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VO O R W O O R D

A lphen aan den R ijn is de enige gem eente in N ederland m et de resten van twee
R om einse legerkam pen binnen haar grenzen. O p het terrein van de H ooge B urch in
Zwam m erdam is beginjaren zeventig het kamp N igrum Pullum opgegraven en onder
het huidige centrum van A lphen bevinden zich de resten van het kam p Albaniana. De
opgravingen in Alphen aan den R ijn hebben niet alleen landelijk, maar zelfs tot over
de landsgrenzen de aandacht getrokken. Een archeologische erfgoed van dit belang is
echter ook een grote verantwoordelijkheid. H oe behoud je dit erfgoed, w anneer het
verborgen ligt onder een druk stadscentrum dat ingrijpend w ordt venieuwd?
Creatieve oplossingen die bij de aanleg van nieuw bouw w ijken kunnen w orden toe
gepast, zijn in zo ’n situatie vrijwel onmogelijk.
O m dat behoud van het legerkamp niet mogelijk was, heeft de gem eente een budget
beschikbaar gesteld om opgravingen uit te laten voeren. Eerst m oest echter de vraag
w orden beantw oord wat er waar kon w orden verwacht en wat de kosten zouden zijn
van onderzoek. D e belangrijkste vraag was o f opgravingen geen consequenties zou
den hebben voor de voortgang van de bouw w erkzaam heden. O m hierop antwoord
te geven heeft de gem eente een Inventarisatie laten opstellen, waarin de te verwach
ten archeologische sporen in kaart zijn gebracht. O p basis hiervan konden b ouw 
w erkzaam heden en onderzoek op elkaar w orden afgestemd. D at dit in de praktijk
zeer goed m ogelijk is, blijkt uit de opgravingen die in 1998 op drie locaties zijn
uitgevoerd door archeologen van de Katholieke Universiteit N ijm egen. D e aan
vankelijke bezorgdheid over vertragingen bleek gelukkig onnodig.
D e aanleg van riolering in de Castellumstraat haalde de landelijke pers, toen daar
een R om einse inscriptie werd ontdekt. Andere ontdekkingen zijn gedaan vooraf
gaand aan de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein aan de Julianastraat. H ier zijn de
westelijke grachten van het castellum blootgelegd en is een m iddeleeuw se w aterput
aangetroffen. D e inwoners van A lphen aan den R ijn hebben de verrichtingen van de
archeologen op de voet gevolgd. N iet alleen in de media, maar ook vanaf de rand van
de opgravingsputten. Naast de Adventskerk stond het publiek zelfs oog in oog m et
hun verre voorouders, toen hier middeleeuwse skeletten w erden aangetroffen. H et is
van belang dat het Alphense publiek ook kennis kan nem en van de resultaten van de
opgravingen. D aarom is een expositie georganiseerd op basis van vondsten die hier in
de loop der jaren zijn opgegraven.
N a afronding van de opgravingen is het een tijd stil geweest. D e uitw erking heeft
de nodige tijd in beslag genom en. N u ligt er dan een prachtig rapport, waarin de
resultaten w orden gepresenteerd. N iet alleen is een belangrijke bijdrage geleverd aan
het onderzoek naar het Alphense castellum, maar ook kan er een stuk aan de ge
schiedenis van het middeleeuwse A lphen w orden toegevoegd. Ik ben dan ook ver
heugd m et dit eerste rapport over archeologisch onderzoek in het Stadshart. De
opgravingen hebben duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om tegelijkertijd te
bouw en aan de toekom st en aan het verleden van A lphen aan den R ijn.
Frank Dales, w ethouder C ultuur
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling van het onderzoek
D oor de gem eente A lphen aan den R ijn zijn plannen ontw ikkeld om het centrum
op de linker R ijnoever ingrijpend te vernieuwen. E en essentieel onderdeel daarvan is
de aanleg van een parkeergarage in het noordelijke gedeelte van dit gebied. H iertoe
behoort onder m eer H et Eiland, dat w ordt begrensd door de Castellumstraat, de
Julianastraat en het Omleidingskanaal. D e uitvoering van dit project betekent een
bijna totale vernietiging van het bodem archief in dit deel van het Stadshart, waar al
sinds de 16de eeuw archeologische vondsten bekend zijn.
Voor het gem eentebestuur vorm de deze bedreiging van de archeologische resten
aanleiding to t twee maatregelen. E r werd opdracht gegeven to t het m aken van een
archeologische inventarisatie van het stadshart, die werd uitgevoerd door de projectarcheoloog drs. R .S. Kok en in het voorjaar van 1999 kon w orden voltooid.1Voorts
werd de afd. Provinciaal-Rom einse Archeologie van de Katholieke Universiteit
Nijm egen verzocht de eerste bouw activiteiten en rioleringswerkzaam heden in het
Stadshart te begeleiden en een verkennend onderzoek uit te voeren op een vrijgeko
m en terrein naast het postkantoor.
H et doel van het onderzoek was tweeledig. H e t wetenschappelijke doel was de
lokalisering van het sinds decennia in Alphen aan den R ijn gezochte castellum
Albaniana. U it hoofde van de archeologische m onum entenzorg en het beheer van het
bodem archief waren de werkzaam heden erop gericht inzicht te verwerven in de aard
en kwaliteit van de in de grond aanwezige sporen.
1.2 Locatie van de opgravingsterreinen2
H et onderzoek richtte zich op drie verschillende terreinen, die alle zijn gelegen bin
nen het centrum van A lphen aan den R ijn op de linkeroever van de R ijn en binnen
het in de 17de eeuw gegraven Omleidingskanaal (afb. 1):
1-2.

Begeleiding van de rioleringswerkzaam heden in de Julianastraat en de
Castellumstraat.
3.
Bouw locatie 6.Verkennend onderzoek op H e t Eiland.
4.
B ouw locatie 9. O pgraving van de bouw put voor het CBK-gebouw naast de
Adventskerk.
Gedurende en na de opgravingen konden beperkte w aarnem ingen w orden gedaan
tijdens de vernieuw ing van de riolering in de Stevinstraat en bij het uitgraven van de
bouw put voor de parkeergarage onder het nieuw e stadhuis op het St. Jorisplein (herfst
1999).
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Ajb. 1. De locatie van de verschillende in 1998 en 1999 uitgevoerde opgravingen in het
centrum vanAlphen aan den Rijn. Schaal 1 : 10 000. 1 en 2: rioolsleuven in de Julianastraat
en de Castellumstraat. 3: Het Eiland. 4: het terrein van het CBK-gebouw. 5: St.Jorisplein met
aan de oostelijke zijde daarvan de Stevinstraat.
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1.3 Methode en werkwijze
In verband m et de beoogde doelen en de om standigheden is op de verschillende
terreinen op verschillende wijze gewerkt. Tijdens de rioleringswerkzaam heden kon
alleen een w and van de door de firma C ultuurw eg uitgegraven sleuf w orden schoon
gemaakt, getekend en gefotografeerd. O p de overige twee opgravingslocaties werden
m et een graafmachine voorzien van een schaafbak twee tot zeven horizontale, boven
elkaar gelegen vlakken aangelegd en in com binatie m et de profielwanden bestudeerd.
Daar zijn systematisch de aangetroffen houtresten bekeken en bem onsterd. M onsters
voor zaden zijn op beperkte schaal genom en daar waar het wenselijk leek; zoölogi
sche resten zijn m et de hand verzameld. G rachten en uitbraaksleuven zijn uitgespit
om daterend m ateriaal te verzamelen, een gedeelte van de enige aangetroffen
R om einse kuil (bijlage 2 A, 15) is gezeefd en bovendien bem onsterd voor biologisch
onderzoek.

Afb. 2. Alphen aan den Rijn 1998-1999. Overzicht van de gemaakte werkputten.
Schaal 1 : 2500. Tek. F.A.Q.M . Vermeer.
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t . 4 Verantwoording
Vanuit de Rijksdienst voor het O udheidkundig B odem onderzoek - de van rijkswege
voor de archeologische m onum entenzorg en het oudheidkundige bodem onderzoek
verantwoordelijke instelling - w erd het project begeleid door de coördinator voor de
R om einse tijd, dr. M . Polak. O p lokaal niveau lag de coördinatie in handen van drs.
R.S. Kok, als project-archeoloog aangesteld bij de afd. R uim telijke O rdening van de
gem eente A lphen aan den R ijn. D e kosten van de w erkzaam heden w erden bijna
geheel gedragen door de opdrachtgever de gem eente Alphen aan den R ijn. Voor de
begeleiding van de graafwerkzaamheden op het St.-Jorisplein, dat buiten het terrein
van het castellum lag, w erd een subsidie ontvangen van de provincie Zuid-H olland.
Een belangrijk deel van het onderzoek vond plaats tijdens het grondw erk van ande
ren, de aanleg van de riolering in de Juliana- en de Castellumstraat en het uitgraven
van de b ouw put voor het nieuw e stadhuis. H et is een genoegen hier de prettige
samenwerking te verm elden m et de m ensen van C ultuurw eg en PBS. H et onderzoek
heeft voorts ook geprofiteerd van de hulp en m edew erking van een aantal vrijwilli
gers en belangstellenden van wie hier kunnen w orden genoem d A. van Gooi, A. van
Groningen, H.J. H aberm ehl, D. van der Kooi, E. van der Most, drs. M. van R iel, S.
Sprey,W.Verbeek en J.Westmaas.Van der M ost stelde zijn uitvoerige docum entatie ter
beschikking.
Specialistische hulp w erd op geologisch gebied geboden door J.R . M ulder en ir.
T. Spek (Alterra,W ageningen), en op biologisch terrein door drs. K. H anninen, dr. L.I.
Kooistra en drs. P. van R ijn (alle verbonden aan b ia x C onsult, Am sterdam ), die zich
gericht hebben op h et onderzoek van zaden en hout; drs. R .W R eijnen (r o b ) stelde
voorlopige determ ineringen van de m unten beschikbaar en dr. R .C .G .M . Lauwerier
(r o b ) was zo vriendelijk de gevonden visresten te bestuderen. Drs. EG.A. C orten
droeg in nauw overleg m et drs. R . Panhuysen (C entrum voor Fysische Antropologie
van de Rijksuniversiteit te Leiden) zorg voor de beschrijving van de skeletresten en
drs. E. van der Linden inventariseerde de vondsten.Tekeningen en foto’s w erden ver
vaardigd door E.J. Ponten, R.P. R eijnen en H . van de Sluis. H et veldwerk werd
uitgevoerd door studenten van de Katholieke Universiteit N ijm egen en anderen,
van wie hier w orden genoem d A.E. Gazenbeek, P.J.V. Kloosterm an, drs. E.C .M .
R ietbergen, drs. J.J.AJ. W ildenberg en A.J.M. Zwart, die tevens zorgde voor de af
werking van de veldtekeningen.V oor de reiniging en restauratie van de voorw erpen
van h out en metaal waren P. Schuiten (Archeoplan) en A. Koster en R . M eyer (r o b )
verantwoordelijk. D e kalkstenen bouw inscriptie is geconserveerd door E.P. Kieft
(r o b ). O p het instituut in N ijm egen w erd het onderzoek ondersteund doorT . Hesen,
T.M. Jansen en drs. F.A.Q.M. Vermeer. F. Kleinhuis droeg zorg voor opnam e van de
vondsten in h et depot van de provincie Zuid-H olland. H et grondw erk werd verzet
door de firma Gardeniers. D e dagelijkse leiding van de opgraving lag in handen van
P.EJ. Franzen, de wetenschappelijke begeleiding berustte bij prof. dr. J.K. Haalebos.
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2

achtergrond

2.1 De limes
D e gem eente A lphen aan den R ijn beschikt binnen haar grenzen over twee
R om einse versterkingen, het in het centrum gezochte castellum en het fort dat tus
sen 1968 en 1971 bij Zw am m erdam is opgegraven. H et eerste m ag w orden geïden
tificeerd m et de op de Tabula Peutingeriana verm elde plaats Albaniana(e), het tweede
m et het op dezelfde kaart aangegeven N igrum Pullum . Beide forten hebben deel uit
gemaakt van de versterkte grens van het R om einse rijk (afb. 3), die tegenw oordig
wordt aangeduid m et de Latijnse benam ing limes. D e limes bestond uit een grote
militaire weg langs de R ijn, die werd bewaakt door een reeks van kleine forten (castella), ondersteund vanuit grotere bases (castra). D eze laatste konden aan de grens lig
gen (Xanten, Neuss en Bonn) o f in het achterland (Nijmegen). D e rivier diende niet
alleen als hindernis voor vijanden van buiten het rijk, maar ook als transportw eg voor
de bevoorrading, zoals mag blijken uit de in W oerden en Zw am m erdam gevonden
schepen.
2.2 Zwammerdam
2.2.1 Inleiding
Sinds de 16de eeuw zijn R om einse vondsten en resten van m uren bekend van het ten
zuiden van het dorp gelegen terrein van de H oogeburcht. Tussen 1968 en 1971 kon
hier een com pleet castellum w orden opgegraven, dat enigszins een indruk kan geven
van wat er in A lphen aan den R ijn mag w orden verwacht. B uiten het fort werden
kleine delen van de burgerlijke nederzetting (vicus) opgegraven en resten van kadewerken langs een in de na-R om einse tijd geheel verlande bedding van de R ijn. In de
laatste w erden de zes schepen gevonden waaraan Zw am m erdam zijn faam dankt.3
In de geschiedenis van het fort zijn drie perioden te onderscheiden:
2.2.2 Periode I (47 - 69 na Chr.)
D e oudste nederzetting is tijdens de opstand der Bataven in 69 na Chr. platgebrand.
D e vondsten m aken aannemelijk dat deze ontstaan was in het kader van de aanleg
van de limes kort voor het m idden van de 1ste eeuw na Chr. E r zijn geen sporen
gevonden van vestingwerken. U it de aangetroffen funderingsgreppels van houten
gebouw en Heten zich geen plattegronden reconstrueren. R esten van wapens en ande
re uitrustingstukken wijzen op de aanwezigheid van R om einse soldaten, waartoe ook
legionarii k unnen hebben behoord. D e op aardewerk ingekraste nam en uit de eerste
periode zijn alle van Latijnse oorsprong. M en mag verm oeden dat Zw am m erdam I
een onversterkte militaire post is geweest.
2.2.3 Periode II (7 0 /8 0 - ca. 180 na Chr.)
M ogelijk pas enige jaren na de opstand der Bataven is een castellum (134,40 x 76,40
m) van h o u t en aarde gebouw d, dat tot omstreek 180 na Chr. heeft bestaan (afb. 4).
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JlrecM TRAIECTUM

AJb. 3. De Neder-Germaanse Limes. Naar J.E. Bogaers.
i: legioensvesting. 2: castellum. 3: kleine versterking. 4: vermoed castellum.
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Hiervan zijn de wal m et drie poorten en twee grachten opgegraven. Alleen in het
achterste gedeelte (retentura) van het fort zijn sporen van gebouw en aangetroffen, die
echter niet konden w orden geïnterpreteerd.
In de praetentura lagen twee m et h out bekiste vierkante w aterputten.
2 .2.4 Periode III (ca. 180 - ca. 270 na Chr.)
Omstreeks 180 w erd het houten fort vervangen door een stenen castellum (86 x
140,6 m), dat to t 270 o f 275 heeft bestaan (afb. 5). D e bouw hiervan kan samenhan
gen m et de m aatregelen die de latere keizer Didius Iulianus na de invallen van de
C hauken in de jaren zeventig van de 2de eeuw als stadhouder van Germ ania Inferior
heeft genom en ter bescherm ing van de grens. D e nieuwe versterking was voorzien
van drie grachten en een vestingm uur m et vier poorten. D e buitenste gracht kan aan
de oostelijke zijde een annex hebben omsloten, als m en aanneem t dat deze heeft
doorgelopen to t voorbij het badgebouw. D e hoofdstraten van het kam p - de via
principalis en de via praetoria - konden w orden herkend aan de ter versteviging van
de ondergrond ingeram de paaltjes.
Van de binnenbebouw ing is alleen de uitzonderlijk grote principia (42 x 27 m)
gevonden. D it gebouw was betrekkelijk eenvoudig. D e gevel bestond uit een rij zui
len o f pijlers. D e daarachter gelegen grote h o f w erd alleen door een porticus om ge
ven, zonder de gewoonlijk daarlangs gelegen kamertjes. In het achterste gedeelte van
het gebouw bevond zich een grote dwarshal (23 x 6,5 m) m et daarop aansluitend een
rij van vijf vertrekken. H et middelste hiervan - het vaandelheiligdom o f aedes - stak
naar buiten uit en zal in de architectuur ook zijn geaccentueerd.
D e afstand tussen de principia en de achterpoort (porta decumana) was opvallend
klein. M en kan zich afvragen o f de principia en de vestingwerken in dezelfde tijd zijn
gebouwd.
Ten oosten van h et castellum is een groot fundam ent aangetroffen dat door zijn
vorm en ligging doet denken aan een badgebouw. Dergelijke gebouw en (thermae)
worden in G erm ania Superior regelmatig aangetroffen naast een van de zijpoorten
van de castella.
2 .2 .5 Het garnizoen in periode II en III
H et castellum van Zwam m erdam valt op door het brede front - kenm erkend voor de
Nederlandse aan de R ijn gelegen R om einse forten - en het kleine formaat. D it laat
ste zou kun n en betekenen dat de versterking geen plaats heeft kunnen bieden aan een
volledige afdeling van de hulptroepen (auxilia), maar slechts aan een detachem ent
(vexillatio) o f aan een afdeling waaraan een detachem ent onttrokken was. D e naam
van de in Zw am m erdam gelegerde eenheid is onbekend, maar m en mag aannem en
dat hier een com binatie van infanteristen en ruiters gestationeerd is geweest. Er is een
dakpanstempel bekend van de C ohors XV V oluntariorum , de 15de afd. Vrijwillige
Infanterie, die o.a. in W oerden en L eiden-R oom burg gestationeerd m oet zijn geweest.
D e op aardewerk ingekraste namen van soldaten wijzen op de aanwezigheid van
Keltische en Germaanse elem enten in periode II enThracische in periode III.
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Ajb. 4. Alphen-Zwammerdam (Nigrum Pullum). Het uit hout en aarde gebouwde castellum
(periode II). Schaal 1 : 2 000. Tek. R.P. Reijnen.
1: wal. 2-3: verdedigingsgrachten. 4-5: putten. 6: sporen van gebouwen in de retentura. 7: res
ten van de burgerlijke nederzetting. 8: oudste Rijnoever uit de Claudische tijd. 9: met rijswerk
bedekte oever uit periode II.

2 .2 .6 De betekenis voor het Alphense onderzoek
D e opgravingen bij Zw am m erdam hebben de hoofdlijnen opgeleverd van een
R om eins castellum en de omgeving: een fort van iets m eer dan 1 ha, om geven door
een burgerlijke nederzetting en voorzien van uitgebreide kadewerken langs de oever
van de R ijn. B uiten het bew oonde areaal mag m en nog begraafplaatsen verwachten.
Hiervan zijn in Z w am m erdam geen sporen gevonden.
M inder inform atie geeft het Zwamm erdam se castellum over de binnenstructuur van
een dergelijk kamp. H iervan was tengevolge van graafwerkzaamheden in betrekkelijk
recente tijd (vanaf de 16de eeuw?) weinig bewaard gebleven. D e indeling van een
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AJb. 5. Alphen-Zwammerdam (Nigrum Pullum). Het stenen castellum (periode III).
Schaal 1 : 2 000. Tek. R.P. Reijnen.
1: vestingmuur. 2: grachten. 3: principia. 4: sporen van de via principalis en de via praetoria.
5: badgebouw. 6: oudste Rijnoever uit de Claudische tijd. 7: puinlaag van periode II. 8: kade
uit periode III met schepen.

R om eins kam p kan beter w orden geïllustreerd aan de hand van de plattegrond van
het castellum van Valkenburg Z .-H . (afb. 6). H ier waren de resten van gebouw en
- vooral van de oudste periode - in het grondw ater uiterm ate goed geconserveerd.
H et ligt in de verwachting dat in bepaalde gedeelten van A lphen dezelfde gunstige
om standigheden voorhanden zijn.
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2.3 Alphen aan den Rijn
2.3.1 Inleiding
Sinds de 16de eeuw zijn archeologische vondsten uit Alphen bekend.4Vooral de kerkheuvel heeft al vroeg de aandacht getrokken. C oncrete sporen w erden echter pas in
de 20ste eeuw w aargenom en bij de bouw van de Adventskerk. Deze gelegenheid
werd echter niet benut voor een onderzoek, dat naar we nu w eten het grootste
gedeelte zou hebben opgeleverd van de plattegrond van het in 1959 aangesneden
badgebouw (afb. 12, 10).
Wetenschappelijk onderzoek vond voor het eerst pas plaats na de Tweede W ereld
oorlog en werd ondernom en vanuit de belangstelling voor het castellum in Valken
burg, waar door A.E. van Giffen om vangrijke opgravingen w erden uitgevoerd. De
beperkte schaal van het Alphense onderzoek m aakte dat de resultaten m oeilijk waren
te interpreteren. D e interesse verflauwde vervolgens zo zeer dat in de jaren 60 en 70
enige belangrijke kansen w erden gemist: het terrein van de ABN-AMRO-bank en dat
van het huidige Stadskantoor aan de Castellumstraat.
In het licht van de nieuwste ontdekkingen mag m en verm oeden dat bij deze bouw 
activiteiten een groot gedeelte van de zuidelijke zone van het castellum van Alphen
is vernietigd en dat belangrijke inform atie daarbij onherstelbaar verloren is gegaan.
In de laatste decennia hebben opgravingen vooral ten zuiden van de Castellumstraat
plaatsgevonden, meestal op relatief kleine schaal. O ver het algemeen hebben deze
weinig bijgedragen tot een beter begrip van de topografie van A lphen aan den R ijn
in de R om einse tijd. Wel tekende zich langzaam de omvang af van het in die periode
bew oonde areaal.
Voor de interpretatie van het geheel waren twee terreinen van bijzonder belang: het
in 1959 opgegraven badgebouw ten noorden van de Adventskerk en een kleine
opgraving die in 1985 kon w orden verricht op de hoek van de Julianastraat en de
Castellumstraat, pal ten oosten van het gebouw van de a b n - a m r o . Deze deden ver
m oeden dat in de huidige Castellumstraat de grachten van het R om einse fort m och
ten w orden gezocht en dat de legerplaats zelf zich m eer naar het noorden uitgestrekt
zou kunnen hebben.
Vanwege het belang van deze beide onderzoekingen voor het begrip van de situ
ering van het castellum is in de volgende paragrafen de tekst opgenom en van de oor
spronkelijke verslagen.
2.3.2 Het onderzoek in 1959
Deze opgraving waarbij voor het eerst in A lphen resten zijn gevonden van een groot
stenen gebouw (afb. 12, 10), waarin wel een badgebouw (thermae) mag w orden her
kend, is op enkele korte berichten na ongepubliceerd gebleven. Wel zijn de veldtekeningen to t een nettekening uitgewerkt, die als basis heeft gediend voor de aan dit rap
p ort toegevoegde plattegrond bijlage IIA . In het N ieuw s-B ulletin van de Koninklijke
Nederlandse O udheidkundige B ond 12,1959, 59, 84 en 98-99 zijn drie korte m ede
delingen opgenom en die te zamen een indruk geven van de resultaten van dit onder
zoek en de voortgang van de werkzaamheden:
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1. (15 april 1959). “Ten noorden van de N ed. Herv. kerk, vlak ten zuiden van de
Schoolstraat, is een onderzoek begonnen. Deze opgraving, die betrekking heeft op de
R om einse militaire nederzetting (castellum?), staat in verband m et de voorgenom en
verbreding van de Schoolstraat en de aanleg van een riolering. H et is een voortzet
ting van de in 1950 en 1953 door het B.A.I. te G roningen in de onmiddellijke om ge
ving gedane opgraving.”
2. (15 mei 1959). “Bij de opgraving in de R om einse nederzetting ten noorden van
de Herv. kerk zijn thans nog in situ liggende resten van R om einse gebouw en gevon
den. D e oudste bew oningssporen zijn uit het m idden van de 1ste eeuw na Chr. Er
zijn minstens drie perioden te onderscheiden: twee m et houtbouw (eikehouten
palen) en een m et stenen gebouw en, gefundeerd op ingeheide iepehouten palen,
waarvan de koppen zijn afgedekt door een laag klei. Verder is een eikehouten vier
kante w aterput aan het licht gekom en. Tot nu toe zijn dakpanstempels gevonden van
de Exercitus Germ anicus Inferior en de Legio x x x .”
3. (15 ju n i 1959). “ H et onderzoek in de R om einse nederzetting ten noorden van
de Herv. kerk is op 23 m ei afgesloten. Van de (1,80-2 m brede) fundering van iepe
h outen palen, waarop in het laatste kw art van de 2de o f in het eerste kw art van de
3de eeuw een stenen gebouw is opgetrokken, kon in oostelijke richting nog een stuk
w orden ontgraven. D it gebouw, waarvan thans de gehele noordzijde bepaald is en
waarvan het loopniveau zich bevindt 35 cm + n a p , heeft voor het grootste gedeelte
gestaan op de plaats van de huidige kerk. Verder is een houtconstructie aan het licht
gekom en (balken en palen, waartussen een plankenvloer op 30 cm - n a p ), die
beh o o rt to t de oudste bewoningssporen ter plaatse (midden 1ste eeuw).Van de vond
sten zijn voorts te verm elden een bronzen bel (uit de oudste periode) en een dakpanstempel van de Legio I M inervia Antoniniana.”
2.3.3 Het onderzoek in 1985
In 1985 en 1986 konden in A lphen aan den R ijn drie opgravingsputten w orden
gem aakt d o o r de afd. Provinciaal-R om einse archeologie van de K atholieke
Universiteit N ijm egen. D e tw eede put leverde voor de interpretatie van de in A lphen
gevonden sporen zulke belangrijke gegevens op dat het dienstig lijkt een gedeelte van
het opgravingsverslag hier opnieuw af te drukken:5
“D e tweede w erkput, die in 1985 gegraven is ten westen van de Julianastraat (afb. 12,
13), was aanvankelijk zo klein (6 x 4 m) dat daarvan nauwelijks belangrijke resultaten
verwacht konden worden. D eze put bleek echter uiterm ate gunstig te zijn gelegen en
m ocht later w orden uitgebreid tot 6 x 14 m. Hij leverde de zuidelijke en wellicht ook
de westelijke rand op van een houten gebouw, waarschijnlijk een barak, uit het m id
den van de 1ste eeuw na Chr. (afb. 7-8). D e gevonden resten lagen grotendeels onder
n a p en waren in het grondw ater uitstekend bewaard gebleven; hierdoor was het
mogelijk de constructie van de w anden in detail te onderzoeken (afb. 8). Tussen de
zware in doorsnede vierkante (ca. 10 x 10 cm) staanders, die op een afstand van 0,751,00 m van elkaar waren geplaatst, heeft m en m in o f m eer horizontaal dwarslatten
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gelegd, waarlangs in verticale richting tenen zijn gevlochten.6 D e dwarslatten tussen
twee staanders waren op een onderlinge afstand van 62-96 cm aangebracht. Sporen
van bepleistering o f tegen de wand gesmeerde klei ontbraken, als m en tenm inste de
vette blauwe klei die op sommige plaatsen langs het vlechtw erk is waargenom en, niet
als zodanig wil beschouwen. D e staanders van de buitenw anden waren nog ongeveer
70 cm lang en hadden een m in o f m eer vlakke onderkant; die van de binnenm uren
waren meestal aangepunt en hadden soms een grotere lengte (55-96 cm). H e t vlecht
werk was plaatselijk nog 50 cm hoog. Tot de vondsten behoren ook delen van plan
kenvloeren.
Bij de b o u w heeft m en verschillende houtsoorten gebruikt. D e vloeren zijn groten
deels gemaakt van (zwarte o f grauwe) els (Alnus glutinosa/A lnus incana); enkele plan
ken bestaan uit h out van de gewone es (Fraxinus excelsior). In de fundering van de
vloer is een grote verscheidenheid van hout verwerkt, onder andere hazelaar (Corylus
avellana) en esdoorn (Acer campestre). D e staanders zijn voor m eer dan de helft
vervaardigd van gewone es, voor een klein gedeelte van els en een enkele maal van
iep (Ulmus sp.). D e drie onderzochte dwarslatten zijn van eik (Quercus sp.), els en
gewone es. H et eigenlijke vlechtw erk is samengesteld uit drie soorten van takken; de
0,5-2 cm dikke tenen zijn gesneden van berken (Betula sp.), wilgen (Salix sp.) en
elzen. H et valt op dat bij de constructie van de barak bijna geen eikehout is toe
gepast.
D e plattegrond (afb. 8) laat onder andere twee smalle, naast elkaar gelegen en onge
veer noord-zuid gerichte vertrekken zien van 0,80-1,00 x ca. 2,50 m. H e t westelijke
was voorzien van een houten goot, die buiten het gebouw, aan de zuidzijde, uitkwam
op een langere houten afvoer. De goot en de afvoer zijn beide gekapt uit elzestammen. H et geheel herinnert aan de latrines in de w oningen van de centuriones in het
oudste castellum van Valkenburg (Z .-H .).7 H et verm oeden dat we hier m et iets der
gelijks te doen hebben, w ordt versterkt door het organisch m ateriaal dat in de goot
en de afvoer is aangetroffen, te zamen m et niet verteerde resten van graan en tal van
pitten en zaden, onder m eer van kersen, appels, perziken, vijgen en koriander. O ok
oesters hebben op het m enu gestaan.
Latrines zijn in Valkenburg alleen bekend uit officierswoningen die deel hebben uit
gemaakt van manschapsbarakken. M en zou dus in de thans te Alphen ontdekte resten
de overblijfselen kunnen zien van een dergelijk gebouw, dat dan gelegen m oet
hebben aan een van de grote wegen in het castellum Albaniana, het intervallum , de
via principalis o f de via praetoria. Indien het in 1959 gedeeltelijk opgegraven stenen
gebouw naast en onder de hervorm de kerk aan de tegenw oordige Castellumstraat
(afb. 12, 10) het hoofdkw artier van het fort is geweest - wat overigens zeer twijfel
achtig is - dan zou m en die weg als de via principalis m ogen beschouwen. Er is ech
ter nog een andere m ogelijkheid ter verklaring van een en ander. Ten zuiden van de
gevonden barak tekende zich in de profielen een gelaagd pakket af m et veel oranje
kleurige verbrande leem. D aaronder is een baan van naast elkaar gelegde stukken elzeen essehout aangetroffen, die de fundering gevorm d kunnen hebben van een wal. Als
dit inderdaad het geval is geweest, dan zou de barak m et haar zuidelijke uiteinde aan
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Ajb. 7. Alphen aan de Rijn 1985. Sporen van een houten barak uit het midden van de lste
eeuw, vgl. ajb. 12,13. Schaal 1 : 100. Tek. E.J. Ponten.
a:palen en vlechtwanden. b:palen, c:planken, d:goot. e: liggende takken, f: rand van plek met
vette klei. g: geroerde grond.
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A ß . 8. Alphen aan den Rijn 1985. Detail van een vlechtwand van een manschapsbarak,
vgl. aß. 7 en 12, 13. Foto f. K. Haalebos.

A ß . 9. Alphen aan den Rijn 1985. Aardewerk en brons uit werkput II (1-11: midden lste
eeuw; 12: midden 2de -3de eeuw). Schaal 1 : 3. Tek. E.J. Ponten.
1: terra sigülata-kommetje Ritterling 8. 2-3: geverniste kommetjes Ritt. 22, resp. met zand
bestrooid en met schubben versierd. 4: gevernist bekertje Ritt. 25. 5: halsfragment van een voorClaudisch (?) balsamariun Stuart 30 of 31. 6: hals van een gladwandige kruik Stuart 107 met
smalle rand en diep ondersneden lip. 7: ruwwandige kookpot Stuart 201, aangetroffen tegen een
van de palen, naast een vloer van de barak. 8: randfragment van een wrijfschaal met ‘horizon
tale’ rand. 9: inheemse pot met verticale groeven. 10: dubbelkonische slingerkogel. 11. Bronzen
klokje (tintinnabulum). 12: wrijfschaal met ‘verticale’ rand, afkomstig uit een van de bovenste
niveaus.
~►
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Ajb. lO.Alphen aan den Rijn 1985. Onder de vloer van de houten manschapsbarak gevonden
terra sigillata. Schaal 1 : 3 . Tek. E.J. Ponten.

