen.46 De breedte van de onderkaak,
gemeten tussen het midden van het kauwvlak van de eerste kies links (3.6) en rechts
(4.6) en tussen de punten van de beide hoektanden (3.3 en 4.3) bedraagt resp. 34.9
mm en 20.8 mm. O m deze maten te kunnen vaststellen is de plaats van de ontbre
kende elementen 3.6 en 3.3 gereconstrueerd. De overeenkomstige afstanden zijn
tegenwoordig bij vrouwen opvallend veel groter en bedragen respectievelijk 41.43
± 2.5 mm en 23.58 ± 1.91 mm.47
Wanneer we ervan uitgaan dat het bot in de bodem niet vervormd is, mag men de
kaak als opvallend smal omschrijven. Ook de schedel maakt een extreem smalle
indruk.

Afb. 24. Rötitgenopname van de schedel in het graf bijlage I, 152. Duidelijk zichtbaar is dat
de rechterhelft van het schedeldak is ingedrukt door het gewicht van de grond, waarna fijn zand
naar binnen is gestroomd. Langs de buitenzijde is nog een gedeelte bewaard gebleven van de
grond, waarin de dode was begraven. Foto Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. radiologie.

Afb. 25. Röntgenopname met de doorsnede van de
boven- en onderkaak van het skelet in graf bijlage
I, 152. De onder- en bovenkaak (1 en 4) tekenen
zich af als donkere ruimten in het omringende
zand; daartussen zijn de glazuurkapjes van twee
kiezen (2 en 3) te zien. Bovenop het zand ligt het
kapje van een derde element (4).
Foto Academisch Ziekenhuis St. Radboud,
afd. radiologie.
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Op grond van het bovenstaande mogen we aannemen dat in het graf bijlage I, 128
een kleine vrouw van tussen 25 en 45 jaar was begraven, die ongeveer 1.55 m lang is
geweest, opviel door een smal en klein hoofd en beschikte over een compleet en gaaf
gebit.
Graf bijlage I, 152

De beenderen in dit graf waren zo sterk vergaan dat van een berging moest worden
afgezien. Alleen de schedel, waarvan de rechterhelft leek te ontbreken, is ingegipst en
met het omringende zand gelicht.
Van dit blok kon met behulp van een röntgenapparaat en een computer een z.g.
tomografische scan worden vervaardigd, waarbij een groot aantal parallelle doorsne
den werd verkregen. Daarop zijn de randen van de schedelkap te zien en de ingezak
te fragmenten van het rechtergedeelte van het schedeldak (afb. 24). De vorm van de
boven- en onderkaak is te herkennen als donkere ruimten (afb. 25). Daarop zijn enke
le glazuurkapjes te onderscheiden als witte vlekjes die laten zien dat de mond zo was
gesloten dat de elementen van de boven- en onderkant elkaar raakten, d.w.z. zich in
klasse f occlusie bevonden. De schedel lag tijdens de röntgenopnamen op de linker
zijde met de punt van de kin iets omhoog.
Bij het schoonmaken van de geborgen resten werden eerst de glazuurkapjes van de
elementen van de rechlerboven en onderkaak aangetrofFen, vervolgens kwamen op
een dieper niveau de elementen van de Hnkerboven- en -onderkaak aan het licht
(afb. 26). De gebitselementen van de onderkaak sloten harmonisch aan op die van de
bovenkaak (klasse 1 occlusie).

Afb. 26. Twee aaneensluitende foto’s van de Hnkerboven- en -onderkaak van het skelet in graf
bijlage I, 152. Opnamen vanuit de mondholte. Foto F G .A . Corten.
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AJb. 21. De gebitsformule van het skelet in het graf bijlage I, 152.

Ook hier was het bot en het tandbeen geheel bros geworden. Slechts enkele glazuurkapjes hebben nog een verbinding met het dentine van de worte). Er zijn geen
sporen van cariës gevonden. De mesiodistale afmetingen van de elementen komen
overeen met die van vrouwen in het tegenwoordige Nederland. De slijtage van het
gebit is matig. De drie bewaard gebleven eerste kiezen (1.6, 2.6 en 3.6) hebben een
slijtage factor 3-. De vier tweede kiezen (1.7, 2.7., 3.7 en 4.7) en de vier verstands
kiezen hebben een slijtagefactor van respectievelijk 2 en 1. De leeftijd bij overlijden
kan op grond hiervan worden geschat op 28 ± 8 jaar.
Er lijkt dus met alle voorzichtigheid te mogen worden aangenomen dat de stoffelijke
resten afkomstig zijn van een jongvolwassen vrouw tussen de 20 en 36 jaar.
Een kinderskelet

In 1974 is onder de wal van de een na laatste legioensvesting een graf aangetroffen
dat heeft toebehoord aan een in gehurkte houding begraven kind. Hier wordt aan dit
skelet nog eenmaal aandacht geschonken vanwege de interessante gebitsresten en om
een intussen beschikbaar gekomen C14-datering van het bot bekend te maken, die
aangeeft dat de dode vlak voor de bouw van de wal moet zijn begraven.48 Men mag
zich afvragen of er tussen beide gebeurtenissen een verband bestaat en het graf als een
bouwoffer mag worden geïnterpreteerd.
H et gebeente is goed geconserveerd, in ieder geval veel beter dan de eerder bespro
ken skeletten. Waarschijnlijk is dit te danken aan de invloed van de plaggenwal die
boven het graf is aangelegd. Bij het lichten van de botten is veel gebroken. H et rechterdijbeen had zonder epiphysen een maximale lengte van 252 mm. Dit wijst op een
lichaamslengte van 1.28 m.
De onder- en bovenkaak konden worden gereconstrueerd in hun oorspronkelijke
vorm. Hierin zijn zowel de elementen van het blijvende gebit als die van het melkgebit teruggeplaatst. De röntgenopnamen laten zien dat met uitzondering van de ver
standskiezen alle blijvende elementen in de kaak aanwezig zijn (afb. 28). H et gebit was
vrij van cariës. De kiezen van beide kaken passen harmonisch op elkaar (occlusie klas
se I). De vier blijvende eerste kiezen (1.6, 2.6, 3.6 en 4.6) zijn doorgebroken, evenals
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de twee blijvende ondersnijtanden (3.1 en 4.1). Dit komt overeen met het gebit van
een kind van om en nabij zeven jaar. Alle melkelementen zijn aanwezig. Uitzonderlijk
is een boventallig element tussen de centrale melktanden, een z.g. mesiodens (afb. 29).
Afb. 28. Röntgenfoto van de rechteronderkaak van het onder de wal van de legioensvesting (periode 4) gevonden kinderskelet
met enkele onder de melkkiezen (t) reeds
aanwezige elementen van het blijvende
gebit (2).
Röntgenfoto F.G.A. Corten.

Afb. 29, Röntgenfoto van de bovenkaak van
hetzelfde skelet als afb. 28 met een tussen de
st lijtanden aanwezige mesiodens (1).
Röntgenfoto F.G.A. Corten.

1
De mesiodistale lengte van de eerste kiezen in de onderkaak (3.6 en 4.6) en de over
eenkomstige kiezen in de bovenkaak {1.6 en 2.6) is opvallend groot, wanneer men
deze vergelijkt met wat we hierover in de moderne tijd weten (afb. 30).49 Hetzelfde
geldt voor de centrale snijtanden.
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Afb. 30. De mesiodistale afmetingen (in mm) van enkele elementen van het hurkskelet (a) onder
de wal van periode 4 in vergelijking met de gemiddelde grootte van de elementen bij volwassen
Nederlandse mannen (b).

De tanden en kiezen van het blijvende gebit zijn extreem groot. Dit wijst erop dat
de zeven-jarige een jongen moet zijn geweest. De grootte van de deels nog in de kaak
aanwezige elementen en de aangetroffen mesiodens vormen een verklaring voor de
gedrongen stand van de tanden.
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h et k a m pd o rp

Inleiding

Na de opstand der Bataven werd op de Hunerberg opnieuw een legerplaats geves
tigd. Deze lag verder naar het oosten in de omgeving van de Huijgensweg en was aan
zienlijk kleiner dan de Augusteïsche vesting. Het ging hierbij niet meer om een basis,
waarin troepen werden verzameld voor een veroveringsoorlog, maar om de leger
plaats van een garnizoen dat het land van de Bataven moest controleren en bescher
men. H et gevoel van veiligheid was toegenomen, evenals het verlangen naar betere
omstandigheden voor de troepen in een meer permanente omgeving. Om het kamp
ontstond een z.g. burgerlijke nederzetting of canabae, die het legioen moest voorzien
van alles waaraan het voor het dagelijkse leven behoefte had.
Wegen en afimtenngsgreppels

De structuur van het in 1994-1997 opgegraven gedeelte van dit kampdorp wordt
grotendeels bepaald door een weg die zich laat herkennen aan een bundel van grep
pels (bijlage I, 72, 100, 114-116 en 118-120). De richting van het noordelijkste
gedeelte hiervan (bijlage 1,114-116) wijkt af van bijna alle andere sporen van de cana
bae. Alleen de langs deze weg gelegen huizen (bijlage I, 112-113) en een greppel aan

Afb. 31. Twee munten van Trajanus en Hadrianus uit de fundering van het huis bijlage I,
113 en de daarvoorgelegen greppel bijlage I, 100. Schaal 1 : 1. Foto H . van de Sluis.
1: dupondius van Trajanus, in de jam t 114-117 geslagen ter herinnering aan de overwinning
op de Parthen. Op de keerzijde de keizer tussen twee zegetekens. 2: sestertius van Hadrianus
uit 119 na Chr. met op de keerzijde de personificatie van de stad Rome.
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de zuidelijke rand van de begraafplaats (bijlage I, 83) vertonen dezelfde oriëntatie. De
samenhang met de zuidelijke begrenzing van het grafveld zou een argument kunnen
vormen om voor dit tracé een hoge ouderdom te vermoeden en aan te nemen dat
het reeds in het midden van de 1ste eeuw is ontstaan. De vondsten uit de greppels
wijzen hier echter niet op. Uit de fundering van het huis bijlage I, 113 kwam een
munt van Trajanus uit de periode 114-117 te voorschijn, uit de daarvoor gelegen
greppel bijlage 1,100 een van Hadrianus uit 119 na Chr. (afb. 31 1, 2).50
Vlak voor de wal van de Augusteïsche legerplaats bogen de greppels naar het zuiden
(bijlage 1,118-120); ze liepen door tot onder het resterende gedeelte van het gebouw
van het voormalige Canisiuscollege. H ier werden geen sporen van huizen gevonden,
evenmin als van naast de weg gelegen afvalkuilen. Mogelijk hangt dit samen met de
mate van verstoring van het terrein Van de hier geborgen vondsten mag een fragment
van een kom van oranje z.g. fijn Nijmeegs-Holdeurns aardewerk worden vermeld,
waarop in reliëf de voorstelling is aangebracht van de Wolvin met de tweeling
Romulus en Remus, het symbool van de stad R om e (afb. 32). De bij deze centrale
scène afgebeelde attributen, een adelaar en een paar veldtekens, plaatsen deze scène in
een sterk militair getinte traditie, wat gezien de aard van de Romeinse geschiedenis
en de achtergrond van de in Nijmegen en op De Holdeurn werkzame pottenbakkers
weinig verbazing behoeft te wekken.
Houten gebouwen

Buiten de Augusteïsche grachten zijn op de plaats van het grafveld CC geen aanwij
zingen verkregen voor het verloop van de wegen. Wel was het duidelijk dat hier na

A fb. 32. Oor van een kom van fijn Nijmeegs-Holdeurns aardewerk met de voorstelling van de
Wolvin met de tweeling Romulus en Remus. Schaal 1: 1 . Foto H. van de Sluis.
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het dichtraken van de grachten een reeks van huizen was gebouwd (bijlage I, 133138 en 139), waarvan de funderingsgreppels slechts met veel moeite in de vulling van
de grachten waren te onderscheiden. Sommige wanden moesten ook worden gere
construeerd- aan de hand van min of meer op lijn hggende blokken tufsteen, die de
ondersteuning gevormd kunnen hebben van de staande palen van de wand. De
gebrekkige staat van de sporen van deze funderingen mag des te meer verbazen,
omdat op een aantal plaatsen nog resten van vloeren, bestaande uit baksteenpuin en
gele leem, aanwezig waren. Enkele baantjes leem met verticaal geplaatste brokken
baksteen deden denken aan wanden. Hieronder bevonden zich slechts zeer onduide
lijke sporen van funderingen.
Duidelijke plattegronden heten zich hier niet vaststellen. De westelijke begrenzing
van de meeste huizen lijkt net buiten de grachten te hebben gelegen.Tussen de hui
zen bijlage I, 134 en 135 werd een korte afvoergreppel aangetroffen, die niet verder
doorliep dan het vermoede westelijke einde van de bebouwing. Van het huis bijlage
1,134 waren zoveel sporen bewaard dat de lengte op 18 m kan worden geschat. Ten
westen hiervan lag een grote rechthoekige kelder van 6 x 5 rn (bijlage I, 132), die aan
de zuidelijke zijde door een fundamentgreppel met het huis lijkt te zijn verbonden.

Ajb. 33. De molenstenen in de kelder bijlage I, 132. Opname uit het westen. Foto R . Gras.
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Als dit alles werkelijk een geheel vormt, is het huis aanzienlijk langer geweest en moet
de lengte bijna 29,5 m (100 voet?) hebben bedragen.
Een vondstcomplex uit het midden van de 2de eeuw

De bij het zojuist besproken huis behorende kelder viel om verschillende redenen op.
Deze was geconstrueerd met behulp van zware palen, waarvan de fundering versterkt
was met grote blokken tuf en eenmaal met een tegula. Kennelijk was het geheel ook
een keer verbouwd. De functie wordt duidelijk door de vondst van een drietal
maalstenen (afb. 33), een kleine van een handmolen en een paar bijeenbehorende
stenen, dat zo uitzonderlijk zwaar is dat het wel afkomstig moet zijn van een door een
trekdier bewogen installatie.51 Sporen van graanmolens, die naar alle waarschijnlijk
heid het eigendom zijn geweest van broodbakkers, zijn eerder gevonden boven het
noordelijke gedeelte van de Augusteïsche grachten en in het midden van het Lage
Veld.52
De vondsten uit de kelder (afb. 34) zijn voor de Nijmeegse canabae uitzonderhjk,
niet zozeer gezien hun aard als wel wegens hun datering in het midden van de 2de
eeuw. Hiertoe behoorden scherven van kookpotten met platte rand en m et hartvormig profiel (afb. 34, 3-4: Stuart 201 B en 203), van een kan van ruwwandig geel aar
dewerk (afb. 34, 5: Niederbieber 9853) en van kommen met aan de binnenzijde ver
dikte rand (afb. 34, 1-2: Stuart 211). Deze laatste waren zowel uitgevoerd in grijs als
in rood aardewerk. Naast een paal in het midden van de oostelijke muur stond een
kleine gepohjste kurkurn (afb. 34, 7). Bovenin de kuil werd een fragment van een terra
sigillata-bord gevonden met het stempel MASA F (ecit), van de pottenbakker Masa, die
inTrier werkzaam is geweest onder keizer Hadrianus (117-138) en diens opvolgers.54
Deze vondsten zijn op zichzelf weinig bijzonder en zouden buiten de canabae nau
welijks de aandacht hebben getrokken. De samenhang tussen de kelder en het erbij
gelegen gebouw (bijlage I, 134) maakt echter aannemelijk dat dit huis nog bewoond
is geweest in een tijd waarin - naar men aanneemt - het kampdorp geheel of groten
deels ontruimd zou zijn geweest. Men kan zich ook afvragen of, als dit ene huis nog
in gebruik is geweest in het midden van de 2de eeuw, dit ook niet zou moeten gel
den voor de ernaast gelegen woningen. In dat geval moeten we ons verbazen over de
geringe hoeveelheid vondsten die deze laatste bewoningsfase heeft nagelaten.55
Twee amforen

In het vloerniveau van het huis bijlage I, 137 waren twee Spaanse olieamforen ingegraven (bijlage 1,130; afb. 35 en 36). Deze waren van hun hals ontdaan en kunnen dus
als voorraadvat zijn gebruikt, als waterbak of eventueel ook als urinoir (urine werd
verzameld en was een geliefd produkt voor de textielindustrie). De beide vaten ston
den pal naast de wand van het huis en waren tijdens de bouw van het Canisiuscollege
kennelijk al voor de eerste keer ontdekt bij het graven van een kalkput. Bij die gele
genheid zijn ze onder een dikke laag cement terechtgekomen, die slechts met de
grootste moeite is verwijderd. Beide zijn voorzien van ingekraste namen. De meest
duidelijke (afb. 36) laat zich als volgt lezen:
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Ajb. 34. In de kelder bijlage I, 132 gevonden gebruiksaardewerk uit het midden van de 2de
eeuw. Schaal 1 : 4. Tek. R .P Reijnen.
1-2; kommen Stuart 211 van rood en grijs aardewerk. 3-4: randen van ruwwandige kook
potten Stuart 201 B en 203. 5: kan Niederbieber 98 im geel aardewerk. 6: kleine gepolijste
kurkurn.
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Afb. 3 5 .Twee 'onthoofde’ en ab voorraadvat, waterton of latrine opnieuw gebruikte olieamforen,
vgl. bijlage I, 130. Opname uit het oosten en van boven. Foto R . Gras.
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Afb. 36. Een van de twee amforen van afb. 35 met op de schouder de inscriptie
iiq. Schaal ï ; 6. Tek. R.P. Reijnen.