het intervallum hebben gelegen. H et onderzoek van de veronderstelde wal heeft
echter geen duidelijke resultaten opgeleverd als gevolg van de aanwezigheid van een
middeleeuwse p u t en een recente vergraving. Aan deze laatste was het gehele zui
delijke einde van de w erkput ten offer gevallen, zodat pogingen om de aanzet van een
eventuele gracht te vinden vruchteloos m oesten blijven.Van jongere perioden is
weinig aan het licht gekom en. D e overblijfselen van de barak waren afgedekt m et een
dik ophogingspakket van klei en een brandlaag (0.50-0.65 m + n a p ), die alleen in
het noordelijk deel van de w erkput hier en daar nog kon w orden waargenom en. In
een van de profielen was een van boven deze brandlaag ingegraven funderingsgreppel voor een h o uten w and te zien. N og jonger m oet een stenen gebouw zijn geweest
waarvan de resten bij de aanleg van een recente kelder grotendeels zijn vernield. Een
spoor van een uitgebroken fundering van dit gebouw was nog zichtbaar in de weste
lijke w and van de werkput; uit de uitbraaksleuf kw am een randfragm ent van een ru w wandige kookpot Stuart 203 te voorschijn die op zijn vroegst gedateerd m ag worden
rond het m idden van de 2de eeuw. M ogelijk hangt m et dit gebouw een puinlaag
samen die de noordelijke rand van de w erkput bedekte en waaruit gestempelde dak
pannen van het Nedergerm aanse leger afkomstig zijn.
D e in w erkput II geborgen vondsten dateren voornam elijk uit het m idden van de 1ste
eeuw na Chr. (afb. 8, 1-11). Enkele stukken zijn wellicht wat ouder. O nder een vloer
van de barak zijn een kom m etje D ragendorff 27 m et het stempel < 0 > f m e m en een
bord Drag. 18 m et het m erk VAPVSV aangetroffen (afb. 9). H et bord is een vroege
variant van dit type. Fabrikaten van de pottenbakker Vapusus o f Vapuso uit La
Graufesenque zijn bekend uit Valkenburg 1 en 2 enVelsen I,8 m aar ze ontbreken in
Zwamm erdam ; m en zou kunnen veronderstellen dat ze vooral thuishoren in de tijd
omstreeks 40 en daarvoor. Tot de vondsten behoort verder een mogelijk onder
Caligula (37-41) ter nagedachtenis van Germ anicus geslagen dupondius van het type
SIGNIS r e c e p t (is),9 deze lag vlak onder de houten goot. D e datering van dergelijke
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m unten is omstreden. Z e kom en voor in de oudste fase van het omstreeks 40 na Chr.
aangelegde castellum Valkenburg, maar niet in het wat jongere Zwam m erdam .
In dit verband dient tenslotte nog een eveneens uit w erkput II afkomstige scherf van
een kom Drag. 29 m et reliëfversiering te w orden vermeld, waarvan de m iddenrib
gearceerd is. E en dergelijk detail is voor de tijd na het begin van de regering van
Claudius (41-54) zeer ongew oon.
U it het bovenstaande mag niet geconcludeerd w orden dat de barak reeds omstreeks
het jaar 40 is gebouw d. H e t belangrijkste bezwaar hiertegen is de datering van enige
eikehouten duigen van een ton, die gedeeltelijk onder de houten afvoer waren gele
gen. U it het dendrochronologisch onderzoek van deze planken is gebleken dat het
voor de vervaardiging van de ton benodigde hout afkomstig was uit het M iddenR ijngebied, tussen M ain en M oezel, en dat het gekapt is na 41, verm oedelijk om st
reeks 50 na Chr. o f iets later.10 Hoeveel jaren na het kappen van dit h out de goot is
gemaakt, valt m oeilijk te zeggen, maar het is onwaarschijnlijk dat het ver voor het
m idden van de 1ste eeuw is gebeurd. Als de goot en de barak in dezelfde tijd zijn aan
gelegd, m oeten de vroeg-Claudische vondsten tot een oudere periode behoren. O p
een fase die vooraf is gegaan aan de b ouw van de barak, wijzen ook enkele houten
staanders die wegens daarop aangetroffen sporen van bew erking afkomstig m oeten
zijn van een ouder, gesloopt gebouw.
Voor een definitieve datering van de aanleg van het castellum te A lphen zal m en
m oeten w achten op het beschikbaar kom en van m eer vondsten. Thans lijkt het reeds
goed mogelijk dat de oudste nederzetting alhier en het castellum van Valkenburg 1
gelijktijdig hebben bestaan. D it zou kunnen betekenen dat Valkenburg 1 in m indere
m ate een vooruitgeschoven en geïsoleerde post geweest is dan tot dusver is aan
genom en.”
H et onderzoek van 1985 heeft voor het eerst enige duidelijkheid gebracht in de
topografie van A lphen aan den R ijn in de R om einse tijd. O p basis van de resultaten
van de toen uitgevoerde opgraving mag m en er vanuit gaan dat het lang gezochte fort
Albaniana ten noorden van de huidige Castellumstraat heeft gelegen en verwachten
dat op zijn m inst een gedeelte van resten van de h outen gebouw en uitzonderlijk goed
bewaard zijn gebleven. H e t Eiland en speciaal het gebied rond de St. Jorisstraat mag
w orden omschreven als een archeologisch m onum ent van de eerste orde.
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3 ONDERGROND (J.R. M ulder)
3.1 Inleiding
H et geologische en bodem kundige onderzoek heeft zich gericht op de ontwikkeling
van de rivier de R ijn, de plaats van het castellum Albaniana ten opzichte van de R ijn
en de reconstructie van het landschap in de verschillende perioden.
In verband hierm ee zijn tijdens de opgravingen w aarnem ingen verricht op H et
Eiland en naast de Adventskerk (werkputten 8-14).Voor het algemene begrip van de
situatie is litteratuuronderzoek gedaan, zijn verschillende typen kaarten vergeleken,11
en luchtfoto’s uit de Tweede W ereldoorlog geïnterpreteerd. Ter aanvulling van de
w aarnem ingen in de profielen zijn op beperkte schaal verspreide boringen uitge
voerd, zowel m et een Edelm an- als m et een Van der Staay-boor. D e laatste maakt het
mogelijk to t op een diepte van 6 m onder het opgravingsvlak en in het niveau van
het grondw ater te boren. D o o r deze diepe boringen is inzicht verkregen in de geo
logische opbouw van het terrein.
3.2 De stand van het onderzoek
N aar m en m ag aannem en heeft het castellum Albaniana gelegen op de westelijke
oever van de R ijn en w ordt de plaats verder bepaald door de aanwezigheid van twee
veenriviertjes de Aar en de G ouw e,12 die w egen vorm den in de m oerasgebieden aan
weerszijden van de stroom gordel van de R ijn. Gedetailleerde kennis over de ontw ik
keling van de rivier ter plaatse en de opbouw van de oeverzone is schaars. Er mag
worden aangenom en dat de oever zich in de loop der tijd sterk heeft verplaatst.
M ogelijk lag h et castellum aan de binnenbocht van de rivier, zoals de forten in
Zw am m erdam en W oerden, m aar zekerheid bestaat hierover nog niet.
De basis voor de kennis van de bodem gesteldheid in A lphen aan den R ijn w ordt
nog altijd gevorm d door een artikel van Zonneveld uit 1944. D eze heeft aangetoond
dat het centrum van Alphen aan den R ijn zich aan beide zijden van de rivier bevindt
op een zandlichaam dat in de voor-R om einse tijd is afgezet door de R ijn. D it m ar
keert de voorm alige stroom gordel van de rivier. Een groot gedeelte van het zand is
bedekt m et een in dikte variërend pakket lichte tot zware klei. D eze klei w ordt niet
aangetroffen ter plaatse van het oude raadhuis op het M r.Vissersplein en ten westen
van de Alphense brug.
Verdere inform atie is te vinden op een ongepubliceerde kaart van FUGRO. Hierop is
op verschillende diepten een aantal zandbanen weergeven, die als verschillende lopen
van de R ijn m ogen w orden geïnterpreteerd.13 Kennelijk heeft de R ijn in de voorR om einse tijd binnen zijn stroom gordel diverse lopen gehad en in de beddingen zand
afgezet.
B uiten de stroom gordel van de R ijn is bij hoge rivierstanden klei over het daar aan
wezige veen afgezet. D e klei-afzettingen w iggen aan weerszijden van de stroom 
gordel uit over het veen. D e dikte varieert van m eer dan 1 m tot m inder dan 10 cm .14
D e diepere ondergrond bestaat daar uit zeeklei - de ‘O ude blauwe Z eeklei’ of
‘Afzettingen van Calais’ - en op grotere diepte uit veen, het z.g. Basisveen. D it laatste
rust op pleistoceen rivierzand van de Form atie van Kreftenheye.
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A ß . 11. Alphen aan den Rijn, Het Eiland 1998. Werkput 8, door de Rijn in de voorRomeinse tijd afgezette lagen zand en klei, die deel hebben uitgemaakt van een z.g. point bar.
Opname uit het westen. Foto J.J.A.J. Wildenberg.
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3.3 Het onderzoek in 1998
3.3.1 De zandige afzettingen
H et door Zonneveld aangetoonde zandlichaam kon tijdens de opgravingen aan een
nader onderzoek w orden onderw orpen. H et bleek voornam elijk te bestaan uit kalkrijk, grijs, m atig fijn tot m atig grof zand. D e top is veelal gelaagd m et klei- e n /o f
humusbandjes. E en dergelijke opbouw is kenm erkend voor de stroom rug van een
rivier.
D e top van de geulafzettingen is op een aantal plaatsen geoxideerd en valt op door
de vele roestvlekken. D at w il zeggen dat deze zandbanken bij lage rivierstanden
boven het w ater uitstaken. O p deze droge plaatsen kon zuurstof in de bovengrond
toetreden en het oxidatieproces beginnen. H e t R om einse bewoningsniveau lag
aanzienlijk hoger, boven op een laag zware klei. D it betekent dat de geoxideerde
zandlaag aanzienlijk ouder m oet zijn en m ogelijk is ontstaan in de bronstijd o f de
ijzertijd.
D e structuur van de afzettingen kon vooral in w erkput 8 op H et Eiland goed w or
den bestudeerd doordat deze w erkput in een vergeefse poging om archeologische
sporen te vinden diep is ontgraven en hier een aantal boringen zijn gezet m et een z.g.
Van der Staay-boor to t op 7 m - NAP. H ier was op ca. 2,30 m - NAP een prachtig voor
beeld van een z.g. point bar aanwezig (afb. 11), een wal van gelaagde, zandige afzet
tingen die in de binnenbocht van een rivier ontstaan. Deze ‘aanwassen’ zijn hier
ongeveer 15 m breed.
H et verloop van de zandige afzetttingen aan de zuidelijke zijde van w erkput 12
langs de St. Jorisstraat was zeer grillig. D it verschijnsel blijft voorlopig onverklaard.
D e zandrug liet kennelijk gemakkelijk grondw ater naar boven kom en. D it viel
vooral op in het terrein naast de Adventskerk (werkput 13-14), waar resten van drie
R om einse w aterputten en een badgebouw zijn aangetroffen, en in het zuidelijke pro
fiel in de ondergrond sporen aanwezig waren van een voorm alige bron o f kwel. De
kwelstroom had hier het om hooggespoten zand in het patroon van een fontein afge
zet (“piping”). H e t hier aanwezige zand en de daarboven gelegen klei waren blauw
tot blauwgrijs van kleur. Deze kleur m oet zijn ontstaan doordat het aanwezige water
de oxidatie van de grond verhinderde. Aan weerszijden van de bron is de bodem m in
o f m eer geoxideerd als gevolg van de fluctuatie van het grondwater.
3.3 .2 De komklei
H et zandlichaam is afgedekt door een kleilaag. D e top hiervan bevat over het
algemeen geen kalk. H e t betreft hier dus een achter de zandige oeverwal in de
z.g. kom afgezet sediment. D e overgang van het zand naar de klei verloopt bijna
overal geleidelijk via kalkrijk kleiig zand, zware zavel, kalkar m e lichte klei naar zware
klei. In dit m ateriaal zijn de grachten gegraven die het castellum hebben omgeven.
D e scheiding tussen de zandige afzettingen en de hierover afgezette kom klei lag in
w erkput 8 op ca. 1,50 m - n a p . D e bovenzijde van het kleipakket was in de m oderne
tijd vergraven, w aardoor de dikte niet bepaald kon worden. D eze heeft minimaal 0,5
m bedragen.
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In het zuidelijke gedeelte van de Julianastraat (werkput 6) is in de getekende en
bestudeerde profielen tot op ca. 1,60 m - NAP geen zand aangetroffen. O ver de oud
ste R om einse laag is zand afgezet in de vorm van kleine lenzen die een horizontaal
niveau markeren. D it lijkt er evenals het aangetroffen rijswerk op te wijzen dat de
oudste R om einse rivieroever in de onmiddellijke omgeving m ag w orden gezocht.
3.4 Interpretatie
3.4.1 De bewoonbaarheid van de oeverzone
H et terrein m oet zeker aanvankelijk slecht geschikt zijn geweest voor bew oning. D e
veelal blauwgrijze, w einig o f niet geoxideerde klei laat verm oeden dat de bouwplaats
voor het oudste castellum zeer zom pig m oet zijn geweest. Deze indruk w ordt beves
tigd door de grote hoeveelheden hout, vooral elzenhout die in dit kleipakket zijn aan
getroffen en die zijn aangevoerd om het gebied beter begaanbaar te maken. Kennelijk
trad de R ijn nog regelmatig buiten zijn oevers en is de sedimentatie van klei tijdens
de oudste fase van de R om einse bew oning doorgegaan.
3.4 .2 Een overstroming?
O o k in latere tijd was het castellum terrein nog niet gevrijwaard van overstromingen,
zoals blijkt uit de zandlaag die is aangetroffen in gracht 4 (par. 4.3.4.4). In de w erkputten 13 en 14 kon deze laag over grotere afstand in profiel w orden gezien en bleek
deze van het oosten naar het westen in dikte af te nem en van enkele decimeters tot
enkele centimeters. M ogelijk hebben we hier te m aken m et overslagmateriaal van een
doorbraak van de oeverwal en mag m en aannem en dat het castellum bij een over
stroming van de landzijde is bedreigd. D eze doorbraak m oet stroomopwaarts hebben
plaatsgevonden en grote delen van het om liggende land hebben weggeslagen. D it
w ordt overtuigend aangetoond door het vele drijfhout dat buiten gracht 4 is aange
troffen (afb. 29-30). M ogelijk is het w ater ook binnen gedrongen via een o f m eer van
de grachten die op de R ijn kunnen zijn uitgekom en.
3.4.3 Na-Romeinse afzettingen?
Nergens zijn in de profielen op de zware R ijnklei m et zekerheid jongere, postR om einse afzettingen aangetroffen.15 Deze hebben dus niet bestaan o f zijn in de m id
deleeuwen verstoord o f afgegraven en daardoor onherkenbaar geworden. In de w erkputten 8 en 10 was het R om einse pakket grotendeels verdwenen en vervangen door
een rommelige zwarte heterogene kleilaag m et verspreid puin. H e t ontbreken van een
sedim entatiedek op de R om einse lagen maakt het aannemelijk dat de invloed van de
R ijn in de na-R om einse tijd sterk is verminderd.
3.4.4 Veenvorming in de middeleeuwen?
H et ontbreken van een dergelijk kleidek kan betekenen dat gedurende o f in ieder
geval na de R om einse tijd de vorm ing van veen (Hollandveen) op de oude klei is
hervat. Diverse bodem kaarten lijken de aanwezigheid van een thans verdwenen veendek
op de rivierklei bij A lphen te bevestigen. Veel gronden langs de O ude R ijn hebben
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nam elijk een hum usrijke bovengrond en kunnen zijn ontstaan door oxidatie van
het veendek na de ontginning van het gebied in de 11de en 12de eeuw. D it zou
een geheel nieuw licht w erpen op de middeleeuwse bew onings- en ontginningsgeschiedenis van de streek om A lphen aan den R ijn.
3 .5 Samenvatting
H et zand dat de ondergrond vorm t van het centrum van Alphen aan den R ijn, is reeds
ver voor het begin van de jaartelling afgezet door de R ijn en w ordt afgedekt door een
pakket lichte to t zware klei. D e sedimentatie van de kom klei is begonnen in de voorR om einse tijd en kennelijk nog doorgegaan tijdens de oudste bewoningsfase (par.
4.1.2). D e top van het zand is veelal door oxidatie roestkleurig. D it betekent dat de
hoogste delen van deze zandbanken een tijdlang bij laagwater droog m oeten hebben
gelegen. D eze oxidatie m oet ver voor de R om einse tijd w orden gedateerd.
D e verzamelde gegevens zijn onvoldoende om het verloop van de R ijn in de
R om einse tijd te schetsen. Wel is het duidelijk geworden dat het castellum gelegen
kan hebben aan de binnenbocht van de rivier in de kronkelwaard. D it zompige
gebied m oet ongeschikt zijn geweest voor bebouw ing en noodzaakte de eerste
R om einse soldaten het m et rijshout en takken begaanbaar te m aken en tevens vol
doende droog te m aken voor het oprichten van h u n onderkom ens.
D e aanwezigheid van verticale stromingsverschijnselen in het zand wijst op het
voorkom en van kwel tijdens de R om einse bew oning. D e voorm alige kw eldruk zou
ervoor gezorgd kunnen hebben dat bepaalde sedim enten plaatselijk niet o f vrijwel
niet zijn geoxideerd. H et kwelwater zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de reeds
eerder verm elde natte bodem gesteldheid.
D e positie van het castellum ten opzichte van de R ijn is nog verre van duidelijk en
zal een van de belangrijkste vragen voor het toekom stig onderzoek blijven.
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Afb. 12. Alphen aan den Rijn. Overzicht van de in 1998 gevonden sporen en de vermoedelijke
ligging van het castellum. Tek. F.A.Q .M . Vermeer. Schaal 1 : 1 500.
1-4: grachten. 5: toren van de oudste periode? 6-7: uitgebroken funderingen van een of meer
stenen gebouwen. 8-9: grachten. 10: badgebouw. 11: houten funderingen uit het midden van de
lste eeuw. 12: positie van de rechterzijpoort van het stenen fort en vindplaats van de bouwinscriptie van Septimius Severus. 13: plaats van een in 1985 gedeeltelijk opgegraven houten
barak. 14: middeleeuwse tonput. 15-16: tijdens rioleringswerkzaamheden gemaakte profielen
(werkput 6 en 7).
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4

H ET O N D E R Z O E K IN 1998 e n 1999

4.1 De Julianastraat (werkput 6)16
4.1.1 Inleiding
O p maandag 25 m ei 1998 is een begin gemaakt m et de archeologische begeleiding
van de rioleringswerkzaam heden in de Julianastraat en de Castellumstraat. Gezien het
sterk verschillende karakter van het lagenpakket in beide straten zullen deze afzonder
lijk w orden besproken.
D e riolering w erd aangelegd m et behulp van verplaatsbare schotten. D it deed aan
vankelijk verw achten dat er weinig m eer mogelijk zou zijn dan om de 10 m een
bodem profiel vast te leggen. D o o r een goede sam enwerking m et het personeel van
de firma C ultuurw eg en door de bereidheid van de archeologische equipe om het
onderzoek v oort te zetten tot ver buiten de norm ale w erktijden is het echter m oge
lijk gew orden om twee ca. 80 m lange profielen bijna ononderbroken schoon te
m aken en te tekenen.
4.1.2 Beschrijving van het profiel
In de Julianastraat is de westelijke w and van de rioolsleuf over een lengte van 76 m
bestudeerd en getekend. D e hoogte van het profiel bedroeg over het algemeen ca.
2,00 m. D e onderkant lag op 1,00 m - n a p o f iets dieper, de bovenkant - na verwij
dering van de bestrating - op 1,20 m + NAP. E r werd vanuit het zuiden gewerkt tot
in de kruising m et de Castellumstraat. H et beginpunt van de sleuf lag ongeveer bij de
noordelijke hoek van het w inkelbedrijf Hoogvliet.
O ver de R om einse overblijfselen lag een 40-80 cm dikke donkere laag m et om ge
w erkte grond, w aaruit verrassend weinig middeleeuwse vondsten w erden geborgen.
O p de stort w erden enkele stukken bew erkte natuursteen gevonden die afkomstig
m oeten zijn uit het interieur van de Gothische dorpskerk.
H et R om einse lagenpakket was 1-1,20 m dik en vrijwel ongestoord. H e t lag op
vette blauwe klei, in het bovenste gedeelte waarvan verspreide houtresten aanwezig
waren. H et is niet duidelijk o f deze klei in de R om einse tijd is afgezet door de rivier
o f reeds eerder. Z and is nergens in de ondergrond gezien.
In het zuidelijke deel van de sleuf (tussen 3 en 7 m) is een zware rijsmat aangetrof
fen (afb. 13). H ierboven lag een band m et schelpen.17 O p het noordelijke einde van
deze twee lagen sloot een dunne band organisch materiaal aan m et veel houtresten
die m et enkele onderbrekingen doorliep tot de Castellumstraat. D eze m ag w orden
beschouw d als het oudste R om einse loopniveau ter plaatse. D e hoogte varieerde van
0,50-0,30 m - NAP. In het noordelijke gedeelte (tussen 47 en 62 m) zijn op veel plaat
sen op dezelfde hoogte resten van smalle horizontale planken geconstateerd, die even
als de reeds verm elde schelpen doen denken aan een bestrating o f een vloerniveau.
Boven de rijsmat lag 60 cm vette blauwe klei m et enkele verspreide stukjes houts
kool, die w erd afgedekt door een dik pakket fosfaatrijke, groengrijze klei. D e blauwe
kleilaag w erd in noordelijke richting dunner.
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Afb. 13.Alphen aan den Rijn, Julianastraat 1998. Romeinse rijswerkmat in de westerlijke
wand van de rioolsleuf, even ten noorden van het winkelbedrijf Hoogvliet. Foto J.K . Haalebos.

H et geheel laat verm oeden dat in het zuidelijke einde van de rioolsleuf een rivier
bedding is aangesneden, die in de R om einse tijd m et een rijsmat is versterkt, vervol
gens (gedeeltelijk) is dichtgeraakt en plaats heeft geboden voor bew oning in een late
re fase van de R om einse geschiedenis van Alphen.
In noordelijke richting werd het bovenste gedeelte van het profiel steeds gecom pli
ceerder. Tussen 15 en 36 m w erd het R om einse pakket afgedekt door een 10-25 cm
dikke laag m et R om eins puin, waarvan de onderkant lag op ca. 0,40-0,60 m + NAP.
O p ca. 24 m w erd in deze puinlaag een concentratie van fragm enten dakpan gecon
stateerd, die doet denken aan een fundam ent.18 Boven de puinlaag w erden tussen
20,40 en 24,30 m talrijke brokken w itte m uurpleister gevonden. E ronder bevond zich
tussen 17,50 en 19,80 m een band grind,19 m ogelijk de verharding van een smalle
weg.
M et deze puinresten mag m en waarschijnlijk een m et stukken dakpan gevulde kuil
verbinden, die verder naar het noorden is aangetroffen.20 O o k hier lijkt het niet
onm ogelijk dat we te m aken hebben m et een stuk van een uitgebroken fundering.
H et ligt voor de hand bij deze puinresten te denken aan het in 1959 opgegraven
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badgebouw onder de Adventskerk en aan te nem en dat de grindlaag de zuidelijke
begrenzing van dit gebouw heeft gevormd.
O p 10-20 cm onder de zojuist beschreven afbraaklaag liep over een lengte van 35 m,
even boven NAP een brandlaag (19-54 m), duidelijk herkenbaar aan de oranje ver
brande leem. D e hoogste punten bereikten een hoogte van 0,40 m + NAP. O nder het
noordelijke uiteinde van deze laag werd tussen 0,04 en 0,20 m + NAP een tweede
brandlaag w aargenom en (52,80-54,50 m). Gezien de onder de beide brandlagen aangetroffen vondsten mag een van beiden in verband w orden gebracht m et het uitbre
ken van de opstand van de Bataven in het jaar 69, toen de castella langs de O ude R ijn
door de R om einse troepen zijn ontruim d.
H et is m erkwaardig dat ter hoogte van de Castellumstraat geen sporen m eer zijn
w aargenom en van verbrande hutteleem . In dit verband m ag erop w orden gewezen dat
hier op twee plaatsen sporen zijn gezien die doen denken aan grachten. Tussen 64 en
66 m w erd h et noordelijke talud opgem erkt van een mogelijke gracht, tussen 74 en
76 m tekende zich een ingraving af m et de voor een R om einse gracht kenm erkende
V-vorm ige doorsnede. D e zijkanten van beide mogelijke grachten waren m et rijsm atten bekleed (afb. 14).
B ijzonder instructief was het stuk profiel tussen 44 en 45 m, waar de brandlaag
gesneden w erd door een funderingsgreppel van een houten gebouw (afb. 15). D it

Afb. 14. Alphen aan den Rijn, fulianastraat 1998. Doorsnede van een Romeinse gracht,
waarvan de taluds bekleed zijn met rijswerk. Foto J.K . Haalebos.
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Afb. 15.Alphen aan den Rijn, Julianastraat 1998. Detail van het westelijke profiel, waarin
o.a. een brandlaag (uit het jaar 69 na Chr.?) zichtbaar is. Foto J.K . Haalebos.
1: houtresten van een vlonder of vloer. 2: door de rivier afgezette blauwe klei. 3: brandlaag.
4:funderingsgreppel. 5: afdekkende Romeinse puinlaag.
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maakt duidelijk dat we in de bebouw ing rekening m oeten houden m et m inimaal drie
perioden:
1.
2.
3.

h o u tb o u w uit het m idden van de 1ste eeuw.
h o u tb o u w uit de tijd na 70 na Chr.
steenbouw uit de (late) 2de eeuw.

4.1.3 Samenvatting
In de Julianastraat is een woonlaag aangetrofFen uit het m idden van de 1ste eeuw na
Chr., die lijkt samen te hangen m et een buiten het R om einse castellum gelegen
nederzetting en aan de zuidelijke zijde w ordt begrensd door een m et rijsm atten ver
sterkte rivieroever. D eze nederzetting is in het jaar 69 in vlam m en opgegaan en kort
daarna in h o u t herbouw d. In de tweede helft van de 2de eeuw o f iets later is hier een
groot stenen gebouw opgericht, getuige de aangetroffen dikke puinlaag. Ter hoogte
van de Castellumstraat zijn V-vormige ingravingen gevonden, die doen denken
aan grachten. D eze zijn waarschijnlijk gegraven na de opstand van de Bataven, in
periode 2 o f periode 3. E en hiervan vertoont de merkw aardigheid dat de taluds zijn
versterkt m et rijswerk.
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AJb. ló.Alphen aan den Rijn, Castellumstraat 1998. Overzicht van de werkzaamheden in de
rioolsleuf gezien vanaf de toren van de Adventskerk. Linksboven het stadskantoor met rechts
daarvan het gebouw van de A B N - A M R O . Foto P.F.J. Franzen.

AJb. 17.Alphen aan den Rijn, Castellumstraat 1998. Noordelijke wand van de rioolsleuf met
tufsteenblokken en een funderingspaal van de porta principalis dextra. Foto P.F.J. Franzen.

40

4.2 De Castellumstraat (werkput 7)
4.2.1 Beschrijving van het profiel
In aansluiting op de w aarnem ingen in de Julianastraat kon in de tw eede helft van juni
de noordelijke w and van de rioolsleuf in de Castellumstraat (afb. 16) worden
bestudeerd, die een geheel ander beeld bood dan het vorige profiel. D e bovengrond
was op veel plaatsen reeds afgegraven. D e hoogste punten van het profiel reikten
tot 1,20 m o f 1,40 m + NAP, iets onder het m oderne straatniveau, dat varieerde van
1,70 m + NAP in het oosten tot 1,55 m + NAP in het westen en halverwege zijn
hoogste p u n t bereikte op 1,85 m + NAP. O p de diepste plaatsen w erd een niveau van
ca. 1,90 m - NAP bereikt. H et graafwerk werd begonnen vanuit de Julianastraat.
Waar de ondergrond is bereikt, bestond deze uit afwisselende lagen zand en klei. H et
R om einse pakket was samengesteld uit enkele betrekkelijk schone lagen klei en werd
aan de bovenkant afgedekt door een donkere m et puin verm engde kleilaag, waarin
tussen 6 en 17 m opvallend grote blokken tufsteen lagen. D e grootste waren ca.
1,20 m lang (afb. 19). Sommige waren voorzien van geprofileerde lijsten, wolfsgaten
o f V-vorm ige inkepingen voor klampen. O nder deze blokken w erden talrijke inge
heide h o u ten funderingspalen aangetroffen (afb. 17-18).21 D e lengte hiervan bedroeg
1,00-1,40 m. D e punten raakten net de onderliggende zandlaag op ca. 1,50 m NAP. H et h o u t was in de hogere niveaus sterk vergaan en vertoonde sporen van
schimmel.
4.2.2 Een poortgebouw
D it alles wijst op de aanwezigheid van een groot, m onum entaal gebouw. Dankzij de
gelukkige vondst van een bouw inscriptie (zie par. 5.5) w ordt duidelijk dat het hierbij
om een door keizer L. Septimius Severus (193-211) gebouw de o f vernieuw de poort
m oet gaan. In w erkput 6 en 14 (zie par. 5.4) zijn verder architectuurblokken aange
troffen, die in verband kunnen w orden gebracht m et de vestingm uur van het stenen
castellum. H ieronder bevinden zich sierlijsten, een halfzuil en een blok m et een vlak
ke nis. Als dit laatste blok werkelijk afkomstig is uit het poortgebouw , m oet het uiter
lijk hiervan rijker versierd zijn geweest dan m en op grond van de gangbare recon
structies van R om einse p oorten zou verwachten. Naast en onder de zojuist beschre
ven resten van de p o o rt was de klei tot op grote diepte doorspekt m et R om eins puin.
D it doet verm oeden dat hier een gracht o f een rivieroever is gesneden die voor de
aanleg van de p o o rt m oet zijn dichtgeraakt. In deze vulling en in de klei hierboven
zijn enkele dakpanstempels gevonden van de Exercitus Germ anicus Inferior, het
Nedergerm aanse Leger, en de Legio I M inervia Antoniniana. D eze fragm enten bak
steen m oeten voor de bouw van de p o o rt in de grond zijn geraakt.22 D it levert een
op het eerste gezicht lastig chronologisch probleem op.
D e stempels van de Legio I M inervia A ntoniniana w orden gewoonlijk op grond
van de bijnaam A ntoniniana gedateerd in de tijd van de opvolgers van Septimius
Severus, Caracalla (211-217) en Elagabalus (218-222). D e bijnaam zou na de ver
m oording van Severus jongste zoon Geta door zijn broer Caracalla zijn verleend aan
die troepen, die voor de laatste partij hadden gekozen.23 H ernieuw de bestudering van
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bouwinscripties uit de tijd van Septimius Severus heeft echter aangetoond dat de titel
reeds onder deze keizer is gebruikt.24
Severus heeft zelf nooit de bijnaam A ntoninus gedragen, maar de verbinding m et de
Antonijnse dynastie gezocht door de naam van zijn oudste zoon Septimius Bassianus,
die sinds 196 als beoogd troonopvolger M . Aurelius A ntoninus Caesar heette. Deze
naamsverandering past goed in de propaganda gedurende de strijd om de m acht m et
Clodius Albinus die in 196 zijn hoogtepunt bereikte. M en kan zich zonder veel moeite
voorstellen dat de militaire eenheden die Severus in deze moeilijke situatie hebben
gesteund, in die dagen de titel A ntoniniana hebben verworven. H et leger in G erm am a
Inferior stond aan de zijde van Severus.
H et is dus zeer wel m ogelijk dat de Legio I M inervia omstreeks 196 de eretitel
A ntoniniana heeft verworven. D it w ordt nu op ondubbelzinnige wijze door de stra
tigrafie bevestigd. M en mag dan twee bouw perioden aannem en onder Septimius
Severus, een tijdens de burgeroorlog omstreeks 196 en een in de latere jaren van zijn
regering.

Afb. 18.Alphen aan den Rijn, Castellumstraat 1998. Noordelijke wand van de rioolsleuf met
funderingspalen van de porta principalis dextra. De palen zijn ingeslagen in puin- en kleilagen,
die de vulling van een oudere gracht lijken te zijn. Foto P.FJ. Franzen.
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Afb. 19.Alphen aan den Rijn, Castellumstraat 1998. Noordelijke wand van de rioolsleuf met
een van de grote tu f steenblokken van de zuidelijke poort. Van links naar rechts zijn in de naar
voren gekeerde bovenzijde van het blok drie soorten gaten te zien: een stelgat, een wolfsgat en
zwaluwstaartvormig gat voor een klamp. Foto P.FJ. Franzen.

4.2.3 Een toren?
Aan het westelijke uiteinde van de rioolsleuf (56-57 m) w erd een vergelijkbare ver
rassende ontdekking gedaan in de vorm van de fundering van een stenen m uur (afb.
20). D eze bestond uit een 20-30 cm dikke vlijlaag van vette blauwe klei m et een
breedte van 1,10 m. D e onderkant hiervan bevond zich op 1,10 m - NAP. O p dit kleibed waren grote brokken Grauwacker Schiefer gelegd. H et geheel rustte op aange
punte heipaaltjes, die net o f net niet tot aan het zand reikten. D e bovenkant van de
zandige afzettingen lag hier op 1,50 m - NAP.
Iets ten oosten van dit fundam ent trok een grote plek m et R om eins puin de aan
dacht. O o k hieronder w erden heipalen gezien, die echter royaal tot in het zand waren
ingeslagen. H e t is verleidelijk om beide verschijnselen te com bineren en te be
schouwen als de resten van twee m uren van een hoektoren van het castellum. De
afstand to t de verm oedelijke p o o rt bedraagt ca. 45 m. M en zou - aangenom en
dat de p o o rt ongeveer in het m idden ligt - de lengte van de zuidelijke m uur van het
stenen fort k unnen schatten op ca. 90 m. D it kom t goed overeen m et de breedte van
het naburige castellum Zw am m erdam III (86 m ).25

AJb. 20.Alphen aan den Rijn, Castellumstraat 1998. Noordelijke wand van de rioolsleuf met
ingeramde heipalen onder een uitgebroken muur, mogelijk van de zuidwestelijke hoektoren van
het stenen castellum. Links is waarschijnlijk het talud van een gracht te zien. Foto A .E .
Gazenbeek.

Tussen de heipalen onder de oostelijke m uur van de toren bevonden zich een
elzenbalk van 22 x 16 cm en enkele zware palen van iep m et diameters van 16 en 17
cm .26 M en kan zich afvragen o f deze afkomstig zijn van een oudere houten toren op
dezelfde plaats.
Ten westen van de toren doen enkele duikende lagen m et puin denken aan een
buiten de vestingm uur gelegen gracht. Deze heeft een vlakke bodem gehad, zoals de
binnenste gracht van Zw am m erdam III. D e breedte kon niet w orden vastgesteld. D e
diepte kan m inimaal 80 cm hebben bedragen.
4.2.4 Het tussenliggende gedeelte van het profiel
D e rest van h et profiel behoeft weinig commentaar. H et vertoonde een ca. 1 m dik
pakket m et kleilagen, die eerder aan egalisatielagen doen denken dan aan woonlagen.
Opvallend is h et ontbreken van sporen van de in de Julianastraat aangetroffen brandlaag. Tussen 23 en 27 m liep op een hoogte van 0,70 m - NAP dunne laag h o u tresten.Tussen 43 en 45,50 m w erd een grote bakstenen put uit de 16de o f 17de eeuw
gesneden. D eze lag grotendeels in de w and van de rioolsleuf en is om veiligheids
redenen niet uitgegraven o f verder onderzocht.
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4 .2 .5 Samenvatting
H et profiel in de Castellumstraat w ijkt geheel af van dat in de Julianastraat, in het bij
zonder door h et ontbreken van het lste-eeuw se lagenpakket m et de zo opvallende
brandlaag uit 69 na Chr.
H et belangrijkste resultaat bestaat uit de vondst van R om einse funderingsresten, die
m ogen w orden geïnterpreteerd als delen van de zuidelijke verdedigingsm uur van het
stenen castellum, een hoektoren en een poort, waarschijnlijk de rechterzijpoort, de
porta principalis dextra. O p grond van deze gegevens kan m en de breedte van het fort
reconstrueren op ca. 90 m, wat overeenstemt m et die van het naburige fort Zw am m erdam III. D e p o o rt lijkt door een fragment van een bouw inscriptie van keizer L.
Septimius SeVerus te w orden gedateerd in de periode 193-211, en bevindt zich m oge
lijk boven een dichtgeraakte gracht, waarin stukken baksteen m et stempels van de
Exercitus Germ anicus Inferior en de Legio I M inervia A ntoniniana zijn aangetroffen.
Deze laatste w ijzen op bouw w erkzaam heden omstreeks het jaar 196. D e p o o rt m oet
dus in iets latere tijd zijn gebouw d en gezien de gevonden grote tufsteenblokken een
m onum entaal en rijk versierd uiterlijk hebben gehad.
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4.3 Het Eiland (werkputten 8-12)
4.3.1 Beschrijving van de werkzaamheden
O p grond van de inventarisatie van het oudere onderzoek en de w aarnem ingen in de
Julianastraat m ochten de noordelijke grachten van het castellum ten zuiden van het
postkantoor op H et Eiland w orden verwacht. H et onderzoek op H e t Eiland was
gericht op de lokalisering daarvan en is in eerste instantie opgezet als een brede proefsleuf haaks op de Julianastraat. D e m et dit doel gemaakte w erkput kon wegens de aan
wezigheid van een transform atorhuisje niet w orden doorgetrokken tot aan het O m leidingskanaal. O m toch een volledig oost-westproflel te krijgen is in aansluiting op
w erkput 8 de iets in zuidelijke richting verschoven w erkput 9 aangelegd. Bij het
onderzoek stond voorts de vraag naar de kwaliteit van het bodem archief op H et
Eiland centraal.
W erkput 8 was sterk verstoord ten gevolge van m oderne b o u w - en sloopactiviteiten en leverde weinig sporen op, in w erkput 9 werden voor het eerst de westelijke
grachten aangesneden. H e t w erk vorderde snel zodat de eerste opgravingsvlakken
konden w orden uitgebreid naar het noorden (werkput 10), westen (werkput 11) en
zuiden (werkput 12). D eze laatste w erkput was niet in de oorspronkelijke planning
opgenom en, maar is gemaakt om te voorkom en dat de hier aanwezige grachten en
resten van een stenen gebouw in een later stadium onder grote tijdsdruk zouden
m oeten w orden opgegraven. Tussen het westelijke einde van de opgravingsputten en
het Omleidingskanaal is een smalle strook grond als een dam blijven staan. Gezien de
in het volgende te beschrijven hier gevonden resten van R om einse gebouw en, lijkt
het zaak deze strook grond voor toekom stig onderzoek te reserveren.
In de volgende beschrijving zullen eerst de w erkputten 8 en 10 (oostelijk gedeelte)
w orden besproken. H e t westelijke gedeelte van w erkput 10 zal te zamen m et w erk
pu t 11,9 en 12 als een geheel w orden behandeld, aangezien de hier aangetroffen spo
ren zich van de ene w erkput in de volgende voortzetten.
In het oostelijk gedeelte van de opgraving zijn weinig vlakken gemaakt (werkput 8:
4; w erkput 10: 2), in de grachtenzone tegen het Omleidingskanaal iets m eer (werk
pu t 10 en 11: 4; w erkput 9: 6; w erkput 12: 7). H et noordelijke profiel van w erkput 10
is niet geheel getekend aangezien de aanhoudende regen daar een gevaarlijke situatie
deed ontstaan. H et verdient aanbeveling bij een voortzetting van het onderzoek in
noordelijke richting in dit gebrek te voorzien. D it profiel was het enige waarin de vol
ledige opeenvolging van de grachten had kunnen w orden vastgelegd.
D e werkzaam heden op H et Eiland zijn begonnen op 29 ju n i en w erden voltooid op
2 oktober.
4.3.2 Werkput 8
In deze 48 x 7 m = 336 m 2 grote w erkput zijn vier vlakken gemaakt; alle profielw anden zijn getekend, de westelijke echter voor een klein gedeelte. Aangezien deze
w erkput ongeveer 100 m ten noorden van de Castellumstraat ligt, waar de zuidelijke
verdedigingswerken van het fort zijn aangesneden, m ocht m en verwachten dat hier
op H et Eiland sporen van de binnenbebouw ing van het fort te voorschijn zouden
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kom en. D e opgravingsresultaten in w erkput 8 waren echter teleurstellend. D it is aan
de ene kant te w ijten aan de rigoureuze sloop van de m oderne bebouw ing, waarbij
de ondergrond op veel plaatsen tot op grote diepte was verstoord, aan de andere kant
ziet h et ernaar uit dat het terrein reeds (ver) voor de 19de eeuw is afgegraven, waar
bij het R om einse lagenpakket geheel o f grotendeels is verdwenen. D aarna lijkt er
opnieuw klei te zijn afgezet.
D e profielen en vlakken in w erkput 8 zijn vooral van belang voor het bodem kundig onderzoek (zie hoofdstuk 3). Sporen uit de R om einse tijd w erden slechts weinig
gevonden. M eestal lijkt het daarbij om verstrooid materiaal te gaan. O p enkele plaat
sen is op ca. 50 cm - NAP een donkere laag gezien waarin zich R om einse scherven
bevonden (hoofdzakelijk) uit het m idden van de 1ste eeuw. Als dit werkelijk
een R om eins niveau is, valt des te m eer op dat alle jongere R om einse lagen zijn
verdwenen.
Bijzondere aandacht verdienen twee rechthoekige kuilen aan het westelijke uitein
de van w erkput 8 (afb. 12, 5).27 Deze lagen ongeveer 3,50 m (12 R om einse voet —
3,60 m) uit elkaar en vertoonden verkleuringen die aan palen deden denken. H et ligt
voor de hand h ierin de fundering van een toren van een R om einse vestingwal te zien.

AJb. 21.Alphen aan den Rijn, Het Eiland 1998. Werkput 10: middeleeuwse waterput. Foto
J.J.A.J. Wildenberg.
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Deze m oet dan hebben bestaan uit vier palen, zoals op bijlage 1 A, 11 is gereconstru
eerd. H et bewijs voor de juistheid van dit idee m oet echter nog w orden geleverd door
de twee resterende paalkuilen op te graven o f elders andere aanwijzingen voor het
bestaan van een wal m et torens te vinden.
Aan de zuidelijke rand w erd de w erkput begrensd door een m oderne sloot die was
dichtgeplem pt m et afval uit de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw.28 D eze had het
profiel ter plaatse grotendeels vernietigd en strekte zich uit tot achter de perceelsgrens
van de tuinen langs de St. Jorisstraat. D eze perceelsgrens vorm de de rand van de w erk
put zodat de kwaliteit van het bodem archief direct ten zuiden van de opgraving voor
lopig onbekend blijft. D e sloot werd opnieuw aangetroffen op de scheiding tussen
w erkput 9 en 11 en heeft kennelijk in verbinding gestaan m et het Omleidingskanaal.
In w erkput 8 werd direct ten noorden van de sloot een rij w ijd uiteen geplaatste, aan
gepunte palen aangetroffen, waarvan op grote diepte (ca. 1,80 m - n a p ) nog hout
bewaard was gebleven. D e ouderdom hiervan blijft onzeker.
4.3.3 Werkput 10 (oostelijk gedeelte)
H et beeld in het oostelijke gedeelte (50 x 7,50 m = 375 m 2) van deze w erkput ver
schilde nauwelijks van dat in w erkput 8. E r zijn twee vlakken gemaakt, het oostelijke
en het noordelijke profiel w erden getekend.
Vermeldenswaardig is alleen een tweetal sporen in het m idden van de werkput: een
tonput29 en een ten noorden daarvan half in het noordelijke profiel gelegen kleinere
diepe kuil m et rechte wanden. Beide tekenden zich in het hoogste vlak af als kuilen
m et een donkere kleiige vulling, verm engd m et R om eins puin en scherven. Beide
kuilen lagen op een lijn evenwijdig aan de Julianastraat. D e w aterput bevatte scher
ven van een aantal A ndenne-kannen (afb. 78, 3) en m oet dus uit de 12de o f 13de
eeuw dateren.Van de verdere vondsten uit deze tonput m ogen enkele stijlen van een
m eubelstuk o f sporten van een ladder w orden genoem d, die van eik en iep zijn ver
vaardigd, en een kleine ‘p io n ’ van essenhout.30
Voor de p u t was gebruik gemaakt van een eikenhouten ton (afb. 21). D eze werd
bijeengehouden w erd door hoepels van gehalveerde hazelaartakken, die dichtgebon
den waren m et gespleten wilgentenen. D e duigen waren nog 79 cm hoog, maar m en
m oet rekening h ouden m et een totale hoogte van 1,60 m o f m eer.31 D e ton kon
dankzij een bijdrage van de firma Jefra D rankengroothandel BV in A lphen aan
den R ijn w orden geconserveerd en gerestaureerd en is thans te zien in het Stadskan
toor.
4.3.4 Werkput 10 (westelijk gedeelte), 9, 11-12
Deze w erkputten om vatten gezamenlijk een 55 m lang gedeelte van de westelijke
grachten van het castellum, opgegraven over een oppervlakte van bijna 550 m 2. D e
com plexiteit van de sporen noodzaakte tot het maken van 6 tot 7 opgravingsvlakken.
D e doorsneden van de grachten konden in enkele profielen w orden vastgelegd
(bijlage 1, b ). E en bijzonder probleem werd gevorm d door het vele goed geconser
veerde R om einse hout dat langs de westelijke rand van de w erkputten 10 en 11 werd
aangetroffen.
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Afb. 22.A lphen aan den Rijn, Het Eiland 1998. De zuidelijk wand van werkput 9 (vgl.
bijlage 1, b) met doorsneden door de grachten, van links naar rechts: gracht nr. 2 (bij dejalon),
gracht nr. 3 en op de voorgrond gracht nr. 4, waarbij de buitenzijde tijdens een overstroming is
opgeruimd. In de ondergrond zijn fraai de oeverwalafzettingen zichtbaar uit de voor-Romeinse
tijd, die overgaan in een dik pakket komklei. Foto P.Ff. Franzen.