s iix t i b a s s i

SIIXTI BASI UQ (uitis)

eigendom van de ruiter (eques) Sextius Bas(s)us. H et is niet meer uit te maken of deze
ruiter deel heeft uitgemaakt van de Legio X Gemina of van een later in Nijmegen
gestationeerde eenheid, b.v. de Vexillatio Britannica, een detachement van het leger
in Britannia, waarvoor o.a. verschillende in die provincie gelegerde alae ruiters heb
ben geleverd.56 De ruiters van de hulptroepen - alae en cohortes equitatae - waren
ondergebracht in ca. 30 man sterke turmae onder leiding van een ritmeester of decurio. De 120 ruiters van een legioen behoorden tot de centuriae en stonden onder het
bevel van een onderofficier met de titel optio equitum.
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Normaal gesproken, zou men verwachten dat een ruiter aangegeven zou hebben tot
welke afdeling hij behoorde. In dat geval zou Sextus de naam van zijn commandant
geweest moeten zijn. Deze naam zou dan voorafgegaan dienen te zijn door eenT van
turma of een > ter aanduiding van een centuria. Daar deze symbolen niet zijn inge
krast moet men in snxTi wel een verbogen vorm van de familienaam Sextius zien en
aannemen dat deze deel heeft uitgemaakt van de naam van de ruiter, die dan zowel
zijn familienaam als zijn bijnaam op de amfoor heeft vermeld.
O f de tekst is ingekrast op de amfoor, toen deze nog gaaf was en gevuld met olijf
olie, dan wel in een later stadium, is moeilijk uit te maken. Er lijkt meer reden te zijn
om een amfoor m et inhoud te voorzien van een eigendomsmerk.
Ben bassin

Iets ten noorden van de beide amforen werden verdere sporen gevonden die in ver
band kunnen worden gebracht met ambachtelijke bezigheden. Twee kuilen waren
met dikke lagen leem waterdicht gemaakt (bijlage 1,127 en 129) en kunnen dus water
of een andere vloeistof hebben bevat. Hetzelfde geldt voor een kleine kelder of bas
sin van 1.80-1.85 x > 1.25 m,57 dat in de directe omgeving kon worden vrijgelegd
(bijlage I, 131; afb. 37-38). De wanden hiervan waren opgebouwd uit brokken van
platte dakpannen en gele leem. De zuidwestelijke hoek was bij het graven van de al
eerder vermelde kalkput grotendeels vernield en met een groot blok beton bedekt.
H et bassin was uitgegraven in de vulling van de binnenste Augusteïsche gracht. De
oostelijke kant lag onder een hier omstreeks 1900 gebouwde terrasmuur en was dien
tengevolge onbereikbaar. De muren waren gedeeltelijk nog 70-90 cm hoog en wer
den reeds zichtbaar in het eerste hier gemaakte opgravingsvlak. H et verschil in hoog
te met de vloerniveaus van de zojuist besproken houten huizen is zo groot dat het
weinig waarschijnlijk lijkt dat de kelder in dezelfde tijd is aangelegd. H et muurwerk
leverde dakpanstempels op van de Legio X Gemina, o.a. met de bijnamen pia fidelis
Domitiana, trouw, loyaal en keizer Domidanus toegewijd, wat op een datering na het
jaar 88 na Chr. wijst. De tussen de bakstenen aangetroffen aardewerkscherven, o.a. een
fragment van een versierde terra sigillata-kom van de pottenbakker Germanus,58 dra
gen verder weinig bij tot een scherpere datering. Boven in de vulling van het bassin
werd een munt van keizer Trajanus ontdekt uit de jaren 98-99.59
De bodem (afb. 38) bestond uit een meer dan 10 cm dikke plaat van een soort beton,
een mengsel van witte mortel en kleine brokjes baksteen, dat bekend staat onder de
naam opus signinum. De binnenzijde van de muren was met hetzelfde materiaal afge
streken, dat hier zeer slecht en brokkelig was. De bepleistering van de muur was maxi
maal 10 cm dik. Op de overgang van de vloer naar de wand bevond zich een kwartronde lijst, die na het leggen van de vloer en het bepleisteren van de muren was aan
gebracht ter afdichting en versterking van de hoek. Een dergelijke afwerking van de
hoeken wordt over het algemeen beschouwd als een kenmerk van baden en bassins,
die water of een andere vloeistof hebben bevat. Soms ook wordt gedacht aan een
echte kelder, waarin goederen vrij van vocht bewaard moesten worden.60 De bepleis
tering van de wanden met opus signinum doet echter vermoeden dat de Nijmeegse
kelder als bassin is gebruikt.
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Ajb. 31. De binnenzijde van de noordelijke uit stukken baksteen en leem opgebouwde muur
van het bassin bijlage I, 131, na het verwijderen van de pleisterlaag. Opname uit het zuiden.
Foto R . Gras.

Ajb. 38. Gezicht op het bassin bijlage I, 131 na het verwijderen van de noordwestelijke hoek
met een doorsnede door de zware betonnen vloer; die rust op een bed van vette blauwe leem en
veldkeien. Foto R . Gras.
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De vloer en de muren rustten op een bed van vette blauwe leem (afb. 38), waarop
veldkeien waren gelegd. Onder de muren is bovendien een laagje met brokken tuf
steen geconstateerd. O nder de leemlaag waren zo nu en dan kleine plekken met vuile
grond, vermengd met houtskool te zien.
De muren waren ca. 30-50 cm breed en opgebouwd uit brokken baksteen die zo
waren gelegd dat er een vlakke binnenzijde was ontstaan. Deze binnenzijde fungeer
de als een soort bekisting voor de rommelige kern van de muur. De wand van de voor
het bassin uitgegraven kuil vormde de andere zijde van de bekisting. De ‘buitenzijde’
van de muren is tijdens het onderzoek ook vrijgegraven en liet zien dat de kern was
opgebouwd uit onregelmatige lagen van betrekkelijk kleine en ruwe brokken tuf- en
baksteen.
De goede, zichtbare kant van de muren (afb. 37) was zorgvuldig samengesteld uit
lagen van platte stukken dakpan, die werden afgewisseld door lagen van dwarsgelegde dikke lijsten van tegulae, die door hun vorm deden denken aan de koppen van bal
ken en kennelijk het muurwerk enige binding moesten geven. Dit was de enige func
tie ervan, want ondanks het aantrekkelijke patroon, waarin de bakstenen waren
gelegd, was het vlak van de muur geheel met mortel bedekt.
Stenen gebouwen

Het enige complete stenen gebouw in dit gedeelte van het terrein was het reeds in
1992 uitgegraven huis bijlage I, 73.Verder is er een stenen kelder vrijgelegd waarvan
de muren gebouwd waren met behulp van een houten bekisting, die gestut werd door
zware palen (bijlage I, 151). In 1995 zijn nog geringe resten aangetroffen van een
muur van tufsteen (bijlage I, 140), die zo sterk verstoord was dat niet meer was te
begrijpen van wat voor gebouw deze deel had uitgemaakt.Vooral tegen de westkant
werd een dikke laag houtskool aangetroffen. Eronder bevond zich een ronde put. De
muur was zonder mortel gebouwd, en sommige stenen waren met vuur in contact
geweest. Deze vondst doet denken aan de door Vermeulen vermelde stukken muur
ten oosten van de begraafplaats CC,61 waarvan niets meer werd gevonden. Ondanks
de twijfel aan de Romeinse oorsprong van deze stukken fundering, die Vermeulen
uitspreekt, hjken deze resten samen te kunnen hangen met een laatste Romeinse
bewoningsfase op het terrein.
Het zuidelijke gedeelte van hel terrein

Op het terrein van de Centuriae Hof, direct achter het hoofdgebouw van het voor
malige Canisiuscollege zijn eigenlijk alleen in het zuidwestelijke gedeelte duidelijke
sporen aangetroffen (bijlage I, 153-156) van het kampdorp. Dit is opvallend daar in
het oostelijke gedeelte zoveel Augusteïsche greppels en kuilen nog voorhanden waren
dat men niet kan geloven dat daar afvalkuilen van de canabae verdwenen zijn. Deze
zijn meestal relatief diep. H et ziet er dus naai' uit dat een gedeelte van het terrein in
de Flavische tijd niet of nauwelijks bewoond is geweest.
De gevonden fundamentgreppels zijn van twee huizen afkomstig (bijlage I, 155156). Ze behoren tot het in legioenscanabae en vici gebruikelijke type dat bekend
staat als striphouses of Streifenhauser. H et oostelijke huis was 13.50 m lang en meer
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dan 6 m breed.Van het westelijke kon slechts een wand worden opgegraven. Deze was
iets langer. O f de zuidelijke gevel van de huizen werkelijk is bereikt mag worden
betwijfeld. H et lijkt aannemelijk dat deze de straatzijde van de huizen heeft gevormd
en georiënteerd is geweest op een voorganger van de huidige Berg en Dalseweg. Het
westelijke huis was grotendeels reeds in de Romeinse tijd verstoord bij het graven van
een enorm gat.
Verder naar het oosten is een grote rechthoekige kuil aangetroffen, waarvan de wan
den en de bodem bekleed waren met een 10-20 cm dikke, vette blauwe leem (bijla
ge 1,154; afb. 39). Dit moet een waterreservoir zijn geweest en kan samenhangen met
de ambachtelijke activiteiten in dit gedeelte van de canabae. In de vulling bevonden
zich talrijke baksteenfragmenten die gezien hun dikte afkomstig moeten zijn van een
gesloopte vloer van een hypocaust. Bovenop dit puin stond het bovenste gedeelte van
een Spaanse olieamfoor Dressel 20.
Er zijn naar verhouding weinig vondsten aangetrofFen. Des te opvallender is het
relatief grote aantal voorwerpen uit de jongste periode van de canabae. Hiertoe beho
ren 8 munten van Trajanus62, een dupondius of as van Faustina M inor (145-161)63 en
scherven van M idden- en Oostgallische terra sigillata, waaronder fragmenten van ver
sierde kommen uit M idden-Gallië64 en van Saturninus en Satto uit Faulquemont of
een naburig atelier in het oosten van Gallië.65 Uitzonderlijk is het voorkomen van een
randfragment van een Oostgallische kom van het type Ludowici Smc met opgespo
ten versiering.66

Afb. 39. Doorsnede van een groot rechthoekig waterreservoir; waarvan de wanden zijn bekleed
met vette blauwe leem. D it is dichtgestort met puin uit een gesloopt hypocaust. Opname uit het
westen. Foto H. van de Sluis.
Berg en Dalseweg 123

De opgravingswerkzaamheden in 1997 konden worden afgesloten met een kleine
opgraving in de achtertuin van het assurantiekantoor GHW (afb. 1, 16). Deze liep
vooruit op de bouwplannen die voor dit terrein in ontwikkeling zijn en kon dankzij
de medewerking van de directie in een verheugend vroeg stadium van de voorberei49

Ajb. 40. Twee even buiten
de gracht van de legioensvesting (periode 4 en 5)
gelegen ajvoergreppels in
de achtertuin van het per
ceel Berg en Dalseweg
123. Opname vanuit het
zuiden.
Foto H . van de Sluis.

ding van de bouw worden uitgevoerd. Het terrein bevindt zich net buiten de gracht
de stenen legerplaats (per. 5) van het 10de legioen.
Naar verwachting kwamen hier twee greppels (afb. 40) te voorschijn die in de jaren
1974-1976 reeds waren ontdekt in de Moestuin van het Canisiuscollege en op het
Hoge Veld aan weerszijden van de Praetoriumstraat. De oostelijke hiervan werd toen
als de oudste beschouwd, de westelijke als de jongste;67 ze werden respectievelijk toe
gewezen aan periode 4 en 5. De chronologische volgorde van de sporen was
hoogst onzeker. De vulling van beide greppels was moeilijk te scheiden en leverde een
denarius op van keizer Nerva (96-98). De functie was niet geheel duidelijk. De
indruk bestond dat de oudste greppel de afvoer van regenwater uit het kamp van
periode 4 heeft verzorgd. Een probleem bij de interpretatie van de opgravingsgegevens was dat op het kritieke punt de sporen verstoord waren door een latere vergra-
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Afb. 41. Bronzen munt (sestertius) van Domitianus geslagen ter gelegenheid van de ludi
saeculares, de eeuufeesten ter herinnering pan de stichting van de stad Rome, in hetjaar 88 na
Chr. Schaal 1 : 1 . Foto H . van de Sluis. Deze zeer fraai geconserveerde munt dateert de
aanleg van de jongste van de twee greppels van afb. 40 en daarmee mogelijk de bouu> van de
stenen legioensvesting (periode 5). Op de keerzijde is Domitianus afgebeeld op een bank, die
reukwerk (suffimenta) uitdeelt aan een voor hem staande burger met kind.

ving. Hierdoor is niet geheel duidelijk hoe de verschillende stukken greppel met
elkaar mogen worden verbonden.
H et onderzoek in 1997 bracht voornamelijk nieuwe informatie betreffende de date
ring van de greppels. O ok thans was niet te zien hoe de greppels elkaar sneden en kon
de relatieve opeenvolging niet worden bepaald. De vulling van de westelijke greppel
was wat lichter en bruiner dan de oostelijke, die bovendien veel breder was. Men zou
geneigd zijn in dit geval de oostelijke greppel als de jongste te beschouwen, maar
zeker is dit geenszins. Wel kon deze greppel thans door een gelukkig toeval uitstekend
worden gedateerd. Deze sneed een aan de oostelijke zijde gelegen oudere kuil. Uit de
bovenste vulling daarvan werd een sestertius van Domitianus uit hetjaar 88 geborgen
(afb. 41).68 Deze vorm t de terminus post quem voor de aanleg van de afvoergreppel en
- zo men wil - voor de bouw van de stenen vesting. De greppel moet lang hebben
opengelegen en kan op zijn vroegst pas in het midden van de 2de eeuw zijn dichtgeworpen, In de vulling bevonden zich scherven (Stuart 110 B en 211) uit het twee
de kwart van de 2de eeuw.
De westelijke greppel bleek een keer te zijn opgeschoond. In het profiel tekenden
zich twee punten af. De relatie tussen de beide greppels was zoals gezegd niet duide
lijk.
Aan de westelijke zijde van de greppels werd een reeks ondiepe paalkuilen gecon
stateerd. O ok dit spoor was al eerder op het Hoge Veld waargenomen, De functie van
deze palen is onduidelijk. Ze staan te wijd uit elkaar om een soort hindernis te heb
ben gevormd net buiten de grachten. De rij is door de nieuwe ontdekkingen lang
geworden, wel 130 m. M en zou kunnen denken aan een colonnade, maar sporen van
daarbij behorende gebouwen ontbreken. Kan hier de scheiding tussen de legerplaats
met de daaromheen gelegen verdedigingswerken en de canabae zijn gemarkeerd?
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EEN BESLAG VAN EEN ZWAARDSCHEDE

Vondstomstandigheden en beschrijving

Naast de boven reeds besproken vondsten uit graven behoeft hier slechts een ander
stuk een nadere bespreking. In 1994 werd boven in een kuil (bijlage 1 ,150) tegen de
rand van de thans gesloopte kapel van het Canisiuscollege een bronzen beslagplaat van
een zwaardschede gevonden (afb. 42). De kuil bevatte aardewerk uit de Flavische tijd
en brokken tut- eii baksteen.69
De plaat is vervaardigd van bronsblik. De versiering is aangebracht door middel van
geciseleerde lijnen en door bepaalde gedeelten van de voorstelling open te hakken.
Hierdoor moet het waarschijnlijk wel gekleurde leer van de schede zichtbaar zijn
geworden. De mogelijk rode kleur zal helder hebben afgestoken tegen het zilver
kleurige ‘witmetaal’ waarmee het brons was overdekt.
Er is een reeks van dergelijke beslagen bekend.70 Ze behoren tot een groep zwaar
den (gladii) uit de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr., die in de vaklitteratuur
bekend staan als het type Pompeii, naar aanleiding van enkele in die stad gevonden
exemplaren.
De schede van dergelijke zwaarden is aan de bovenzijde tegen de mond aan versierd
met een beslag dat bestaat uit twee boven elkaar gelegen rechthoekige panelen
(afb. 45) en een opengewerkte oordband, die de korte punt moest bedekken

A ß . 42. Bronzen beslag van een zwaardschede met de voorstelling van een krijger met een
gevangen barbaar. Op de achtergrond de aanduiding van een versterking. Schaal 2 : 3. Tek. E.J.
Ponten.
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(afb. 44). Hierboven bevond zich een klein op een palmet gelijkend blad. De schede
werd op verschillende plaatsen door beugels bijeengehouden, waaraan ringetjes waren
bevestigd voor de draagriemen.
Het beslag van de punt was een platte driehoekige plaat, die was vastgemaaki op de
in doorsnede U-vormige lijsten langs de rand van de schede. Deze eindigden in een
zware geprofileerde knop. De verbinding van de versierde plaat aan het frame was
gecamoufleerd door opgelegde geprofileerde bronzen strips. H et blik bij de mond van
de schede werd om de zijkanten daarvan gebogen en aan de achterzijde door een
band verbonden. Langs de randen waren sierlijsten aangebracht, die alleen een deco
ratieve functie hadden.
Het nieuw gevonden beslag (8.6 x 6.2 cm) uit Nijmegen m oet ongetwijfeld het
onderste van de twee panelen zijn geweest die de bedekking hebben gevormd van het
mondstuk van de schede. Van het bovenste paneel is nog net een rand bewaard geble
ven met de aanduiding van een landschap. Mogelijk is nog juist de rest aanwezig van
een op de grond zittende figuur, waarschijnlijk een gevangene.
Tussen de twee panelen geeft een onversierde strook de plaats aan van een van de
beugels. Aan weerszijden van de schede zijn hier spijkergaten te zien, die de indruk
wekken afkomstig te zijn van een reparatie. De onderkant van het onderste paneel is
recht en moet de rand van het beslag zijn geweest. Ook hier zijn in de hoeken spij
kers door het blik geslagen.
Aan de achterzijde worden de beide zijden verbonden door een 16 m m brede band,
die met nagels in de rand is vastgeklonken. Deze strip is thans dubbelgevouwen, maar
kan een zeer dikke schede hebben omsloten.
Een gevechtsscène