E r zijn resten aangetroffen van minstens vier grachten (afb. 12, en bijlage 1, 1-4) die
gedateerd k unnen w orden in een tijdsbestek vanaf het m idden van de eerste eeuw tot
in de tweede helft van de 2de eeuw D e m eest westelijke gracht (4) is gedeeltelijk bij
een overstroming opgeruim d (afb. 22).
In de bij die gelegenheid afgezette klei lagen talrijke stukken drijfhout, afkomstig
van R om einse gebouw en. O nder dit pakket zijn buiten gracht 4 op verschillende
plaatsen sporen gezien van de p unt van nog twee andere grachten (bijlage 1, 14), die
bij de overstroming vrijwel geheel waren verdwenen.
H et gehele terrein is na de w atersnood opgehoogd en geëgaliseerd. H et nieuwe vlak
lag 0,30-0,40 m boven het oudste R om einse niveau en diende voor de aanleg van een
o f twee grote stenen gebouw en, waarvan nog te weinig is opgegraven om de functie
te k unnen bepalen.
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4.3.4.1 Gracht 1
D e binnenste, m eest oostelijke gracht is alleen in w erkput 10 gezien. H e t zuidelijke
profiel van deze w erkput is het enige dat een doorsnede van gracht 1 geeft. D e gracht
was daar ca. 60 cm diep en had m in o f m eer de vorm van een kom. D e grootste
geconstateerde breedte bedraagt 0,80 m. H e t talud verliep aan de binnenzijde onder
een hoek van 20°. D e onderste p unt bevond zich op 1,40 m - NAP. D e grijze klei van
de vulling onderscheidde zich m oeilijk van de ondergrond.
In de vulling van de gracht w erden enkele verkleuringen gezien die deden denken
aan palen (bijlage 1 B, 7). O ngeveer een m eter binnen de gracht w erd in het profiel
de verkleuring van een iets zwaardere paal gezien (bijlage 1 B, 8).Vooral bij deze laat
ste zou m en zich willen afvragen o f deze verband houdt m et de houten wal van het
castellum.
D e overige w erkputten waren - door de aanwezigheid van kabels gedw ongen - zo
aangelegd dat gracht 1 daar aan de oostelijke zijde net buiten viel.
E r zijn relatief w einig vondsten in deze gracht aangetroffen (afb. 23).32 H et gaat daar
bij om C laudisch-N eronisch materiaal: scherven van terra sigillata-borden D ragendorff 15/17 en 18 (afb. 23, 1-2), halzen van kruiken in de trant van Stuart 107 (afb.
23, 4-5) en een fragm ent van een oranje geverniste olielamp m et voluten (afb. 23, 3).
M en mag aannem en dat gracht 1 gelijktijdig is m et gracht 2 o f daaraan is voorafge
gaan. H et eerste is misschien het m eest waarschijnlijk. R om einse forten w erden vaak
door een gordel van grachten om geven (zie par. 2.2).

4
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Aß). 23.Alphen aan den Rijn, Het Eiland 1998. Terra sigillata (1-2) en gebruiksaardewerk
(3-5) uit gracht 1. Schaal 1 : 3. Tek. R.P. Reijnen.
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4 .3 .4 .2 Gracht 2

Gracht 2 viel geheel binnen de opgraving en kon in de zuidelijke profielen van de
w erkputten 10, 9 en 11 w orden bestudeerd. In de doorsneden en de onderste vlak
ken konden twee punten naast elkaar w orden onderscheiden, die zijn aangeduid als
2 a (de oostelijke) en 2 b (de westelijke). Gracht 2 a is in alle w erkputten gezien, 2 b
ontbrak in w erkput 9, maar is daar aangevuld op de overzichtstekening.
Gracht 2 a was een eenvoudige V-vormige gracht m et een maximale vastgestelde
breedte van 1,60 m en een diepte van 1 m o f meer. D e punt bevond zich in de
zuidelijke profielen van w erkput 9 en 12 op resp. 1,45 m en 1,60 m - NAP. De
vulling bestond uit verschillende kleilagen m et vooral bovenin veel schelpen en in het
m idden veel houtskool. O p dit niveau werd in w erkput 12 een depot van grote
dubbelconische bakstenen werpkogels gevonden,33 die kennelijk bij het bakken waren
mislukt en in de gracht waren gedum pt (afb. 24). D e kogels waren zo zacht gebleven
dat vele m et een schop konden w orden doorgesneden en zich in het vlak slechts af
tekenden als een rand zwart verbrande klei. Z e waren 10-15 cm lang.
D e onderkant van gracht 2 b lag in het noordelijke profiel van w erkput 10, waar
deze m in o f m eer kom vorm ig was, op 1,40 m - NAP en in het zuidelijke profiel van
w erkput 12 op 1,95 m - NAP. In de zuidelijke w and van w erkput 9 is geconstateerd

Afb. 24. Alphen aan den R ijn, H et Eiland 1998. Een nest met verbrande dubbelconische
werpkogels in de vulling van gracht 2. Foto P.F.J. Franzen.
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dat gracht 2 a w erd afgedekt door sporen van het in paragraaf 4.3.4.6 te bespreken
gebouw. H ier tekenden zich in het profiel kleine funderingspalen af als grijze ver
kleuringen. D eze zijn ook in het vlak op verscheidene plaatsen gezien. Soms w erden
onder in deze verkleuringen nog houtresten aangetroffen.
D e vondsten uit deze grachten (afb. 25-26) wijzen evenals die uit gracht 1 op een
datering in h et m idden van de 1ste eeuw na Chr. O nder het materiaal uit gracht 2 b
lijken zich enkele stukken te bevinden die wellicht iets jonger kunnen zijn dan de
vondsten uit gracht 2 a. G racht 2 a bevatte o.a. fragm enten van een kruik Stuart 107
en een zeef Stuart 152; gracht 2 b een scherf van een kom m etje Drag. 27 m et af
geronde rand34 en de bodem van een kom Drag. 29 waarbij het bodem stem pel is
om geven door een kleine cirkelvorm ige groef.
Tot de overige vondsten uit gracht 2 behoren een randfragm ent van een versierde
terra sigillata-kom Drag. 29 (afb. 25), een vrijwel com pleet m et zand bestrooid gever
nist bekertje Stuart 1 A uit Lyon (afb. 26, 3), scherven van kom m etjes Stuart 16 (afb.
26, 2) van dergelijke waar, die zijn versierd m et een soort rozetten o f een grillige barbotine-versiering, en een randfragm ent en enkele halzen van gladwandige kruiken
Stuart 107 m et drie- o f vierdelige oren (afb. 26, 5-7). O p een van de kruiken staat de
ingekraste naam van de voorm alige eigenaar, v i r , (eigendom) van Vir(ilis?).35
Bovendien kan een denarius van keizer Caligula (37-41 na Chr.) w orden verm eld

Afb. 25. Alphen aan den R ijn, H et Eiland 1998. Fragment van een Zuid-Gallische terra sigil
lata-kom uit gracht 2. Schaal 1 : 2. Tek. R.P. Reijnen.
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Ajb. 26. Alphen aan den Rijn, H et Eiland 1998. Terra sigillata
(2-10) uit gracht 2. Schaal 1 : 3. Tek. R .P Reijnen.

(1) en gebruiksaardewerk
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(par. 5.8.2., nr. 5). D e meeste scherven zijn geregistreerd als afkomstig uit gracht 2,
en m ogen waarschijnlijk tot de vulling van gracht 2 a w orden gerekend. Z eker uit
gracht 2 b kom t de bodem van een bekertje Stuart 1 A van Lyonner waar.36
4 .3 .4 .3 Gracht 3

Gracht 3 is ongetwijfeld jo n g er dan de voorafgaande gracht en kan direct na de
opstand der Bataven zijn gegraven. U it de vulling werd een fragm ent van een
M idden- o f Oost-Gallisch terra sigillata-kommetje Drag. 27 geborgen dat in de
2de eeuw mag w orden gedateerd,37 en voorts de hals van een kruik Stuart 111 var.
m et driedelig oor.38 Aan lste-eeuw s materiaal werd een randfragm ent van een terra
sigillata-kom Drag. 37 geborgen m et een Flavische eierlijst. O o k deze gracht bezat
eenV -vorm ig profiel. D e grootste geconstateerde diepte bedroeg ongeveer 1 m, de
breedte tegen de 2 m. D e zijkanten waren onder verschillende hoeken uitgegraven.
H et talud varieerde tussen 45 en 55°. D e punt lag in de getekende profielen op 1,90
m - NAP. D e vulling bestond uit klei.
4 .3 .4 .4 Gracht 4

M et de vierde gracht was iets merkwaardigs aan de hand. Evenals de vorige b etro f het
een spitsgracht, maar de westelijke zijde was kennelijk bij een overstroming geheel
weggeslagen. D e breedte was dus m oeilijk te bepalen, maar kan in de buurt van de
2 m hebben gelegen. D e diepte heeft een m eter bedragen o f meer. D e p unt lag in de
profielen van w erkput 9 tussen 1,80 m en 1,90 m - NAP.
D e als uit deze gracht afkomstig geborgen vondsten kom en merendeels uit de hoog
ste niveaus die deels samen kunnen hangen m et de door de rivier aan de westelijke
zijde afgezette lagen.39 H iertoe behoren twee terra sigillata-kommen Drag. 37 uit de
A rgonnen en La M adeleine (afb. 45-46), die in het tweede kw art van de 2de eeuw
m ogen w orden gedateerd. E en kleiner fragment van een versierde kom vertoont de
stijl van de pottenbakkers Satto en Saturninus, die mogelijk iets vroeger werkzaam
waren. Van h et overige aardewerk dient een late variant van de kruikam foor Stuart
129 (“ C ”) te w orden vermeld, randfragm enten van kookpotten m et dekselgeul Stuart
203, van kom m en m et verdikte rand Stuart 211 en van wrijfschalen m et verticale rand
(afb. 28,2-4). D it alles wijst op een datering in o f iets na het m idden van de 2de eeuw.
E en wrijfschaal m et horizontale rand doet door zijn oranje kleur verm oeden dat deze
uit N ijm egen o f van D e H oldeurn is aangevoerd.
Verder werd er een aantal stempels op dakpannen aangetrofFen van vexillarii van
de Exercitus Germ anicus Inferior, het N eder-G erm aanse leger.40 Dergelijke stempels
lijken gedeeltelijk iets ouder te zijn dan de m eer gebruikte stempels m et de afkor
ting EXGERINF, die in de loop van de tweede helft van de 2de eeuw in zwang zijn
gekom en.41
4 .3 .4 .5 Sporen van overstroming buitengracht 4

D e buitenzijde van gracht 4 was zoals gezegd door een overstroming geheel wegge
slagen. Daarbij was buiten de gracht iets boven de punt daarvan op een hoogte
van 1,20 m - NAP een horizontaal vlak ontstaan. H ierop lag een 20 cm dik pakket
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A ß . 2 7 .A lphen aan den R ijn, H et Eiland 1998.
Hals van een gladwandige untte kruik uit gracht 3.
Schaal 1 : 3. Tek. R.P. Reijnen.

AJb. 28. Alphen aan den
R ijn, H et Eiland 1998.
Terra sigillata (1) en
gebruiksaardewerk (2-4)
uit gracht 4. Schaal 1 : 3 .
Tek. R .P Reijnen.
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Afb. 29.A lphen aan den R ijn , H et Eiland 1998. Tegen het westelijke profiel gelegen drijfhout
boven de gedeeltelijk door het water opgeruimde gracht 4. Opname vanuit het westen. Links is
een deurtje o f luik zichtbaar (a), rechts een platgedrukte emmer (b; vgl. afb. 30). Foto P.F.J.
Franzen.

kleiige afzettingen, dat aan de bovenzijde werd afgedekt door een laagje zand. D it liep
naar het oosten iets op. O p de vlaktekening bijlage 1 is het verloop hiervan aangege
ven door m iddel van een dikke streeplijn. Hoeveel er bij de overstroming is opge
ruim d, is m oeilijk m eer uit te maken. D e indruk bestond dat er in w erkput 12 bui
ten gracht 4 nog sporen van andere, mogelijk jongere grachten aanwezig waren.
Boven de afzettingen bevond zich een ca. 40 cm dikke laag groenachtige fosfaat
rijke klei, die in de R om einse tijd m oet zijn aangebracht ter ophoging van het terrein
voor het in paragraaf 4.3.4.6 te bespreken grote stenen gebouw.
In de afzettingen w erden vooral in w erkput 11 grote hoeveelheden aangespoeld
drijfhout aangetrofFen. Tussen de talrijke palen lagen constructiebalken, een deurtje
m et een slot en een ineengedrukte emmer, waarvan de bodem en enkele duigen
konden w orden geborgen (afb. 29-30; vgl. par. 6.3.6).
4 .3 .4 .6 Stenen gebouw(en)

N a de ophoging en uitbreiding van het terrein in westelijke richting is boven op de
grachten een en o rm gebouw opgericht (afb. 31). Ondanks het relatief grote stuk van
de uitgebroken funderingen die over een lengte van bijna 50 m konden w orden
opgegraven, zijn nog te w einig elem enten bekend om m et zekerheid de functie van
dit bouw w erk te k unnen bepalen. D e omvang, de plaats en de breedte van de funde
ringen doen in de eerste plaats denken aan het hoofdkw artier (principia) van het ste
nen castellum. Voor een principiagebouw karakteristieke elem enten - vaandelheiligdom , dwarshal o f h o f - zijn tot nu toe niet aan te wijzen.
H et geheel valt in twee blokken uiteen (bijlage 1 A), die door een ongeveer 2 m
brede gang lijken te w orden gescheiden: een ca. 6 m lang vertrek aan de noordelijke
zijde, dat w ordt begrensd door de m uren 6 en 7, en een gedeelte van twee grote
kamers in het zuiden, die van elkaar w orden gescheiden door de tussenm uur 9. In het
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zuidelijke profiel van w erkput 12 is m ogelijk de buitenm uur van een van deze ver
trekken gezien. In de gang tussen de beide blokken waren in de vorm van een recen
te verstoring sporen aanwezig van een dwarsmuur, die op palen was gefundeerd.42
Beide blokken lijken onderdeel te zijn van een en hetzelfde gebouw. M ogelijk heb
ben ze te zamen de zuidwestelijke hoek gevorm d van een grote hof. D e sterke ver
storing in w erkput 8 en het aangrenzende gedeelte van w erkput 10 maakt het echter
onm ogelijk dit m et zekerheid vast te stellen.
D e oostelijke m uur van het noordelijke blok vertoont een opvallend rechthoekige
verbreding (ca. 7,5 x 2,5 m) (bijlage 1, 10). Deze doet denken aan een m onum entale
ingang. E en dergelijke ingang zou m en verwachten in het m idden van een vertrek.
D at betekent dat er oorspronkelijk een m uur gelegen kan hebben op de plaats van de
m oderne sloot, die op de grens van de w erkputten 11 en 9 alle sporen heeft vernield.
H et op die m anier gereconstrueerde vertrek zou 18 m lang o f breed zijn geweest. D it
lijkt veel te groot om aan het vaandelheiligdom van een hoofdkw artier (de aedes
principiorum ) te m ogen denken.
Van de m uren was niets overgebleven. D e plattegrond m oet w orden gereconstrueerd
aan de hand van de aangetroffen 1-1,5 m brede uitbraaksporen. D e vulling hiervan
bestond uit donkergrijze klei m et R om eins puin en scherven. H iertussen bevonden

AJb. 3 0 .A lp h en aan den Rijn, H et Eiland 1998. Platgedrukte resten van een houten emmer.
Foto J.J.A.J. Wildenberg.
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zich ook scherven uit de 17de eeuw o f zelfs iets jongere tijd. Soms waren ook ingravingen uit de m oderne tijd te herkennen. Deze zullen wel sam enhangen m et het
slopen van de fundering van tufsteen, dat in de 17de eeuw zeer geliefd was als grond
stof voor het m aken van tras. E r zijn onder de uitgebroken m uren m erkwaardig
weinig sporen gevonden van ter versteviging van de ondergrond ingeram de heipalen.
In het westelijke profiel van w erkput 9 is een laag gezien m et brokken tufsteen. Deze
lijkt het loopniveau ten tijde van het gebouw aan te geven en bevond zich op ca. 1,10
m - n a p o f 1,70 m onder het huidige oppervlak. D e onderkant van de fundering lag
op 1,40 - 1,50 m - n a p .

A ß . 3 1 .A lp h e n aan den R ijn, H et Eiland 1998. Uitgebroken funderingen van een groot
stenen gebouw uit de 2de o f 3de eeuw in werkput 12, gezien vanuit het noorden (vgl. bijlage
1, 8-9). Foto P.F.J. Franzen.
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4 .3 .5 Samenvatting

In de op H e t Eiland gemaakte w erkputten zijn alleen in de strook langs het O m leidingskanaal duidelijke sporen uit de R om einse tijd aangetrofFen. D eze bestonden uit
minimaal vier grachten, waarvan de buitenste bij een overstroming in de R om einse
tijd gedeeltelijk is opgeruim d, en uit de uitgebroken fundering van een groot stenen
gebouw, waarvan voorlopig niet te bew ijzen is dat het om het hoofdkwartier, de
principia, van een R om eins fort gaat. D e ligging van de grachten dicht tegen het
Omleidingskanaal doet verm oeden dat de grachtengordel de plaats van dit kanaal
heeft bepaald en in de 17de eeuw nog een herkenbaar elem ent is geweest in het
terrein.
E r lijken voor wat betreft de R om einse tijd m inimaal vier perioden te m ogen
w orden onderscheiden (vgl. bijlage 1).
1.

D e grachten 1 en 2 kunnen te zamen m et de gereconstrueerde toren 11 de
westelijke verdedigingswerken hebben gevorm d van het oudste Alphense
castellum, dat voor het m idden van de 1ste eeuw m oet zijn aangelegd. Gracht
2 is een keer opnieuw uitgegraven.

2.

D e derde gracht is in de eerste helft van de 2de eeuw dichtgeraakt en zou dus
k unnen behoren bij een fort dat na de opstand der Bataven van 69/70 is
gebouw d.

3.

Gracht 4 is in het m idden van de 2de eeuw o f kort daarna door de rivier
gedeeltelijk opgeruim d.

4.

Daarna is het terrein in de 3de eeuw opgehoogd en in westelijke richting
uitgebreid om plaats te m aken voor een groot stenen gebouw. Als dit in een
vesting heeft gestaan, zoals m en zou willen verwachten, ligt het voor de hand
hierbij aan de principia, het hoofdkw artier te denken en m oet er nog een
volgende gracht hebben gelegen op de plaats van het Omleidingskanaal o f
daarbuiten.

Toekomstig onderzoek zal hieraan waarschijnlijk nog nieuw e perioden toevoegen.
B uiten gracht 4 zijn aanwijzingen gevonden voor het bestaan van twee o f m eer
andere grachten. H et is echter niet uit te m aken o f deze al dan niet gelijktijdig zijn
m et de grachten 1-4.
Sporen uit de m iddeleeuw en zijn beperkt gebleven tot een w aterput en een kuil in
w erkput 10. D e in de tonput aangetroffen scherven van A ndenne-kannen wijzen op
een datering in de 12de o f 13de eeuw.
In de 17de o f 18de eeuw m oet een brede sloot zijn gegraven, die aan het einde van
de 19de eeuw o f in de vroege 20ste eeuw is dichtgegooid m et vuilnis en puin. Deze
m arkeert de perceelscheiding van de huizen aan de noordelijke zijde van de St.
Jorisstraat en is dus een belangrijk elem ent geweest in de kadastrale indeling van het
m oderne dorp.
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H et onderzoek heeft duidelijkheid verschaft over de archeologische waarde van H et
Eiland. In dit gebied m oeten verschillende zones w orden onderscheiden:
1.

D e grachten. D e westelijke rand langs het Omleidingskanaal heeft - voor zo ver
nog niet opgegraven - een hoge waarde wegens de daar aanwezige grachten en
resten van R om einse stenen gebouwen. M en mag verwachten dat hier de
noordwestelijke hoek van het castellum nog kan w orden opgegraven.

2.

H et noordoostelijke gedeelte (postkantoor en de direct ten zuiden daarvan
gelegen strook) lijkt van w einig betekenis.43 H ier zijn waarschijnlijk alleen nog
diepe ingravingen als w aterputten aanwezig.

3.

H et gebied aan weerszijden van de St. Jorisstraat lijkt uiterm ate belangrijk. H ier
m oeten de grachten verder in zuidelijke richting kunnen w orden gevolgd en
m ogen verdere sporen van het thans aangesneden stenen gebouw w orden
verwacht. Tegen de Julianastraat aan zijn bij eerdere opgravingen goed gecon
serveerde w anden van houten gebouw en aangetroffen.

4.

Voor de Julianastraat zelf mag m en op grond van eerdere w aarnem ingen hoge
verwachtingen hebben t.a.v. de aanwezigheid van archeologische sporen.44
Waarschijnlijk geldt dit ook voor de eerste 10-15 m ten westen van deze straat,
b.v. het trottoir voor het postkantoor.
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4 .4 H e t CBK-gebouw naast de A dven tskerk (werkputten 13 en 14)
4.4.1 Beschrijving van de werkzaamheden

H et CBK-gebouw naast de Adventskerk w ordt gebouw d op de plaats waar J.E. Bogaers
in 1959 de eerste grotere opgraving in Alp hen aan den R ijn heeft verricht. Bij die
gelegenheid is de onderste fundering van een groot stenen gebouw aangetroffen, dat
werd gedateerd in het laatste kwart van de 2de eeuw o f in de 3de eeuw.45 D oel van
het hernieuw de onderzoek in 1998 was onder m eer het bevestigen van de datering
van dit gebouw, die door som m igen in twijfel werd getrokken.46 Daarnaast is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de stratigrafie van dit terrein opnieuw te bestude
ren en de in 1959 getekende plattegrond iets uit te breiden. O p grond van de in het
kader van de inventarisatie verzamelde gegevens was hier w einig m eer te verwachten
dan een geheel vergraven terrein, waarvan alleen de randen interessant zouden kun
n en zijn.47
D e resultaten van het nieuwe onderzoek waren verrassend en laten verm oeden dat
bij het vroegere onderzoek de bovengrond ongecontroleerd is verwijderd tot op het
“eerste leesbare vlak” , zoals dat ook gebeurde bij de opgravingen van Van Giffen in
Valkenburg. H e t onderzoek in 1998 heeft door de andere werkwijze niet alleen aan
vullende gegevens verschaft voor de R om einse tijd, maar ook enig licht kunnen w er
pen op de m iddeleeuw se geschiedenis van het dorp A lphen aan den R ijn.
E r zijn m et de graafmachine in het geheel zeven vlakken aangelegd tot op een diep
te van ca. 1,60 m - NAP. Daarnaast zijn de beide lange profielen van de w erkput bestu
deerd en getekend. D e sporen zullen w orden besproken in chronologische volgorde,
waarbij de jongste overblijfselen het eerst aan bod zullen kom en.
H et gehele door Bogaers opgegraven terrein is om praktische redenen w eer vrij
gelegd. Van het door hem onderzochte gebouw was echter w einig bewaard gebleven,
aangezien kort na het onderzoek in 1959 bij de aanleg van de Castellumstraat een rio leringsleuf dwars door de R om einse resten is uitgegraven. E r was echter genoeg over
gebleven om de contouren van het gebouw opnieuw vast te kunnen stellen en daar
mee de tekeningen van de verschillende opgravingen te kunnen koppelen. Hierbij
traden geringe verschillen in de m aten op (10 cm op 40 m), die in de nieuw e overzichtstekening zijn weggewerkt door de oude tekening iets aan te passen. Daarbij is
de afstand tussen de houten balken en het stenen gebouw op deze tekening iets ver
kleind.
4 .4 .2 D e muur van het kerkhof

In de sterk verstoorde bovengrond van w erkput 13 w erd op 0,80 m + n a p de boven
kant aangetroffen van een ca. 60 cm dikke m uur van rode kloosterm oppen
(30 x 15 x 8 cm) en kleine blokken tufsteen (bijlage 2 B, 20). D e steunberen aan de
noordelijke zijde van deze m uur deden een m om ent verm oeden dat deze m uur
onderdeel geweest kon zijn van de middeleeuwse dorpskerk. H et vervolg van het
onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het om de m uur van het kerkhof m oet gaan.
D e m uur had een licht slingerend verloop en zette zich in w erkput 14 voort, na een
onderbreking van 14 m. D e totale lengte bedroeg bijna 40 m. H e t westelijke einde
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is niet bereikt. In w erkput 14 brak de fundering af en heeft geen verdere sporen
achtergelaten. Alleen in w erkput 13 was de m uur voorzien van steunberen. Deze
waren koud tegen de m uur gezet en kunnen dus worden beschouw d als een latere
toevoeging. Z e waren noodzakelijk geworden, om dat de m uur verzakte en naar het
noorden dreigde om te vallen. D eze was naar later bleek gebouw d boven een dichtgew orpen sloot (zie par. 4.4.6).
Tussen de kloosterm oppen bevonden zich stenen m et afgeschuinde zijden, die
gebruikt kunnen zijn voor de zijkanten van rondboogvensters o f nissen. Een enkel
stuk had een driehoekige vorm . D e stenen zijn dus ongetwijfeld afkomstig van de
sloop van de R om aanse kerk, die in de tweede helft van de 13de eeuw w ordt
genoem d.48 D e m uur kan dus op zijn vroegst zijn gemetseld ten tijde van de
bouw van de G othische kerk die uit verschillende 17de-eeuwse afbeeldingen bekend
In dezelfde richting wijzen de weinige vondsten die direct onder de fundering zijn
aangetroffen. H iertoe behoren o.a. scherven van aardewerk uit de 12de en 13de
eeuw.49 H et m oet niet uitgesloten w orden geacht dat enkele van deze scherven bij
begravingen pal naast de m uur onder het fundam ent zijn geraakt. Ingravingen waren
in de donkere, sterk om w oelde grond van het kerkhof niet o f m oeilijk zichtbaar.
D e kerkhofm uur heeft lang een duidelijke scheiding gevormd in de percelering van
de dorpskern. R esten van (sub)recente funderingen zijn alleen aan de noordelijke
zijde van deze scheidslijn aangetroffen.Van de verm oedelijk 17de-eeuwse bebouw ing
w erden twee bakstenen keldertjes aangetroffen (bijlage 2 B, 21 en 23). H iertussen lag
de betonnen vloer van een kelder die kennelijk nog in de m oderne tijd was ver
nieuw d (bijlage 2 B, 22). Bij de aanleg van deze vloer was nog altijd rekening gehou
den m et de kerkhofm uur.
H et meest westelijke keldertje was gebouw d van bakstenen van 18 x 8,5 x 3 cm. De
vloer was bedekt m et grote ongeglazuurde, rode plavuizen van 23 x 23 x 4 cm. De
binnenzijde van de 30 cm dikke m uren was bekleed m et gesinterde baksteen.
Voor de b ouw van het oostelijke keldertje waren iets groter bakstenen gebruikt
(21 x 10 x 5 cm). D e vloer bestond hier eveneens uit baksteen. D e stenen waren even
wijdig m et de zuidelijke m uur gelegd. O p de vloer werden organische resten aangetroffen, waaronder visgraten die verder niet zijn bestudeerd.50
4 .4 .3

D e middeleeuwse begraafplaats

Aan weerszijden en onder de m uur van het kerkhof werden talrijke, vaak verspitte
menselijke begravingen gevonden (bijlage 2, B, 1-18). De graven onder de m uur
m oeten ongetwijfeld zijn aangelegd voordat deze werd opgericht, en kunnen dus uit
de 13de o f 14de eeuw stammen, o f zelfs uit nog vroegere tijd. Hetzelfde geldt voor
de graven die buiten het kerkhof, ten noorden van de m uur waren gelegen.
Skeletresten w erden aangetroffen tussen ca. 0,40 en 0,00 m + NAP. D e doden waren
allen in gestrekte houding en bijna zonder uitzondering in west-oost oriëntatie be
graven, waarbij h et hoofd steeds in het westen lag. Bij een o f twee graven was de
oriëntatie precies omgekeerd.
Verrassend was de ontdekking van een groot aantal stenen grafkisten, die waren
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AJb. 32.A lphen aan den R ijn , CBK-gebouw 1998. Uit tufsteenblokken van het castellum opge
bouwde middeleeuwse grafkisten (nr. 9 en 10). Opname uit het oosten. Foto P.F.J. Franzen.
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opgebouw d uit platen tufsteen. In het geheel zijn er - fragm enten m eegerekend twaalf van dergelijke zeldzame graven aangetroffen, die naar het zich laat aanzien heb
ben toebehoord aan aanzienlijke personen. D e tufplaten varieerden sterk in lengte
(30-60 cm). D e hoogte (ca. 20 cm) en de dikte (ca. 10 cm) waren m eer uniform . In
de platen aanwezige gaten doen verm oeden dat stenen zijn gezaagd uit blokken van
de R om einse vestingm uur o f het poortgebouw . D e hoeken van de kisten waren zorg
vuldig geconstrueerd. In de randen van de blokken waren inkepingen aangebracht om
de stenen beter op elkaar te laten aansluiten.
O p de bovenrand van een aantal platen zijn resten van m ortel gezien. D eze bedek
ten niet alleen de steen, m aar staken ook buiten de randen uit. H et ziet er dus naar
uit dat de graven waren dichtgem etseld m et een dekplaat, m ogelijk een zandstenen
sarcofaagdeksel.
Dergelijke deksels w orden regelm atig in R om aanse kerken aangetroffen en m oeten
oorspronkelijk hebben behoord bij sarcofagen van dezelfde steen. D e com binatie van
een uit tufstenen samengestelde grafkist en een zandstenen dekplaat is o.a. bekend uit
het kerkhof bij de oorspronkelijk aan St. M aarten gewijde kerk te Lim m en in N o o rd H olland.51 E en fragm ent van een sarcofaagdeksel zou al eerder in A lphen zijn gevon
den aan de westelijke zijde van de Adventskerk.52 E en bijna com plete steen w erd in
de herfst van 1999 bij het uitgraven van de bouw put voor het CBK-gebouw net
buiten het opgravingsterrein gevonden (zie par. 4.4.4).
D e afwezigheid van deksels kan betekenen dat de in de kisten niet m eer de oor
spronkelijke begravingen zijn aangetroffen, maar dat deze zijn geruim d en vervolgens
voor andere doden gebruikt.
4 .4 .4

Een sarcofaagdeksel53

N a het einde van de opgraving w erd - zoals in de vorige paragraaf reeds verm eld tussen de opgravingsputten en de Adventskerk bij het uitgraven van de bouw put een
sarcofaagdeksel aangetroffen van rode zandsteen die oorspronkelijk een grafkist zal
hebben afgedekt. D eze lag op een diepte van ca. 50 cm onder het m oderne straat
niveau. D e trapezium vorm ige steen was recent in tw eeën gebroken waarbij delen van
het hoofdeinde waren verdwenen. Beide fragm enten waren sterk gesleten. O p het
grootste fragm ent (53-83 x 150 cm) waren nog vage sporen van versiering te onder
scheiden (afb. 33). O p het andere stuk (> 83 x > 83 cm) was hiervan zo goed als niets
m eer aanwezig. D e steen was 10-15 cm dik. Langs de randen was een brede strook
iets verdiept en vlak gemaakt. O p het hogere centrale gedeelte was een geom etrische
versiering aangebracht, die oorspronkelijk uit drie staven in de lengterichting van de
steen m oet hebben bestaan. H iervan waren er twee nog m et veel m oeite te zien. D e
buitenste staf was voorzien van enkele ronde o f halfronde schijven. E r was - zoals bij
dit soort deksels gebruikelijk - geen inscriptie uitgehakt, die de naam van de over
ledene vereeuwigde.
Zandstenen sarcofaagdeksels kom en vooral voor in (N oord-)H olland en Friesland.
Z e zijn over B rem en uit het W esergebied geïm porteerd.54
D e sterke slijtage van de steen laat verm oeden dat deze reeds lang geleden is opge
graven en voor de ingang o f in de vloer van de middeleeuwse kerk is gelegd. M ogelijk
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AJb. 33. Alphen aan den R ijn, CBK-gebouw 1999. N a het einde van de opgravingen
gevonden zandstenen sarcofaagdeksel. Foto L .E .C . van Amerongen.

is het deksel dus pas bij de b ouw van de Adventskerk in de jaren tw intig in de grond
geraakt.
4 .4 .5 D e dorpskerk

D e m iddeleeuwse kerk m oet onder de huidige Adventskerk hebben gelegen en viel
dus buiten de opgravingsputten. D e in 1916 afgebrande kerk was de opvolger van
een Gotische kerk uit de 15de eeuw. D e in de kerkhofm uur aangetroffen klooster
m oppen w ijzen op het bestaan van een oudere R om aanse kerk.
Tijdens h et uitgraven van de bouw put voor het CBK-gebouw kon in novem ber
1999 nog een gedeelte van de noordelijke kerkm uur w orden schoongemaakt. Deze
sloot direct aan op de noordoostelijke hoek van het huidige kerkgebouw en was
gedeeltelijk bij de bouw daarvan afgebroken. D e m uur (afb. 34) strekte zich nog 3,45 m
naar het oosten uit en stak 1,45 m uit ten opzichte van de noordelijke m uur van de
m oderne toren. H e t m uurw erk bestond uit bakstenen van 19 x 10 x 4,5 cm.
D e breedte was niet m eer vast te stellen, maar m oet aan de bovenzijde minimaal
1,10 m hebben bedragen. D e zich trapsgewijs verjongende fundering bestond uit
zeven lagen steen m et een gezamenlijke dikte van 40 cm. D e onderzijde bevond zich
op 0,48 m + NAP. D e stenen waren zo gelegd dat drie lagen m et kopse stenen
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AJb. 34 .A lp h en aan den R ijn 1999. Gedeelte van de noordelijke muur van de middeleeuwse
kerk, aangetroffen bij het uitgraven van de bouwput van het CBK-gebouw. Foto A .E .
Gazenbeek.

w erden afgewisseld m et een laag gestrekte stenen. In het funderingsbed waren twee
lagen te onderscheiden. Een laag m et losse brokken grote bakstenen ([24] x 12 x 6 cm
rustte op een laag puin. Deze bestond uit stukken tufsteen, Rom einse baksteen, resten
van kloosterm oppen en m ogelijk een fragment van z.g. aquaduct-m arm er, een
gesteente dat in de R om einse waterleidingen in de Eifel is afgezet en in de m iddel
eeuwen werd gebruikt voor decoratieve doeleinden.55 D e fundering was uitgegraven
in de donkere grond van het kerkhof en onder de onderste laag stenen w erden res
ten van menselijke begravingen aangetroffen.
O p grond van de uit kadastrale op m etingen bekende plattegrond m oet het bij de
gevonden m uur gaan om de noordoostelijke hoek van het middeleeuwse kerk
gebouw. 56
4 .4 .6

Een middeleeuwse sloot

D e middeleeuwse begravingen bevonden zich in een verrom m elde donkere laag.
O p een dieper niveau (ca. 0,65 m - n a p ) tekende deze zich als een donkere baan af,
kennelijk de vulling van een sloot (bijlage 2 B, 19). H et in deze sloot aangetroffen
materiaal was grotendeels van R om einse ouderdom ,57 maar m oet gezien het er in
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aangetroffen m iddeleeuws zilveren muntsieraad (afb. 35) relatief kort voor de aanleg
van de begraafplaats zijn dichtgeworpen. D e sloot heeft dezelfde oriëntatie als het
kerkgebouw en de m uur van het kerkhof, die later op dezelfde plaats is gebouw d.
D e sloot heeft kennelijk deel uitgem aakt van een grotere verkaveling. In de noor
delijke w and van w erkput 13 verdween een zijgreppel.
Sporen van een m iddeleeuwse percelering zijn eerder reeds ten zuiden van de kerk
aangetroffen in de vorm van sloten, die ten onrechte zijn beschouw d als grachten van
het castellum. H e t is onduidelijk o f deze percelering reeds rekening hield m et het
bestaan van de dorpskerk o f dat de kerk is gebouw d op een terrein dat oorspronke
lijk een andere functie heeft gehad.

Afb. 35. Alphen aan den R ijn, CBK-gebouw 1998. In de sloot onder de kerkhofmuur
gevonden muntsieraad. Schaal 4 : 1 . Foto H . van de Sluis.
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4 .4 .7 D e sporen uit de Romeinse tijd
4 .4 . 7 .1 Een houten gebouw uit periode i
O p ca. 20 cm - NAP kw am en de eerste R om einse sporen te voorschijn in de vorm
van een rechthoekige plek van 4,50 x 1,75 m m et veel verbrande leem. D e buiten
zijde hiervan vertoonde aan drie zijden sporen van wanden, de vierde zijde was bij de
aanleg van het m oderne riool verdwenen. O p een dieper niveau bevond zich aan de
westelijke zijde een sterk vergane funderingsbalk m et twee uitsparingen voor de
staanders van een w and (bijlage 2 A, 8).58 D eze rechthoekige gaten (10 x 5 cm) lagen
bijna 80 cm uit elkaar. Aan de oostzijde, d.w.z. de binnenzijde van de funderingsbalk,
is een bruine verkleuring gezien die deed denken aan een plankier, mogelijk de vloer
o f eventueel een stuk van een omgeklapte wand.
Deze sporen m ogen w orden geïnterpreteerd als een deel van een houten gebouw
uit periode 1 dat in het jaar 69 is platgebrand.59 Als de zuidelijke begrenzing van het
R om einse fort heeft gelegen op de plaats van de huidige Castellumstraat, m oet dit
gebouw buiten de verdedigingswerken hebben gelegen en deel hebben uitgem aakt
van het kam pdorp, de vicus.
D e nu gevonden resten hangen zonder twijfel samen m et de liggers en palen die in
het verleden direct ten oosten van het badgebouw zijn gezien (bijlage 2 A, 6). D e daar
aangetroffen resten konden zonder problem en in w erkput 13 w orden teruggevonden.
Daar lijkt bovendien nog een extra balk aanwezig, die in 1959 niet is gezien.
D e westelijke zijde werd gevorm d door een funderingsbalk m et gaten voor staanders,
de oostelijke bestond uit een rij palen. D e afstand kan binnenwerks 1,80 m o f 6 voet
hebben bedragen. E r zijn twee liggers van tussenwanden m et pengaten aangetroffen.
H ierdoor werd een ruim te van krap 6 m 2 begrensd. Aan de oostkant van de palenw and (?) lag een plankier, dat doet denken aan de vlakbij in de Julianastraat waarge
nom en soortgelijke verschijnselen (par. 4.1.2). O ok onder het badgebouw zijn bij de
opgraving van Bogaers resten van een houten plankier en palen gevonden, waaruit
zich echter geen plattegrond laat reconstrueren (bijlage 2, A, 9).
Van de vondsten kan hier een randfragm ent van een Neronische o f vroeg-Flavische
terra sigillata-kom Drag. 29 m et sporen van een antieke reparatie w orden genoem d
en een tweetal m unten, die beide te slecht waren om te kunnen w orden gedeterm i
neerd.60
4 .4 .1 .2 Grachten

D e belangrijkste gegevens zijn in de noordelijke strook van de beide w erkputten te
voorschijn gekom en. D e interpretatie w ordt echter bem oeilijkt door de geringe
breedte van deze strook, die aan de zuidelijke zijde was verstoord bij de aanleg
van het m oderne riool en naar het noorden niet verder kon w orden vergroot, om dat
rekening moest w orden gehouden m et de kabels langs de Castellumstraat. Er konden
minstens drie grachten w orden vastgesteld, die niet alleen in het vlak maar ook aan
de hand van een aantal profielen (par. 4.4.7.3 w .) zijn bestudeerd:
1. In de onderste vlakken tekende zich een smalle baan m et veel houtresten af (bijla-
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ge 2 A, 1 en afb. 36), die in de doorsneden de scherpe spitse vorm van een R om einse
gracht vertoonde. D eze kwam pas te voorschijn onder de boven besproken m iddel
eeuwse sloot. D e grootste geconstateerde breedte bedroeg 1,40 m, de diepte ca. 60
cm. D e houtresten leken de overblijfselen te zijn van tegen het talud gelegde rijsmatten, die m et paaltjes waren vastgezet. Langs de rand zijn ook schelpen gezien.61 De
gracht w ordt oversneden door de kuil bijlage 2 A, 15, maar heeft zelf ternauw ernood
dateerbare vondsten opgeleverd (par. 4.4.7.5 en afb. 39).62 In de vulling w erden enke
le brokjes tufsteen aangetroffen. D it wijst op een datering na het jaar 70. D e kuil m oet
aan het begin van de 2de eeuw zijn dichtgeraakt. D e gracht m oet dus voor die tijd
zijn aangelegd. D e bekleding van de zijkanten van de gracht doet denken aan het
profiel op de kruising van de Julianastraat en de Castellumstraat (par. 4.1.2 en afb. 14).
Gracht 1 zal zich dus minimaal tot daar hebben voortgezet.
Vanuit het oosten kon gracht 1 zonder m oeilijkheden w orden gevolgd tot in het
profiel A -B.63 D e voortzetting in westelijke richting is onzeker. In het verlengde liep
een baantje (bijlage 2 A, 1) dat in de westelijke w and van de w erkput verdween. De
vulling was echter afwijkend en bevatte o.a. R om eins baksteenpuin.64 D e doorsnede
vertoonde geen punt, maar had de vorm van een kom. M en mag dus betwijfelen o f
het om de voortzetting van gracht 1 gaat.
Een tweede probleem w ordt gevorm d door een grachtpunt die is gezien in het
profiel G -H (bijlage 2 A, 4). Deze lijkt nergens m ee verbonden te kunnen worden
en is in het profiel C -D niet opnieuw gezien.