De voorstelling van het onderste paneel is uitzonderlijk. De zeer levendige scène geeft
een naar rechts lopende soldaat in volle wapenrusting weer met wapperende mantel,
rond schild en speer. M et zijn rechterhand grijpt hij een ongewapende gevangene
vast aan diens lange haren. Deze probeert met zijn opgeheven rechterhand zijn haren
te beschermen en zakt licht door de knieën. Een versierde broek karakteriseert hem
als een barbaar. Op de achtergrond staat een groot gebouw van drie of meer verdie
pingen, dat doet denken aan een toren. De begroeiing van het terrein wordt onder
aan de rand van het paneel aangegeven door korte streepjes die de indruk wekken van
gras. Hierop liggen - half zichtbaar - mogelijk rotsblokken. Een veelhoekig schild
bevindt zich te zamen met een kort stuk speer rechts van de overwinnaar. Dit kun
nen de wapenen zijn van de verslagen barbaar. De afbeelding lijkt duidelijk en met
vaart een verhaal te vertellen en wijkt daardoor af van de meeste andere voorstellin
gen op zwaardscheden van dit type, die meestal een meer statisch karakter hebben.
De overwinnaar: Mars?

De figuur van de overwinnaar blijkt bij nadere beschouwing geen gewone soldaat te
zijn. Hij draagt een hoge Korintische helm met naast de helmbos een veer, een kuras
en een wapenrok. Voorts trekt de uitzonderlijke ronde vorm van zijn schild de aan
dacht. De houding vertoont enige overeenkomst met de krijger in het bovenste
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paneel van een zwaard uit Mainz, die door de aanwezigheid van een ster naast zijn
hoofd gekarakteriseerd wordt als een godheid, die men wel mag identificeren als
Mars.71
De gevangene: een barbaar met een broek

De kleding van de gevangen barbaar is zeer gedetailleerd aangegeven. Zijn bovenlijf
is bedekt door een kledingstuk - wel een tunica - dat nauw aansluit en de armen vrij
laat. Het reikt tot aan de heupen en staat daar iets naar buiten uit. De onderrand is
gegolfd. Op de rug is een lange mantel te zien, die tot aan de knieën kan komen, maar
ter hoogte van het middel lijkt te worden vastgehouden door een riem of iets derge
lijks. Het barbaarse karakter van de man wordt - zoals gezegd - aangegeven door zijn
rijk versierde beenbekleding.
Broeken waren in de Grieks-Romeinse wereld ongebruikehjk. Enkele van de
Griekse woorden hiervoor zijn leenwoorden uit het Perzisch (anaxurides)72 of moge
lijk ook uit het Skythisch (sarabara),73 Het in het Latijn gebruikte woord bra(c)cae stamt
uit het Keltisch74. Hiervan afgeleide woorden, zoals b.v. het Nederlandse ‘broek’ en het
Engelse breeches, kunnen in een aantal moderne Germaanse talen worden gevonden.
Perzische broeken of wellicht eerder 'leggingsJ konden zijn vervaardigd van leer en
waren soms - bij rijke Perzen - bont versierd.75 Hetzelfde geldt voor de beenkappen
van de Skythen, die op Attische vazen zijn afgebeeld.76
Broeken van noordelijke barbaren, zoals Kelten, Germanen, Sarmaten en Daciërs,
waren volgens de gangbare opvattingen wijder77 en bij de enkel dichtgebonden. In het
grensgebied langs R ijn en Donau werd deze dracht door het leger in gewijzigde vorm
overgenomen en vervolgens in Italië geïntroduceerd. In latere tijd werden broeken
zelfs door de keizer gedragen.78
In de vroege keizertijd daarentegen werden broeken nog duidelijk als barbaars en
ongepast beschouwd, zoals mag blijken uit de irritatie die een van Vitelhus’bevelheb
bers, Caecina, door zijn kleding in Italië opriep en de omschrijving die Tacitus van
zijn broek gaf: barbarum tegumen, een barbaars omhulsel.79
De vorm van de broek van de gevangene op het Nijmeegse beslag en de versiering
lijken erop te wijzen dat hier een barbaar uit het Oosten is afgebeeld, waar voorbeel
den van dit soort dracht uit de Romeinse keizertijd te vinden zijn in Hatra en
Palmyra.80
De toren: het beleg van Jeruzalem?

In de toren op de achtergrond van het gevecht zijn drie verdiepingen te herkennen
aan de opengewerkte vensters. Boven de bovenste ramen zijn twee lagere openingen
uitgehakt, waarmee mogelijk openingen tussen de kantelen worden aangeduid. Op de
hoek is een driehoekige versiering te zien. De onderkant van het gebouw hjkt te zijn
gevormd door twee gesloten verdiepingen. De scheiding tussen de verdiepingen en
de onderkant van de toren is gemarkeerd door dubbele lijnen, zoals er ook onder en
boven de eerste vensters zijn aangebracht.
De aanwezigheid van de toren geeft aan dat de strijd gelokaliseerd moet worden
voor een stad. M en mag dus denken aan een belegering. In de tijd waarin de zwaar-
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den van het type Pompeii zijn vervaardigd - globaal gezegd de tweede helft van de
lste eeuw na Chr. - hebben er betrekkelijk weinig belegeringen door het Romeinse
leger plaatsgevonden die geschikt waren om in de militaire propaganda te worden
verheerlijkt. Hierbij moet men als eerste mogelijkheid de operaties van Cn. Domitius
Corbulo in Armenië vermelden, die onder de regering van Nero daar twee steden
heeft veroverd, Artaxata81 en Tigranocerta.*2 De inname van beide steden verliep vlot
en zonder bijzondere inspanningen. O f de propagandistische waarde van deze gebeur
tenissen groot is geweest, laat zich bezien.
Veel belangrijker waren de belegering en verovering van Jeruzalem doorTitus in het
jaar 7083 en van Sarmisegetusa84 in 106 na Chr. door Trajanus. Bij beide was het keizerhuis betrokken, aan beide werden officiële monumenten in Rom e - de boog van
Titus en de zuil van Trajanus - gewijd. De verovering van Jeruzalem diende in de pro
paganda om de herinnering aan de strijd om de troon na Nero’s dood uit te wissen
en de macht van de Flavische keizers te legitimeren.

Afb. 43. Zilveren munten (denarii) van Vespasianus, geslagen ter herinnering aan het neerslaan
van de Joodse opstand, zoals duidelijk wordt door de afbeeldingen op de keerzijde en de tekst
IVDAEA DEVICTA. Schaal 2 : 1 . Foto H . van de Sluis.
1: R ic 289 met de personificatie van Judaea naast een palmboom. Geslagen te Lyon, 70-71
na Chr. 2: R ic 15 met een treurende ludaea aan de voet van een tropaeum, een zegeteken.
Geslagen te Rome, 69-71 na Chr. 3: R IC 367, met een staande veldheer, Titus, en een op de
grond gezeten fudaea. Geslagen te Antiochië, 72-73 na Chr.
Vondstnrs.: C A . 1990.029.03508, 037.04130, 033.03559.
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Afb. 44. Twee bronzen oordbanden of puntbeschermers van zwaardscheden in dezelfde techniek
als het het beslag van afb. 42 uit de legioensvesting op de Hunerberg. Schaal 2 : 3 .
Tek. E.J. Ponten.

Tegen een identificatie van de voorstelling op het Nijmeegse beslag met elk van
beide gebeurtenissen zijn bezwaren aan te voeren. De inname van Sarmisegetusa vond
plaats in 106 na Chr., enkele jaren na het vertrek van de Legio X Gemina uit
Nijmegen. H et beslag zou dan bovendien jonger moeten zijn dan alle andere beken
de vergelijkbare stukken.Van de na het vertrek van de Legio X Gemina in Nijmegen
gestationeerde troepen is alleen deVexillatio Britannica enige tijd in het Donaugebied
gelegerd geweest. D it detachement heeft mogelijk uit ruiters bestaan. Een gladius is
een typisch infanterie zwaard.
Het lijkt veel meer voor de hand te liggen om aan te nemen dat de scène op de
strijd om Jeruzalem slaat. O ok bij scheden van andere zwaarden van het type Pompeii
is iets dergelijks vermoed. Zo zijn afbeeldingen van palmbomen opgevat als verwij
zingen naar Judaea en is bij de krijger in de strijdwagen op de schede uit Oosterbeek
aan Titus gedacht.85 O ok hier bevindt zich achter het tweespan een palmboom. De
entourage past goed. De grote toren zou de Antonia-burcht kunnen zijn, die een
belangrijke rol heeft gespeeld in de gevechtshandelingen,86 maar ook andere grote en
sterke torens bepaalden het beeld van de stad in heftig omstreden sectoren van de
ommuring.87 Er rest alleen de bij gebrek aan voldoende afbeeldingen moeilijk te
beantwoorden vraag of de verslagene een Jood kan zijn.
De onder Vespasianus ter herinnering aan de overwinning in Judaea geslagen mun
ten met het randschrift IVDAEA of IVDAEA CAPTA beelden meestal een treurende vrouw
naast een palmboom af als personificatie van het verslagen volk. De geboeide man die
soms aan de andere kant van de boom staat, draagt alleen een korte mantel, die het
onderlichaam onbedekt laat.88 Deze afbeeldingen (afb. 43) helpen ons dus weinig ver
der.
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De Hebreeuwse litteratuur kent verscheidene woorden waarmee broeken kunnen
zijn aangeduid, o.a. een leenwoord dat teruggaat op het Latijns/Keltische bracae,
bmqanin,89 Flavius Josephus gebruikt het Perzische woord anaxurides ter verklaring
van de kleding van de hogepriester.90
Muurschilderingen uit de synagoge van Dura-Europos aan de Eufraat beelden ver
schillende typen van broeken af. De om de Ark strijdende Joden en filistijnen dragen
onder hun schubbenpantser een nauwsluitende broek. Mensen in de omgeving van
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Ajb. 45. Bronzen beslag van een zwaardschede in het Provinciaal Museum G.M . Kam, afkom
stig uit de collectie Van der Toorn. Schaal 2 : 3. Tek. R .P Reijnen.
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de Tempel zijn gekleed in wijde pofbroeken.91 De Parthische invloed lijkt onmisken
baar. De vraag is hoever deze heeft gereikt.
Een broek hoeft dus geen doorslaggevend bezwaar te vormen tegen een identifica
tie van de gevangene als een Jood. De wapens in de rechterbenedenhoek doen dat op
het eerste gezicht iets meer. Een veelhoekig schild, zoals dat daar is afgebeeld, hoort
thuis in de westelijke wereld van Kelten en Germanen en zou toch weer meer in de
richting van de verovering van de hoofdstad van Dacia wijzen. Dergelijke schilden
worden echter door de strijdenden rond de Ark op een van de schilderingen in de
synagoge van Dura-Europos gedragen.
De herkomst van de schede

Het beslag behoort tot een kleine groep van zwaardscheden, die door de gebruikte
techniek, de afgebeelde motieven en de stijl van de versiering nauw met elkaar ver
bonden zijn. De verspreiding omvat het Rijngebied met enkele vindplaatsen Pompeii en Linz - daarbuiten. De grootste concentraties van vondsten bevinden zich
inVindonissa (Windisch) bij Brugg in Noord-Zwitserland en in Nijmegen (afb. 42 en
44-45).92
De overeenkomst in versiering en techniek laat op het eerste gezicht een centrale
werkplaats vermoeden. Ook het gemeenschappelijke thema, de verwijzingen naar de
Joodse oorlog, kan in deze richting wijzen, als men daaraan wil geloven. Anderzijds
zijn van enkele andere en oudere zwaardscheden de namen van hun makers bekend,
die werkzaam waren in Lyon (Lugdunum) en Keulen (Ara).93 Op een rijk ingelegde
dolk uit Mainz staat de naam van de Legio XXII Primigenia vermeld,94 wat aan de
mogelijkheid doet denken dat dit stuk is vervaardigd in een werkplaats van dit
legioen. De scheden van de zwaarden van het type Pompeii tonen ook onderlinge
verschillen: bij sommige is de voorstelling aangebracht in een kader van uitgestanste
driehoekjes (afb. 45), andere vallen op door een wel zeer slordige uitvoering (afb. 44,
2). Op het bestaan van lokale ateliers zou voorts de puntbeschermer uit Nijmegen
(afb. 44,1) kunnen wijzen met de afbeelding van Mars Ultor, de Wrekende Mars uit
Rome, die vrijwel op dezelfde wijze is weergegeven op een schede in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, die in de vorige eeuw is opgebaggerd uit de
Rijn bij Oosterbeek.95 De kwaliteit van de laatste schede was voor Elisabeth Etdinger
reden om dit stuk als ‘ein gutes, wohl italisches Vorbild’ te beschouwen. Bij een van de
scheden uit Pompeii onderscheidde zij invloeden uit de Hellenistische oriënt.96
De vraag naar de herkomst van dergehjke voorwerpen is dus verre van gemakkelijk
te beantwoorden. De techniek van het verzilveren was in Gallië bekend.97 De weini
ge beschikbare gegevens wijzen eerder op produktie in verschillende ateliers in een
of meer van de grote steden of in militaire legerplaatsen dan op een grote centrale
werkplaats.
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SAMENVATTING