Afb. 3 6 .A lp h en aan den R ijn, CBK-gebouw 1998. M et rijswerk gevulde punt van de gracht
bijlage 2 A , 1. Foto P.F.J. Franzen.
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2. D e gracht nr. 1 w erd aan de noordelijke zijde afgedekt door een schuin wegzak
kend lagenpakket, dat op het talud van een gracht lijkt te liggen. D e p u n t en de ande
re zijde zijn echter niet gezien. H e t profiel w ordt in de volgende paragraaf beschre
ven. D e vulling bevatte talrijke fragm enten van dakpannen, o.a. m et stempels van de
Exercitus Germ anicus Inferior.64a H et geheel doet denken aan gracht 4 op H et Eiland.
E en opvallend p unt van overeenkom st is het op het talud afgezette laagje geel zand.
O nder het puin w erden resten van planken en riet aangetroffen. D it doet verm oeden
dat het pakket geen versleept afval is, maar de resten van een in de directe omgeving
ineengestort dak. D e vondsten zijn echter jo n g er dan die uit gracht 4 op H et Eiland.
H et talud ligt over de aan het begin van de 2de eeuw dichtgeraakte kuil bijlage 2 A,
15 (par. 4.4.7.5 en afb. 39).
3. In het noordelijke profiel van w erkput 14 is de V-vormige doorsnede van een
gracht gezien, die in het verlengde ligt van de gracht bijlage 1,2. H et profiel naderde
hier de bij de aanleg van het riool ontstane verstoring zo dicht dat van deze gracht in
het vlak daar niets m eer is te zien. Daar in het zuidelijke profiel niets vergelijkbaars
was te vinden, m oet m en aannem en dat deze gracht van richting is veranderd en ver
der naar h et oosten heeft doorgelopen op de plaats van het m oderne riool. H e t lijkt
niet mogelijk gracht 3 te verbinden m et gracht 1 o f de onder 4 te noem en geul.
In het profiel tekende deze gracht zich af als een 0,65 m diepe en maximaal 1,00 m
brede punt. D e vulling bestond uit grijze klei.
4. Aan de westelijke rand van w erkput 14 is een greppel gezien die deed denken aan
de afgeronde hoek van een castellum (bijlage 2,A, 5). In het onderste vlak was dit een
50 cm brede baan, op een hoger niveau bedroeg de breedte 1,60 m. D e doorsnede
kon in het westelijke profiel van de w erkput w orden bestudeerd en was daar m in o f
m eer kom vorm ig. E r is sterk aan getwijfeld o f het hier gaat om een gracht en niet om
een natuurlijke loop.
4 .4 .7 .3

H et profiel A -B : grachten 1 en 2

Haaks op het noordelijke profiel van w erkput 14 zijn op verschillende plaatsen dam 
metjes blijven staan die het m ogelijk m aakten enkele dwarsprofielen te bestuderen.
H et belangrijkste hiervan bevond zich aan de westelijke zijde van het 17de-eeuwse
keldertje bijlage 2 B, 23, waarvan de onderkant van de vloer op 0,35 m - NAP lag (afb.
37). D e ondergrond w erd hier gevorm d door een bijna 60 cm dikke laag vette klei,
die op 1,75 m - NAP overging in gelaagd grijs en geel zand.
In het profiel was m et enige m oeite gracht 1 te onderscheiden. D e grijze klei ver
schilde in kleur nauwelijks van de ondergrond. Bovenin lagen houtresten die doen
denken aan de eerder verm elde rijsmatten. Aan de zuidkant stond naast de gracht een
enkele paal. Aan de noordelijke zijde sloot op de bovenrand een donker laagje aan dat
overging in h et talud van gracht 2. D eze was gevuld m et een vette grijze klei. Boven
in gracht 2 waren planken zichtbaar die gedeeltelijk tegen het talud aan lagen en zich
op hoger niveau daarvan vrijm aakten. D e planken werden afgedekt door een laag
riet en houtresten. Daarbovenop lag een stevig puinpakket, dat uit brokken van
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tegulae en im brices bestond. D e bovenkant van de vulling van gracht 2 lag op ca.
0,65 m - NAP.
Tussen de R om einse lagen en de onderkant van het keldertje bevond zich een ca.
30 cm dikke, donkere rommelige kleilaag die ook de bovenbeschreven m iddeleeuw 
se sloot heeft opgevuld. D e sloot had hier een vlakke bodem en is, evenals de oudste
gracht, bij het onderzoek van 1959 reeds gesneden.
4 .4 . 7 .4 H et profiel C -D : gracht 2
D it profiel (afb. 38) gaf opnieuw een doorsnede door gracht 2, die hier echter geheel
leek te zijn uitgespoeld. O p de bodem lag een dik pakket donkergrijze klei m et veel
organisch materiaal m et houtresten, schelpen, brokken tu f en stukken baksteen.
H ierboven lagen w eer planken, die werden afgedekt door een vooral in het onderste
gedeelte sterk gelaagd pakket. D e bovenzijde w erd ingenom en door een 20 cm dikke
horizontale grijze kleilaag m et veel laagjes h o u t.65

AJb. 3 7. Alphen aan den R ijn, CBK-gebouw 1998. H et profiel bijlage 2 A , A - B met de gracht
1 (aangekrast) en links daarvan een pakket met Romeins puin dat mogelijk het talud van
een tweede gracht markeert (bijlage 2 A , 2). Beide worden gesneden door de donkere vulling van
een middeleeuwse sloot (bijlage 2 B, 19). D e rechthoekige verstoring tussen deze sloot en de
jalon is de opgraving uit 1959. In de linkerbovenhoek is nog net de onderkant te zien van een
17de-eeuwse kelder (bijlage 2 B, 23). Opname uit het westen. Foto P.F.J. Franzen.
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Boven de dichtgeraakte gracht lagen enkele grote stukken tufsteen, o.a. een fragment
van een halfzuil en een blok m et een ondiepe nis (zie par. 5.4). Deze bevonden zich
in de voor het oudste m iddeleeuw se niveau kenm erkende verrom m elde klei. Ze
maakten deel uit van een laag m et opvallend veel brokken tufsteen die zich bijna over
de gehele noordelijke rand van w erkput 14 uitstrekte.

Afb. 3 8 Alphen aan den R ijn, CBK-gebouw 1998. H et profiel bijlage 2 A , C -D met de tufblokken nr. 1 en 2 (bijlage 2 A , 14) boven de uitgespoelde en dichtgeraakte gracht bijlage 2 A ,
2. Onder tegen het talud een stuk plankenwand, afgedekte door een gele zandlaag. Opname uit
het zuidwesten. Foto P.FJ. Franzen.
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Afb. 3 9 .A lp h en aan den R ijn, CBK-gebouw 1998. H et profiel bijlage 2 A , E-F, gezien van
uit het oosten. D e afvalkuil bijlage 2 A , 15 afgedekt door de puinlaag in gracht 2 en gesneden
door de middeleeuwse sloot bijlage 2 b , 19. A a n de bovenrand van de foto de onderkant van een
17de-eeuwse kelder. Onder de Romeinse kuil sporen van een wel. Foto P.F.J. Franzen.

73

4 .4 .7 .5 H et profiel E -F: de afvalkuil bijlage 2 , 1 5

Aan de oostelijke zijde van het 17de-eeuwse keldertje sneed het profiel (afb. 39) dwars
door de enige grote R om einse kuil, die tijdens het onderzoek te voorschijn is ge
kom en. In het onderste opgravingsvlak tekende deze zich af als een rechthoek van
2,80 x 2,60 m en sneed deze de gracht l.V an deze gracht was in het profiel dan ook
niets te zien. G racht 2 was duidelijk pas later uitgegraven dan de kuil.
D e vulling van de kuil bevatte o.a. een sestertius van Trajanus uit de latere jaren van
zijn regering, scherven van Zuid-Gallische terra sigillata en de hals van een kruik
Stuart 109 o f 110 A .66 H e t lijkt dus onwaarschijnlijk dat de kuil lang na het jaar 110
is dichtgeraakt. Daarbij is een term inus ante quem gegeven voor het dichtraken van
gracht 1 en een term inus post quem voor het ontstaan van gracht 2.
4 .4 . 7 .6 H et stenen badgebouw
D it was in 1959 al grotendeels opgegraven en bovendien bij de daarop volgende
rioleringswerkzaam heden zwaar beschadigd. Van de paalfundering w erden in 1998
nog slechts kleine gedeelten aangetroffen, net genoeg om de plattegrond iets aan te
vullen m et enkele nieuw e details.67 Aan westelijke zijde w ordt het gebouw waar
schijnlijk niet door een rechte m uur afgesloten, maar lijkt eventueel de aanzet van een
grote absis aanwezig te zijn. In het zuidelijke profiel werd geconstateerd dat de oos
telijke m uur was onderbroken door een ingang o f een opening van een porticus. In
het oostelijke gedeelte van dit profiel w erden twee grote palen (bijlage 2 A, 16) vrij
gelegd, waarvan de functie onduidelijk is, in het m idden van deze w and is een hoek
van een R om einse w aterput (bijlage 2 A, 17) aangesneden, waaruit mispel- en vijgenpitten te voorschijn zijn gekom en (par. 6.4.3.2).68
D e interpretatie van het gebouw als een bad kan niet alleen w orden gebaseerd op
de ligging, die overeenkomst vertoont m et het mogelijke badgebouw in Zw am m erdam en m et die van de therm ae, welke buiten enkele castella in G erm ania Superior
zijn aangetroffen, maar ook op het voorhanden zijn van fragm enten van stukken bak
steen die ontegenzeggelijk afkomstig zijn van een R om einse vloerverwarm ing, een
hypocaustum. E r zijn zowel stukken van vierkante bakstenen aangetroffen van zuil
tjes, die de “zw evende” vloer, de suspensura, hebben ondersteund, als fragm enten van
platen die bij de b ouw van een dergelijke vloer zijn gebruikt, en van vierkante ver
warm ingsbuizen o f tubuli en van een tegula mammata, een bekledingsplaat van een
m uur m et karakteristieke “p o te n ” op de vier hoeken.
4 .4 .8 Samenvatting

D e geschiedenis van het terrein van het CBK terrein is aanzienlijk ingewikkelder
gebleken dan m en kon verm oeden uit de voorlopige berichten van het in 1959 ver
richte onderzoek, dat nooit in detail is uitgewerkt. Er zijn niet alleen sporen uit de
R om einse periode aangetroffen, maar ook uit de m iddeleeuw en en nieuw e tijd.
D e bebouw ing uit de R om einse tijd bestond uit resten van nog niet nader te inter
preteren h outen funderingsbalken en resten van vloeren (par. 4.4.7.1) enerzijds en
anderzijds de onderheiing van een groot stenen gebouw, waarschijnlijk een badge
b ouw o f therm ae (par. 4.4.7.6.). D e houtbou w kan tot de oudste fase van het
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Alphense castellum w orden gerekend en lijkt ten offer gevallen te zijn aan de opstand
der Bataven in de jaren 69 en 70. Als de zuidelijke grachten van het oudste castellum
werkelijk ter plaatse van de huidige Castellumstraat hebben gelegen, m oet dit houten
gebouw buiten de vesting hebben gelegen en onderdeel zijn geweest van het kam pdorp (vicus).
H et badgebouw zal op grond van het gevonden aardewerk en vooral de talrijke
geborgen stempels op baksteen niet voor het laatste kwart van de 2de eeuw zijn opge
richt, zoals reeds in het verslag van de eerste opgraving in 1959 is verm oed.
Ten noorden van deze gebouw en zijn aanwijzingen gevonden voor drie tot vier
grachten uit verschillende perioden (par. 4.4.7.2.). D e w anden van de oudste (1)
waren op enkele plaatsen bekleed m et rijsmatten. H et talud van de jongste (4) was
bedekt m et houtresten, riet en baksteenpuin m et o.a. stempels van de Exercitus
Germ anicus Inferior. Opvallenderwijs staan de zuidelijke grachten niet haaks op de
grachten aan de westelijke zijde van het fort.
D e oudste m iddeleeuw se sporen wijzen op een percelering die voorafgaat aan de
b ouw van de R om aanse kerk: een lange sloot evenwijdig aan de huidige Castellum
straat m et haaks daarop een tweede slootje in noordelijke richting. H et is onduidelijk
o f hierdoor vanaf het eerste begin het kerkhof w erd afgebakend o f alleen een stuk
privé-grond. Ongetw ijfeld werd hier in de 13de eeuw een bakstenen kerk gebouwd,
die voor het eerst w ordt genoem d in 1273.
Bij deze kerk behoorde een begraafplaats. Een gedeelte van de hier begraven doden
is bijgezet in uit tufstenen platen samengestelde grafkisten, die afgedekt m oeten zijn
geweest door deksels van rode zandsteen. D e tufsteen is afkomstig uit het puin van de
R om einse vesting. N a de sloop van de romaanse kerk is het kerkhof verkleind en
om geven m et een uit kloosterm oppen en tufsteen gebouw de m uur. D eze bedekte
een aantal van de graven. D e kerkhofm uur heeft lang een belangrijke scheiding
gevorm d in de kadastrale indeling van het dorp Alp hen aan den R ijn en de plaats
bepaald van de kelders van de 17de-eeuwse bebouw ing langs de voormalige
Schoolstraat.
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Ajb. 4 0 .A lp h en aan den R ijn, St. Jorisplein 1999. Boven- en onderzijde van een bronzen
steelpan (nog niet gereinigd). Foto H . van de Sluis.

4.5. D e Stevinstraat en het St. Jorisplein

Tijdens de opgraving werd in de Stevinstraat de riolering vernieuw d. Sporadische
w aarnem ingen brachten hier weinig concrete gegevens, behalve een globale bevesti
ging van de w aarnem ingen van Zonneveld69. D e aanleg van een parkeergarage onder
het nieuw e stadhuis in de herfst van 1999 stelde de archeologen voor het probleem
hoe om te gaan m et een ca. 1 ha groot terrein in de nabijheid van een R om eins fort,
waarvan onbekend was, o f het al dan niet sporen bevatte uit de R om einse tijd. O p
grond van vondsten ten zuiden van de Castellumstraat was het verm oeden uitgespro
ken, dat hier resten van de vicus e n /o f een R om einse begraafplaats m ochten w orden
verwacht.7(1
In verband m et het gebrek aan inform atie over de archeologische betekenis van het
St. Jorisplein leken er geen dw ingende redenen aanwezig om over te gaan tot een
grootscheepse opgraving; evenmin leek het verantw oord om in het geheel geen waar
nem ingen uit te voeren. Er w erd dus besloten tot het graven van enkele proefsleuven
en het begeleiden van de graafwerkzaamheden.
D it onderzoek was bij het afsluiten van dit m anuscript nog niet geheel afgesloten,
maar enige voorlopige resultaten kunnen hier in dit verslag w orden opgenom en.
H et gehele terrein m ag gelden als een voortzetting van de oeverwalafzettingen langs
de R ijn, die hier een oudere m et grof zand gevulde rivierbedding afdekten.71 De
afzettingen bestonden uit lagen zand en klei en gingen in de hoogste niveaus over in
een pakket komklei. O p veel plaatsen was deze kom klei ver- o f afgegraven en ver
m engd m et m odern puin en scherven.
H ier en daar waren onder in de kom klei de restanten van R om einse kuilen en
greppels te zien. D e geborgen vondsten vielen op doordat de datering in een relatief
late periode viel en doordat van een aantal stukken zoveel scherven bewaard waren
gebleven dat de vorm geheel kon w orden gereconstrueerd. O n d er de terra sigillata
bevonden zich Zuid-Gallische producten uit de laatste decennia van de 1ste eeuw
(afb. 41) en M idden- en Oost-Gallische waar uit de gehele 2de en 3de eeuw.72Van het
gewone aardewerk geeft afb. 42 een eerste indruk. E en wel zeer opvallende vondst is
een bronzen steelpan (afb. 40).73
D e w aargenom en sporen wijzen er zonder m eer op dat de bew oning zich in de
R om einse tijd m oet hebben uitgestrekt tot op het St. Jorisplein. In recente tijd m oet
echter veel hiervan zijn verstoord. Gezien de ligging van het terrein ten westen van
het castellum m ag m en de schamele resten van kuilen en putten beschouw en als een
deel van het buiten het fort gelegen kam pdorp (vicus), dat zich hier pas tegen het
einde van de 1ste eeuw lijkt te hebben ontwikkeld. E en begraafplaats - als die hier al
ergens heeft gelegen - mag m eer naar buiten, naar het westen w orden gezocht.
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5 DE VONDSTEN (E. van der Linden)
5.1 Inleiding

D e om vangrijkste groep vondsten w ordt gevorm d door het aardewerk. Daarnaast zul
len de voorw erpen van metaal en steen en het epigrafïsche materiaal in afzonderlijke
paragrafen w orden behandeld. Aan de organische vondsten - menselijk en dierlijk
bot, h o u t en zaden - zijn aparte hoofdstukken gewijd.
D e determ inering van het aardewerk is geschied aan de hand van de gebruikelijke
litteratuur, die voor militaire vindplaatsen als A lphen een voldoende basis biedt. De
determ ineringen zijn direct in een com puterbestand verwerkt, dat als uitgangspunt
heeft gediend voor de onderstaande tabellen. In deze overzichten zijn de vondsten
naar (groepen) w erkputten gescheiden, aangezien er geen andere grote vondstcom plexen voorhanden waren. Deze indeling heeft slechts geringe betekenis en voor de
w aargenom en verschillen zijn vele oorzaken te bedenken die eerder te m aken heb
ben m et de staat van de verschillende terreinen dan m et de geschiedenis van Alphen
in de R om einse tijd. O ver de inhoud van de grachten is boven reeds gesproken (par.
4.3.4. en 4.4.7.2).
Totaal
Werkput

Terra sigillata
Geverniste waar
Belgische waar
Gladwandig wit
Holdeurnse waar
Ruww. waar
Wrijfschalen
Amforen en dolia
Inheemse waar
Aantal fragm.

6

7

8 -12

1 3 -1 4

6 -1 4

59,0
4,2
2,4
4,8

47,8
7,5
4,5
6,0
3,0
23,9
4,5
3,0

45,1
4,7
2,0
12,9
0,7
18,3
14,0
1,4
0,9

52,2
4,6
4,1
7,9
0,8
14,3
9,2
4,9
2,0

50,0
4,8
3,0
9,4
0,7
17,1
10,4
3,0
1,7

67

448

391

1072

16,9
6,0
3,0
3,6
166

Tabel 1. Alphen aan den R ijn 1998. Verhouding (in procenten) van de categorieën Romeins
aardewerk in de verschillende (groepen van) werkputten.

Afb. 41. Alphen aan den R ijn, St. Jorisplein 1999. Versierde terra sigillata kom Drag. 37
in de stijl van Mercator en andere laat-Flavische pottenbakkers uit La Graufesenque in ZuidFrankrijk ca. 80-110. D e Hercules aan de linkerkant is aangevuld naar een kom uit Nijmegen
met een stempel van Biragillus. Schaal 1 : 2. Tek. R.P. Reijnen.
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'

Afb. 42. Alphen aan den R ijn, St. Jorisplein 1999. Een eerste selectie uit de vondsten.
Schaal 1 : 3. Tek. R.P. Reijnen. 1:gebronsde beker Stuart 301? 2: rand van een middelgrote
amfoor. 3: inheemse pot van gepolijst aardewerk.
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Aardewerk is vooral van belang voor de datering en kan daarnaast een indruk geven
van econom ische ontw ikkelingen en handelsbetrekkingen. H et in 1998 in Alphen
verzamelde m ateriaal valt op door een extreem hoog percentage terra sigillata. D it
w ordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat van de terra sigillata alle fragm enten zijn
m eegerekend (ook die waarvan het type niet kon w orden bepaald) en van de andere
categorieën alleen de randfragm enten zijn geteld.Verder zullen ook de wijze van ver
zamelen en de sterke fragmentatie van veel van de scherven een rol hebben gespeeld.
E en hoog percentage terra sigillata is echter een kenm erk van militaire nederzettin
gen en geeft aan dat de bewoners van deze forten tot het welvarendste deel van de
bevolking in de R ijndelta behoorden.
5 .2 D e terra sigillata

Terra sigillata is een relatief kostbaar soort aardewerk dat in de tw eede helft van de
lste eeuw voor Chr. is ontstaan in Italië, waar belangrijke productiecentra gevestigd
w aren in Arezzo en Pisa.Vandaar is deze industrie in de lste eeuw na Chr. verplaatst
naar Zuid-G allië en in later tijd naar M idden- en Oost-Gallië. D eze verplaatsing van
de werkplaatsen heeft veranderingen m et zich gebracht in de kwaliteit van het bak
sel en de vorm en van het geproduceerde aardewerk. D aardoor is het goed dateerbaar
en kan de herkom st van de terra sigillata nauw keurig w orden vastgesteld. H et is dus
een belangrijk chronologisch hulpm iddel en biedt bovendien de m ogelijkheid inzicht
te verwerven in de handel in de R om einse tijd.
In totaal konden er 412 van de 536 in 1998 in Alphen aan den R ijn aangetroffen
fragm enten terra sigillata w orden gedeterm ineerd. Verdeeld over negen w erkputten
levert dit voor statistisch onderzoek te kleine verzamelingen op. D aarom zijn de vond
sten uit verschillende w erkputten bijeengenom en. O p grond van de stratigrafie lieten
zich naast de boven reeds besproken grachten geen om vangrijke vondstcomplexen
onderscheiden. D e onderstaande tabellen van de typen van terra sigillata en ander
aardewerk geven gezien de aard van de verzamelde groepen, slechts zeer globale infor
m atie over de verschillende terreinen. Daarbij zal m en er ook rekening m ee m oeten
houden dat eventuele verschillen eerder zullen samenhangen m et de geschiedenis van
A lphen in de na-R om einse tijd dan m et de ontwikkeling van de R om einse neder
zetting.
Sigillata vorm t de helft van het gevonden aardewerk.74 Tabel 2 laat zien dat over
het algem een een derde o f iets m eer afkomstig is uit M idden- en Oost-Gallische
bedrijven en de overige 60 % uit het zuiden van Gallië. O o k bij de andere vondsten
lijkt het accent op het vroege materiaal te liggen. D it kan gedeeltelijk sam enhangen
m et vernietiging van het castellum tijdens de opstand der Bataven, gedeeltelijk ook
m et de afwezigheid van duidelijke bewoningslagen uit de 2de en 3de eeuw.
5 .2 .1 . Vormen

O n d er de Zuid-Gallische terra sigillata (tabel 3) vallen vroege typen uit het m idden
van de lste eeuw op, zoals het bord R itterling 1, het kom m etje R itt. 9 en mogelijk
een fragm ent van een kelk Drag. I I . 75 Daarnaast vertonen de standaardvorm en Drag.
18 (afb. 43, 3) en 27 regelmatig vroege karakteristieken. Tot de zeldzamere verschijn-
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selen behoren een bord van het type Drag. 16 (afb. 43, 2) en de bodem van een kom 
m etje Drag. 24/25 (afb. 43, 4), dat wegens zijn aan de onderzijde afgeschuinde standring en de geelbruine kleur van de deklaag in de voor-Claudische tijd lijkt te m ogen
w orden gedateerd. Vroege typen zijn het sterkst vertegenw oordigd in de w erkputten

8- 12.
Voor de Flavische tijd kenm erkende vorm en zijn relatief zeldzaam (Drag. 36, 37,
C urie 11, D échelette 67) o f ontbreken geheel (Drag. 35 en K norr 78). Een bodem fragment van een grote kom zonder stempel (afb. 43,6) is waarschijnlijk afkomstig van
een grote schaal Drag. 36. D eze zeldzame vorm is slechts enkele m alen in de
Nijmeegse canabae aangetroffen en w ordt gekenm erkt door de aan de binnenzijde
holle standring die door een richel w ordt gescheiden van de bodem .

_______ r

e

Afb. 43. A lphen aan den R ijn 1998. Enkele voorbeelden van Zuid-Gallische terra sigillata.
Schaal 1 : 3. Tek. R.P. Reijnen. 1: bord Drag. 1 5 /1 7 . 2: bord Drag. 16. 3: bord Drag. 18.
4-5: kommetjes Drag. 2 4 /2 5 (nr. 4 een bijzonder vroeg exemplaar). 6: een bodemfragment van
een zeer grote schaal Drag. 36.
Totaal
Werkput

Z.G.
M.G./O.G.
Aantal fragm.

6

7

8 -1 2

13 -1 4

6 -1 4

70,4
29,6

37,5
62,5

70,3
29,7

64,2
35,8

66,2
33,8

98

32

202

204

536

Tabel 2. Alphen aan den R ijn 1998. Verhouding (in procenten) van Z uid- en Midden- o f OostGallische terra sigillata in de verschillende (groepen van) werkputten.
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Totaal
Werkput

6

7

8 -1 2

13-14

6 -14

0,8
1,5

0,3
0,3
0,6

8,3

Drag. 11
Ritt. 9
Ritt. 12

0,7
0,7

Ritt. 1
Drag. 16
Ritt. 4 B
Ritt. 2 B

1,4
1,4

Drag. 15/7
Drag. 24/5

2,9
4,3

Drag. 18
Drag. 27

21,7
15,9

Drag. 29
Drag. 30
Drag. 37
Dech. 67

17,4

Curie 11
Drag. 36
Drag. 33

1,4
2,9
1,4

33,3
16,7

4,3
1,4

Inktpot

0,3
0,3

2,1

0,8
0,8

0,6
1,4

5,7
9,2

6,1
3,1

5,1
5,7

8,5
10,6

19,8
16,8

16,1
14,2

11,3
1,4
5,7
0,7

5,3
3,8
9,9

9,9
2,0
6,8
0,6

0,7

0,6
0,6
0,3

2,1

0,8

Ongedeterm.

23,2

41,6

40,1

31,3

33,6

Aantal fragm.

69

12

141

131

354

Tabel 3 .A lp h e n aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
Zuid-Gallische terra sigillata in de verschillende (groepen van) werkputten.
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AJb. 44.A lphen aan den R ijn 1998. Voorbeelden van Oost-Gallische terra sigillata.
Schaal 1: 3. Tek. R.P. Reijnen. 1-2: borden Drag. 31. 3: bord Drag. 32. 4: bodemfragment van
een wrijfschaal Drag. 45.
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Totaal
Werkput

Drag. 18/31
Drag. 31
Drag. 27
Drag. 33
Drag. 36
Drag. 30
Drag. 37
Drag. 37/Niederb. 16
Drag. 38
Drag. 45
Drag. 32

6

7

8 -1 2

1 3 -1 4

6 -14

31,0
17,2
3,4
10,3

20,0
10,0
5,0
5,0

12,3
6,8
1,4
5,5

24,1

20,0

20,0
8,3
6,7
10,0
1,7
1,7
28,3

10,0
10,0

1,7
6,7
1,7

20,5
1,4
2,7
16,4
6,8

18,7
9,3
3,8
7,7
0,5
0,5
23,6
0,5
2,7
10,4
4,4

6,9
3,4

Ongedeterm.

3,4

20,0

13,3

27,0

17,6

Aantal fragm.

29

20

60

73

182

Tabel 4. A lphen aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
Midden- en Oost-Gallische terra sigillata in de verschillende (groepen van) werkputten.

E r is - zoals reeds w erd opgem erkt - opvallend m inder M idden- en Oost-Gallische
terra sigillata gevonden (tabel 4). Enkele karakteristieke stukken uit de late 2de eeuw
o f uit de 3de eeuw zijn op afb. 44 weergegeven. H iertoe behoren late vorm en van het
bord Drag. 31 (afb. 44, 1-2), een bord m et holle bodem Drag. 32 (afb. 40, 3) en de
bodem van een wrijfschaal Drag. 45 (afb. 44, 4), die beide wel na ca. 175 m ogen
w orden gedateerd. D eze laaste vorm en zijn het sterkst vertegenw oordigd in de w erk
putten 13-14, waar ze bijna een kw art uitm aken van de daar geborgen kleine verza
m eling terra sigillata.
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5 .2 .2 Stempels

E r zijn in het geheel 36 stempels o f delen van stempels op terra sigillata gevonden.
H et m erendeel (31 stempels) hiervan is verrassend genoeg afkomstig uit La Graufesenque bij M illau (dép. Aveyron) in Zuid-Frankrijk. D it is veel m eer dan m en op
grond van de boven vastgestelde verhouding tussen de uit het zuiden van Gallië en
de noordelijker gelegen streken ingevoerde terra sigillata zou verwachten. D e meeste
van de verm elde pottenbakkers waren werkzaam in het m idden van de 1ste eeuw na
Chr. E r zijn geen stempels aanwezig die thuishoren in de tijd voor het ontstaan van
de limes langs de R ijn in het jaar 47 na Chr.

5 .2 .3 Lijst van naamstempels
(tenzij anders vermeld afkomstig uit La Graufesenque)

1.

ALBINI, D rag.15/17, ALP.1998.013.1106.a. Polak 1995, A 33, 45-65 na Chr.

2.

o fa q [— ], bord, ALP.1998.014.1257.a. Polak 1995, Aquitanus, 40-70 na Chr.

3.

OFAOVITAN. Drag. 29, a lp .1998.006.537.aa. Polak 1995, A 58, 45-65 na
Chr.

4.

OF.AOVITANI. verbrand bord, alp . 1998.006.587.a. Polak 1995, A 57, 45-65
na Chr.

5.

[of(?)b]assi, bord, ALP.1998.010.784.a. Polak 1995, Bassus i, ca. 4 5 -waarschijnlijk
na 70 na Chr.

6.

OFBASSi, groot bord, a lp . 1998.007.647.a. Polak 1995, B 10, 50-75 na Chr.

7.

o fb [as]sico , Drag. 29, a lp .1998.013.1018.a. Polak 1995, B 48, 50-75 na
Chr.

8.

o fc a s [ti], bord, a lp .1998.014.1297.a. Polak 1995, C 74, 55-75 na Chr.

9.

[— j.CELSi, bord, ALP.1998.013.1020.a. M ogelijk Polak
(o fcelsi) , La Graufesenque? 80-110 na Chr.

10.

DIORIF, kom m etje, a lp .1998.009.767.a. Polak 1995, D 18, 45-65 na Chr.

11.

iv ll[in i], Drag. 18, ALP.1998.012.922.a. Polak 1 9 9 5 ,1 32, 65-100 na Chr.

12.

OF.LICN, kom m etje, ALP.1998.010.930.aa. Polak. 1995, L 15, 40-60 na Chr.

13.

[of]m ate, Drag. 18, ALP.1998.007.635.aa. Polak 1995, M 55, 80-110 na Chr.
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1995, C

105

14.

[o J f.m v r r a n , bord, alp.1998.014.1277.aa. M ogelijk Polak

1995, M

123

(f.m v r r a ), 60-80 na Chr.

15.

OIF, Drag. 24/25d, a l p . 1998.006.501.ab. 20-40 na Chr.? D e vorm van het
kom m etje en de kleur van de deklaag doen denken aan een zeer vroege
datering vgl. afb. 43, 4.

16.

PERRIM N, Drag. 24/25, a l p . 1998.014.1273.aa. Polak 1995, P 62, 55-75 na

Chr.
17.

SACI.[— ], Drag. 18/31, ALP. 1998.012.968.a. Oswald: Saciro, Lezoux en
Blickweiler, Trajanus-Antonini; Drag. 18, 27 en 33.

18.

s a l [v e ],

Drag. 24/25,

a l p . 1998.008.660.a.

M ogelijk Polak 1995, S 33, 35-55

na Chr.
19.

Si l v a n I. Drag. 24/25, a l p . 1998.012.908.aa. Polak 1995, Silvanus, 30-80 na

Chr.
20.

VAILO, verbrande Drag. 27, a l p . 1998.006.550.ad. Vgl. Haalebos 1977, 116,

264 (Zw am m erdam I, Drag. 27 en R itt. 8), m idden 1ste eeuw.
21.

bord, ALP.1998.006.585.at. Polak 1995,Vitalis ii, 65-110 na Chr.;
Vitalis i, 45-70 na Chr.

o f . v it a l [i ?],

N iet determ ineerbare resten van naamstempels op M idden- o f Oost-Gallische terra
sigillata76
22.

[— ]vs, Drag. 18/31, ALP.1998.013.989.af.

23.

[— ]vsFE, Drag. 32,

a l p . 1998.013.1117.a.

Figuurstempels
24.

Blaadje? ALP. 1998.013.1038.a. Bord, Zuid-Gallisch.

25.

R o zet, N iederbieber 10, ALP.1998.007.648.am. Oost-Gallisch.

26.

R o zet, Drag. 33,

a l p . 1998.010.865.aa.

M idden-/O ost-G allisch.
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Afb. 45. Alphen aan den R ijn 1998. Versierde terra sigillata-kom uit de Oost-Gallische
werkplaats van La Madeleine bij Nancy. Schaal 1 : 2. Tek. R .P Reijnen.

5 .2 .4

Versierde terra sigillata

Slechts drie fragm enten van m et reliëf versierde terra sigillata behoeven een nadere
bespreking. D eze zijn alle afkomstig uit de grachten van het castellum. Naast de hier
beschreven kom m en kunnen nog enkele kleinere scherven w orden verm eld uit
Trier en van de pottenbakkers Satto en Saturninus die in een aantal Oost-Gallische
werkplaatsen werkzaam zijn geweest. Een in 1999 op het St. Jorisplein gevonden
versierde Zuid-Gallische kom in de stijl van M ercator o f een andere laat-Flavische
pottenbakker is in afb. 41 weergegeven.
1.

(afb. 25). Drag. 29. a l p . 1998.010.932.a , gracht 2.
Bovenfries m et wijnbladeren in de trant van K norr 1919, Taf. 76, C
(s e n ic io f e ) en 79, C (s t a b [il io . f ]). In het benedenfries een rank m et grote
zevenzijdige bladeren. Dergelijke bladeren w orden door veel pottenbakkers uit
het m idden van de 1ste eeuw gebruikt, maar zijn meestal kleiner.
La Graufesenque, m idden 1ste eeuw.

2.

(afb. 45). Drag. 37. a l p . 1998.010.856.a, gracht 4.
Eierlijst R ieken 1934, J. Indeling in panelen door gedraaide snoeren. Vgl.
R iek en 1934,Taf. X, 11, (adelaar, sierstaafje) en 14 (boom) en Holwerda 1923,
afb. 71, 24 (faun) en 35 (dubbele cirkeltje).
La M adeleine, waar m et de eierlijst J, m idden 2de eeuw.

3.

(afb. 46). Drag. 37. a l p . 1998.010.852.a, gracht 4.
Eierlijst R iek en 1935, Taf. x i i i , B. R en n en d e dieren onder rank. Decoratie
identiek aan Haalebos 1977, Taf. 44, 255.
A rgonnen, stijl van Gesatus o f Tribunus (eierlijst B), tweede kw art van de
2de eeuw.

AJb. 46.A lp h en aan den R ijn 1998. Versierde terra sigillata-kom uit de Argonnen, gevonden
in gracht 4. Schaal 1 : 2. Tek. R .P Reijnen.

5.3 Gewoon aardewerk
5 .3 .1

Gevernist aardewerk

Gevernist aardewerk is in technisch opzicht m et terra sigillata verwant door het
gebruik van een deklaag o f “vernis” . D e vorm en zijn echter geheel anders en vallen
op doordat er bij de vervaardiging m inder vaak gebruik is gem aakt van fijne spatels
en messen. D e vroegste geverniste waar is gedeeltelijk afkomstig uit dezelfde Z uidGallische werkplaatsen als de terra sigillata, gedeeltelijk ook uit andere werkplaatsen,
zoals Lyon. In latere tijd kwam veel van dit aardewerk uit Trier en Keulen, maar ook
zijn er werkplaatsen in N ederland en elders in het R ijngebied bekend.
D e in A lphen aan den R ijn gevonden hoeveelheid gevernist aardewerk is beperkt
(tabel 6). D e aangetroffen typen dateren vanaf het m idden van de 1ste eeuw tot na
het m idden van de 3de eeuw. Tot de vroegste stukken behoren enkele fragm enten van
kom m etjes Stuart 16 (afb. 26, 2) en een bekertje Stuart 1 A (afb. 26, 3) m et zandbestrooiing, beide van Lyonner waar. Tot de jongste behoren wel bekers m et
glanzend zwart oppervlak, uitgevoerd in de z.g. Qualitatsware. D it zijn typisch Trierse
producten uit de 3de eeuw. Tot de gangbare typen behoren de hoge deukbekers
N iederbieber 33 C (afb. 47, 2). Veel zeldzamer is de bolle beker afb. 47, 1 (N iederbieber 29). D eze vertoont op de schouder resten van een w itte beschildering.

Aft>. 47. Alphen aan den R ijn 1998. Fragmenten van twee geverniste bekers. Schaal
1 : 3. Tek. R .P Reijnen. 1: beker Niederbieber 29. 2: deukbeker Niederbieber 33 C.
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Bekers m et een dergelijke beschildering kom en in de Nederlandse limescastella
slechts sporadisch voor en dateren uit de laatste jaren van het bestaan van deze forten.
M et nadruk m ag tenslotte de aandacht w orden gevestigd op een wel zeer bijzonder
stuk, een schouderfragm ent van een inktpot uit gracht 2 (afb. 26, 4). D it voorwerp,
dat gezien het fabrikaat uit Lyon m oet kom en, lijkt een unicum te zijn. O ver het
algemeen zijn inktpotten (atramentaria) van terra sigillata o f metaal vervaardigd.
O o k onder de Alphense vondsten bevinden zich enkele scherven van dergelijke
inktpotten, die de rol van de administratie in het R om einse leger overduidelijk
illustreren.
Geverniste waar uit Zuid-G allië is onder de vondsten niet herkend,77 wel vielen
fragm enten op in het voor Lyon karakteristieke enigszins groenachtige fabrikaat m et
bruine deklaag. H e t m erendeel was afkomstig uit het R ijnland en het M oezelgebied.
D e enkele gevonden fragm enten van borden Stuart 11 en een schaaltje Stuart 12
behoren to t een categorie aardewerk, die over het algemeen is voorzien van een bonte
beschildering en verwant lijkt te zijn m et z.g. Legionskeramik in de W etterau en in
Vindonissa in Zwitserland. D ergelijk aardewerk is in N ederland buiten N ijm egen
zeldzaam. D e typen Stuart 11 en 12 hebben - voorzover we w eten - niet to t het
aardewerkrepertoire van de in N ijm egen gelegerde troepen behoord.
E r zijn fragm enten gevonden van zeven lampen, die deels afkomstig zijn van de
gebruikelijke typen, zoals enkele volutenlam pen (afb. 23, 3) en een scherf van een
grijze open achtvorm ige vetlamp. Een exemplaar is wat m inder gew oon (afb. 48).
D eze heeft een eenvoudige ronde tuit en de bovenzijde is voorzien van een jach t
tafereel.78 D e schouder is versierd m et een eierlijst. O p de bodem is een m erk aange
bracht in de vorm van een E. H e t baksel doet denken aan de geverniste waar uit Lyon.

Afb. 48.A lphen aan den R ijn 1998. Deel van een geverniste olielamp, versierd met rennende
honden. Schaal 1 : 2. Tek. R.P. Reijnen.
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Werkput

Stuart 1 A
Stuart 1 B
Stuart 1/2
Stuart 2
Stuart 3
Stuart 7
Stuart 10
Stuart 11
Stuart 12
Stuart 16
Niederb. 29
Niederb. 32
Niederb. 33
Niederb. 52
Niederb. 53
Beker
Bord
Lamp type ?
8-vormige lamp
Volutenlamp
Aantal fragm.