In 1997 is met de opgraving' op het terrein van de Centuriae H of het veldwerk
geëindigd van een project dat elf jaar heeft geduurd. In dit verslag zijn de resultaten
van de laatste drie jaar besproken.
H et beeld van grote opgravingsprojekten verandert over het algemeen slechts wei
nig en langzaam door het toevoegen van nieuwe gegevens. Bovendien waren grote
gedeelten van het terrein in ernstige mate verstoord door de bouwactiviteiten van het
Canisiuscollege en de daarmee samenhangende opgravingswerkzaamheden uit het
begin van de eeuw. Toch konden belangrijke nieuwe gegevens worden verzameld met
name voor wat betreft de verspreiding van de vondsten. H et beeld hiervan week af
van wat de rest van de opgraving te bieden heeft.
Nu het veldwerk is beëindigd, zal begonnen moeten worden met de uitwerking
van de omvangrijke hoeveelheid vondsten en andere gegevens betreffende het 3.5 ha
grote gebied dat in de afgelopen jaren kon worden onderzocht en het uitgangspunt
zal moeten vormen voor de bestudering van een nederzetting met een oppervlakte
van meer dan 100 ha. Dit vooruitzicht maant tot bescheidenheid en laat verwachten
dat veel van de hier gepresenteerde inzichten in de toekomst opnieuw zullen moeten
worden overwogen.
Het belangrijkste in de afgelopen jaren verworven nieuwe element voor de inter
pretatie van de bewoningsgeschiedenis van de Hunerberg in de Romeinse tijd wordt
gevormd door de ontdekking van twee blokken manschapsbarakken van de
Augusteïsche legerplaats, die ongetwijfeld samenhangen met de thans over enige hon
derden meters opgegraven resten van de westelijke verdedigingswerken en die het
begin van een reconstructie van de indeling van dit kamp mogelijk maken. Een der
gelijke reconstructie kan een welkom hulpmiddel vormen bij de interpretatie van de
sporen in de oudere opgravingen ten oosten van de Huygensweg. De geborgen vond
sten - munten en vooral het uitzonderlijke aardewerkcomplex afb. 7-8 - behoren tot
de oudste Romeinse vondsthorizont in het gebied van de Beneden-Rijn en kunnen
uit de tijd stammen, waarin de legerbasis bij Neuss werd gebouwd, het begin van het
tweede decennium voor Chr. H et kamp moet zijn verlaten voordat de vanaf ca. 10
voor Chr. geslagen Lyonner-altaarmunten Nijmegen hebben bereikt.
In de tweede plaats bleek het buiten de Augusteïsche grachten gelegen grafveld CC
uit het midden van de 1ste eeuw bijna geheel geruimd te zijn. De opgraving hiervan
was toch echter onverwacht zinvol doordat tot nu toe hier onbekende grafvormen
- bustum en lijkbegraving - konden worden vastgelegd en aanwijzingen werden ver
kregen voor dodenoffers en het ruimen van graven in de Romeinse tijd. De gevon
den menselijke skeletten laten te zamen met de eerder gevonden paardegraven zien
dat de randzone van de begraafplaats werd gebruikt voor begravingen van uitzonder
lijk karakter. De zuidehjke begrenzing van het grafveld is nu met zekerheid vastge
steld ter hoogte van de nieuw aangelegde Leydekkersstraat.
Van het kampdorp (canabae) uit de laatste decennia van de 1ste eeuw werden op tal
van plaatsen sporen van houten gebouwen en enkele kelders gevonden, o.a. boven de
grachten van Augusteïsche legerplaats. Daarbij viel het op dat bij de bouw hiervan
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gebruik is gemaakt van sloopmateriaal van oudere, mogelijk stenen gebouwen. Naar
het zuiden, in de richting van de Berg en Dalseweg, leek de bebouwing duidelijk
dunner te worden. Hier werden alleen in de zuidwestelijk hoek van het terrein
samenhangende sporen aangetrofFen. Deze wijzen op een noord-zuid lopende weg en
enkele ten westen daarvan gelegen “strip houses”. Uit de positie van deze laatste (bij
lage 1,154-156) zou men de aanwezigheid van een Romeinse weg aan de noordelij
ke zijde van de Berg en Dalseweg kunnen afleiden.
Voor de chronologie van de canabae was de ontdekking van de kelder bijlage 1,132
van uitzonderlijke betekenis. Deze is zeker nog in het tweede kwart van de 2de eeuw
in gebruik geweest. Gegevens uit die periode, waarin, naar men meestal aanneemt, de
legerplaats en de canabae grotendeels ontruimd waren, zijn nog altijd zeldzaam.
Mogelijk stamt uit de allerjongste Romeinse fase een grote palissade (bijlage I, 122),
waarvan de betekenis tot nu toe onbekend is.'*8
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A A N TEK EN IN G EN
Vgl. Haalebos 1995. Deze publikatie is grotendeels
gebaseerd op de sinds 1988 in Numaga jaarlijks
verschenen verslagen en moet - voor wat het werk
in de jaren 1994-1996 betreft - worden aangevuld
met Haalebos 1996.
2 Vermeulen 1931, 123-132; Breuer 1934,385-392.
3 Vgl. Haalebos 1996, 8 en 9, afb. 2. Determinering
R.W. Reijnen: De la Tour 1892, pl.VII, 4669; RIC
I (herdr. 1962), 43, 3 (‘after B.C. 40’) en Burnett/
Amandty/Ripolles 1992, 151 en pl. 35, 514-515
(gedateerd in 38? en 36?).Vgl. WiHers 1902, 87-88
met noot 4: ‘Man kennt auch Münzen dieser
Reihe ohne COPIA — . Auch diese rechne ich
nicht zu den Prägungen der Gemeinde
Lugdunnm?
4 Beide teksten zijn onlangs te zamen in een boekje
met een Engelse vertaling verschenen: Miller,'
DeVoto 1994.
5 Frere 1980,51-60.
6 Boon 1972, 57, fig. 31.
7 Vondstnr. CA.l994.07l.8058, gelegen voor het
gebouw bijlage I, 105. Vgl. voor de terra rubrabeker Galbois 1994, 267-271 met fig. 2,A 3-A 5 en
3, 1; deze stukken zouden volgens de opgraver uit
een onwaarschijnlijk late tijd - na het midden van
de 1ste eeuw - dateren. De vorm lijkt te ontbreken
in Augusteische legerplaatsen. Vergelijkbare bolle
bekers hebben een lagere voet.
8 Vgl. Von Petrikovits 1975,108-113 met Bild 32 en
Taf. 5, 10 (Xanten) en 7 (Bonn, rechterdeel van de
retentura).
9 Deze breedte is moeilijk exact te bepalen. De
afstand tussen de binnenkant van de torens en de
zijkant van de centuriowoningen is iets groter. Er
bestaat echter geen zekerheid dat de torens niet in
de wal waren opgenomen. De binnenzijde van de
wal kan verder in het intervallum hebben gelegen
en van een schuin aflopend talud voorzien zijn
geweest.
10 Bogaers/Haalebos 1980, 57-58 en fig. 2, 10.
11 De vindplaats hiervan bevond zich niet meer op
bet terrein van het voormalige Canisius college,
maar lag in de achtertuin van het huis Berg en
Dalseweg 83, waar de centrale voor antroposofische
gezondheidszorg Hypericon is gevestigd. De ver
bouwing van dit pand was aanleiding tot het doen
van enkele waarnemingen.
12 Aanduiding van typen van Italische terra sigillata
naar Etdinger 1990.
13 Stempels van L. Tarquitius zijn in NoordwestEuropa uiterst zeldzaam; ze zijn bekend uit Neuss
en Tongeren, vgl. Ettlinger 1983,61, nr. 436-438 en
83, nr. 1899 en Vanderhoeven 1968, 39, nr. 51-52.
Het stempel van Olus (= Aulus) Albius is verder
onbekend.
.14 Determinering R.W. Reijnen; vondstnr.
CA.1997.128.9645, afkomstig uit bruin zand in de
bovenste vulling van de gracht.
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Vermeden 1932, 6-7.
Naast de in het verslag van 1987-1994 genoemde
voorbeelden kan nu ook een drietal van dergelijke
giaven worden genoemd uit Ockenburg bij Den
Haag, vgl. Kersing/Waasdorp 1996, 19-22 met afb.
8-9. Een paardeskelet in KaiseTaugst lijkt bij een
urn met crematie te zijn begraven, vgl. Bleuer
1997,14, Abb. 9.
Kandier 1993, 49-48 met Abb. 4.
Vgl. Mackensen 1978, 149-150; Bult/Hallewas
1986,40-47.
Vgl. RE III (1897), 346, s,v, Bestattung (A. Mau) en
de inscriptie CIL XI, 6528 uit Sarsina, waar zelf
moordenaars, dieven en degenen die een eerloos
beroep hebben uitgeoefènd, uit een begraafplaats
worden geweerd.
Vondstnr. CA. 1996.114.9393.
Aanduiding van typen aardewerk naar Stuait 1962.
Isings 1957, 25-27, Form 10-11.
Vgl. Van Lith 1977,136,2 met verdere litteratuur.
Aanduiding van typen naar Holwerda 1941.
Vgl. voor deze voorstelling en bet type lamp
Leibundgut, 1977,141 en Taf. 27, 50 en voorts ook
Evelein 1928, 18, nr. 32 voor een eerder in
Nijmegen gevonden lamp met dezelfde voorstelling.
Holwerda 1941, type 81.
CIL XIII, 8818. Voor dit probleem bracht J.E.
Bogaers de oplossing.
Bogaers/Haalebos 1989,56, afb. 7.
Thans in het Provinciaal Museum G.M. Kam, inv.
nr, 9.1952.59. Deze vondst werd door A. Koster en
L. Swinkels m het magazijn van het museum
opnieuw ontdekt.
Vgl. Bogaers/Haalebos 1977, 122-123, met
afb. 24, 4.
CIL XIII/6, 12529, 7; vgl. Bogaers/Haalebos
1977,123.
Vermeulen 1932,6.
Aanduiding van de vorm naar Péliehet 1946.
Stuart 1962,73; vgl. voor de mogelijkheid van een
vroegere datering Haalebos 1990,41, fig. 16,5 (graf
301.FA.086) en 67, fig. 33,11 (graf 419.AA. 130).
Vgl. Van Buchem 1941, pl. 5, 1-4; Etdinger 1973,
55-56,Typus 9 en Taf. 4,9-10; Menke 1980,78-93.
In graven gevonden amforen zijn besproken door
Callender 1965, 25-30; hij onderscheidt in
Britannia: a. om hun inhoud meegegeven wijnamforen in rijke Keltische graven, b-c. als urn of
grafkamer gebruikte wijn- en olieamforen. Wijn
en andere amforen werden ook op het continent in
de late ijzertijd regelmatig in graven van de adel
meegegeven, zoals b.v. blijkt uit de graven van
Goeblingen-Nospelt, vgl. Metzler 1984, 88-89,
Abb. 1,1 en Abb. 2,3 en 98, Abb. 8,59-62. Er zijn
uit Nijmegen enkele amforen bekend, die als urn
zijn gebruikt, vgl. Stuart 1962, 60, type 139 (voor
malige collectie Dommer van Poldersveldt,
Ubbergen; sinds 1856/1866 in de gemeenteverzameling) en 1976, 57, type 140 (Museum
Kamstraat).
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Calza/fiecattd 1967, 64 en Abb. 86.; vgl. Toynbee
1971,101.
Haberey 1938, 197-204; Toynbee 1971, 51-52;
Boon 1972,108 met afb. 73.
Vgl. Constandse-Westermann 1977,144-145.
Cameron/Sims 1974, 109-115; Huda/Bowman
1995,135-150; vgL ook Hoek 1992, 20.
Gustafson 1966, 118-139; Hoim-Pederson/Loe
1989, hoofdstuk 6 en 7.
Hieivoor is de experimentele classificatie gebruikt,
die Brothwell (1981) heeft ontwikkeld aan de hanci
van Engels materiaal uit de vroege middeleeuwen.
Hoek 1992,22.
Maat 1997,21-23.
Zie noot 42.
Van der Linden 1979,171,174 en 176.
Zie noot 46.
Vgl. voor de vondstomstandigheden Bogaers/
Haalebos 1977, 95 en voor een beschrijving van
het skelet het in dat opgravingsverslag opgenomen
rapport Constanse-Westermans 1977, 144-145. Er
zijn twee C14-monster geanalyseerd: GrN-23641
heeft betrekking op het botmateriaal (collageen) en
levert een datering op van 1890 i 40 BP; na ijking
komt dit uit op 60-236 na Chr. (met een zekerheid
van 95.4 %). GrN-23712 betrof de tussen de been
deren aanwezige houtskool. De datering hiervan
kwam uit op 2170 BP ± 110, d.w.z. na ijking tusen
410 voor Chr. en 70 na Chi-, Bij deze houtskool
kan het gaan om resten van vroeg-Romeinse of
prehistorische bewoning, die in de vulling van het
graf zijn geraakt.
Zie noot 46.
Determinering R.W Reijnen: RIC II, 292, nr. 676
en 411, nr. 562 (b) (vondstnr. 7843 en 7844).
Vgl. voor een reconstructie van een door een paard
voortbewogen molen Klee 1995, 65, Abb. 39; de
door een ezel aangedreven molen op een reliëf uit
Narbonne is van een ander type, vgl. Solier 1986,
106-107, nr. 80 met fig. 70 en 71 (reconstructie).
Vgl. Bogaers/Haalebos 1989,56 en Haalebos
1995,106, Abb. 71.
Aanduiding van typen naar Oelmann 1914.
Vondstnr. CA. 1995.089.9282; vgl. Oswald 1931,
191 en 403. De pottenbakker produceerde o.a.
borden Drag. 32, wat erop wijst dat zijn werkzaam
heid zich uitgestrekt moet hebben tot na ca. 160,
Vgl. voor enkele eerder vermelde uitzonderlijk
jonge vondsten uit de canabae Haalebos 1995,
84-87, met Abb. 57-60. De campagne van 1995
leverde een dupondius (CA. 1995.085.8632) op
met het portret van Crispina Minor, de echt
genote van keizer Commodus (180-192), vgl. RIC
III, 442, nr. 670, geslagen tussen 180(?) en 187
(determinering R.W Reijnen). Zie A'erder de op
p. 38 vermelde vondsten.
Vgl. Bogaers 1967, 66-68; de argumenten van
Brunsting/Steures 1995, 104-106 voor een lege
ring van deze vexillatio in Nijmegen tijdens het
verbhjf van de Legio X Gemina daar, zijn weinig
overtuigend.
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Binnenwerks gemeten.
Uit dezelfde vormschotel als het stuk Mees 1995,
Taf. 82,4 uit Augst dat in de periode 75-100/110
mag worden gedateerd.
Vondst.nr. CA. 1995.085.9186. Determinering
R.W. Reijnen: RIC II, 273, nr. 402, geslagen te
Rome.
Faber 1994,71 en 5l7^5l8,Vicus 14/1.
Vermeulen 1932,9-10 en pl. III B, 94-95.
Vondstnrs. 9473, 9476, 9478, 9486, 9508, 9510,
9527,9570.
Vondstnr. 9470. Determinering R.W. Reijnen:
RIC III, 193-194, nr. 1392 w.
Vondstnrs. 9481, 9500, 9502, 9514 en 9522
(2 fragm. uit de kuil bijlage I, 153). Hieronder
bevinden zich scherven in de stijl van de potten
bakker X-3 (Drusus I), vgl. Stanfield/Simp son
1958, pl. 16,198.
Vondstnr. 9481.
Vondstnr. 9479.
Bogaers/Haalebos 1977, 88; Bogaers/Haalebos
1980,49.
Vondstnr. CA. 1997.135.09783. Determinering
R.W Reijnen: RIC II, 201, nr. 376.
Vondstnr. CA.1984.075.8371.
Vgl. Ulbert 1969, 97-127; Schoppa 1974,103-108;
Unz 1974,16-17, nr. 11; Haalebos 1976, 321-324;
Etdinger/Doppler 1987, 10—13 met Abb. 9;
Gerhartl-Witteveen/Hubrecht 1990, 101-103 met
fig. 5 en 8.
Schoppa 1974,107 en Taf. 26, 2.
Herodotus, 1,71,2;V11,61,1; vgl. voor de Medische
oorsprong van de Perzische kleding I, 135.
Ook dit woord kan van Perzische oorsprong zijn,
vgl. Liddell/Scott 1961, s.v. sarabara.
Vgl. Holder 1896,502-504.
Xenophon, Anabasis I, 5, 8.
Vgl. b.v. Lane 1963, 40 met pl. 52 b (zwart-figurig
bord gemaakt door Psiax, ca. 520 voor Chr.) en 47
met pl. 70 a (rood-figurig bord van Epiktetus uit
dezelfde tijd).
Vgl. de omschrijving in Ovidius, Tristia V, 7, 49:
‘laxae braccae*.