6

7

20,0
20,0
28,6
28,6
14,3

8 -1 2

13 -1 4

14,3
4,8

11,1

19,0
9,5
4,8
20,0
4,8

Totaal
6 -1 2

5,9
7,8
2,0
15,7
7,8
2,0
11,8
3,9
2,0
13,7
2,0
11,8
+79
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

11,1

22,2
5,6

14,3
28,6
14,3

20,0

5,6
5,6
22,2
+

4,8
5,6
5,6
20,0
4,8
5,6
4,8
7

5

21

18

51

Tabel 5 .A lp h e n aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
geverniste waar in de verschillende (groepen van) werkputten.
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5 .3 .2 Belgische waar

D it soort aardewerk, dat gedeeltelijk aansluit bij voor-R om einse, Gallische tradities, is
in A lphen relatief zeldzaam, zoals m en in de Nederlandse castella mag verwachten.
Bijna de helft van deze producten (tabel 7) w ordt gevorm d door typen die m en am per
m eer tot de norm ale Belgische waar (h b w ) mag rekenen: gebronsde bekers Stuart 301
en grote vooraadpotten Arentsburg 140-142, die gedurende de 2de en 3de eeuw in
groten getale in het Nederlandse kustgebied voorkwam en. In overeenstem m ing m et
de late datering van deze voorraadpotten is het aandeel daarvan in de w erkputten
13-14, waar jo n g e vondsten overheersen, hoog en laag in de w erkputten 8-12, die
over het algemeen m eer vondsten hebben opgeleverd uit de 1ste eeuw. Aan 1steeeuwse vorm en kom en alleen de meest algemene, relatief jonge typen voor, die in
gebruik zijn gebleven tot ver in de Flavische tijd o f zelfs daarna. H iertoe behoren
enkele bolovale p o tten h b w 27, parelurnen HBW 28 en borden HBW 81, alle van terra
nigra, alsmede een randfragment van een voorraadpot HBW 94 van een grove makelei,
die bekend staat als kurkwaar.

Totaal
Werkput

6

HBW 27
HBW 28
HBW 81

25,0

Arentsb. 140-2
HBW 94
Stuart 301
Ongedeter.

50,0
25,0

Aantal fragm.

4

7

8-12

13-14

33,3
33,3
33,3

33,3
11,1
22,2
11,1

6,3
6,3
43,7

3

6 -1 4

22,2

25,0
18,7

12,5
9,4
12,5
34,4
3,1
18,8
9,4

9

16

32

Tabel 6. Alphen aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
Belgische waar in de verschillende (groepen van) werkputten.
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5 .3 .3

Gladwandig wit aardewerk

D it bestaat zoals gebruikelijk hoofdzakelijk uit kruiken. H et grote aandeel van vroege
kruiken, Stuart 107 en H ofheim 50 valt op. E en gedeelte hiervan heeft vierdelige
oren, zoals dit in het m idden van de 1ste eeuw m eer voorkwam . H e t onderscheid
tussen de verschillende door Stuart onderscheiden typen kruik is vaak onduidelijk.
H ier is onder H ofheim 50 een vroege variant verstaan van Stuart 107, die zich van de
hoofdgroep onderscheid door vierdelige oren. D e vorm en 108 en 109 kunnen als
varianten w orden beschouw d van Stuart 107, waarbij 109 opvalt door een vaak hoge
re rand m et een rondere lip.
Bij de kruikam foren dient een variant van Stuart 129 te w orden verm eld, die door
zijn aan de binnenzijde holle rand afwijkt van de voorbeelden uit de Flavische leger
plaats in N ijm egen. H et stuk (afb. 28,2) is aangeduid als Stuart 129 C en kan op grond
van de vindplaats (gracht 4) w orden gedateerd in het m idden van de 2de eeuw.

Totaal
Werkput

Stuart 102
Hofheim 50
Stuart 107
Stuart 108
Stuart 109
Stuart 110 A
Stuart 110B
Stuart 111
Stuart 111 var.
Stuart 112
Stuart 129 A
Stuart 129 B
Stuart 129 C
Stuart 131
Stuart 136
Stuart 145
Stuart 146
Ongedeter.
Aantal fragm.

6

7

12,5
12,5

50,0

12,5
12,5

25,0

12,5
12,5

25,0

4

13 -1 4

6 -1 4

3,2
3,2
41,9
6,5
6,5

6,9
3,4

3,2
6,5
9,7

1,0
5,9
34,7
8,9
3,0
3,0
5,0
2,0
1,0
1,0
5,9
1,0
1,0
11,9
1,0
1,0
7,9
5,0

58

31

101

8,6
32,8
10,5
1,7
1,7
5,2
1,7
1,7
3,4

25,0

8

8-1 2

3,2
3,2
3,2
9,7

1,7
19,0
1,7

Tabel 7. Alphen aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
gladwandig wit aardewerk in de verschillende (groepen van) werkputten.
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5 .3 .4

Oranje, mogelijk Nijmeegs-Holdeurns, aardewerk

E en beperkt aantal fragm enten valt op door een in A lphen ongebruikelijke oranje
kleur die doet denken aan het door de in N ijm egen gelegerde legioenen gefabri
ceerde aardewerk, de z.g. N ijm eegs-H oldeurnse waar (n h w ), die buiten N ijm egen
weinig voorkom t. Twijfel aan de herkom st is gerechtvaardigd en kan slechts door
analyse van de klei w orden weggenom en. In de kwaliteit van de oranje waar uit
A lphen is hetzelfde onderscheid te m aken als in N ijm egen. E r zijn enkele fijne
stukken m et glad afgewerkt oppervlak: een randfragm ent van een kraagkom (afb. 49,
3), twee scherven van kruikam foren (afb. 49, 1 - 2),80 randen van ruw w andige kook
potten en van een dergelijk bord en een hals van een kruik, die alleen door zijn kleur
verschilt van een gladwandige w itte kruik Stuart 107. Daarnaast zou ook een van de
wrijfschalen to t de Nijm eegse productie kunnen behoren (par. 5.3.6). Grove oranje
waar - kruiken en kookpotten - w erd ook in X anten gefabriceerd.
D it soort vondsten vestigt de aandacht op de relatie tussen de in N ijm egen gesta
tioneerde legioenen en de hulptroepen in de kleinere castella. O o k als de in A lphen
aangetroffen “N ijm eegs-H oldeurnse” scherven werkelijk uit de pottenbakkerijen van
de legioenen afkomstig zijn, m oet m en opm erken dat deze bedrijven kennelijk maar
een zeer klein aandeel hebben gehad in de bevoorrading van Alphen.

Totaal

7

Werkput
NHW 37
Kraagkom

50,0

NHW 62

50,0

8 -1 2

13-14

12.5
12.5

33,3

33,3

12.5
12.5
12.5

33,3

33.3
33.3

12,5
25,0

3

3

8

33,3

NHW 63

Stuart 202
Stuart 107
Ongedeter.
Aantal fragm

2

6 -1 4

Tabel 8. Alphen aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
Nijmeegs-Holdeurnse waar in de verschillende (groepen van) werkputten.
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'

Si

T
Afb. 49. Alphen aan den R ijn 1998. Fijn oranje aardewerk dat doet denken aan de NijmeegsHoldeurnse waar. Schaal 1 : 3. Tek. R.P. Reijnen. 1-2: kruiken o f kruikamforen. 3: kraagkom,
mogelijk gebronsd aardewerk.
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AJb. 50.A lphen aan den R ijn 1998. Ruwwandig aardewerk. Schaal 1 : 3. Tek. R.P. Reijnen.
1-2: kannen. 3: kookpot Stuart 201 met verdikte rand.
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5 .3 .5

Ruwwandig aardewerk

Deze grove waar (tabel 9) neem t de eerste plaats in onder het gewone aardewerk.
M eer dan de helft ervan bestaat uit kookpotten (Stuart 201 A en 203). Kleinere
groepen w orden gevorm d door kom m en (Stuart 210 en 211), borden (Stuart 215,218
en N iederbieber 112) en kannen (Stuart 213 A en 214 en N iederbieber 96-97). Een
van de kookpotten Stuart 201 valt op door een uitzonderlijk zware rand (afb. 50, 3).81
O n d er de kannen bevinden zich twee stukken m et enigszins bijzondere vorm (afb.
50, 1-2), die verwant lijken m et de kannen N iederbieber 97:
1.

Kan m et ingeknepen tuit. ALP.1998.014.1247.f. Geelwit aardewerk m et
bruingrijs oppervlak. In de rand is een flauwe dekselgeul aangebracht. H et oor
is tweedelig. O p de schouder zijn twee groeven aangebracht. D e bodem is vlak.

2.

Hals van een kan m et ingeknepen tuit. ALP.1998.007.611.f. Rossig tot bruinw it aardewerk m et grijs tot bruingeel oppervlak. Holw erda 1923, 129 en afb.
95, 287 dateert een grijze kan van deze vorm in de 3de eeuw. Brunsting 1937,
151 rekent de Arentsburgse kan tot zijn type 15 (= N iederbieber 97), dat hij
eveneens in de 3de eeuw dateert. H et door hem afgebeelde voorbeeld heeft
een bredere hals.
Totaal

Werkput

Stuart 201 A
Stuart 201 B
Stuart 201 var.
Stuart 203
Stuart 204
Stuart 210
Stuart 211
Stuart 213 A
Stuart 214 B
Niederb. 96
Niederb. 97
Kan
Niederb. 112
Stuart 215
Stuart 218
Deksel
Ongedeter.
Aantal fragm.

6

7

8 -1 2

13 -1 4

6-14

25,0

18,8

26,8
1,8

35,7

31,3

10,7
10,7
10,7

6,3
6,3

43,9
2,4
1,2
12,2
1,2
3,7
6,1
7,3

33,5
1,6
0,5
19,8
0,5
9,9
6,6
7,1
0,5
0,5
0,5
1,1
1,6
1,1
4,9
8,8
1,1

19,6
19,6
5,4
7,1
1,8

3,6
1,8
6,3

3,6

6,3
25,0

23

16

1,2
2,4
2,4
6,1
7,3
2,4
82

1,8
5,4
8,9

56

182

Tabel 9. Alphen aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
ruwwandig aardewerk in de verschillende (groepen van) werkputten.
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AJb. 5 i.A lp h e n aan den R ijn 1998. Stempels op de randen van wrijfschalen. Schaal 1 : 2.
Tek. E J . Ponten.

5 .3 .6 Wrijfschalen

E r zijn opvallend veel randfragm enten van wrijfschalen gevonden; deze m aken onge
veer 10 % uit van het gehele aardewerkbestand. D eze zware kom m en m et de Latijnse
benaming m ortaria werden gebruikt voor het fijnwrijven en m engen van ingrediënten
voor sauzen en zijn karakteristiek voor de R om einse keuken en een geromaniseerde
levenstijl, die m en in onze streken vooral bij het leger mag verwachten. D e in 1998
gevonden exemplaren hebben over het algemeen een z.g. horizontale rand (Stuart 149),
ongeveer 20 % is voorzien van een verticale rand (Brunsting 37), zoals vanaf het
m idden van de 2de eeuw steeds m eer gebruikt werd. H et grote aantal scherven van
wrijfschalen w ordt in de eerste plaats veroorzaakt door de vondsten uit de beide rioolsleuven. Kennelijk zijn hier vooral grote opvallende scherven verzameld.
E en fragm ent is afkomstig van een m ortarium m et horizontale rand dat niet van het
gebruikelijke witachtige aardewerk is vervaardigd, maar een oranje kleur heeft. D it
baksel doet denken aan de in paragraaf 5.3.4 besproken N ijm eegs-H oldeurnse waar.
Twee wrijfschalen zijn voorzien van stempels (afb. 51, 1-2):
1.

BRARIATVSF, ALP. 1998.014.1179.g. H et baksel is in de kern enigszins bleek

rossig en heeft een geelwit oppervlak. Brariatus was werkzaam in Pont-surSambre ten zuiden van Bavay in N oord-Frankrijk en is een van de belangrijk
ste producenten van wrijfschalen van wie m eer dan 250 stempels bekend zijn
uit N oord-Frankrijk, België en N ederland. Vgl. CIL x i i i , 10006, 18,Vanderhoeven in: S tuart/D e G rooth 1987, 92-93 m et afb. 1 (verspreidingskaart voor
België) en Truffeau-Libre 1992, 147-149 (verspreidingskaart voor N oordFrankrijk) .
2.

FRIOMAS. ALP.1998.011.998.g. G eelw it aardewerk m et grijze kern. D e
werkplaats van deze pottenbakker, wiens naam kan sam enhangen m et de
Germ aanse naam Friom athinia, w ordt gezocht in de Belgische H aspengouw
ten zuiden van Tongeren. Zijn producten kom en voor langs de grote weg van
Bavay naar Keulen, maar zijn ook bekend uit N ederland en wel uit Nijm egen,
Lith en W oerden. Vgl. Van der H oeven in: S tuart/D e G rooth 1987, 92-93 m et
afb. 2 (verspreidingskaart voor België).

Werkput

Stuart 149
Stuart 149 (Holdeurns)
Brunsting 37
Ongedeterm.
Aantal fragmenten

6

7

8 -1 2

13-14

Totaal

70,0
10,0
20,0

66,7

80,6

69,4

33,3

17,7
1,6

25,0
5,6

75,7
0,9
20,7
2,7

62

36

10

3

111

Tabel lO .A lp h en aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
dikwandig aardewerk in de verschillende (groepen van) werkputten.
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'D/C-AP

Afb. 5 2 .A lp h e n aan den R ijn 1998. Verschillende randvormen van amforen Dressel 2 0 en
enkele stempels op dergelijke amforen. Schaal 1 : 3 en 1 : 2 (stempels). Tek. R.P. Reijnen.
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5 .3 .7

Amforen en dolia

D e aantallen fragm enten van dit soort dikwandige keram iek (tabellen 11-13) zijn
gering: twee randscherven van voorraadvaten (dolia), 18 van m iddelgrote amforen
m et standring en 12 van grote amforen. Deze laatste behoren alle tot het bolle type
Dressel 20 (Stuart 138), waarin olie uit Spanje naar deze streken w erd geïm porteerd.
O n d er de randen van deze amforen bevinden zich enerzijds enkele voorbeelden van
vroege vorm en m et m in o f m eer rond-ovale doorsnede (afb. 52, 1-2 ) 82 uit de eerste
helft van de 1 ste eeuw en anderzijds een typisch laat stuk m et een kenm erkende
spitse rand (afb. 52, 3).

Werkput

Dressel 20 A
Dressel 20
Deksel
Totaal

6

7

8-12

1 0 0 ,0

33,3
66,7

1

3

1 0 0 ,0
1

13-14

Totaal

85,7
14,3

8,3
75,0
16,7

7

12

Tabel l l.A lp h e n aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
grote amforen in de verschillende (groepen van) werkputten.

Werkput

Brunsting 22
Niederb. 69 A
Niederb. 76
Stuart 132
Ongedeterm.
Totaal

6

7

8-12

13-14

Totaal

50,0

27,3
63,6

5,6
5,6
16,7
27,8
44,4

2

11

18

1 0 0 ,0

9,1
50,0

50,0
50,0

4

1

Tabel 1 2 .A lp h en aan den R ijn 1998. Relatieve frequentie (in procenten) van de typen van
middelgrote amforen in de verschillende (groepen van) werkputten.

Werkput

Stuart 147

6-7

8-12
1

13-14
1

Totaal
2

Tabel 13.A lphen aan den R ijn 1998. Aantallen (grote) dolia in de verschillende (groepen van)
werkputten.
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O p twee worstronde oren van am foren Dressel 20 (Stuart 138) zijn stempels aangetroffen (afb. 52, 4-5):
4.

A LP. 1998.010.780.h, gevonden op de scheiding tussen m ogelijk
om gewerkte R om einse lagen m et vondsten uit het m idden van de 1 ste eeuw
en de natuurlijke ondergrond. Vgl. voor P.S. Avitus Callender 1965, 217, nr.
1395. P.S. Avitus w ordt beschouw d als een grootgrondbezitter in Baetica in
Zuid-Spanje, wiens olie reeds onder N ero Britannia heeft bereikt. D e
vondstom standigheden in A lphen ondersteunen deze vroege datering.

5.

[s .] n .r , a l p . 1998.014.1260.h. Naast het stempel is een kruis ingekrast. Vgl.
voor S.N. R uf(in)us C allender 1965, 250-251, nr. 1641. O p am foren van deze
Baetische grootgrondbezitter zijn in R o m e opgeschilderde inscripties aangetrofFen die dateren uit de jaren 149 en 154.

p . s .a v i t .

Afb. 53. Alphen aan den R ijn 1998. Randen van verschillende typen van middelgrote
amforen. Schaal 1 : 2. Tek. R.P. Reijnen.
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Van de m iddelgrote amforen, die in tegenstelling tot de grote vrachtam foren zijn
voorzien van een standring, w orden hier alleen een aantal m inder vaak voorkom en
de vorm en verm eld (afb. 53, 1-4):
1.

a l p . 1998.007.602.h.

Am foor van geel aardewerk m et oranje kern. D e verticale,
aan de buitenzijde bolle rand is ondersneden en aan de binnenzijde iets hol.
D e schouder w ordt door twee groeven gemarkeerd. E r is een van de beide
tweedelige oren bewaard gebleven. H e t baksel en de vorm w ekken de indruk
dat dit stuk afkomstig kan zijn uit het gebied van de Schelde.

2.

A L P. 1998.014.1265.h.

3.

ALP. 1998.014.1265.ha. A m foor

4.

A L P. 1998.014.1227.h. E en randfragm ent van een am foor N iederbieber 69 A
van geelbruin aardewerk. Scherven van dergelijke amforen m et een karakteris
tieke m onding in de vorm van een schijf kom en o.a. voor in de naburige
castella Zw am m erdam en W oerden. Van de tweedelige oren is alleen de aanzet
nog aanwezig.

A m foor van geeloranje aardewerk. D e verticale, aan de
buitenzijde rechte rand is aan de binnenzijde hol.
van licht rossig aardewerk. D e rand is ver naar
buiten gebogen en aan de buitenzijde iets rond. D e bovenzijde is hol. D e korte
hals is afzonderlijk gedraaid en daarna op de schouder bevestigd. D e aanzet van
een van de twee oren is bewaard gebleven.

5 .3 .8 . Inheems aardewerk

Lokaal zonder draaischijf vervaardigd aardewerk is zoals gebruikelijk in de N eder
landse castella zeldzaam en blijft beperkt tot enkele procenten van het totaal aan
aardewerk. O ver het algemeen zijn de gevonden fragm enten klein en bijna on
herkenbaar. E en halve pot is te voorschijn gekom en uit een kuil op het St. Jorisplein
(afb. 42, 3). D e klei hiervan is verschraald m et kaf, het oppervlak glanzend zwart
gepolijst.

Werkput

Aantal fragm.

6-7

8-12

13-14

Totaal

6

4

8

18

Tabel 14. Alphen aan den R ijn 1998. Aantallen randfragmenten van inheems aardewerk in de
verschillende (groepen van) werkputten.
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AJb. 54.A lphen aan den R ijn, CBK-gebouw 1998. Fragment (nr. 1) van een hal/zuil van de
poort (?) van het castellum. Schaal 1 : 10. Tek. E.J. Ponten.
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5 .4 Geprofileerde tufsteenblokken van de vestingwerken (J.K. Haalebos)

In het oostelijke gedeelte van de rioolsleuf in de Castellumstraat (werkput 7, zie par.
4.2.2) en tegen het noordelijke profiel van w erkput 14 is een aantal uitzonderlijk
grote bouw blokken van tufsteen aangetroffen. Deels gaat het daarbij om eenvoudige
rechthoekige blokken m et een maximale lengte van 1 ,2 0 m, deels zijn de stenen voor
zien van profielen, die onderlinge verschillen vertonen en dus - als ze van een en het
zelfde gebouw afkomstig zijn - op verschillende hoogten aangebracht m oeten zijn
geweest. D e stenen zijn alle zorgvuldig bew erkt en kennelijk volgens bew ust gekozen
m aten gekapt, die zich zonder veel m oeite laten uitdrukken in R om einse voeten. De
blokken laten zich gemakkelijk zo rangschikken dat ze kunnen w orden onderge
bracht in een poortgebouw als de porta decumana van het castellum Zwam m erdam ,
die is opgezet als een blok van 40 x 20 voet m et torens van 20 x 15 voet.
In de blokken zijn verscheidene soorten gaten aangetroffen die sam enhangen m et
het transport en het gebruik van de stenen.Ter bevestiging van een kabel van een hijs
kraan zijn in het m idden van de bovenzijde vaak in doorsnede taps toelopende z.g.
wolfsgaten aangebracht. H ier bevinden zich ook vaak stelgaten waarin een koevoet
kon w orden geplaatst om de blokken op hu n plaats te m anoeuvreren. In de zijkanten
waren zwaluwstaartvormige ankergaten uitgekapt, w aarin ter verbinding stukken
ho u t m oeten zijn gelegd. Tenslotte is bij een steen een gat aangetroffen waarin een
balk van een h o uten vloer o f zoldering m oet zijn gelegd.
H et grote form aat van de blokken is opvallend en m oet het transport van uit het dal
van de B rohl ten zuiden van B onn bem oeilijkt hebben. O ver het algem een w orden
in R om einse m uren veel kleinere stenen verwerkt. Deze waren aan de achterzijde
puntig toegekapt en w erden gebruikt ter bekleding van een betonnen kern. Deze
waren aanzienlijk gemakkelijker te vervoeren en te verladen. D e beslissing om voor
de p o o rt van Albaniana dergelijke grote blokken te gebruiken m oet weloverwogen
zijn geweest.
D e twee blokken uit w erkput 14 hadden een afwijkende vorm (nr. 1-2). Z e w erden
aangetroffen boven de opgevulde R om einse gracht (afb. 54-55) en waren keurig
tegen elkaar geplaatst. H et meest zuidelijk lag een fragm ent van een halfzuil (nr. 1).
Aan de noordelijke zijde hiervan lag een blok m et een rondboognis (nr. 2). Als deze
blokken ook afkomstig zijn van de poort, m oet deze rijker versierd zijn geweest dan
we gewoonlijk aannem en, en m oeten de torens voorzien zijn geweest van (een reeks)
blinde vensters. Gezien de vindplaats is het niet geheel uit te sluiten dat de stenen
gebruikt zijn bij de bouw van het badgebouw.
1.

(Afb. 54). E en fragment van een halfzuil. D e zuil is een voet breed en lijkt aan
de zijkant een uitsteeksel te hebben gehad voor de bevestiging in het m uur
werk. D e hoogte van het fragment bedraagt 8 8 cm (3 voet?). In de bovenkant
bevond zich een 16 cm diep wolfsgat, dat uitw igde van 14,5 - 20 cm. De
breedte van dit gat bedroeg 3 cm.
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2

(Afb. 55). H et tweede blok (70 x 67 x 58 cm) was aan de voorkant voorzien
van een halfronde nis m et vlakke achterzijde onder een geprofileerde lijst
Boven op de steen w aren twee gaten te zien; vlak bij de voorzijde een ankergat en op de rechterachterhoek een rechthoekig uitkapping (24 x 23 x 16 cm)
die doet denken aan een balkgat. Als dat juist is, m oet het blok net onder het

Afb. 55.A lphen aan den R ijn, CBK-gebouw 1998. T uf steenblok (nr. 2) met geprofileerde lijst
en rondboognis. Schaal 1 : 10. Tek. E.J. Ponten.
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vloerniveau van een eerste o f tweede verdieping aangebracht zijn geweest. H et
ankergat was 6 cm diep en had de vorm van een zwaluwstaart (16 x 14 cm);
de randen zijn sterk afgesleten. Naast deze twee gaten bevinden zich in de
bovenzijde nog twee kleine gaatjes die waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong
zijn. E en hiervan viel op door een scherpe rechte zijde.

\

Ajb. 5 6 .A lp h en aan den R ijn, Castellumstraat 1998. Tufsteenfragmenten (nr. 3 en 5-6) met
verschillende profileringen, overeenkomend met die van de blokken 2 en 4. Schaal 1 : 10.
Tek. E.J. Ponten.
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Ajb. 57. Alphen aan den R ijn, Castellumstraat 1998. Tufsteenblok (nr. 4) met geprofileerde
lijst. Schaal 1 : lO.Tek. E.J. Ponten.
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3.

(Afb. 56, 1). E en klein brok vertoont twee rechte lijsten in dezelfde verhou
dingen als die boven de nis van blok 2 , maar scherper van vorm en iets sterker
geprofileerd. D e steen is nog 28 cm hoog, de bovenzijde is beschadigd. M en
kan zich voorstellen dat de oorspronkelijke hoogte een R om einse voet heeft
bedragen. D e diepte van de steen is nog 22 cm; bij een niet afgebeeld
vergelijkbaar brok, waarvan de achterzijde nog intact lijkt te zijn, is deze 52 cm.

4.

(Afb. 57). E en groot blok m et een geprofileerde lijst. H e t is 29,5 cm hoog; de
diepte heeft m eer dan 93 cm bedragen. Van de lijst is nog ca. 60 cm bewaard
gebleven. D e stand van het blok volgt uit het 6 cm diepe wolfsgat ( 1 5 x 4 cm)
in de bovenzijde. H et m iddengedeelte van de bovenzijde is 1 a 2 cm verdiept,
waardoor een 11-17 cm brede stootrand is ontstaan (anathyrosis). D it zorgde
voor een goede aansluiting m et het bovenliggende blok.

5.

(Afb. 56, 2). Klein fragment m et dezelfde profilering als nr. 4. Alleen de voor
kant en de bovenzijde zijn nog intact. O p deze laatste zijn duidelijk de beitelslagen te zien waarm ee het blok is vlak gemaakt.

6.

(Afb. 56, 3). Een klein nog 14 cm dik fragment m et de rest van een achthoekige
omlijsting. D e achterzijde is beschadigd. H e t zorgvuldig vlakgemaakte stuk
steen doet denken aan een cassettenplafond.Als het onderdeel heeft uitgem aakt
van de poort, kan het eigenlijk alleen in de overdekking van de doorgang
w orden ondergebracht.

7.

(Afb. 58,1) E en rechthoekig blok zonder versiering (> 117 x 42 x 58 cm). Een
korte kant en een lange zijde zijn beschadigd. H et bovenvlak (> 117 x 42 cm)
vertoont grove beitelslagen. In de korte zijde zijn hier 6 cm diepe zwaluw
staartvormige ankergaten aanwezig van resp. 1 8 x 9 cm en 13 x 10 cm. M idden
op de steen bevindt zich een 6,5 cm diep gat (9 x 4,5 cm), dat bij de bouw steun
gegeven zal hebben aan een koevoet om daarm ee de steen op zijn plaats te
w rikken. E en klein fragment van een andere steen heeft de resten bewaard van
een haakvorm ig stelgat dat zich aan de onderzijde van dergelijke blokken m oet
hebben bevonden. E en andere ongeveer even grote steen (afb. 19), die niet is
geborgen, was aan de bovenzijde niet alleen voorzien van ankergaten en een
steunpunt voor een koevoet, m aar ook van een z.g. wolfsgat, dat w erd gebruikt
ter bevestiging van een hijskabel.

8.

(Afb. 58,2) E en rechthoekige plaat van de wand van de middeleeuwse sarcofaag
nr. 10 (56 x 27,5 x 13,5 cm) m et aan de onderkant een L -vorm ig stelgat m et
een lengte van 17 cm en een breedte van 2,5 cm. D e diepte varieert van
3,5 cm to t 5,9 cm.
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1a

Afb. 58.A lphen aan den R ijn , Castellumstraat 1998.1: Zij- en bovenaanzicht van een groot
tufsteenblok (nr. 7) met ankergaten en een stelgat. 2: een secundair bijgekapt en in de wand van
sarcofaag nr. 10 verwerkt stuk tufsteen met aan de onderkant een haakvormig stelgat.
Schaal 1 : 10. Tek. E J . Ponten.
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5 .5 Een bouwinscriptie van Septimius Severus (J.K. Haalebos)
5 .5 .1

D e vondstomstandigheden en beschrijving van de steen

E en van de belangrijkste vondsten w erd geborgen uit de sleuf voor de riolering in de
Castellumstraat, vlak bij de kruising m et de Julianastraat .83 H e t betreft een brok
Lotharingse kalksteen m et de rest van een m onum entale inscriptie. D e steen lag
m et de tekst naar beneden en is bij het uitgraven door de m achine in twee stukken
gebroken. D e linkerzijde is verdwenen. D e boven- en benedenrand zijn nog gedeel
telijk aanwezig; de rechterkant van de steen is nog over de gehele lengte van 58 cm
bewaard gebleven. H e t is een 10 cm dikke plaat. Waarschijnlijk heeft de tekst (a) zich
voortgezet op een volgende steen.Van deze tweede plaat rest m ogelijk nog een klein
iets dikker fragm ent m et enkele letters van de onderste twee regels (b).
D e inscriptie lag te m idden van talrijke andere blokken tufsteen van uitzonderlijk
groot formaat, w aaronder geprofileerde stenen en blokken m et gaten voor klampen,
wolfs- en stelgaten (par. 5.4). D eze m oeten van een m onum entaal gebouw afkomstig
zijn, m ogelijk de in de tekst genoem de poort. Daarop w ijzen ook de talrijke zware
heipalen die in het profiel konden w orden waargenom en.
E r waren delen van vijf regels tekst (a) aanwezig, die waarschijnlijk aangevuld m ogen
w orden m et de drie letters van het tweede fragm ent (b):
(a)

(b)

-]lVS.PE
-]IPPPI
-jlII.P R
-]PO RTA

[------]A [—

-]N T E

[------]io[-

5 .5 .2 Commentaar
Regel 1. O p grond van het w oord porta in regel 4 m oet het hier gaan om de bouw 

inscriptie van een van de poorten van het castellum te Alphen en mag m en in de
eerste regel de naam van een keizer verwachten. U it de nog aanwezige letters kan
alleen de naam van P. Helvius Pertinax (193) w orden gereconstrueerd o f die van zijn
opvolger L. Septimius Severus Pius Pertinax (193-211), die als eerbewijs aan de ver
m oorde Pertinax diens derde naam o f cognom en heeft overgenomen.
D e regering van Helvius Pertinax was te kort om hem buiten Italië veel bekendheid
te geven.
Bouwinscripties van Septimius Severus zijn door vondsten uit de 16de eeuw van
verschillende plaatsen in W est-Nederland bekend. H iertoe behoren R o om burg bij
Leiden, Katwijk en Egm ond .84 D e laatstgenoemde inscriptie is geen aanwijzing voor
het bestaan van een R om eins fort in Egm ond. D e steen zal wel gebruikt zijn bij de
bouw van de daar gelegen abdij, waar de kroniekschrijver H eda hem in de 16de eeuw
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AJb. 59.A lphen aan den R ijn, Castellumstraat 1998. Fragment van een kalkstenen plaat met
een bouwinscriptie van L. Septimius Severus voor een van de poorten van het Romeinse fort.
Schaal 1 : 4. Foto H . van de Sluis.
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heeft gezien. H e t is niet uitgesloten, maar m oeilijk te bew ijzen dat alle genoem de
inscripties afkomstig zijn uit R oom burg.
O ngetw ijfeld m ag de naam van L. Septimius Severus als bouw heer in de eerste regel
van de Alphense inscriptie w orden aangevuld. D eze noem de zich als w reker van de
m oord op Pertinax sinds 195 pius, de plichtsgetrouwe.
Regel 2. D e aanvulling van de rest van de inscriptie levert m eer m oeilijkheden op.

Deze kan naast het bouw object de gouverneur van de provincie als directe opdracht
gever, het garnizoen van A lphen en de uitvoerder van de w erkzaam heden verm el
d en .85
Van de tw eede regel zijn nog vijf letters bewaard gebleven, een I, driemaal een P en
een verticale balk van een volgende letter. H et is verleidelijk om in de eerste twee p’s
het einde van de keizertitulatuur te zien en aan te nem en dat deze staan voor de afge
korte titel pater patriae, vader des vaderlands. D e I zou dan een deel van een getal
kunnen zijn dat aangeeft hoe vaak de keizer het am bt van consul heeft vervuld o f
bekleed is geweest m et de m acht van een volkstribuun. A chter zijn laatste naam
(Pertinax) zou m en dan een verkorte aanduiding van zijn titulatuur kunnen aan
vullen in de trant van augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate [— ]l, consul
[— ]i, o f keizer, opperpriester, voor de zoveelste maal bekleed m et de m acht van een
volkstribuun, voor de zoveelste maal consul en Vader des Vaderlands.
D e derde P zou dan kunnen staan voor per, door m iddel van o f door bem iddeling
van. M ogelijk is de E nog te herkennen, maar echt duidelijk is deze niet. A chter per
zouden de bouwers kunnen zijn vermeld, zoals in de inscriptie uit Schevellin/
Scheveningen (of beter R o o m b u rg ? ),86 per milites Legionis I M inerviae piae fidelis
(Antoninianae?), door m iddel van de m anschappen van het 1ste Legioen, o f per
vexillarios, door toedoen van gedetacheerde soldaten, zoals deze in een van de
inscripties uit R o o m b u rg w orden aangeduid.
Regel 3. H ier zou de naam van de te A lphen gestationeerde eenheid m ogen worden
verwacht. D e hier resterende letters laten zich niet verbinden m et een van de uit
G erm ania Inferior bekende hulptroepen. M en zou eventueel kunnen denken aan de
C ohors III B reucorum , als de P een beschadigde B zou zijn. D it lijkt echter onwaar
schijnlijk. M eer voor de hand ligt de aanvulling tot [Coh.] III Pr[aetoria] o f [co]h II
Praetoria. Bij deze C ohors Praetoria zou het dan niet m oeten gaan om een van de
cohortes van de keizerlijke lijfwacht, maar om een van de hulptroepen die dienst deed
als garde van de gouverneur van de provincie en daarom was onderscheiden m et
de titel Praetoria. E en in Egypte gelegerde afdeling Lusitaniërs voerde deze titel ,87
m ogelijk bestonden er bij de hulptroepen voorts nog een C ohors II en een C ohors
III m et de toevoeging Praetoria zonder nadere aanduiding .88 Van deze afdelingen is
niet bekend uit w elk volk ze oorspronkelijk zijn gerecruteerd. D e C ohors II Praetoria
w ordt verm eld in een ere-inscriptie uitV erona voor een van haar com m andanten,
Claudius Alpinus, die in een oorlog in G erm anië is onderscheiden .89 Strobel heeft
aannemelijk gemaakt dat Alpinus deze onderscheiding als bevelhebber van de C ohors
II Praetoria heeft verworven in Germ ania Superior tijdens de C hattenoorlog van
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Dom itianus in de jaren 83-84 na C hr.9(l H et is niet te bewijzen, maar ook niet onm o
gelijk dat de C ohors II Praetoria in latere tijd is verplaatst naar N eder-G erm anië.
Regel 2-3. E r is een veel eenvoudigere oplossing mogelijk, als m en geloven wil, dat de
keizerlijke titulatur zeer uitvoerig is geweest en dat in aansluiting op de letters PP in
regel 2 het proconsulaat is verm eld, evenals in regel 3. Deze titel kom t vooral voor op
mijlpalen en in inscripties uit de stad R om e. Als voorbeeld kan de inscriptie w orden
genoem d die de Severische keizers op de voorgevel van het P antheon in R o m e
hebben laten aanbrengen, na de restaurering van deze tem pel :91
Imp. caes. L. Septimius Sev[e]rus pius Pert[i]na[x aug(ustus) Ar]abic[us] A[dia]b[e]nicus
Parth[icu]s M [axim]us pontif(ex) max(imus) [t]rib(unicia) pot[est(ate)] X , imp(erator) X I ,
[c]o(n)s(ul) ui, p(ater) p(atriae), [p]roco(n)s(ul) et imp(erator) caes (ar) M . Aurelius Anton[inus
piusfejlix aug(ustus) [trijb(unicia) potestat(e) v, co(n)s(ul), proco(n)s(ul) panth[heu]m vetusta[te]
corruptum cum omni cultu restituerunt

O f in vertaling: keizer L. Septimius Severus etc., Vader des Vaderlands, proconsul en
keizer M . Aurelius A ntoninus etc. consul en proconsul hebben het door ouderdom
vervallen Pantheon m et de gehele decoratie gerestaureerd.
H et is echter de vraag o f m en een dergelijke ronkende inscriptie in de provincie
Germ ania Inferior mag verwachten. D e inscripties van L eiden-R oom burg zijn alle
veel eenvoudiger van tekst en to t nu toe zijn er geen Severische inscripties uit deze
provincie bekend die het proconsulaat verm elden. CIL x i i i geeft slechts een voorbeeld
uit Langres in Gallia Belgica uit de jaren 199/200.92 O p de mijlpalen van Septimius
Severus in de Tres Galliae en de beide Germaanse Provincies ontbreekt tot nu toe de
formule P.P.PRO COS.93
Regel 4. In regel 4 w ordt aangegeven dat de keizer een o f m eer poorten (porta[m] o f
porta[s]) heeft gebouw d o f herbouw d. H et w oord p ortam /s is te kort om de
eerste helft van de regel geheel te vullen. Er zullen dus andere onderdelen van de
vesting m oeten zijn genoem d, b.v. de verdedigingsmuur. D e form ulering m urum cum
portis, de m uur m et de p o o rten zou dan misschien m eer voor de hand liggen, maar
de linkerpoot van een A lijkt nog net zichtbaar te zijn op de rand van de steen. E r zou
dus hooguit m u rum cum porta gestaan kunnen hebben.
Eventueel kan m en ook nog denken aan m urum cum porta praetoria. Een derge
lijke uitvoerige aanduiding is echter hoogst ongebruikelijk. Alleen de naam van de
porta praetoria is bekend uit een inscriptie .94 Alle vier de poorten van een R om eins
fort kunnen een bouw inscriptie hebben gedragen .95 H et is onwaarschijnlijk dat de in
Alphen gevonden resten afkomstig zijn van de hoofdpoort. Veeleer zal het de porta
principalis dextra zijn geweest.
In de tweede helft van de regel o f in regel 5 m oet een al dan niet afgekort w erk
w oord gestaan hebben als restituit o f fecit, heeft hersteld o f gemaakt. Als het tweede
gevonden fragment bij de bouw inscriptie hoort, dan m oet hier ergens een A hebben
gestaan en zou aangegeven kunnen zijn dat de bouw a solo o f a fundamentis, vanaf
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de grond o f de fundam enten, heeft plaatsgevonden. O o k kan m en hier misschien een
uitdrukking als vetustate collapsum, door ouderdom ineengestort, onderbrengen.
Regel 5. In de slotregel kunnen de voor de bouw verantwoordelijke autoriteiten zijn

genoemd, de gouverneur en opzichter over de troepen, die bij de bouw betrokken
zijn geweest. D e naam van de laatstgenoemde kan achter het w oord curante, onder de
dagelijkse leiding van, gestaan hebben. D aarvoor m oet, voorafgegaan door het voor
zetsel sub de naam van de gouverneur hebben gestaan. H iervoor lijkt w einig ruim te
beschikbaar te zijn. Zelfs als m en voor de kortst mogelijke naam kiest, die vanV irius
Lupus ,96 is er ternauw ernood ruim te beschikbaar voor zijn titulatuur.Van de naam van
de plaatselijke officier is te weinig bewaard gebleven - op zijn best -io, het einde van
zijn (familie?)naam, om deze te reconstrueren. D e m an kan de titel van praepositus
hebben gevoerd, zoals in de boven vermelde bouw inscriptie van een arsenaal
(armamentarium) in R oom burg.
Er is ook een eenvoudigere oplossing mogelijk, nam elijk dat achter curante alleen
de stadhouder is vermeld, zoals in CIL xill, 8825 en 8828 (= E R n, nr. 337 en 345). Als
het verm oeden juist is dat er twee Severische bouwfasen zijn te onderscheiden (zie
par. 4.2.2), zou m en m oeten denken aan een gouverneur uit de latere regeringsjaren
van Septimius Severus, misschien aan Q.Venidius R ufus, die in enkele andere inscrip
ties w ordt verm eld en omstreeks 205 de provincie heeft bestuurd .97
D e tekst laat zich in grote lijnen als volgt reconstrueren, waarbij veel details
onzeker blijven en slechts bij wijze van voorbeeld zijn ingevuld:
[Imp. caes. L. Sept. Severus.p]ius. Pe[rtinax augustus]
[pont.m ax.tr.pot...]Ip p pe[r milites leg I M in.p.f.]
[Antoninianae. coh] III Pr[aetoriae — ]
[— murum cum] porta[ vetust]a[te collap]
[sum a solo rest. curajnte [Venidjio [Rufo leg. pr.pr.]

O f in vertaling: keizer L. Septimius Severus Pius Pertinax Augustus, Opperpriester,
bekleed m et de m acht van een volkstribuun etc., Vader des Vaderlands heeft m et hulp
van gedetacheerde soldaten van het Eerste Legioen voor de C ohors (I)II Praetoria
[— ] de m uur m et de poort(en) die van ouderdom ineengestort was, vanaf de grond
herbouw d onder het gouverneurschap van (Venidius R ufus?).
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Ajb.60. Alphen aan den R ijn , Castellumstraat 1998. Fragment van een bouwinscriptie van
L. Septimius Severus Pius (193-211) voor een van de poorten, mogelijk de porta principalis
dextra, van het Romeinse fort. Schaal 1 : 5. Tek. E.J. Ponten.
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5 .6 Graffiti
5 .6 .1 Inleiding

O p aardewerk ingekraste nam en o f graffiti kunnen een belangrijke bron van inform a
tie zijn betreffende de organisatie van het plaatselijke garnizoen en de herkom st van
de manschappen. H et aantal in 1998 en 1999 in Alp hen gevonden inscripties van dit
soort is echter zeer klein en geeft ternauw ernood aanleiding tot com m entaar (afb. 61).
D e enkele herkende nam en behoren tot de veel voorkom ende Latijnse nam en die
m en in een soldatenmilieu mag verwachten en die zowel door R om einse burgers
als door vreem delingen (peregrini) kunnen zijn gedragen. M ogelijk gaat het bij het
graffiti nr. 4 en 5 om soldaten en de com m andanten van de afdelingen waartoe dezen
behoorden, m aar dit is in de tekst niet duidelijk aangegeven. G een van de ingekraste
nam en w ordt gevolgd door de verm elding van een militaire rang o f functie.
5 . 6.2 Lijst van graffiti
s e p t i m [ i ] , op de benedenw and van een M idden- o f Oost-Gallisch bord Drag.
18/31. A L P. 1998.010.833.a. Eigendom van Septimus o f Septimius. D e eigenaar
w ordt in graffiti meestal m et zijn z.g. bijnaam aangeduid. H e t zal hier wel niet
om de familienaam Septimius gaan, maar eerder om het als cognom engebruikte rangtelwoord septimus, dat oorspronkelijk aan h et zevende kind van
de familie zal zijn gegeven.

1.

2.

OAV. op het w orstronde oor van een am foor Dressel 20. ALP. 1998.013.1124.
Waarschijnlijk mag m en deze drie letters opvatten als de afkorting van de drie
nam en, waarover een R om eins burger beschikte. D e Q is vreem d en maakt
bijna de indruk van een B. Bij de ligatuur zou het ook kunnen gaan om de
verbinding tussen een A en een N .

3.

V IR ,

4.

op de w and van een gladwandige w itte kruik.
ALP. 010.734.d. Een tweeregelige tekst die de indruk w ekt de naam van een
soldaat en zijn com m andant te bevatten. D e laatste I zou ook een S kunnen
zijn.

5.

VIRILIS

op de hals van een gladwandige w itte kruik Stuart 107 uit gracht 2 (vgl.
afb. 26, 7). M idden 1ste eeuw. ALP. 1998.010.809.d. Waarschijnlijk een afgekorte
naam, b.v.Virilis.
[— ]N I

/

[— ]M IIN V I,

/ a m a i v s t , op de benedenw and en de bodem van een terra sigillata
bord Drag. 18/31 m et het stempel BO RIV S.FEC. A LP.1999.017.1532, uit een kuil
op het St. Jorisplein. D e pottenbakker Borius was werkzaam in een aantal
O ost- Gallische bedrijven, in de A rgonnen, Blickweiler en Eschweiler H o f en
La M adeleine bij Nancy .98 H e t lijkt om de nam en van twee personen te
gaanVirilis en Am a(— ) Iustus. Bij de tweede naam zal m en AMA waarschijnlijk
m oeten aanvullen tot een familienaam, b.v. Amand(in)ius. E r is te w einig van
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5.7 Stempels op dakpannen en andere baksteen (J.K. Haalebos)
5 . 7. t Inleiding
H et R om einse leger zorgde zelf voor de bij bouw w erkzaam heden benodigde dak
pannen en bakstenen. D e belangrijkste producenten en afnemers waren daarbij de
legioenen, die in de directe omgeving van hun legerplaatsen over grote steenbakke
rijen beschikten. Daarnaast waren gedetacheerde legioensoldaten in kleinere bedrij
ven werkzaam o f in gecentraliseerde werkplaatsen zoals de Tegularia Transrhenana en
gedurende de 2de en 3de eeuw op D e H oldeurn bij Berg en Dal even ten oosten van
Nijm egen.
D e Tegularia Transrhenana is alleen bekend door de in deze steenbakkerij geprodu
ceerde baksteen. H e t bedrijf was werkzaam aan het einde van de eerste eeuw en m oet
ergens ter hoogte van X anten o f Neuss hebben gelegen. D e stempels verm elden
gedetacheerde soldaten van verschillende legioenen en hulptroepen. Bakstenen uit
deze steenbakkerij zijn verspreid over een groot gebied, dat in het zuiden wordt
begrensd door Aken en Keulen en in het westen door de vindplaats Alphen-Lem kes."
H et aantal vondsten uit N ederland is beperkt. H oew el m anschappen van de Legio X
Gemina werkzaam zijn geweest in de Tegularia Transrhenana, ontbreken deze stem
pels in de N ijm eegse legioensvesting.
O p het terrein van D e H oldeurn stonden in de Flavische tijd ovens van de in
N ijm egen gestationeerde Legio X Gem ina en waren in latere tijd m anschappen van
de Legio I M inervia uit B onn en van de Legio x x x uit X anten werkzaam. D it bedrijf
was in de 2de en 3de eeuw kennelijk een centrale instelling van het leger van de pro
vincie N eder-G erm anië, zoals duidelijk w ordt uit de talrijke op D e H oldeurn gevon
den stempels m et de tekst Exercitus Germ anicus Inferior. D e hier ingezette soldaten
waren onttrokken aan elders gelegerde troepen en w erden aangeduid als vexillarii.
D e in deze bedrijven geproduceerde bouw m aterialen zijn overal in de provincie
gebruikt. Daarnaast heeft ook op lokaal niveau productie plaatsgevonden door de in
de kleinere forten gelegerde hulptroepen. D it zou - naar m en aanneem t - vooral het
geval zijn geweest in de laatste decennia van de 1 ste eeuw en aan het begin van de
2de eeuw. D e activiteiten van de Exercitus Germ anicus Inferior op D e H oldeurn
zouden aan deze kleine lokale productie een einde hebben gemaakt. Stempels van
hulptroepen w orden meestal beschouw d als een aanwijzing voor de naam van het
plaatselijke garnizoen.
Naast militaire steenbakkerijen m oeten er ook bedrijven zijn geweest, die naar alle
waarschijnlijkheid het bezit waren van burgers, waarbij m en in de eerste plaats zou
willen denken aan de eigenaren van villa’s. D e producten hiervan dringen maar zel
den door in het limesgebied.
D e opgravingen in A lphen hebben in 1998 102 nieuwe stempels opgeleverd, waar
van er 92 waren voorzien van een leesbare tekst. H et aantal stempels is daarmee bijna
verdubbeld (tabel 15).100 O nder het al eerder gevonden m ateriaal bevinden zich
enkele stempels in de vorm van een kruis waarvan in 1998 geen nieuw e voorbeelden
te voorschijn zijn gekom en .101 Deze w orden over het algem een beschouw d als
m erken van niet-m ilitaire steenbakkerijen.
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In de verzameling overheersen - zoals gebruikelijk 102 - de stempels van de Exercitus
Germanicus Inferior en de vexillarii van dit leger. Deze vorm en te zam en bijna 75 %
van het geheel. D it hoge percentage zal samenhangen m et de grote bouwactiviteit in
de late 2de eeuw en het begin van de 3de eeuw.

6-7

Werkput

8-12

13-14

C oh.V I B reucorum
Teg. Transrhenana

1

Legio X Gemina

1

1?

Legio I M inervia
Legio I M in.A nt.
Legio I M in.?

3

Legio X X X

1

Legio ?

1

Vexillarii E x.G er.Inf
Exercitus Ger. Inf.

Totaal
6-14
1
1

(9)
(4)

2

(3)

1

1

4

7

(2 )
(14)

1

1

(1 )

2

3

(9)

1

2

(2 )

1

6

7

(17)

16

5

1

Iulianus

44
2

65 (142)
2

Kruisvormige Symbolen
Onduidelijk

Totaal

(4)
(3)

3

4

3

10

(13)

27

17

58

102

(223)

Tabel 15.A lphen aan den R ijn. Overzicht van de stempels op dakpannen en andere baksteen.
Tussen haakjes zijn de aantallen van alle uit Alphen bekende stempels vermeld.

122

Andere groepen stempels zijn daarnaast zo klein dat de aantallen van deze stempels
weinig m eer betekenen. H et valt op dat de stempels van de Legio I M inervia sterker
zijn vertegenw oordigd dan die van de Legio x x x (tabel 15). O ver het algemeen is
deze verhouding precies omgekeerd.
De stempels m aken duidelijk dat bouwactiviteiten in steen tot het m idden van de
2 de eeuw gering zijn geweest. D e bevoorrading m et stenen vanuit de grote legioensvesting van het 10de Legioen speelde een zeer ondergeschikte rol. E r is in A lphen in
1998 slechts een stempel gevonden dat m et zekerheid de naam van de Legio X
Gemina verm eldt en afkomstig is van D e H oldeurn. Bakstenen w erden in de 1ste
eeuw in A lphen aan den R ijn betrokken uit de Tegularia Transrhenana o f geprodu
ceerd door het eigen garnizoen, de C ohorsV I B reucorum .
Grote bouw activiteit in steen heeft waarschijnlijk pas plaatsgevonden in de tweede
helft van de 2de eeuw. M ogelijk w ordt het beginpunt hiervan gevorm d door de
stempels van Didius Iulianus, de gouverneur van de provincie G erm ania Inferior in
de periode 181-185.103 In hoeverre de talrijke stempels van de Exercitus Germanicus
Inferior (uitsluitend) m et de bouw w erkzaam heden van deze gouverneur samen
hangen o f m et die van Septimius Severus enige decennia later, blijft onduidelijk. Wel
doen de vondstom standigheden in A lphen (evenals in Zwamm erdam ) verm oeden
dat de centrale steenbakkerij van de Exercitus Germ anicus Inferior reeds in het
m idden van de 2 de eeuw in bedrijf was genom en en dat de eerste 104 stempels van het
type VEXEXG ERIN F in een vroeger fase zijn ontstaan dan die m et de tekst e x g e r i n f .
Boven (par. 4.2.2) is reeds gesproken over de problem en m et de datering van de
stempels van de Legio I M inervia Antoniniana, die gewoonlijk w orden gedateerd in
de tijd van Caracalla (211-217) o f diens opvolger Elagabalus (218-222), maar thans
op grond van de stratigrafie in A lphen en epigrafische overwegingen voor het
eerst reeds in 196 gebruikt kunnen zijn. H e t is daarmee niet strikt uitgesloten dat
het baksteenm ateriaal van de Legio I M inervia A ntoniniana is aangevoerd voor
bouw w erkzaam heden na de dood van Septimius Severus, maar h et is niet m eer te
gebruiken als bewijs daarvoor.
D e bakstenen zijn niet alleen vanwege de datering van de bouw activiteiten van
belang. Z e vestigen ook opnieuw de aandacht op het badgebouw onder de Adventskerk. D e overzichtstabel toont dat m eer dan de helft van de in 1998 gevonden stem
pels uit de om geving van het badgebouw kom t. Bovendien zijn hier ook de meeste
“bijzondere” bakstenen te voorschijn gekomen, waaronder vijf gestempelde vierkante
z.g. hypocausttegels, stenen die gebruikt kunnen zijn in de zuiltjes ter ondersteuning
van de zwevende vloer o f suspensura van een verwarmingssysteem . 105 D it valt nog
m eer op w anneer m en ook de ongestempelde bakstenen in het onderzoek betrekt.
D an trekken niet alleen de fragm enten van dergelijke hypocausttegels de aandacht,
maar ook brokken van tegulae mammatae en rechthoekige tubuli, die gebruikt zijn
bij de constructie van holle m uren, en van een grote bakstenen plaat, die deel m oet
hebben uitgem aakt van de suspensura.
H et geheel van het gevonden baksteenmateriaal w ekt de indruk dat in de w erkputten 13 en 14 een groot, verwarm d gebouw is aangesneden.
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A. 98.6.648. kh

A.98.14.1196.ki

A.98.9.735.k

A.98.6.648.kc

A.98.14.1196.kb

■
A.98.6.648.ki

A.98.14.1193.kb

A.98.13.1050.k

Ajb. 62.A lphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Cohors VI Breucorum (1),
de tegularia transrhenana (2), de Legio x Gemina (3-4) en de Legio I Minervia Antoniniana
(5-10). Schaal 1 : 2. Foto H . van de Sluis.
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5 .7 . 2 Lijst van stempels
In de onderstaande lijst zijn de in 1998 in A lphen gevonden stempels in dezelfde
volgorde besproken als in tabel 15 is aangehouden: eerst de vroege stempels van de
C ohors VI B reucorum , de Tegularia Transrhenana en de Legio x Gemina, vervolgens
de jongere stempels van de Legio I M inervia en de Legio x x x U lpiaV ictrix, gevolgd
door de stempels van de Exercitus Germ anicus Inferior en van de gouverneur Didius
Iulianus. Aan het einde zijn enkele onleesbare fragm enten opgenom en. Exacte vind
plaatsen zijn alleen daar aangegeven waar ze van belang leken. D it is om praktische
redenen niet gebeurd bij de omvangrijke vondstnrs. 1194 en 1196 die afkomstig zijn
uit de puinlaag boven gracht bijlage 2 A, 2 (par. 4.4.7.2) en samen zouden kunnen
hangen m et de verwoesting van het castellum na het m idden van de 3de eeuw.
1. Cohors VI Breucorum (Alphen aan den Rijn)

1.

[c o h v i b r e ] v c o / [ —

].Tegula,

A LP. 1998.006.648.kh.

Reliëfletters. Vgl. Bogaers

1969,Taf. in.
2. Tegularia Transrhenana

2.

[— ] A L /[— ]N . Tegula, a l p . 1998.009.735.k. Tweeregelig stempel m et reliëfletters. D e lezing en de aanvulling zijn onzeker. M ogelijk gaat het om een
stempel van de Tegularia Transrhenana. Van dit bedrijf zijn al eerder stempels in
A lphen aangetroffen:
2 a.

[t e t ] r a f c o h i / [n o ] b i l i s f . Tegula, collectie Van der Most. Tweeregelig
stempel m et reliëfletters: Te(gularia) Tra(nsrhenana) F(lavia). Coh(ortis) I
/ Nobilis f(ecit), D e Flavische Tegularia Transrhenana. Nobilis uit de
eerste cohors heeft dit gemaakt. B ekend uit Aken, D orm agen, KrefeldGellep, X anten, en V leu ten -D e M eern, vgl. CIL x m / 6 , p. 129, Lehner
1904, 294, Vollgraff/Van H o o rn 1941, 20-21 m et fig. 4, P aar/R üger
1971, 327 en M üller 1979, 104, e.

2 b.

[t r a n ] s r e n [a n / c i ] c a n .l e [x g f ]. Tegula, gevonden op het terrein
van Julianastraat 48. Tweeregelig stempel m et reliëfletters: (Tegularia)

Transr(h)enana /

C. I(ulius) Can(didus?)

le(gioni) x

G(eminae) f(ecit),

Tegularia Transrhenana. C. Iulius Candidus heeft dit gemaakt voor de
Legio x Gemina, o f misschien waarschijnlijker C. Iulius Candidus,
soldaat van het Tiende Legioen G em ina heeft dit gemaakt. CIL x m / 6 ,
12529, 9 verm eldt een identiek stempel uit Aken.
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m
A.98.9.735.k

A.98.14.1196.ki

A.98.6.648.kc

A.98.14.1196.kb

A.98.14.1193 .ka

mt -wfftv •

A.98.6.648.ki

&
t

'n

y'*‘ .

'

,■■•'-:•'■

m i : »;

£. -A y. - I ’ :

4 '

A.98.14.1193.kb

A.98.13.1050.k

Ajb. 62.A lphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Cohors VI Breucorum (1),
de tegularia transrhenana (2), de Legio X Gemina (3-4) en de Legio I Minervia Antoniniana
(5-10). Schaal 1 : 2. Foto H . van de Sluis.
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3-4. Legio x Gemina (Nijmegen/De Holdeurn, 71-ca. 104)
3.

[L(krans)x(krans)]G(tak). Tegula, ALP. 1998.006.648.ki. Reliëfletters. H et type
stempel is bekend uit N ijm egen, vgl. B runsting/Steures 1995, 93, fig. 3, 73.

4.

[— ], smal, interne ansa? Tegula, ALP. 1998.014.1193.kb. Waarschijnlijk reliëf
letters. O p grond van de vorm van het kader kan m en denken aan een stempel
van de Legio X Gemina, vgl. B runsting/Steures 1995, 93, fig. 2, 52.

5-13. Legio I Minervia (Antoniniana) (De Holdeurn, ca. 150-260)

5.

LEGI[m ] .

6.

[l e g .] i . m .a .[ n t ]. Tegula, ALP. 1998.006.648.kc. Reliëfletters, retrograde. Waar
schijnlijk identiek m et H olw erda/B raat 1946, pl. x x x m , 6 .

7.

Im brex, A L P. 1998.014.1196.ki. Reliëfletters, retrograde. Identiek
m et H olw erda/B raat 1946, pl. xx x m , 17.

[l e ] g i m [a n t ] ? Tegula, A LP. 1998.014.1196.kb.

Reliëfletters, retrograde. Identiek

m et nr. 6 .
8.

LEGIM ANT.

Imbrex, A LP. 1998.014.1193.ka. Reliëfletters, retrograde. Identiek
m et H olw erda/B raat 1946, pl. xxxill, 9. H et stempel is ook bekend uit
Krefeld-Gellep.

9

LEGIM ANT. Imbrex, ALP. 1998.007.609.ka. D irect onder de tufsteenblokken
van de zuidelijke poort (zie par. 4.2.2). Identiek m et nr. 8 .

10.

[l e ] g i m

a n [t

] , Tegula,

a l p . 1998.013.1050.k.

Identiek m et nr. 8 .
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A.98.14.1196.kab

13

A.98.7.611.k

A.98.790.k

A.98.14.1194.k

A.98.10.852.ka

A .9 8 .1 4 ^9 6 Jco

A.98.9.748.ke

A.98.7.648.kj

A.98.12.976.k

Ajb. 63. Alphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Legio I Minervia
Antoniniana (11-13), de Legio x x x (14-16), een onbekend legioen (17), van vexillarii van de
Exercitus Germanicus Inferior (19-23). Schaal 1 : 2. Foto H . van de Sluis.
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11.

[l e g ] i m

12.

[l e g i ] m a n t . Imbrex, A L P .1998.007.611.k.
Gevonden op 1,0 0 m - n a p in
een mogelijke grachtvulling onder de zuidelijke poort. Identiek m et nr. 11.

13.

[l ] e [ g ] i [m — ].Tegula, A LP. 1998.014.1194.k.

ant?

Imbrex,

ALP. 1998.014.1196.kab.

Reliëfletters, retrograde.

Reliëfletters.Vrijwel onleesbaar.

14-16. Legio X X X (Ulpia Victrix) (De Holdeurn, ca. 150-260)

14.

[l e g ] x x x . Imbrex, a l p . 1998.014.1196.ko. Reliëfletters in versierd kader.
Vgl. H olw erda/B raat 1946, pl. x xxil, 10.

15.

[l ] e g x x x . Imbrex, ALP. 1998.007.648.kj. Reliëfletters, retrograde. D e lange
zijden van het kader zijn voorzien van tanden. D e G is opvallend groot. Vgl.
H olw erda/B raat 1946, pl. x xxil, 23.

16.

[l ] e g x x x . Tegula, A L P. 1998.014.1196.kq. Reliëfletters, retrograde. D e tekst is
om geven door een rechthoekige kaderlijn. Vgl. H olw erda/B raat 1946, pl.

x x x il, 23.

17-18. Legio [---]

17.

leg

18.

leg

[—

] .Tegula,

ALP. 1998.006.648.kd.

Reliëfletters.

[— ] (niet afgebeeld). V ierkante hypocausttegel,
Reliëfletters.

ALP. 1998.009.709.k.

19-26. Vexilarii Exercitus Germanicus Inferior (De Holdeurn , ca. 140-260)
(met uitzondering van nr. 25)

19.

v e x e x [ g e ] . Tegula, a l p . 1998.010.790.k.

20.

VEXEXEGE [—

21.

[v e ] x e x [—

22.

v e e x [g e r

23.

vexexgerx

] .Tegula,

Reliëfletters.

A LP. 1998.010.852.ka.

] .Verbrande tegula,

Gracht 4. Reliëfletters.

a l p . 1998.009.748.ke.

Reliëfletters.

] . Tegula, A L P. 1998.012.976.k. R o n d stem pel m et reliëfletters.
Identiek m et H olw erda/B raat 1946, pl. x x x i , 5.

/ . Tegula, a l p . 1 9 9 8 .0 0 6 .6 4 8 . k. R eliëfletters.
H olw erda/B raat 1946, pl. x x x i, 6.

Identiek
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m et

A.98.12.976.ka

A.98.7.648.kk

25

A.98.14.1194.kag

32

A.98.13.1036.k

27

A.98.14.1196.ku

33

A.98.14.1194.kaj

28

A.98.7.648.km

29

A.98.14.1196.km

35

A.98.14.1196.k

30

A.98.6.587.ka

36

A.98.14.1258.k

AJb. 64. Alphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Exercitus Germanicus
Inferior (25-36) en van vexïllarii hiervan (24). Schaal 1 :2 . Foto H . van de Sluis.
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24.

vexexger

. / f . Tegula, ALP. 1998.012.976.ka. R eliëfletters. Identiek m et
Haalebos 1977,Taf. 29, 76 (Zwammerdam).

25.

e x g e r [i f ]

26.

v e x [e x

. Im brex, a l p . 1998.014.1194.kag. R eliëfletters, retrograde. D it
stempel is ten onrechte opgenom en bij de stempels van de vexillarii van het
Neder-Germaanse leger. Een identiek stempel uit Woerden, W R D . 1999.020.1401
m aakt de aanvulling mogelijk, vgl. H olw erda/B raat 1946, pl. 30, 67. D it is tot
nu toe het enige ronde stempel van de Exercitus Germ anicus Inferior m et
reliëfletters.

— ] (niet afgebeeld). Verbrande tegula,
stempel m et reliëfletters, retrograde.

ALP. 1998.009.748.kd.

R ond

27-90. Exercitus Germanicus Inferior (De Holdeurn, 175-260)
27.

Imbrex, A L P. 1 9 9 8 .0 1 4 .1 1 9 6 . ku. Versierd kader m et een soort
d riep u n tig e ansae. Identiek m et CIL x m / 6 , 1 2 5 1 6 , 3 en 1 2 5 2 4 , 7,
H olw erda/B raat 1 946, pl. x x v m , 12 en Haalebos 1 9 7 7 , Taf. 2 8 , 58: De
H oldeurn, X anten, D riebergen, Vechten, U trecht en Zw am m erdam .

28.

e x g [e r i n f ],

29.

[e ] x g e r i n f . Imbrex, A LP. 1998.014.1196.km. H e t rechteruiteinde van het
stempel is versierd door m iddel van een driehoek en enkele gebogen lijnen. De
N is teruggebracht tot een V o f opgenom en in een ligatuur tussen de I en de
N o f de N en de F. D eze laatste letter helt opvallend naar achteren. Identiek
m et H olw erda/B raat 1946, pl. xxvm , 23.

30.

e x g e r in f .

31.

e x g [e r i n f ] . Tegula,

32.

e x g e r i n [f ]

33.

e x g e r in f .

34.

EX G E R IN F.

Imbrex,

ALP. 1998.007.648.

km. Identiek m et nr. 27.

Tegula, a l p . 1998.006.587.ka. H et stempel w ordt om geven door
een kaderlijn van blokjes. Identiek m et H olw erda/B raat 1946, pl. XXVIII,
17a en Haalebos 1977,Taf. 28, 54-56: Zw am m erdam (periode III),Valkenburg
(periode 6 ) en D e H oldeurn.
ALP. 1998.007.648.kk.

M ogelijk identiek m et nr. 30.

. Tegula, A L P. 1998.013.1036.k. In de trant van H olw erda/B raat
1946, pl. xxvm , 1; vgl. ook Haalebos 1977,Taf. 27, 36.

Imbrex, A LP. 1998.014.1194.kaj. Identiek m et H olw erda/B raat 1946,
pl. x x v m , 1 c en Haalebos 1977, Taf. 27, 23 (Zw am merdam , periode III).
[e x g e ] r

in f

1946, pl.

.

Tegula,
1?

a l p . 1998.014.1194.kaf.

Identiek m et H olw erda/B raat

x x v iii,
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43

A.98.13.1142.k

A.98.6.623.k

40

A.98.14.1196.kk

41

A.98.14.1265.k

A.98.14.1196.kn

42

A.98.6.648.ka

A.98.12.935.k

AJb. 65. Alphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Exercitus Germanicus
Inferior (37-48). Schaal 1 : 2. Foto H . van de Sluis.
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35.

36.

Tegula,
1946, pi. xxviii, 1?

e x g e r [ i n f ],

A L P. 1998.014.1196.k.

EXGE[ r i n f ] . Imbrex, A L P. 1998.014.1258.k.
p i.

x x v iii,

Identiek m et H olw erda/B raat

Identiek m et H olw erda/B raat 1946,

1?

37.

e x g e r in f .

Imbrex, ALP. 1998.014.1228.ka. D e N is opvallend breed, zoals in
het stempel H olw erda/B raat 1946,Taf. x x v i i i , 5.

38.

[e x g e ] r i n

39.

e x g e r in f .

40.

E X G E R i[ n f ] .

41.

[e x ] g e r i n f . Vierkante hypocausttegel m et een dikte van 5,6 cm,
014.1265.k. M ogelijk identiek m et nr. 39.

42.

e x g e r in f .

43.

E X G E R i n [f ].

44.

e x g e r in f

45.

e x g e r in f .

46.

e x g e [ r i n f ] . Tegula, a l p . 1998.006.648.kb.

f

.

Imbrex,

ALP. 1998.009.696.k.

Identiek m et nr. 37.

Tegula, ALP. 1998.006.623.k. Tussen de tufblokken van de
zuidelijke poort. H et stempel valt op door de hoekig gesneden G, die in de
rechterzijde van de x is ingepast. Identiek m et Haalebos 1977, Taf. 27, 41-42:
Zw am m erdam (periode III) en Valkenburg (periode 5).
Imbrex,

a l p . 1998.014.1196.kk.

Identiek m et nr. 39.
a l p . 1998.

Imbrex, a l p . 1998.006.648.ka. D it stempel valt op door de brede
driehoekige horizontale balken van de beide E s en de N , waarvan de rechteronderzijde plat is. Identiek m et H olw erda/B raat 1946, pi. x x v i i i , 18 a en
Haalebos 1977,Taf. 27, 35.
Imbrex,

A LP. 1998.013.1142.k.

Identiek m et nr. 42.

Tegula, ALP. 1998.014.1196.kae. Sterk op nr. 42 en 43 gelijkend
stempel. D e Es zijn echter smaller.

Tegula, a l p . 1998.006.648.kg. Sterk op nr. 42 en 43 gelijkend
stempel. D e dwarsbalken van de Es zijn echter m inder zwaar.
De

G

is aan de onderzijde opvallend

puntig.

47.

e x g [e rin f].

Imbrex, ALP.1998.014.1196.kn.

48.

[e x ] g e r i n f . Tegula, a l p . 1998.012.935.k. O p grond van de vorm van de
m ogelijk identiek m et nr. 45.
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G

49

A.99.11.869.k

50

A.98.7.605.k

52

A.98.14.1196. kl

53

A.98.14.1191. k

56

"

A.98.14.1196.kc

58

A.98.14.1196.kd

60

A.98.1196.ky

AJh. 66. Alphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Exercitus Germanicus
Inferior (49-62). Schaal 1 : 2. Foto H . van de Sluis.
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[e x J g e r i n f .

Imbrex,

a l p . 1998.O

il.869.k.

E X G E R I[ n f ] .

Tegula, a l p . 1998.007.605.k. U it een mogelijke grachtvulling
onder de zuidelijke poort (zie par. 4.2.2). Identiek m et H olw erda/B raat 1946,
pi. x x x , 21 (?) en Haalebos 1977,Taf. 27, 28 (Zw am merdam , periode III).
. Im brex,
stempel als nr. 50?

A L P . 1998.009.707.k.

Slechte afdruk van hetzelfde

a l p . 1998.014.1196.kl.

Identiek m et H olw erda/B raat

51

e x [g e r i n f ]

52,

e x g e r in f .

53.

e x g e r in f .

Im brex,

a l p . 1998.014.1191.k.

54.

e x g e r in f .

Imbrex,

ALP. 1998.014.1196. k a c .

55.

e x g e r i n f . Verbrande

56.

e x g e rin f.

Imbrex, ALP.1998.014.1196.kc. Identiek m et nr. 52.

57.

e x g e r in f .

Imbrex,

58.

e x g e rin f.

Imbrex, ALP.1998.014.1196.kd. Identiek m et nr. 52.

59.

[e x ] g e r i n f . Tegula, A LP. 1998.007.609.k.

Im brex,
1946, pi. xxvm , 25?

imbrex,

Identiek m et nr. 52.
Identiek m et nr. 52.

ALP. 1998.014.1228.k.

A L P. 1998.014.1186.kb.

Identiek m et 52.

Identiek m et nr. 52.

D irect onder de tufsteenblokken van

de zuidelijke poort. Identiek m et nr. 52.
60.

[e x g e r]in f.

61.

e x g e r in f .

62.

e x g e r in

Imbrex, ALP.1998.014.1196.ky. Identiek m et nr. 52.

Imbrex, A LP. 1998.014.1196. k a d . D e F staat op zijn kop en is
retrograde, vgl. H olw erda/B raat 1946, pi. xxvm , 4.

Im brex, A L P. 1998.014.1196.kaa. Identiek m et H olw erda/B raat
1946, pi. xxvm , 19 en Haalebos 1977, Taf. 26, 16 (Zw am merdam , periode
III).
.
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A.98.14.1196. kj

70

A.98.14.1194.kai

63

A.98.14.1196.kv

A.98.7.613.k

A.98.6.648.kf

'

69

A.98.14.1193.k

^ *' -Si '

v

}

$

.V

*.l H

75

A.98.6.648.ke

76

A.98.7.599.k

AJb. 67. Alphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Exercitus Germanicus
Inferior (63-76). Schaal 1 : 2. Foto H . van de Sluis.

136

63.

E X G E R IN .

Imbrex,

A LP. 1998.014.1194.kai.

64.

E X G E R IN .

Imbrex,

a l p . 1998.014.1196.kg.

65.

[ex ] g e r in . Imbrex, ALP.1998.014.1228.kb. Identiek m et nr. 62.

66.

[e x ]g e rin . Imbrex, a lp .1998.014.1196.kx. Identiek m et nr. 62.

67.

e x [g e r .inf ].

Tegula, alp . 1998.006.648.kf. D e eerste tw ee letters van dit
stempel zijn hol, de overige in reliëf. Identiek m et H olw erda/B raat 1946, pl.
x x x , 62.

68.

[ex g ]er.inf.T egula, alp . 1998.007.601.k. Reliëfletters. Identiek m et nr. 67.

69.

e x g r [.]in [i].

70.

e x g r .i n [i].

71.

e x g r [.]i [n i ] .

72.

e x [g r .ini ],T egula,

73.

e x g [r .in i ].

Imbrex, ALP.1998.014.1194.kah. Identiek m et nr. 69.

74.

e x g [r .ini ].

Imbrex, ALP. 1998.014.1196.kz. Identiek m et nr. 69.

75.

E X . g [r i n f ] , Tegula, ALP. 1998.006.648.ke. Reliëfletters. Identiek m et H olw erda/
Braat 1946, pl. x x x , 59 a en Holwerda 1923, pl. LXVlll, 23.

76.

[e x .]g r in f . Tegula, ALP.1998.007.599.k. G evonden tussen de grote tufsteenblokken van de poort (zie par. 4.2.2). Identiek m et nr. 75.

Imbrex,
1946, pl. x x ix , 55.
Imbrex,

Identiek m et nr. 62.
Identiek m et nr. 62.

alp .1998.014.1193.k.

alp .1998.014.1196.kj.

Imbrex,

Reliëfletters. Vgl. H olw erda/B raat

Identiek m et nr. 69.

alp .1998.014.1196.kv.

Identiek m et nr. 69.

ALP. 1998.007.613.k. Identiek m et nr. 69.
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84

A.98.6.648.kl

85

A.98.14.1196.kr

A. 98 .6.587.kb

A.98.14.1210.k

A.14.1196.kp

A.98.14.1231.k

Ajb. 68. Alphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Exercitus Germanicus
Inferior (77-88). Schaal 1 : 2. Foto H . van de Sluis.
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77

[EX]GERI.

78.

e x g e r [ ii ] .Vierkante

hypocausttegel, ALP. 1998 014.1282.k. Reliëfletters. Identiek
m et H olw erda/B raat 1946, pl. x x ix , 36. Holwerda las het stempel retrograde,
wat gezien de vorm van de G niet voor de hand ligt.

79.

e x g e r i n f . Tegula,

80.

[e ] x s .GINF. Vierkante hypocausttegel m et een dikte van 4,4 cm, A LP.1998.
014.121 O.k. Reliëfletters, retrograde. D e derde letter doet h et m eest aan een
om gekeerde S denken, maar zal waarschijnlijk voor een R staan.Vgl. H olw erda/
Braat 1946, pl. x x ix , 40.

81.

[e ] x e r i i i [f ] . Tegula,

82.

exg

83.

Imbrex,

a l p . 1998.014.1196.kt.

A LP. 1998.006.587.kb.

Reliëfletters.

E

retrograde.

Reliëfletters. Z eer slechte afdruk.

a l p . 1998.014.1196.kp.

R eliëfletters.Vrijwel onleesbaar.

[—

]. Vierkante hypocausttegel m et een dikte van 5,1 cm,
014.1231. k. Reliëfletters. Vrij wel onleesbaar.
[e x ] r

g in f

V ierkante

.

a l p . 1998.014.1231.ka.

hypocausttegel m et
Reliëfletters, retrograde.

een

dikte

van

ALP. 1998.

4,5

cm,

84.

[— ] .Tegula, a l p . 1998.006.648.kl. Reliëfletters? Van dit stempel zijn alleen het
rechthoekige kader en twee loodrecht daarop staande groeven bewaard
gebleven, vgl. voor deze laatste H olw erda/B raat 1946, pl. xxvni, 9.

85.

EX G ER IN F

86.

e x g [e r i n f ]

87.

[e x g ] e

88.

(aanhangsel). Imbrex, A LP. 1998.014.1196.ka. R o n d stempel m et
retrograde tekst en halfrond aanhangsel. Identiek m et H olw erda/B raat 1946, pl.
x x x , 34 a.

(aanhangsel). Tegula, A LP. 1 9 9 8 .0 1 4 .1 1 9 6 . kr. R o n d stempel m et
een hoefijzervorm ig aanhangsel. Identiek m et CIL x m / 6 , 1 2 5 1 5 , 2 e.a.,
H olw erda/B raat 1946, pl. x x ix , 29, Haalebos 1977, Taf. 28, 62, Willems 1986,
192, flg. 115: Zw am m erdam (periode III),Valkenburg (periode 5 ) , Arentsburg,
R oom burg, D e M eern,V echten, M aurik, M einerswijk, D e H oldeurn, X anten,
Gellep en Neuss.
, Tegula,

r [i n f ] .

a l p . 1998.014.1196.kw.

Identiek m et nr. 85.

Tegula, 014.1271.k. Identiek m et nr. 85.

e x g e r i n f / ii
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90

A.98.8.688.k

91

A.98.14.1196.kh

92

A.98.14.1196.ke

93

A98.14.1186.ka

97

A.98.14.1186.k

A98.6.587.k

100

A.98.9.726.k

Ajb. 69. Alphen aan den R ijn 1998. Stempels op baksteen van de Exercitus Germanicus
Inferior (89-90), Didius lulianus (91-92) en enkele onleesbare resten (93-100). Schaal 1 : 2.
Foto H . van de Sluis.
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89.

E X G E R IN F /II

90.

e x g e r [i n f / ii ].

EXGER[ if ].

(aanhangsel). Imbrex, ALP. 1998.014.1196.kf. Identiek m et nr. 8 8 .
(aanhangsel).Tegula, ALP. 1998.008.688.k. Identiek m et nr. 8 8 .

Zie voor een rond stempel van de exercitus m et reliëfletters nr. 25.

91-92. Didius Julianus (De Holdeurn ca. 180-185)

91.

[s v b d i d i i v l ] i c o s . Tegula,

a l p . 1998.014.1196.kh.

Identiek m et H olw erda/B raat

[s v b d i d i i v l i c ] O S . Tegula, A LP. 1 9 9 8 .0 1 4 .1 1 9 6 . ke.

Identiek m et H olw erda/B raat

1946, pl. x x x , 1.
92.

1946, pl. x x x , 1

93-102. Onleesbare resten

93.

v[— ]. Im brex,

A LP. 1998.014.1186.ka.

Reliëfletters.Vrijwel geheel uitgewist.

94.

v[— ] (niet afgebeeld).Tegula,

95.

v[— ]. Tegula, A LP. 1998.010.852.k. Gracht 4. Reliëfletters. Opvallend smal
kader. M ogelijk een stempel van de vexillarii van het N eder-G erm aanse leger.
Vgl. nr. 20.

96.

e x . [— ].Tegula, ALP. 1998.009.708.k. H et stempel lijkt voorzien te zijn geweest
van een o f twee groeven die loodrecht op de rand hebben gestaan, vgl. nr. 84.

97.

[— ].Tegula, a l p . 1998.014.1186. k. R est van kader m et een o f twee groeven die
loodrecht op de rand hebben gestaan, vgl. nr. 84.

98.

[— ]. Tegula, A LP.1998.006.587.k. Reliëfletters. E r is slechts een hoek van het
stempel bewaard gebleven, dat gedeeltelijk is verdwenen door de afdruk van
een voet.

99.

[— ] .Vierkante hypocausttegel m et een dikte van 4,6 cm, ALP. 1998. 006.540.k.
R an d van een rond stempel.

100.

[— ] .Tegula,

ALP. 1998.009.726.k.

R an d van een rond stempel.

101.

[— ] .Tegula,

a l p . 1998.012.936.k.

R an d van een rond stempel. N iet afgebeeld.

102.

[— ]. Im brex, A LP.1998.013.1164.k. Reliëfletters. R an d van een rechthoekig
stempel. N iet afgebeeld.

a l p . 1998.009.748.kc.