Historia Augusta, Severus Alexander, 40,11.
Historiae II, 20, 1; vgl. ook Vergilius, Aeneis XI,
777. De uitdrukking t egurnen barbarum bij Tacitus
wordt soms beschouwd als een kanttekening die
ten onrechte in de tekst verzeild is getaakt, vgl. b.v.
Heraeus 1929, 150. De woorden geven echter niet
alleen een verklaring van de term bracae, maar ook
de grond voor de irritatie. Tegumen is een wel
noodzakelijke verbetering van de overgeleverde
tekst die ttcgmen en tegrnen geeft.
Schlumberger 1969,92 en 146.
Tacitus, Annales XIII, 41 (58 na Chr.).
Tacitus, Annales XIV, 24 (59 na Chr.).
Flavius Josephus, Bellum Judaicum V, 47-V1,442.
Cassius Dio LXVIII, 14, 3.
Ulbert 1969, 110 e.v.; vgl. voor een afbeelding in
kleur Haalebos 1989, 32 en 33, afb. 4. Künzl 1994,
52 wil in de krijger een MarsfLguur zien.
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91
92
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Vgl+voor een beschrijving Flavius Josephus, B.J.V,
238-241.
Flavius Josephus, B.J.V, 161.
BMC I, 236-257, nr. 161-170 en pl. 48, 8-10; vgl.
Ulbert 1969,Taf. 24, 4.
Vgl. Krauss 1910, 166 en 172: ‘D as Tragen von

Beinkleidern war im ganzen eine wenig verbreitete
Sitte} die teüs aus klimatischen Verhältnissen, teils aus
ästhetischen Gründen, von ändern Völkern, vornehmlich
den Persen, übernommen wurde/

Flavius Josephus, Antiquitates I, 152; vgl. Exodus,
28,4 en 42t 28 en 39, 8.
Schlumberger 1969, 108 en 111, vgl. verder
Kraeling 1956, 372 en 374 en o.a. pl. l i v - l v , lv iiiLX en Lxrv-Lxv, en Goldman 1973, 53-77.
Vgl. Künzl 1994,50, Abb. 20.
Vgl. Bogaers/Haalebos 1995, 96-97.
Scott 1985,176 en 204, nr. 51.
Braat 1967,56-61.
Etdingei/Doppler 1987,13.
Plinius, Naturalis Historia 34, 48,162.Vgl. Mangin
1972, 44-47; Mangin/Thouvenin 1976, 517 en
519, en Le Gail 1963,193-208.
Dit opgravingsverslag is slechts tot stand gekomen
dankzij de hulp van velen, zowel bij het veldonder
zoek als bij het schrijven van de tekst.
Medewerking bij de opgraving werd verleend door
de gemeente Nijmegen, het Provinciaal Museum
G.M. Kam, de BOF Centuriae Hof, Amstelland
b.v., de woningbouwvereniging De Gemeenschap»
het assurantiekantoor GWH, de Stichting Uitzicht
en vele studenten en andere vrijwilligers. Infor
matie en hulp bij de interpretatie van het schedefragment boden A. Barth (Nijmegen), J.E.
Bogaers (Nijmegen), W.C* Delsman (Nijmegen),
M. Gichon (Tel Aviv) en E.Künzl (Mainz).
Tenslotte is een extra woord van dank verschuldigd
aan de BOF Centuriae H of die het door een aan
zienlijke financiële bijdrage mogelijk maakte dit
laatste voorlopige rapport over de opgravingen op
het terrein van het voormalige Camsiuscollege op
zo royale wijze te publiceren.
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Bijlage I. Nijmegen, Hunerberg, 1 9 92-1995.
Overzichtstekening van de sporen uit de Romeinse tijd op
de terreinen achter het resterende gedeelte van het hoofd
gebouw van het voormalige Canisiuscollege.
Schaal 1 : 1000. Tek. E J. Ponten.
Sporen van de Augusteïsche legerplaats
59, 162 en 164 :grote afvalkuillen. 60: westelijke poort,
porta prindpalis sinistra. 61-65: torens van de verdedigingswal. 67-68: afvoergreppels langs het tracé van de via
principalis. 98-99:grachten. 101-105 en 106-110: twee
blokken manschapskazernes. 157-161: resten van gebou
wen. 163: aardewerkcomplex, vgl. ajb. 7 en 8.
Grafveld C C en enkele daarbuiten gelegen graven
76: kuil met twee paardeskeletten. 77-79: door greppels
omgeven graven. 80-82:graven met urn. 83:greppel langs
de zuidelijke rand van de begraafplaats? 123-126:graven
buiten het grafveld CC. 128: skelet van een vrouw. 141:
restant van een bustum 142-147: graven met urn.
148-149: in de Romeinse tijd geruimde graven.
Sporen van het kamp dorp
66: grote riolering. 69,70-71, 112-113, 133-139:
houten gebouwen. 132: 2de-eeuwse kelder met molen
stenen. 72, 100, 114-116, 118-120: afvoergreppels.
73-74: door een greppel omgeven stenen huis. 75: water
put. 84: kuil. 131 en 151: stenen kelders. 127 en 129:
twee met leem beklede kuilen. 130: twee olieamforen.
140: stuk muur van tufsteen. 150: vindplaats van het
zwaardschedebeslag van afb. 42.
121: gracht X . 122: deel van een grote palissade uit de
late 2de eeuw.
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