Reliëfletters.
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2

Afb. 70. Alphen aan den R ijn 1998. Verschillende munten. Schaal 2 : 1 . Foto H . van de
Sluis. 1: voorzijde van een sestertius van Trajanus (nr. 33). 2: voor- en keerzijde van een
antoninianus van Gordianus (nr. 35).
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5 .8 M unten (R. W. Reijnen)
5 .8 .1 Inleiding

In het totaal zijn 94 m unten en penningen gevonden. Deze zijn merendeels zeer
slecht van kwaliteit en m oeilijk te determ ineren.Van de R om einse m unten, die onge
veer de helft van het geheel uitm aken, verschaften er 35 nog zoveel gegevens dat kon
worden vastgesteld onder welke keizer ze waren geslagen.
H et aandeel van vroege m unten is opvallend groot, zeker in vergelijking m et wat
tot nu toe uit A lphen bekend is geworden. M instens 16 m unten kunnen zijn geslagen
onder de regering van keizer Caligula (37-41). D it lijkt, evenals bepaalde aardewerkvorm en, te k unnen wijzen op een datum omstreeks het jaar 40 voor de b ouw van het
oudste castellum.Toch m oet m en voorlopig m et een dergelijke vroege datering voor
zichtig zijn, aangezien een groot gedeelte van de vroege m unten afkomstig is uit
w erkput 1 0 , waar een verrom m elde laag uit de oudste periode is aangesneden en
jongere R om einse niveaus afwezig waren. H e t in de onderstaande tabel gegeven
overzicht behoeft dus niet karakteristiek te zijn voor het m untspectrum van de gehe
le vindplaats. Een eerder gepubliceerde reeks m unten uit het gebied ten zuiden van
de Adventskerk laat een veel sterker accent zien op jonger m ateriaal uit de Flavische
tijd en de 2de eeuw .106 Speciaal valt daar de aanwezigheid op van m unten van
Hadrianus, Antoninus Pius, Caracalla en Severus Alexander, die onder de vondsten
van 1998 ontbreken.

zilver

brons
4

Augustus (27 voor-14 na Chr.)
Tiberius (14-27)
Caligula (37-41)
Claudius (41-54)
Nero (54-68)
Vespasianus (69-79)
Titus (79-81)
Domitianus (81-96)
Trajanus (98-117)
Hadrianus (117-138)
Antoninus Pius (138-160)
M. Aurelius (160-180)
Gordianus (238-244)
Niet gedetermineerd

1

9

Totaal

2

43

1

15
5
2
3

(incl. 4 imitaties)

1

2

1
1

Tabel 16. Alphen aan den R ijn 1998. Overzicht van de gevonden Romeinse munten.
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AJb. 71. Alphen aan den R ijn, CBK-terrein 1999. Penning van Floris III van Holland
(1157-1190). Foto k p k .

O n d er de jongere m unten bevindt zich weinig opvallends. E r is slechts een
m iddeleeuwse m unt (afb. 71) gevonden, en wel een zilverstuk van Floris III (11571190). D it is een relatief zeldzame vondst en vorm t het zuidelijkste p unt in de ver
spreiding van dit soort m unten.

zilver
Holland Floris III (1157-1190)
Verenigde Nederlanden
Indië
Koninkrijk der Nederlanden
België
Duitsland
Speelpenningen
Totaal

1

2

brons
1
32
1
6
1
3
3
46

Tabel. 17. Alphen aan den R ijn 1998. Overzicht van de gevonden middeleeuwse en moderne
munten.
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.

5 .8 .2

Lijst van munten

Augustus (27 voor - 14 na Chr.)
1.
2.
3.
4.

As, ALP.1998.009.737, D oorboorde Lyonner altaar-as m et klop ?
As, ALP.1998.010.776. Lyonner altaar-as, serie I.
As, ALP.1998.010.783. Kop naar rechts/S C. M untm eester-as.
As, a l p .1 9 9 8 . 013.1134. Geheel afgesleten. Klop: [ c ]a e s .

Caligula (37-41)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Denarius, a l p . 1998.012.917, gracht 2. R ic 4, 10, o f 16 (niet 24).
D upondius, A LP.1998.0 1 0 .7 9 5 . N ero en Drusus te paard, R ic 34, m et een
o f twee kloppen op de keerzijde.
As, a l p . 1998.010.787. Kop n.1., Germanicus-as? r i c 35, 43 o f 50 ?
As, ALP.1998.010.775. Germanicus-as, R ic 35.
As, a l p . 1998.010.806. Germanicus-as, r i c 35 (niet 43 o f 50).
As, ALP.1998.010.794. Germanicus-as, R ic 35, 43, o f 50, m et op de keer
zijde een klop.
As, a l p . 1998.008.652.Vesta-as, r i c 38, 47 o f 54.
As, a l p . 1998.008.657.Vesta-as, r i c 38, eventueel 47 o f 54: p o n m t r p o t .
As, a l p . 1998.010.775.Vesta-as?, r i c 38 (of 47 o f 54?) m et klop.
As, ALP.1998.010.845.Vesta-as, RIC 38, 47 o f 54 m et op de keerzijde een klop;
op de voorzijde vermoedelijk: ] e r m a n i [ .
As, a l p . 1998.012.877. Agrippa-as, r i c 58.
As, a l p .1 9 9 8 .0 1 0 .7 4 4 . Agrippa-as, R ic 58.
As, a l p . 1998.010.775. Agrippa-as, R ic 58 m et klop.
As, a l p . 1998.010.781. Agrippa-as, r i c 58.
As, ALP.1998.014.1303. Agrippa-as, RIC 58 m et op de keerzijde een klop?
As, ALP.1998.013.1033. Kop n.1., Germ anicus o f Caligula?

Claudius (41-54)
21.
22.
23.
24.
25.

As, ALP.1998.013.1030. kz. C onstantia ?
As, ALP.1998.013.1029. M inerva-as, imitatie.
As, ALP. 1998.013.1130. M inerva-as, imitatie.
As, ALP. 1998.012.924. Gezien de resten op de keerzijde een im itatie van een
Lyonner altaar-as.
As, a l p . 1998.013.989. Imitatie.

N ero (54-68)
26.
27.

As, a l p . 1998.007.648.
Sem is/quadrans, ALP.1998.010.744.
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Vespasianus (69-79)

28.
29.
30.

As, ALP.1998.013.1103. O p de keerzijde Aequitas.
As, a l p . 1998.014.1270. Voorzijde Titus, op de keerzijde Spes. 77-78 na Chr.
As, a l p . 1998.014.1231. Kop naar rechts: Vespasianus?

Dom itianus (81-96)
31.

As, a l p . 1998.012.937. O p de keerzijde een staande figuur naar links. Toewijzing
onzeker.

Trajanus (98-117)
32.

As, A LP. 1998.009.701. O p de voorzijde een vroeg portret van Trajanus. 98-103
na Chr.

33.

Sestertius, A L P.1998.014.1221. O p de keerzijde een over een gevallen tegen
stander springende ruiter. 104-117 na Chr. Zie par. 4.4.7.5.

M .A urelius (161-180) ?

34.

D upondius of as, ALP.1998.006.585. O p de voorzijde een kop naar rechts, op
de keerzijde een staande figuur. Toewijzing onzeker.

Gordianus (238-244)

35.

Antoninianus, ALP. 1998.010.822. Afkomstig uit een verstoring boven gracht 4.
RIC iv/3, 25, nr. 92 en pl. 2, 13: R om e, 241-243 na Chr.

N iet gedeterm ineerde R om einse m unten, overwegend uit de 1ste eeuw.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.

Denarius, a l p . 1998.008.651.
Sestertius, a l p . 1998.010.775.
Sestertius, a l p . 1998.013.1077. M et kloppen. Zie par. 4.4.7.1 en n o o t 60.
Sestertius, a l p . 1998.013.1091. M et kloppen.
Sestertius, a l p . 1998.013.1111.
D upondius o f as? a l p . 1998.010.777.
D upondius o f as, a l p . 1998.013.1061. D oorboord. Zie par. 4.4.7.1. en noot 60.
D upondius o f as, A LP. 1998.013.1063. O p de keerzijde een staande figuur naar
links?

? a l p .1998.010.775.
Quadrans ? a l p .1998.014.1232. Geelkoper.

Graafschap H olland
46.

Penning van Floris III (1157-1190). Vgl.Van H engel 1998, C. 1.1.107
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R epubliek der Verenigde N ederlanden
Friesland
47.

48.
49.

Stuiver, a l p . 1998.010.785.
D uit, a l p . 1998.013.1005.
D uit, ALP. 1998.010.740. O f West-Friesland?

G roningen en O m m elanden
50.
51.

D uit,
D uit,

a l p . 1998.014.1251.

Geslagen in 1674.
a l p . 1998.014.1251. Geslagen in 1682.

Overijssel
52.
53.
54.

D uit,
D uit,
D uit,

a l p . 1998.010.775.

Geslagen in 1766.
Geslagen in 1767.
a l p . 1998.010.775. Geslagen in 1768.
a l p . 1998.010.775.

Gelderland
55.

D uit,

a l p . 1998.010.775.

Geslagen in 1759.

U trecht
56.
57.

D uit, a l p . 1998.012.919. Geslagen in 1788.
D uit, a lp .1 9 9 8 .0 1 3 .9 8 9 . Geslagen in 16[..] o f 1 6 8 [.].

Holland
58.

59.
60.
61.
62.

D uit, a lp .1 9 9 8 .0 1 4 .1 2 0 2 . Holland? Geslagen in 1702.
D uit, a l p . 1998.013.1057. Geslagen in 1739.
D uit, a l p . 1998.013.1005. Geslagen in 1753.
D uit, a l p . 1998.010.775.
D uit, a lp .1 9 9 8 .0 0 7 .6 4 8 .

West-Friesland
63.
64.
65.
66.

D uit, a l p . 1998.013.1005. Geslagen in 1765.
D uit, a l p . 1998.010.785. Geslagen in 1780.
D uit, a l p . 1998.010.785. Geslagen in 1780.
D uit, a lp .1 9 9 8 .0 1 2 .8 7 7 .

R eckhem ?
67.

D uit,

a l p . 1998.010.785.
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H erkom st onbekend
68.

69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.

79.

D uit, a l p . 1998.010.799.
D uit, a lp .1 9 9 8 .0 1 3 .987.
D uit, a l p . 1998.009.706.
D uit, a l p . 1998.010.740.
D uit, a l p . 1998.010.807.
D uit, a lp .1 9 9 8 .0 1 0 .7 8 4 .
D uit o f cent, ALP. 1998.008.669. Twee regels randschrift.
Duit? a lp .1 9 9 8 .0 1 3 .9 8 7 .
Duit? a l p . 1998.010.744. O f Rom eins?
O ord, a l p . 1998.010.799.
Oord? a lp .1 9 9 8 .0 0 9 .7 0 6 .
Halve o o r d ? a l p . 1998.012.916.

Indië
80.

D uit,

a l p . 1 9 9 8 .0 0 7 .6 4 7 .

Geslagen in 1808.

K oninkrijk der N ederlanden
81.
82.
83.
84.
85.
86.

C ent W illem I o f II? ALP. 1 9 9 8 .0 1 0 .7 6 5 . Geheel afgesleten.
Halve cent, ALP. 1 9 9 8 .0 1 2 .8 7 7 . Geslagen in 1841.
C ent, a l p . 1 9 9 8 .0 0 9 .7 0 6 . Geslagen in 1878.
C ent, a l p . 1 9 9 8 .0 1 0 .7 9 9 . Geslagen in 1878.
Halve cent, ALP. 1 9 9 8 .0 0 8 .7 4 2 . Geslagen in 1891.
Halve cent, a lp .1 9 9 8 .0 1 4 .1 1 8 2 .

België
87.

2 centimes,

a l p . 1 9 9 8 .0 1 0 .7 8 5 .

Geslagen in 1885.

Duitsland
88.
89.
90.

2 Pfennig, ALP. 1 9 9 8 .0 1 0 .8 6 6 . Geslagen in 1875.
4 Thaler? a lp .1 9 9 8 .0 1 4 .1 3 0 3 .
Pfennig, a l p . 1 9 9 8 .0 1 2 .8 7 7 .

N eurenberg
91.
92.

Speelpenning, ALP. 1998.010.765. Vgl. M itchiner 1 9 8 8 ,3 6 5 , groep c, ca. 1 490-1550.
Speelpenning, a l p . 1 9 9 8 .0 1 3 .9 7 7 .

O nherkenbare m oderne m unten
93.
94.

M unt? a lp .1 9 9 8 .0 1 4 .1 2 5 2 .
Penning? a lp .1 9 9 8 .0 1 4 .1 3 0 3 .
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5 . 9 Voorwerpen van metaal
5 .9 .1 Inleiding

Ondanks h et intensieve gebruik van een m etaaldetector zijn er weinig m etalen voor
w erpen gevonden. M ogelijk speelt de bodem gesteldheid hierbij een belangrijke rol.
M en mag verw achten dat op andere plaatsen, b.v. in de dichtgeraakte bedding van de
R ijn, de om standigheden gunstiger zijn. Iets dergelijks blijkt uit de in 1999 in een kuil
op het St. Jorisplein aangetroffen bronzen steelpan (par. 4.5. en afb. 40), die hier niet
opnieuw is besproken.
5 .9 .2 Bronzen fibula

Er zijn op een knikfibula Alm gren 20 (afb. 72; A L P. 1998.013.1092.m) na geen voor
werpen van brons gevonden. D it zal te w ijten zijn aan de inw erking van de grond,
die ook de m unten sterk heeft aangetast. D e fibula dateert uit de 1ste eeuw na Chr.

Afb. 12. Alphen aan den R ijn,
Castellumstraat (CBK-gebouw) 1998.
Bronzen fibula Almgren 20.
Schaal 2 : 3. Tek. R .P Reijnen.

5 .9 .3

Voorwerpen van ijzer

O ok ijzer is slechts sporadisch bewaard gebleven in de Alphense klei. Een uit
zondering vorm en enkele voorw erpen die op H et Eiland in w erkput 10 zijn gevon
den. D e geborgen voorw erpen lijken duidelijk aan te geven wat de belangrijkste
bezigheid van de in Albaniana gelegerde troepen is geweest: naast een enkele speer
punt trekken vooral enige stukken gereedschap de aandacht die bij grond en schans
werken kun n en zijn gebruikt, een schop, een hak, een houw eel en een bijl.
1.

(Afb. 73-74). A L P. 1998.011.854. R esten van een ijzeren schop m et delen van
een essenhouten steel. D e steel is gemaakt van een in vieren gedeeld stammetje
en in een aantal brokken gebroken. D e lengte m oet m eer dan 75 cm hebben
bedragen. D e steel is aan het boveneinde m in o f m eer rond m et een door
snede van 3,5 cm en w ordt naar het blad toe breder en rechthoekig (4,4 x 4,6
cm). Aan het uiteinde bevindt zich een driehoekige verbreding. Deze is m et het
rechthoekige gedeelte van de steel in een soort huls gevat geweest die m et de
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schop tot een geheel was gesmeed. H et blad was bovendien nog vastgezet aan de steel
m et behulp van twee spijkers. O f de huls de steel geheel heeft om sloten, dan wel aan
een zijde open was, is niet m eer uit te maken. D e vorm vande steel doet denken aan
de schaar van een eergetouw . 108 D e breedte van het blad, die op ca. 33 cm kan
w orden geschat, verzet zich tegen een dergelijkegedachte .109 H e t m oet dus werkelijk
om een zware schop gaan, mogelijk een uit twee platen samengesmeed bipalium,
dat werd gebruikt voor zwaar en diep graafwerk .110

Aß). 73-74. Alphen aan den R ijn, H et Eiland 1998. Fragmenten van een ijzeren schop met
resten van een houten steel. Schaal 1 : 4. Tek. R.P. Reijnen.
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Afb. 75. Alphen aan den R ijn, H et Eiland 1998. Ijzeren hak. Schaal 1 : 3 .
Tek. R .P Reijnen.
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(Afb. 75). a l p . 1998.010.775.m. Hak. D it werktuig, dat de Latijnse naam ligo
kan hebben gedragen , 111 is nog altijd karakteristiek voor het m editerrane
gebied. H e t kan zijn gebruikt voor het graven van greppels en het egaliseren
van de grond. H et archeologische materiaal is besproken door Pietsch 1983,
20-21 en D olenz 1998, 140.
(Afb. 7 6 , 1). a lp .1 9 9 8 .0 1 0 . 656.m. Houweel. D it w erktuig bestaat uit een puntig
gedeelte en een breed uitlopende bijl. D e snede hiervan is afgebroken. D e
antieke benam ing was dolabra .112 Dergelijke houw elen w erden gebruikt in de
m ijnen en in de landbouw. M ilitair gebruik w ordt geïllustreerd door afbeel
dingen op de zuil van Trajanus en door talrijke vondsten uit R om einse leger
plaatsen .113
(Afb. 76, 2). A L P. 1998.010.658.m. Eenvoudige bijl m et rechte voorzijde. Vgl.
D olenz 1998, 150 en Taf. 45, F 13.
(Afb. 76, 3). A L P. 1998.013.1161.m. Kleine speerpunt m et ruitvorm ig blad
zonder m iddenrib. D e huls is ontstaan door een vlak stuk ijzer rond te buigen.
Daarbij is tussen de uiteinden een spleet blijven bestaan. Dergelijke kleine
p u n ten hebben deel uitgemaakt van werpsperen die kunnen hebben toe
b ehoord aan infanteristen o f ruiters. D eze laatsten beschikten over een zware
stootlans en een bundel kleinere speren.
(Afb. 76, 4). ALP.010.658.ma. O ngedeterm ineerd stuk ijzer. E en zwaar onher
kenbaar gedeelte gaat over in een ronde staaf m et een diam eter van 1,5 cm.

1

A ß . 16. Alphen aan den R ijn, H et Eiland 1998. Ijzeren werktuigen en een speerpunt.
Schaal 1 : 3 . Tek. R .R Reijnen.
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5.10 Na-Romeinse vondsten

Deze zijn betrekkelijk zeldzaam. De belangrijkste categorieën van middeleeuws aarde
werk zijn telkens met een paar scherven vertegenwoordigd, ruwwandige oranje
Frankische potten (afb. 77, 1-2) , 114 Pingsdorf aardewerk , 115 handgevormde kogelpotten, Andenne-waar uit de Maasvallei (vgl. par. 4.3.3), vroege Rijnlandse en Siegburgse kannen, rood geglazuurd aardewerk en een spinsteentje (afb. 78, 1-5). De sloot
langs de noordelijke zijde van de tuinen langs de St. Jorisstraat was gedempt m et een
grote hoeveelheid 19de-eeuws vuilnis waarvan een gedeelte is verzameld.
Het geheel van deze vondsten lijkt de neerslag te zijn van een bewoning die in de
vroege middeleeuwen is ontstaan op de resten van het Rom einse fort en in de 12de
en 13de eeuw langzaam iets in omvang is toegenomen. De stichting van de Alphense
kerk in die periode past uitstekend in dit beeld.
Als min o f meer bijzondere vondsten mogen nog worden genoemd enkele natuursteenbrokken die kennelijk afkomstig zijn uit het interieur van de Gotische kerk en
twee fragmenten van een vroeg-middeleeuws muntsieraad (afb. 35). D it laatste was
afkomstig uit de vulling van de sloot onder de m uur van het kerkhof.

AJb.77. Alphen aan den R ijn 1998. Randfragmenten van Frankische potten van oranje
ruwwandig aardewerk. Schaal 1 : 3. Tek. R.P. Reijnen.

155

>
.ófz

CT>

A jb.78 Alphen aan den R ijn 1998. Middeleeuws aardewerk en een spinsteentje. Schaal 1 : 3 .
Tek. R .P Reijnen.
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6 . BIOLOG ISCH O N D E R Z O E K

6.1. Menselijke skeletten uit de middeleeuwse begraafplaats (F.G.A. Corten)
6.1.1 Inleiding

Naast de Adventskerk is op het bouwterrein voor het c b k een middeleeuws kerkhof
aangetroffen. De menselijke begravingen waren sterk verstoord door moderne werk
zaamheden (par. 4.4.2 en 4.4.3) en mogelijk ook door de manier waarop m en de
doden heeft begraven en herbegraven. De botten zijn dan ook in een grote chaos aan
getroffen. Dit geldt zowel voor de gewone begravingen als voor die waarbij gebruik
is gemaakt van een sarcofaag.Veel skeletten zijn gehalveerd en delen van verscheide
ne skeletten zijn in één sarcofaag gevonden. Er zijn slechts enkele skeletten bijna
compleet. De beenderen lagen in zware rivierklei en verkeerden over het algemeen
in een goede staat.
Losse beenderen zijn tijdens het machinaal verdiepen van de opgravingsvlakken
zoveel mogelijk verzameld. Complete skeletten en de in stenen sarcofagen aange
troffen menselijke overblijfselen zijn uitgeprepareerd en gefotografeerd. Bij de berging
werden adviezen en hulp geboden door drs. R . Panhuysen (Centrum voor Fysische
Antropologie van de Rijksuniversiteit te Leiden), van wiens deskundigheid ook
verder een dankbaar gebruik is gemaakt bij het samenstellen van dit verslag. Na
bestudering zijn de losse beenderen - voor zo ver deze niet afkomstig waren uit
sarcofagen - na een eerste inventarisatie herbegraven. De overige botten zijn voor
eventueel nader onderzoek ondergebracht in het depot van de provincie ZuidHolland.
Van de opgegraven menselijke resten zijn 54 schedels afkomstig van volwassenen en
17 van kinderen beneden 16 jaar.Van de volwassenen konden er 21 worden geïden
tificeerd als vrouwelijk en 14 als mannelijk De bij deze 71 schedels behorende been
deren zijn verder bestudeerd. De overige botten zijn buiten beschouwing gelaten,
aangezien onvoldoende duidelijk is hoeveel individuen deze vertegenwoordigen.
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Ajb. 79.A lphen aan den R ijn, CBK-gebouw 1998. Histogram van de leeftijden van 47 bij de
middeleeuwse dorpskerk begraven doden.
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Bij 47 individuen was het mogelijk een indicatie van de skeletleeftijd te geven. De
gemiddelde skeletleeftijd kom t op 34,8 jaar. Hierbij moet m en rekening houden met
een grote spreiding in de leeftijden. De jongste geconstateerde leeftijd bij sterven was
6 maanden, de oudste 6 6 jaar. Een uitsplitsing over leefstijdgroepen van tien jaar (afb.
79) laat een verdeling zien zoals die in de periode voor de moderne tijd gewoon was.
Hierbij valt de hoge kindersterfte op. H et aantal skeletten was te gering om de leef
tijden van vrouwen en mannen met elkaar te vergelijken.
Van 13 van bovengenoemde vondsten is op het C entrum voor Fysische
Antropologie van de Rijksuniversiteit te Leiden een beschrijving opgemaakt, waar
van de belangrijkste resultaten hier worden samengevat. Bij de bespreking van de
afzonderlijke graven is een onderscheid gemaakt tussen de in de dertien tufstenen
grafkisten aangetroffen resten en de menselijke overblijfselen die op eenvoudiger
wijze zijn begraven.Van deze laatste is slechts een kleine selectie in dit overzicht opge
nom en .116 De nummers van de graven verwijzen naar bijlage 2 B.
6.1.2

De skeletten uit de tufstenen grafkisten

Voor twaalf of dertien graven was gebruik gemaakt van uit tufsteenplaten samen
gestelde grafkisten (bijlage 2 A, 1-13) :
1. A L P . 1998.013.1145,1158,1160,1161. Een complete, uit 12 blokken gebouwde kist
met een lengte van 2 m. De breedte bedroeg bij het hoofdeinde in het westen 60 cm
en bij het voeteneinde 40 cm. De kist lag even ten noorden van de kerkhofmuur, nog
net onder een van de aangebouwde steunberen.
Het skelet is in gedeelten geborgen, eerst het bovenlichaam (1145) en vervolgens
het bekken met de benen (1160). De schedel met onderkaak is compleet en het
grootste gedeelte van het postcraniale skelet is aanwezig. De overledene moet ca.
48 jaar oud zijn geweest. De robuuste beenderen maken duidelijk dat het om een man
gaat.
Het hoofd en de schouders vertonen een aantal bijzondere vergroeiingen die in de
medische wetenschap worden geduid met de term torti collis.117 H et gaat daarbij om
een “scheefhals”.
Opvallend is dat het linker uitsteeksel van het slaapbeen (processus mastoideus)
groter en langgerekter van vorm is dan het rechter uitsteeksel. H et linker bovenste
gewrichtsvlak van de atlas is diep ingesleten; het rechter gewrichtsvlak bestaat uit twee
facetten.Tussen de tweede en derde halswervel zijn aan de linkerzijde de gevolgen te
zien van een sterke druk en een ontsteking van de wervelgewrichten. H et linkersleutelbeen is sterker gedraaid en gebogen (convexer en concaver) dan het rechtersleutelbeen. Ter plaatse van de aanhechting van een van de twee koppen van de borstbeen-sleutelbeen-tepelspier (musculus sternocleidomastoideus) aan de onderzijde van
het sleutelbeen is sprake van extra botvorming (exostose). De overeenkomstige plaats
(tuberositas costalis) op het rechtersleutelbeen vertoont een deuk.
De aanwezige verschijnselen duiden op een overmatige spanning van de linker
musculus sternocleidomastoideus, waardoor op de punten van oorsprong en aan
hechting het botoppervlak wordt vergroot. Tevens ontstaat een scheefstand naar links
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van hoofd en nek (torti collis). H et hoofd wordt iets gedraaid waardoor de kinpunt
naar rechts en iets omhoog wijst. De overmatige spierspanning (verkorting) kan zijn
ontstaan door rheuma, ontsteking of trauma tijdens de geboorte. Bij een aangeboren
torti collis is de musculus sternocleidomastoideus veranderd in een streng van bind
weefsel.
2. a l p . 1998.013.1159. H e t voeteneinde ontbrak. D o o r een van de platen was in
recente tijd een buis voor PTT-kabels geboord. H et bewaard gebleven gedeelte
bestond nog uit acht platen, was nog 1,80 m lang en had aan het hoofdeinde in het
westen een breedte van 65 cm. D e kist lag gedeeltelijk onder de m uur van het kerk
h o f en raakte de kist nr. 1.
Het bovenste gedeelte van het skelet was enigszins uit positie geraakt. Schedel en
onderkaak ontbraken. H et skelet heeft toebehoord aan een vrouw van circa 6 6 jaar
met een lengte van 1,64 m. H et rechterdijbeen vertoont een sterke kromming,
mogelijk ten gevolge van gebrek aan vitamine D. Ter hoogte van de twaalfde borstwervel en de vijfde lendewervel zijn sporen te zien van degeneratieve gewrichtsaandoeningen, die het gevolg kunnen zijn van ouderdom, overbelasting o f gewrichts
ontsteking. Op de rand van het contactvlak van het linker- en rechterschaambeen is
een beschadiging van het bot te zien, die moet zijn ontstaan bij een bevalling.
3. A L P . 1998.013.— .Van deze kist waren alleen vier platen van de noordelijke onder
de m uur van het kerkhof gelegen zijde en een steen van het voeteneinde bewaard
gebleven. Er zijn geen skeletresten gezien. De stenen zijn niet geborgen wegens de
slechte weersomstandigheden.
4. A L P . 1998.013.1023. Resten van een geheel verstoorde kist ten noorden van de
muur van het kerkhof. H et bovenlichaam van de dode was verdraaid en lag niet meer
in het oorspronkelijke verband De geslachtskenmerken van de schedel zijn vrouwe
lijk (- 0,4), die van het bekken zijn mannelijk (+ 0,4 ) . 118 Daar de anatomische ken
merken van het bekken betrouwbaarder zijn vanwege de rol bij de voortplanting ,119
hebben we hier waarschijnlijk met een man te maken. De skeletleeftijd is ca. 45 jaar.
De lichaamslengte is 1,69 m (± 3,7 cm). Beide dijbenen vertonen op de overgang
van de kop naar de hals aan de voor- en binnenzijde ovale plekken. Het sponsachtig
bot dat aan de oppervlakte is gekomen, is afgerond. Deze plekken worden de
‘fossae van Allen’ genoemd. Mogelijk zijn deze ‘slijtageplekken’ ontstaan door werk
dat voortdurend in één bepaalde houding werd verricht . 120 De onderzijde van beide
hielbotten vertoont woekeringen van botweefsel in de vorm van botkammen op de
aanhechtingsplaats van de Achillespees.
De halswervelgewrichten laten een degeneratie zien ten gevolge van slijtage of
overbelasting. H et gebit vertoont een sterke slijtage en het kaakbot sporen van
ontsteking in de vier kwadranten. Zes elementen vertonen caries.

159

5. A L P . 1998.013.1047. Een enkele losse tufstenen plaat, waarvan niet zeker is of deze
nog op zijn oorspronkelijke plaats lag. Er zijn geen resten van een skelet gevonden.
6 . A L P . 1998.013.1027. Twee stukken tufsteen die waarschijnlijk de zuidelijke zijde
hebben gevormd van een ten gevolge van een recente verstoring vernietigde grafkist.
Er zijn geen skeletresten bewaard gebleven.

7-8. a l p . 1998.013.1005 en 1052. Ten zuiden van de kerkhofmuur zijn twee rijen
tufstenen aangetroffen, die de zijden van twee kisten moeten hebben gevormd. De
westelijke rij stenen was ca. 2,60 m lang. Hier zouden dus twee kisten in eikaars
verlengde kunnen hebben gelegen. Er zijn slechts verspreide resten van skeletten aangetroffen, waaronder een linker- en rechterscheenbeen.
9. A L P . 1998.013.1055 en 1086. De meest volledige grafkist (afb. 32). Deze lag geheel
onder de m uur van het kerkhof en was samengesteld uit elf tufstenen platen. De
breedte van de 2 m lange kist varieerde van 60 cm aan het hoofdeinde tot 45 cm aan
de tegenoverliggende oostelijke zijde. In de stenen van de zuidelijke wand zijn gaten
aangetroffen die duidelijk maken dat de platen afkomstig zijn uit blokken van
Romeins muurwerk (vgl. par. 5.4).
H et skelet 1055 lag nog in de oorspronkelijke gestrekte houding. Links bij de
voeten was een tweede schedel (1086) gelegd, die afkomstig kan zijn van een oudere
begraving.
H et skelet is vrijwel compleet met uitzondering van enkele handwortelbeentjes en
het borstbeen. H et is van een vrouw met een skeletleeftijd van 25-35 jaar en een
lichaamslengte van 1 ,6 8 m.
Aan het einde van het opperarmbeen bij het ellebooggewricht is een opening
(foramen supratrochleare) aanwezig in de groef aan de achterzijde (vgl. afb. 81). Deze
opening is een anatomische variant die dikwijls wordt gevonden . 121
De wervelkolom vertoont een lichte verkromming naar rechts.
H et eerste segment van het stuitbeen is vergroeid met het laatste segment van het
heiligbeen. Het ontwikkelingsproces waarbij de z.g. assimilatiewervel - het eerste
segment van het stuitbeen - vergroeit met het heiligbeen, wordt sacralisatie
genoemd .122
Onder assimilatiewervel verstaat men een wervel die zich tussen twee groepen
wervels bevindt en de mogelijkheid heeft zich tot een van beide soorten wervels te
ontwikkelen . 123
In de bovenkaak is ter hoogte van de wortelpunt van de linker centrale snijtand een
ronde opening met een doorsnede van 3,5 mm. De tandkas onder deze opening is
beduidend kleiner dan die van de rechter centrale snijtand. Vermoedelijk betreft het
de gevolgen van een ontsteking van de wortelpunt van de eerste melksnijtand die bij
gebrek aan zijn blijvende opvolger is blijven zitten.
De losse schedel (013.1086) was afkomstig van een ca. 25-jarige vrouw. Op de ver
standskies van de linkeronderkaak na is het gebit compleet en vrij van caries (afb. 80).
Op de elementen van het rechteronder- en rechterbovenkwadrant is zowel aan de
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Afb. 80.Alphen aan den Rijn, Castellumstraat (CBK-gebouw) 1998. Onder- en bovenkaak
van de in sarcofaag nr. 9 aangetroffen losse schedel. Op de rechterhelft van het gebit is opvallend
veel tandsteen aanwezig. Foto F.G.A. Corten.

wang- als aan de tongzijde extreem veel tandsteen aanwezig. De witgele kleur en
brosse structuur duiden er op dat het is gevormd boven de tandvleeszoom; tandsteen
dat tussen de tandvleeszoom en het tandoppervlak ontstaat, is donkerder en harder.
Tandsteen is afgestorven verkalkte plaque . 124 De asymmetrische afzetting van tand
steen kan o.a. duiden op een overproductie van speeksel door de oorspeekselklier of
een verlamming van de rechtergezichtshelft.
10. a l p . 1998.013.1064. H et oostelijke einde van een grafkist die ongeveer in het ver
lengde van de vorige lag. Er waren nog zeven tufstenen platen aanwezig en een brok
van een achtste. De breedte van het voeteneinde bedroeg 56 cm. De noordelijke zijde
liep opvallenderwijze door tot voorbij de hoek van de kist.
Van de hier begraven dode resteerden het linker- en rechterdijbeen (lengte 51 cm),
het scheenbeen, het kuitbeen, de ellepijp en het spaakbeen. Daarnaast werden nog
enkele voetwortelbeentjes gevonden. De beenderen zijn afkomstig van een volwasse
ne met een lengte van ca. 1,78 m.
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11. a l p . 1998.014.1176 en 1182. H et uit acht tufstenen bestaande restant van een kist,
waarvan het oostelijke einde was vernietigd. H et hoofdeinde was relatief smal, 50 cm.
Er werden resten aangetroffen van twee volwassenen en een baby. H et was niet meer
uit te maken o f deze doden allen te gelijkertijd zijn begraven. Men kan zich voor stel
len dat de vrouwenschedel afkomstig is van een geruimde begraving.
H et eerste skelet was van een ongeveer 50 jaar oude man met een lichaamslengte
van ca. 1,68 m. Mogelijk is de man overleden aan een kaakontsteking (abces) bij een
van de hoektanden.
Van de schedel waren zowel de boven- als de onderkaak nog aanwezig. Vier
elementen van het gebit waren voor de dood en zeven daarna verloren. Bij de rechterhoektand van de benedenkaak was een ernstig abces te zien. Dit was veroorzaakt
doordat deze hoektand slechts gedeeltelijk was doorgebroken. H et aanwezige tand
steen had bijgedragen aan de ontsteking van het tandvlees, waardoor het bot van de
kaak sterk was aangetast. De linkerverstandskies in de onderkaak was diep carieus en
stond nauwelijks nog in de kaak.
Verder waren aanwezig de linker- en rechterarm met de schouderbladen en sleutel
benen, een gedeelte van het borstbeen met alle ribben en het linker- en rechter
gedeelte van het darmbeen. Er waren vijf hals- en lendewervels bewaard gebleven.
Tussen de zesde en de zevende halswervel was verbening opgetreden. Van de beide
benen werd alleen de koppen van de dijbeenderen aangetroffen.
H et tweede skelet behoorde toe aan een baby met een leeftijd van ca. zes maanden.
Er werden beenderen aangetroffen van de beide onder- en bovenarmen met de daar
bijbehorende steutelbeenderen en schouderbladen, het rechterdijbeen, wervelfragmenten, het linker- en rechterdarmbeen en losse schedelbeenderen, die nog niet met
elkaar waren vergroeid. In de twee geborgen fragmenten van de onderkaak waren
kiemen van het melkgebit aanwezig.
Van het derde skelet was de rechterhelft van de schedel met de bovenkaak bewaard
gebleven. Hierbij behoorde ook een bovenste gedeelte van een darmbeen. Op de nog
aanwezige kiezen zat op de vier vlakken ca. 3 mm dik tandsteen. H et betrof een
vrouw van rond de 25 jaar.
12. ALP.1998.014.1183. Gedeeltelijk in het noordelijke profiel werd een grafkist
aangetroffen, waarvan het hoofdeinde was verdwenen bij de aanleg van een 17deeeuwse kelder. In het smalle uitgegraven gedeelte van deze kist zijn geen botten aan
getroffen.
13. A L P . 1998.014.1192,1194 en 1197.Van deze kist waren vijf platen van de lange zij
kanten bewaard gebleven. De afsluitende steen aan het hoofdeinde ontbrak, evenals
het oostelijke uiteinde van de kist. Pal naast het graf was in recente tijd een riool aan
gelegd dat op een houten plank heeft gerust. Het skelet was verstoord en bestaat uit
een deel van de schedel, boven- en onderkaak, linker- en rechterschouderblad, sleutel
been, bovenarm, ellepijp, spaakbeen, bekkenhelft en dijbeen. Daarnaast nog enkele
wervels en ribben. H et betreft het skelet van een vrouw van ca. 45 jaar. In het sterk
afgesleten gebit zijn diepe caries en veel tandsteen aanwezig.

162

6.1.3 Een selectie uit de overige skeletten

14. A L P . 1998.1013.1024. De onder- en bovenkaak van een kind met enkele bijbe
horende delen van het skelet. De wervellichamen en wervelbogen zijn met elkaar ver
groeid, op de grens is nog een insnoering te zien. Schaam- en zitbeen zijn met elkaar
vergroeid; de heupkom bestaat nog uit drie delen. D e eerste blijvende kiezen staan op
doorbreken. Dit duidt op een leeftijd van 5 jaar ( ± 1 6 maanden). De lengte van de
rechterbovenarm is 16 cm. De epifysen ontbreken. Deze twee gegevens wijzen op een
skeletleeftijd van 4 jaar.
15. A L P . 1998 .013.1051. Er lijkt voor dit graf een gat te zijn gehakt in de muur van
het kerkhof. H et bijna complete skelet heeft toebehoord aan een man van omstreeks
43 jaar m et een lichaamslengte van ongeveer 1,72 m. H et eerste segment van het
heiligbeen is niet vergroeid. Dit sluit aan bij de lendewervels. De assimilatie van het
eerste segment van het heiligbeen met de lendenwervels wordt lumbalisatie genoemd
en treedt relatief vaak op. H et kan daarbij gaan om een erfelijke afwijking.
Bij de vijfde lendewervel is de wervelboog losgeraakt van het wervellichaam, het
geen veroorzaakt kan zijn door een plotselinge overbelasting bij activiteiten zoals
paardrijden, spitten en hakken.
Aan de bovenzijde van de zevende halswervel zijn de gevolgen zichtbaar van de
degeneratie van de tussenwervelschijf (osteofytose).
Tussen de elfde en twaalfde borstwervel is plaatselijk een woekering van beenweefsel aan de buitenkant van het been te zien (osteofytvorming, exostose).
De bewaard gebleven resten van het gebit vertonen zeer veel tandsteen en het
omliggende steunweefsel (parodontium) is sterk geslonken door een chronische ont
steking die is ontstaan door de aanwezigheid van plaque en tandsteen.
16. A L P . 1998.013.1056. Deze skeletfragmenten zijn van een vrouw van 55 (+ 5) jaar
met een lichaamslengte van 1,67 m. Hier is ook weer sprake van sacralisatie (zie graf
nr. 9), de vijfde lendewervel is met het eerste segment van het heiligbeen vergroeid.
Zowel de hals-, borst- als bekkenwervels vertonen plaatselijke woekeringen van het
beenweefsel aan de buitenzijde en sporen van slijtage aan de gewrichten. Tussen de
vierde en vijfde halswervel links is eburnisatie te zien: de gewrichten hebben ten
gevolge van bot-op-bot-contact een glimmend oppervlak gekregen. De halswervels
vertonen de gevolgen van een degeneratieve gewrichtsziekte. Aan het uiteinde van de
linkerbovenarm is bij het ellebooggewricht een ronde opening aanwezig (afb. 81, vgl.
graf nr. 9). De middenhandsbeentjes van de rechterduim en ringvinger hebben aan
hun distale uiteinden de sporen van een perifere botontsteking (artrose). De eburni
satie die als gevolg van deze ontsteking is opgetreden, is ver gevorderd en heeft het
oppervlak van de gewrichten sterk gesleten en gepolijst.
In de bovenkaak zijn op vijf plaatsen de gevolgen van abcessen te zien. De nog aan
wezige elementen zijn sterk afgesleten (attritie).
17. A L P . 1998.013.1079. Onder de m uur van het kerkhof is een nagenoeg compleet
skelet aangetrofFen van een 4 tot 8 -jarige, met een lichaamslengte van 1,20 cm.
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Afb. 81.Alphen aan den Rijn, Castellumstraat (CBK-gebouw) 1998. Graf nr. 16: linker
bovenarm met bij het ellebooggewricht een ronde opening. Foto F.G.A. Corten.

De melkelementen zijn allemaal doorgebroken en de eerste blijvende kiezen steken
met een derde deel van de kroonhoogte uit boven het kaakniveau, hetgeen volgens
het ontwikkelingschema van het gebit van Ubelaker overeenkomt met een leeftijd
van 6 tot 8 jaar.
18. A LP. 1998.013.1095.Vlak ten noorden van de kerkhofmuur en de sarcofaag nr. 9.
De schedel en de meeste delen van het skelet zijn aanwezig. H et betreft een man met
een skeletleeftijd van ca. 42 jaar. De 5de lendewervel is aan de rechterzijde vergroeid
met het heiligbeen. Er is dus ook hier net als bij enkele eerder besproken skeletten
sprake van een assimilatiewervel (zie afb. 82 en graf nr. 9).
In het glazuur van de elementen in de rechte rbovenkaak zijn cirkelvormige
groeven (perikyemata) aanwezig in de tandkronen . 125 Deze zijn veroorzaakt door
een gebrekkige voeding o f ziekte op het moment dat het glazuur werd gevormd.
Volgens de tandontwikkelingstabel van Ubelaker zijn deze lijnen ontstaan omstreeks
het 3de levensjaar.
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Afb. 82.Alphen aan den Rijn, Castellum-straat (CBK-gebouw) 1998. Detail van het in graf
nr. 18 aangetroffen skelet met een gedeeltelijke sacralisatie van de vijfde lendewervel. Foto
F.G.A. Corten.

6.1.4 Samenvatting

Bij de onderzochte skeletten vielen de volgende verschijnselen op. Bij acht skeletten
kon het onderste gedeelte van de wervelkolom worden bestudeerd. In vier gevallen
werd hier een assimilatiewervel aangetrofFen. Bij een vrouw (a l p . 1998.013.1056) en
twee mannen (a l p . 1998.013.1051 en 1095) bevond deze zich boven het heiligbeen
(os sacrum); bij een tweede vrouw ( a l p . 1998.013.1055) was deze afwijking aanwezig
op de grens van het heiligbeen en het stuitbeen (os coccygis). De vier graven lagen
gedeeltelijk bij elkaar, dicht onder en naast de muur van het kerkhof.
Ethne Barnes heeft het verschijnsel van de lumbalisatie en de sacralisatie bestudeerd
aan de hand van grafvondsten in N ew Mexico , 126 maar geeft hiervoor geen ve rk la rin g .
In Alphen aan den R ijn zou men op grond van de ligging van de graven mogen
vermoeden, dat het bij deze vergroeiingen gaat om door erfelijke factoren bepaalde
anomalieën.
Een bijzondere vergroeiing is aangetroffen bij de man uit het graf nr. 1, wiens hoofd
en nek scheef gestaan moeten hebben tengevolge van een overmatige spanning van
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de linker nekspier (musculus sternocleidomastoideus). De beschadiging van de spier
kan aangeboren zijn maar ook ontstaan zijn bij een geboorte, waarbij gebruik is
gemaakt van de keizersnede.
Bij een aantal skeletten ( a l p . 1998.013.1023, 1051, 1174 B en C, en 1176) is het
alveolaire kaakbot - het deel van het kaakbot dat rondom de tandwortels ligt - zeer
sterk afgebroken, bij enkele andere ( a l p . 1978.1051 en 1174 B) is extreem veel tand
steen aanwezig.127 De skeletleeftijd van deze mensen is gemiddeld 48 jaar.
De afbraak van het alveolaire bot wordt beïnvloed door de leeftijd, de kwaliteit van
het bot, de aanwezigheid van tandsteen en voedselresten, alsmede door slechte
gewoonten, zoals roken en pruimen, en een gebrekkige mondhygiëne. H et lijkt aan
nemelijk dat bij de onderzochte skeletten vooral het gebrek aan goede mondhygiëne
voor de afbraak van het bot verantwoordelijk is geweest.

6.2 Dierlijk bot
6.2.1 Inleiding

Het zoölogisch materiaal werd over het algemeen met de hand geborgen tijdens het
uitgraven van de sporen. Alleen de kuil bijlage 2 A, 15 is gezeefd. Aangezien er geen
duidelijk gedefinieerde complexen beschikbaar zijn gekomen, worden de geborgen
botten hier niet besproken met uitzondering van de resten van vissen die in gracht 3
zijn gevonden.
6.2.2 Resten van vissen (R .C .G .M . Lauwerier)

1998.011.851/9000, gracht 3. Resten van twee vissen waarvan de soort niet exact
is vast te stellen. H et gaat echter ongetwijfeld om platvissen, schollen of botten
(Pleuronectes platessa o f Platichtus flesus). Meestal worden er van vis losse botjes aangetroffen. De hier besproken resten liggen in anatomisch verband. Ze zouden dus
zoals zo vaak in grachten o f poelen afkomstig kunnen zijn van ter plaatse gestorven
locale vis. Schol o f bot is echter zeevis en moet van elders, vanaf de kust zijn aange
voerd. Aan de skeletjes ontbreken de koppen. Dit is gebruikelijk bij klaargemaakte vis.
Dergelijke resten van maaltijden uit de Romeinse tijd zijn gevonden inVelsen . 128 O ok
in Alphen mag m en aannemen dat de zeevis voor consumptie is aangevoerd en toe
bereid. H et vlees is tijdens de maaltijd van de graat gelicht en de graten zijn als een
geheel in de gracht gegooid.
ALP.
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6.3 H out (P. van Rijn)

6.3.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn 346 houtmonsters genomen. Een deel hiervan is direct in
het veld beschreven. Doel van het onderzoek was vooral het verwerven van inzicht in
het houtgebruik, de herkomst van het hout en het gebruik van de lokale vegetatie.
De kwaliteit van de monsters maakte deze ongeschikt voor dendrochronologisch
onderzoek.
Aangezien er niet zulke goed geconserveerde resten van houten gebouwen zijn aan
getroffen als in 1985, is de verkregen informatie minder gedetailleerd. H et hout uit de
Romeinse tijd zal hier als een geheel worden behandeld. Er zijn echter minstens twee
duidelijk gescheiden complexen te onderscheiden: het in de werkputten 9 en 11 aangetroffen drijfhout (par. 4.3.4.5), dat na een overstroming in de tweede helft van de
2 de eeuw moet zijn aangespoeld, maar waarschijnlijk van oudere datum is, en het hout
uit de destructielaag van het laatste castellum, dat waarschijnlijk na het midden van de
3de eeuw in de grond is geraakt. In beide complexen bevinden zich verbrande stuk
ken hout.
Naast hout uit de Romeinse tijd is er slechts weinig middeleeuws hout aangetrof
fen. Boven is een 12de of 13de-eeuwse tonput besproken (par. 4.3.3).
Hier wordt slechts een samenvatting gegeven van de resultaten van het houtonderzoek, die vergezeld gaat van een bespreking van de belangrijkste objecten. Er is ech
ter een uitvoerig rapport beschikbaar, waarin de werkwijze en toegepaste methoden
zijn toegelicht en meer details gevonden kunnen worden . 129
6.3.2 Het houtgebruik

In tabel 18 zijn de gegevens uit alle werkputten bij elkaar gevoegd en is een verde
ling per houtsoort gemaakt naar de verschillende gebruikscategorieën van het
bewerkte hout en een categorie ‘niet bewerkt’. Een verdeling naar perioden binnen
de Romeinse tijd was niet goed mogelijk en leek bovendien weinig verschillen in
resultaat op te leveren.
a. H et constructiehout
Hieronder wordt al het hout verstaan dat bij de bouw o f bij het onderheien van
gebouwen is gebruikt zoals planken, latten, balken en palen. Zoals blijkt uit afb. 83
bestaat het constructiehout voor 47 % uit els, 21 % uit es, 14 % uit eik, 9 % uit zil—
verspar en 4 % uit iep. De overige 5 % bestaat uit populier, wilg en esdoorn.
Els is gebruikt voor 60 % van alle palen. In afb. 84 en 85 is te zien dat voor palen met
grotere diameters meer eik en iep gebruikt werden. Bij diameters groter dan 9,5 cm
vormde els 50 % van het totaal, eik 16 %, iep 13 % (de laatste twee samen bijna 30 %
van het totaal), naast 18 % es (afb. 85). Bij de kleine paaltjes maakte els 6 6 % van het
totaal uit, es 24 % en eik en iep samen slechts 6 % (afb. 84).
Voor planken is vooral zilverspar, eik en es gebruikt en in mindere mate els. De
breedste planken waren van zilverspar. De gemiddelde breedte hiervan was 25,5 cm,
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Els

14
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10

6

29
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2

130

7

57

62

2

2

2

Esdoorn
Grove den

35

1

27

1

Hazelaar

157

2

1

11

Iep
Kersachtige

3

14

1

2

Naaldhout

1

Appelachtige

1

cf. Populier

16

Zilver spar

15
2

Wilg

2

2

31

31

17

15

indet.

16

Totaal

55

17

139

47

12

286

Tabel 18. Verdeling naar houtsoorten per gebruikscategorie in de Romeinse tijd.
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1

17

34

2

2

60

346

Ajb. 83. Houtgebruik bij constructie- en bouwhout.

Ajb.84. Houtgebruik bij palen met diameters kleiner dan 9,5 cm

maar een enkele was 40 cm breed. Elzen planken waren gemiddeld 12,5 en maximaal
15 cm, eiken gemiddeld 12 en maximaal 16 cm. Bij essen planken bedroeg de gemid
delde breedte 11 cm en de maximale breedte 16 cm.
De meeste planken zijn tangentiaal of, in timmermanstermen, dosse uit de boom
gehaald. De dunnere latten waren van zilverspar, esdoorn, els en es.
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Ajb. 85. Houtgebruik bij palen met diameters van 9,5 cm en groter.

Over het algemeen is het constructiehout vrij licht, zeker als het vergeleken wordt met
dat uit het castellum Valkenburg, waar constructiebalken grotere afmetingen hadden.
b. Vlechtwerk o f rijshout
Hiervoor werd voornamelijk els en wilg gebruikt.
c. Duigen
De emmer uit het profiel in werkput 11 (afb. 89) en een losse duig waren van zilverspar. Dit is voor duigen naast eik een van de meest gebruikte houtsoorten.
d. Voorwerpen
Er zijn geen herkenbare gebruiksvoorwerpen gevonden zoals schrijftafeltjes,
kammetjes of doosjes.
De functie van enkele nog niet besproken voorwerpen is niet duidelijk (par. 6.3.6,
nr. 3 en 6 ). Ze zijn groot van afmetingen, vereisten geen specialistische maaktechniek
en zijn gemaakt van lokaal gegroeide els, eik en es. Iets gecompliceerder is de boven
reeds genoemde emmer van duigen.
6.3.3

Sporen van bewerking

Bij het constructiehout waren over het algemeen weinig sporen overgebleven van de
bewerking die het hout had ondergaan. Wel is er iets te zeggen over de wijze waarop
het hout gebruikt is. De palen zijn voor het overgrote deel van rondhout, de gehele
stam. Bij de punten lijkt weinig verband te bestaan tussen diameter van de paal en
aantal aanpuntingsvlakken. Een groot deel van de palen heeft vier aanpuntingsvlak-

170

ken, of ze nu een diameter hebben van 5 of van 13 cm. Er lijkt wel een verband te
bestaan tussen houtsoort en aantal aanpuntings vlakken. Bij palen m et grotere dia
meters van iep en eik lijken meer vlakken per punt gemaakt te zijn dan bij de
dikkere elzen palen. De steekproef is echter (te) klein om hieruit conclusies te
trekken. Mogelijk heeft dit te maken met de grotere hardheid van eik en iep.
Planken zijn op verschillende wijze vervaardigd, al naar gelang de houtsoort. Die
van zilverspar zijn min of meer tangentiaal uit de stam gehaald. Bij es, eik en els zijn
de meeste planken daarentegen radiaal uit de stam genomen. Radiaal hout verdient
kwalitatief de voorkeur boven tangentiaal, omdat dit laatste gemakkelijker kromtrekt
en scheurt wegens de grotere krimp . 130 De planken van zilverspar kunnen zijn
gemaakt van de buitenkanten van de stam, die overbleven bij het bewerken van de
kern tot vierkante balken.
6.3.4

De herkomst van het hout en de lokale vegetatie

Van de gevonden houtsoorten is de zilverspar zeker geïmporteerd. Abies alba, waarvan
de officiële Nederlandse naam zilverspar is en waarvan de handelsnaam dennenhout
of zilverden is, hoort thuis in Zuid- en Midden-Europa: in de hogere zones van de
Pyreneeën, Alpen, Vooralpen, Apennijnen en Macedonië. De noordelijke grens van
het verspreidingsgebied ligt bij het Zwarte Woud en de Vogezen. 131 De zilverspar is de
langste boom van Centraal-Europa en kan een hoogte bereiken van meer dan 50 m.
H et hout werd ook al in de oudheid uitstekend geschikt geacht voor grote bouw - en
scheepsconstructies, waaronder masten .132 H et hout is licht, buigt niet gauw door
en kan een groot gewicht dragen, het is echter zeer gevoelig voor rot. Dit zijn de
kwalificaties die Vitruvius aan het hout geeft. 133 Zilverspar werd niet alleen veel
gebruikt in gebouwen, maar ook voor de fabricage van vaten. Volgens Maria H opf
werden duigen van dit hout gemaakt in het Bovenrijnse gebied, Beieren o f in de
Donaulanden en kwamen ze als emballage aan de Beneden-Rijn terecht . 134 Op
diverse plaatsen in Nederland zijn dergelijke vaten gevonden, onder andere in
Rijswijk-De Bult, Velsen I en Valkenburg-Marktveld .135 Pollendiagrammen uit de
omgeving van het Zwarte Woud en de Vogezen vertonen een duidelijke neergang in
het zilversparpollen tijdens de Romeinse periode . 136 Deze neergang wordt in verband
gebracht met de kapactiviteiten en de behoefte aan scheeps- en constructiehout in de
Romeinse tijd.
In de militaire nederzettingen van Velsen I en Valkenburg-Marktveld zijn niet alleen
duigen van zilverspar, maar ook planken en enkele zware balken gevonden . 137 U it de
omgeving van het castellum van Woerden zijn twee palen van zilversparhout bekend .138
Dit hout m oet over de R ijn zijn aangevoerd. Op het totaal van het houtverbruik van
Romeinse forten in Nederland lijkt zilversparhout echter slechts een klein percentage
uitgemaakt te hebben. Deze soort hout is in Alphen aan den R ijn gedurende de
gehele periode van de Romeinse bezetting geïmporteerd.
De grove den (grenen) is weliswaar een inheemse soort en er zal hier en daar op het
veen misschien een enkele boom gestaan hebben, maar het kan niet worden uit
gesloten dat het enige stuk grenen dat in Alphen is gevonden, uit Duitsland is geïm
porteerd.
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O ok eik is een inheemse soort. M et name de zomereik hoort thuis in de ooibossen
die zich op de Rijnoevers bevonden. O ok op de venen rond Alphen hebben in de
lste eeuw na Chr. nog eiken gestaan .139 Er was dus zeker eik in de directe omgeving
van het castellum te vinden. H et hout van het voorwerp afb. 8 6 , 3 heeft weinig, maar
brede jaarringen, hetgeen wijst op een standplaats met voedselhoudende en vochtige
bodem. Enkele palen vertonen een onregelmatig patroon in de jaarringen, waarbij
wijde en nauwe ringen elkaar afwisselen. Dit gecombineerd met de kleine diameter
en het knoestige uiterlijk wijst er op dat de bomen bij hun groei zijn gehinderd door
sterk wisselende omstandigheden, zoals b.v. de grondwaterstand op veen. O ok de zeer
dunne plankjes van eik vertoonden over het algemeen een onregelmatig patroon, met
weinig ringen. Dit alles wijst op het gebruik van lokaal eikenhout.
Er zijn in Alphen in 1998 geen aanwijzingen gevonden voor de import van eiken
hout. Bij andere vindplaatsen zijn op grond van dendrochronologisch onderzoek wel
aanwijzingen voor aanvoer van eik van ver. De stammen van de weg bij ValkenburgMarktveld die gedateerd worden in 123/124 na Chr., zijn afkomstig van de Brabantse
zandgronden o f uit het Duitse Rijngebied .140
Eikenhout kon niet makkelijk gevlot worden vanwege het hoge soortelijke gewicht.
In de 17de eeuw werden dan ook in Duitsland naaldhoutsoorten voor de onderste
lagen van een vlot gebruikt om als drijflichaam te dienen waar de eiken stammen
bovenop werden gelegd.14’ M en mag vermoeden dat ook in de Romeinse tijd
gemengde partijen eik, zilverspar- en grenenhout werden gevlot, waarbij het naald
hout gebruikt werd als drijflichaam voor de eikenstammen, maar concrete aanwijzin
gen hiervoor ontbreken.
Het grootste deel van het hout uit het Alphense castellum is dus van lokale
oorsprong. De broekbossen en veengebieden achter de oeverwallen zullen els, es,
(veen)eik en wilg geleverd hebben. Wilg en populier vormden de zogenaamde ‘zach
te ooibos’-vegetatie op de regelmatig overstromende randen van de oeverwallen aan
de rivier; het harde ooibos, de vegetatie op de hogere en drogere delen van de oever
wallen, bestond uit es, iep, eik, esdoorn en hazelaar. Iep, esdoorn, hazelaar en populier,
soorten die deel uitmaken van het ooibos, maar niet voorkomen in de broekbossen
of op het veen, maken slechts 5 % uit van het gedetermineerde hout. Bij de kap van
hele ooibossen zou men mogen verwachten dat het aandeel van deze soorten groter
zou zijn. Bovendien was bij een aantal essen palen het jaarringpatroon zeer fijnringig.
Dit betekent groei onder marginale omstandigheden, die kunnen zijn veroorzaakt
door hoge grondwaterstanden in een voedselarme omgeving. Beide observaties kun
nen erop wijzen dat vooral de broekbossen en veengebieden achter de oeverwallen
het meeste bouw hout geleverd hebben.
De diameters en het gladde uiterlijk van stammen en palen wijzen op het gebruik
van een vrij jonge vegetatie. Heel veel palen van els zijn kleiner dan 9,5 cm in dia
meter. Bij de hier gevonden stammen zonder bewerkingssporen van iep, els en es
vinden we slechts een enkele maal een iets grotere diameter, tussen de 16 en 2 0 cm.
Voor de elzen balk van 22 x 16,5 cm en de bredere planken zijn stammen nodig
geweest met eenzelfde diameter o f iets meer.
Het jonge hout van de els kan wijzen op een intensieve kap in de broekbossen. Hoe
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intensief en op welke wijze de exploitatie van de broekbossen plaatsvond, kon niet
worden vastgesteld. O m hierover informatie te verkrijgen moet onderzoek worden
gedaan naar jaarringen van series palen uit dezelfde structuren. In Alphen ontbrak in
1998 dergelijk materiaal. Alleen van enkele fragmenten vlechtwerk zijn de jaarringen
geteld en dat was te weinig om uitspraken te kunnen doen op dit gebied. De rest van
het materiaal was met geschikt voor jaarringenonderzoek. H et ‘rijswerk’ dat in werkput 14 is gebruikt ter bekleding van een gracht, bestond uit vijf verschillende soorten
hout en lijkt ter plekke samengesteld te zijn uit alles wat op dat m om ent aanwezig
was en een goede diameter had.
6.3.5 Vergelijking met andere castella aan de Oude Rijn

We komen bij alle Romeinse vindplaatsen uit de delta van de R ijn waarvan het hout
is onderzocht, hetzelfde spectrum tegen. Zowel bij het castellum van Valkenburg142
als bij de beschoeiingen, havenwerken en wegen van Valkenburg-Marktveld , 143 de
castella van Alphen aan den Rijn en Woerden 144 komen dezelfde ooibos- en elzenbroekspectra naar voren, met els, eik, iep, es en esdoorn. Els staat onveranderd boven
aan, gevolgd door eik en es. Er is bij alle vindplaatsen wel sprake van import van enige
zilverspar, soms ook van eik.
6.3 .6 Houten voorwerpen en constructiebalken

Het bewerkte hout omvat naast palen en planken constructie-elementen en andere
onderdelen van barakken en enkele gebruiksvoorwerpen. Hiervan is een essenhouten steel van een schop reeds boven besproken bij de ijzeren voorwerpen (par.
5.9.3). De hieronder behandelde stukken hout zijn alle afkomstig uit het spoelhout
in werkput 11 en zullen uit de tweede helft van de 2 de eeuw dateren o f uit de
decennia daarvoor.
1.

(Afb. 8 6 , 1-2). A LP. 1998.011.8061. Elzenhouten balk (127 x 8 x 4,5 cm) die
deel heeft uitgemaakt van een vlechtwand. Waarschijnlijk is dit een regel, een
liggende funderingsbalk waarin de wandpalen verzonken waren, of wandplaat,
een horizontale balk om de wandpalen aan de bovenzijde bij de dakconstruc
tie te verzekeren (afb. 87). Op min of meer regelmatige afstand van elkaar
bevinden zich vier rechthoekige gaten, van 4,5-6 x 3 cm. Twee daarvan liggen
in een rechthoekige uitsparing dwars over de balk. De gaten lijken onder een
hoek van ca. 45 graden ten opzichte van de brede zijden te lopen en niet lood
recht door de balk heen. Dit kan echter een postdepositionele vervorming zijn
aangezien ook de balk niet (meer) rechthoekig is. Op beide smalle zijden zijn
bijlsporen van het kantrechten te zien. Het hout is in goede staat. Dergelijke
balken zijn gevonden in Londen 145 en Midden-Delfland .146 Er zijn ook balken
met een dergelijke functie in Valkenburg147 gevonden. Deze zijn echter breder
en dikker en hebben rechthoekige uitsparingen in plaats van doorlopende
gaten. In dezelfde laag zijn twijgen van wilg en hazelaar gevonden , 148 waarvan
het bij gebrek aan snijsporen niet duidelijk is of ze afkomstig zijn van vlecht
werk.
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4

Afb. 86.Alphen aan den Rijn, Het Eiland 1998. Houten balken en een aan twee zijden aan
gepunt stuk hout. Schaal 1 : 1 0 . Tek. E.J. Ponten.

2.

(Niet afgebeeld). ALP.1998.011.8124. Fragmenten van een tweede constructiebalk van elzenhout lagen gedeeltelijk in het profiel en gedeeltelijk onder het
nog te bespreken ‘luik’ (nr. 4). H et vrijliggende deel (95 x 9 x 1,5 cm) is
gelicht. Hierin bevonden zich twee rechthoekige gaten van ca. 5 x 3 cm. Op
grond van de onder het luik aangetroffen fragmenten moet de balk nog zeker
80 cm langer zijn geweest en over in totaal minstens vier pingaten hebben
beschikt.

3.

(Afb. 8 6 , 3). ALP.1998.011.8096.2. Een eiken rondhout met aan één uit
einde drie gelijkvormige, op elkaar staande blokken, die in totaal 18 cm hoog
zijn. De lengte van het aan een uiteinde afgebroken voorwerp is 82 cm, de
diameter van de stam is tot een ovaal vervormd en bedraagt 5 tot 9 cm. Elk
blok is rondom tot een zeshoek gesneden en in de lengterichting van de stam
conisch gesneden tot een punt die overgaat in de brede zeshoekige onderkant
van het volgende blok. H et breedste deel van het laatste blok vormt het
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uiteinde van het voorwerp. Op deze blokken zijn duidelijke snijsporen aanwezig. De
rest van het rondhout is onbewerkt en heeft nog bast en schors. H et tweede uiteinde
is weggerot en afgebroken. H et voorwerp is gemaakt van een jonge eikenstam met
het spinthout er nog aan, waarschijnlijk een dunne lokaal gegroeide stam. Het hout
was in betrekkelijk goede staat. Het stuk schijnt een unicum te zijnen de functie blijft
voorlopig onduidelijk.

a

• .□ \V .W = 0

□

□

Ajb.87. Voorstel tot reconstructie van de opbouw van een vlechtwand van een houten barak. Tek.
E.J. Ponten. 1: wandplaat. 2: dwarslatten. 3: staander. 4:funderingsbalk. 5: tenen van met leem
beklede vlechtwand. a-c: horizontale doorsneden door de vlechtwand (a-b) en de funderingsbalk.

4.

(Afb. 8 8 ). ALP. 1998.011.8109. Een luik of deel van een deur (> 90 x 70 x >
1,5 cm), gemaakt van es en eik. Aan weerszijden bevindt zich een lijst met een
breedte van 16 cm. Op een van deze lijsten zijn de resten van een ijzeren beslag
o f slot te zien. De bovenkant van het raamwerk wordt gevormd door een regel
van 10 cm die over de gehele breedte inclusief de lijsten doorloopt. Het
middenpaneel bestaat uit 4 tot 6 planken die evenwijdig lopen met de regel.
H et middenpaneel ligt iets verdiept ten opzichte van het raamwerk. De paneelplanken zijn volgens waarnemingen tijdens het tekenen en de mislukte
restauratie, in een groef van de lijsten geplaatst. O ok de planken lijken op een
dergelijke wijze met elkaar verbonden geweest te zijn. De hoekverbindingen
tussen de lijsten en de regel waren voor een groot deel weggerot, maar de
planken zijn hier waarschijnlijk aan elkaar gezet geweest m et behulp van
deuvels. De regel, de lijsten en meeste planken zijn van essenhout. Een uit-
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A ß . 88.Alphen aan den R ijn, Het Eiland 1998. Schets van een houten deurtje of luik.
Schaal 1 : 10. Tek. E.J. Ponten. 1: resten van een ijzeren slot. 2: fragmenten van de onder
het luik gelegen constructiebalk nr. 2.

A ß . 89.Alphen aan den Rijn, Het Eiland 1998. Elzen bodem en enkele duigen van zilverspar van een emmertje. Schaal 1 : 3 . Tek. R . P. Reijnen.
—►

nr™

177

zondering vormen de eerste of eerste twee planken direct onder de regel, die
van eikenhout zijn. H et is gezien de vrij lichte constructie geen zware
buitendeur geweest, maar meer een binnendeur of deur van een kast o f deel
van een grote kist. H et hout was in zeer slechte staat O ok hier gaat het waar
schijnlijk om een uniek stuk. Mogelijk is er in het castellum Valkenburg bij de
eerste opgravingen (1941-1943) een dergelijk deurtje gevonden, maar hiervan
is de documentatie momenteel niet toegankelijk .149
5.

(Afb. 89). ALP. 1998.011.8110-8111. Resten van een emmer die half uit het
oostelijke profiel van werkput 11 stak. H et hout van drie van de duigen (2-5)
kon worden gedetermineerd als zilverspar (Abies alba), dat van de bodem (1) als
elzenhout. De bovenkant van de duigen vertoont geen groef aan de binnenzijde
waarin een deksel bevestigd geweest zou kunnen zijn. Dit sluit een functie als
ton uit. De bodem m et een diameter van 28,5 cm (oorspronkelijk 1 Romeinse
voet?) bestaat uit twee delen die aan elkaar waren gezet met kleine houten
pinnen (6-7). H et ligt voor de hand dat de bodem en duigen bijeen behoren,
maar dit is niet werkelijk te bewijzen.

6.

(Afb. 8 6 , 4). ALP. 1998.012.966. Een kort stuk elzenstam met aan beide uit
einden een punt, die duidelijk is aangekapt. De totale lengte is 30 cm, de dia
meter ca. 7-12 cm. De stam had dus een ovale doorsnede. H et ene uiteinde is
tot een 15 cm lange dunne punt bewerkt, het andere heeft een kortere en
stompe punt van 9 cm. Op het niet-bewerkte middenstuk is nog bast aan
wezig. Gebruikssporen waren niet te zien. De functie van dit voorwerp is voor
lopig onbekend.

6.3.7 Samenvatting

Het uit de in 1998 in Alphen aan den Rijn verrichte opgravingen afkomstige hout
stamt - met uitzondering van dat van een middeleeuwse tonput op H et Eiland - uit
de eerste drie eeuwen na Chr. en bestond voornamelijk uit palen en constructiehout
van barakken. Veel van het constructiehout uit werkput 11 en werkput 14 vertoonde
sporen van verbranding. In werkput 14 mogen deze sporen in verband worden
gebracht met de gewelddadige vernietiging van het fort in o f kort na het midden van
de 3de eeuw. In werkput 11 mag men denken aan een brand in de tweede helft van
de 2 de eeuw o f in de decennia die daaraan zijn voorafgegaan.
Er is vooral gebruik gemaakt van lokaal hout: els, es, eik, iep, wilg en een enkele
esdoorn en populier. Voor zwaarder constructiehout is zilverspar uit Duitsland gehaald.Van hetzelfde hout zijn de duigen van een emmer vervaardigd. Er zijn geen aan
wijzingen dat eik is geïmporteerd.
Het lokale hout was vooral afkomstig uit de broekbossen op de veengebieden achter
de oeverwallen en, in mindere mate, uit de ooibossen op de hogere oeverwallen.
Het eikenhout was wegens het lage aantal ringen, vervormde jaarringpatronen en
de slechte conservering ongeschikt voor dendrochronologisch onderzoek.
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6 .4 Zaden (K. Hanninen)

6.4. 1 Inleiding

Er zijn dertien monsters genomen voor een inventariserend onderzoek van planten
resten. Acht hiervan zijn afkomstig uit Romeinse context, vijf uit middeleeuwse
sporen, namelijk uit de tonput in werkput 10 en een sloot in werkput 14. Van de
grondmonsters is telkens 1 liter gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0 , 5 mm
en vervolgens met het blote oog bekeken. Een klein gedeelte van de residu’s is ver
volgens onder een opvallend-lichtmicroscoop onderzocht onder een vergroting van
maximaal 40 x om ook de kleine zaden te achterhalen.
De inventarisatie heeft duidelijk gemaakt dat een aantal monsters met materiaal uit
de Romeinse tijd een nadere analyse verdient, hetzij vanwege de erin aangetroffen
cultuurgewassen , 150 hetzij ter bestudering van de plaatselijke vegetatie.15' H et monster
uit de middeleeuwse sloot is rijk aan plantenresten en biedt goede mogelijkheden
voor de bestudering van de vegetatie in een van de vroegste fasen van het middel
eeuwse dorp Alphen aan den R ijn .152
Op basis van de voorlopige gegevens zijn twee monsters voor een nadere analyse
geselecteerd. Beide monsters bevatten onverkoold materiaal, waaronder cultuur
gewassen (graan en mispel). Vondstnummer a l p . 1998.14.9023 is afkomstig uit een
grote kuil (ca. 2 x 2 x 2 m). Deze bevat nauwelijks vondsten, maar kon worden ge
dateerd in de eerste decennia van de 2de eeuw (par. 4.4.7.5). O nderin de kuil is kwel
geconstateerd, waardoor hij waarschijnlijk ten tijde van gebruik met water gevuld
was. H et tweede monster, ALP. 1998.14.9026 is afkomstig uit een Romeinse waterput,
die niet precies kon worden gedateerd. Beide sporen lagen buiten het legerkamp.
6.4.2 Methode

Van beide monsters is 2 liter gezeefd over een set zeven m et als kleinste maaswijdte
0,25 mm. De verschillende fracties zijn onder een opvallend-lichtmicroscoop onder
zocht, met vergrotingen van 6-40 x.
6.4. 3 Resultaten
6.4.3.1 Inleiding

De resultaten van het onderzoek staan in tabel 20. De aangetroffen zaden zijn
mgedeeld in graan, andere gebruiksplanten, akkeronkruiden, ruderale planten, natte
pionierplanten, kustplanten, water- en oeverplanten, planten van bossen en struwelen
en niet in te delen planten. De indeling is gemaakt op basis van Van der Meijden e.a.
1983. Hierbij wordt uitgegaan van hedendaagse vegetaties. H et gebruik van deze
indeling dient met enige voorzichtigheid te geschieden, omdat m et name bij het
voorkomen van akkeronkruiden veranderingen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld
door het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De zaden die niet tot op
soort gedetermineerd konden worden staan in de groep van niet in te delen planten.
Omdat de monsters wat betreft datering en context vergelijkbaar zijn worden de
resultaten samen besproken.
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6.4.3.2

Gebruiksplanten

In de monsters zijn relatief weinig gebruiksplanten aangetroffen. De belangrijkste
soort is emmertarwe (Triticum dicoccon). Hiervan zijn zowel korrels als kafresten gevon
den, waarbij de laatstgenoemde duidelijk in de meerderheid zijn. Daarnaast is in beide
monsters spelttarwe (Triticum spelta) aanwezig. Deze soort is alleen op grond van het
kaf duidelijk van emmer te onderscheiden. De vormen en de maten van de korrels
overlappen grotendeels. Toch zijn in ALP.1998.014.9023 enkele tarwekorrels gevon
den die waarschijnlijk van spelt zijn.
Er bestaat bij de onverkoolde kafresten een duidelijk verschil in de verhouding tussen
de beide soorten in beide monsters (tabel 19): in ALP.1998.014.9023 is spelt belangrijker, in ALP.014.9026 emmer. Bij de verkoolde korrels is spelt belangrijker in
ALP. 1998.014.9023. Vondstnummer ALP. 1998.014.9026 bevat geen verkoolde graanresten.

emmer
spelt
tarwe

KUIL

WATERPUT

ALP.1998.014.9023

alp .1998.014.9026

aantal

percentage

aantal

percentage

12
76
72

7
48
45

51
24
94

30
14
56

160

totaal

169

Tabel 19.Alphen aan den Rijn, verhouding tussen de tarwesoorten in de onderzochte monsters
(bepaald aan hand van onverkoolde kafresten).

De enige andere graansoort die in dit materiaal is aangetroffen is een verkoolde
gerstkorrel (Hordeum vulgare) in ALP.1998.014.9023. In de waterput zijn enkele onver
koolde fragmenten van granen gevonden. H et kenmerkende celpatroon op de zaadhuid was echter niet meer zichtbaar, zodat ze niet verder gedetermineerd konden
worden.
Andere in deze monsters gevonden gebruiksplanten zijn vijg (Ficus carica), mispel
(Mespilus germanica), maanzaad (Papaver somniferum), selderij (Apium graveolens),
hazelnoot (Corylus avellana) en waarschijnlijk braam (Rubus cf fruticosus). De twee
laatstgenoemde soorten zijn waarschijnlijk in de omgeving verzameld, selderij kan zijn
verzameld, maar kan ook in tuinen zijn gekweekt. De vijg groeit in het Middellandsezeegebied en zal waarschijnlijk in gedroogde vorm zijn aangevoerd. Zaden van deze vrucht
worden regelmatig in kleine aantallen in Romeinse context gevonden .153 Mispel is
niet eerder in Romeinse context gevonden in Nederland. In Engeland is hij wel aan
getroffen.154 Ook deze soort is door de Romeinen in deze streken geïntroduceerd.
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Aangezien hij in dit klimaat goed groeit, kan het hier gaan om de vrucht van een
lokaal gegroeide boom. H et zaad kan echter ook afkomstig zijn van geïmporteerde
(ingemaakte) vruchten.
6.4.3.3 Wilde planten

H et lage aantal zaden van akkeronkruiden ten opzichte van kaf en graankorrels en het
ontbreken van strootjes, stengels en dergelijke doen vermoeden dat we hier te maken
hebben met dorsafval. O f het graan van lokale herkomst is, wordt uit de resultaten niet
echt duidelijk. De korrels van bedekte graansoorten zoals emmer en spelt werden nog
met kaf omgeven vervoerd. Pas vlak voor de consumptie dorste m en de korrels op
een zodanige manier dat ook het omhullende kaf werd verwijderd. Een voordeel van
deze handelwijze is dat de graankorrels tijdens opslag en transport beter beschermd
waren tegen schimmels en vraat. Dat we hier in Alphen kaf vinden, wil dan ook niet
zeggen dat het graan van lokale herkomst is. Akkeronkruiden kunnen wel informatie
verschaffen over de bodemgesteldheid van de akkers. Van de gevonden zaden van
wilde planten is een deel afkomstig van akkeronkruiden. Waarschijnlijk zijn deze
samen met de resten van het graan in de sporen terechtgekomen. Enkele soorten,
zoals bolderik (Agrostemma githago), guichelheil (Anagallis arvensis), korrelganzevoet
(Chenopodium polyspermum) en grote klaproos (Papaver rhoeas) hebben hun standplaats
op zandige gronden. De twee eerstgenoemde soorten hebben heden ten dage als
mogelijke standplaats de duinen (Van der Meijden 1996). O f het graan daarvandaan
komt, mag worden betwijfeld. De beide soorten onkruid kunnen ook op zandige
oeverwallen hebben gestaan.
De overige groepen wilde planten zullen in de nabijheid van de kuil en de water
put hebben gegroeid. Zo zullen de ruderale planten afkomstig zijn van braak liggend
terrein. Opvallend is het veelvuldig voorkomen van natte pionierplanten en van
water- en oeverplanten. Kennelijk was de naaste omgeving van beide sporen nogal
drassig.
O ok zijn twee soorten kustplanten gevonden: selderij en mogelijk zeeaster (cf. Aster
tripodium). De eerstgenoemde wordt vanaf de Romeinse tijd ook buiten het kust
gebied gevonden 155 en kan als keukenkruid zijn gebruikt. Aangezien deze inheemse
soort bestanddeel was van de veel gebruikte vissaus garum , 156 is het mogelijk dat deze
soort werd verbouwd. H et voorkomen van zeeaster kan duiden op contacten m et het
kustgebied.
6.4.3.4 De inventarisatie

De inventarisatie heeft het niet alleen mogelijk gemaakt de meest interessante m on
sters uit het verzamelde materiaal te kiezen, maar heeft ook enkele soorten aange
toond die in de geanalyseerde monsters ontbreken en kennelijk in Romeins Alphen
thuishoren: mogelijk lijnzaad (cf. Linum usitatissimum) en mogelijk ook haver (cf. Avena
spec.)N\an de laatstgenoemde zijn alleen korrels gevonden. H et is dus niet mogelijk om
uit te maken of het hier de gecultiveerde haver (Avena sativa) betreft of het akkeronkruid oot (Avena fatua), aangezien het onderscheid tussen deze twee soorten alleen op
grond van het kaf kan worden gemaakt.
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6.4.4. Samenvatting

Beide monsters bevatten de tarwesoorten emmer en spelt. Beide zijn bedekte graan
soorten. Dit houdt in dat ze waarschijnlijk pas vlak voor de consumptie van hun kaf
zijn ontdaan. Aangezien hier voornamelijk kafresten zijn gevonden, is het waarschijn
lijk dat het om dorsafval gaat wat al dan niet met opzet in de sporen terecht is ge
komen. Van spelt is bekend dat het hier niet door de inheemse bevolking werd ver
bouw d .157 Wel wordt het regelmatig in de buurt van Romeinse castella aangetroffen.
De spelt zal daarom van elders zijn aangevoerd. De gevonden akkeronkruiden wijzen
op een herkomst van zandgronden. De emmertarwe zelf kan ter plekke zijn ver
bouwd of van de lokale bevolking zijn betrokken.
Zowel emmer als spelt zijn bekende gewassen uit de Romeinse tijd, al hadden de
Rom einen wel voorkeur voor spelttarwe. Van de overige gebruiksplanten zullen
hazelnoot en braam in het wild zijn verzameld. Selderij kan in het kustgebied zijn
verzameld, maar kan ook in tuinen zijn verbouwd. Dit laatste geldt ook voor maan
zaad. Vijg en mispel zijn waarschijnlijk uit zuidelijker streken geïmporteerd.
Bij het onderzoek zijn een aantal graansoorten en enkele bijzondere vondsten
opgemerkt. Aan graan werden aangetroffen emmertarwe (Triticum dicoccum), gerst
(Hordeum vulgare) en mogelijk ook haver (Avena spec.). Van de laatstgenoemde zijn
alleen korrels gevonden. H et is dus niet mogelijk om uit te maken o f het hier de
gecultiveerde haver (Avena sativa) of het akkeronkruid oot (Avena fatua) betreft, aan
gezien dit onderscheid alleen op grond van het kaf kan worden gemaakt. Naast graan
is mogelijk ook lijnzaad (cf. Linum usitatissimum) aangetroffen.
De in de zuidelijke wand van werkput 14 aangesneden waterput heeft enkele bij
zondere vondsten opgeleverd: pitten van de vijg (Ficus carica) en van de mispel
(Mespilus germanica). De eerstgenoemde wordt regelmatig in kleine aantallen in
Romeinse context in Nederland gevonden .158 Waarschijnlijk zijn de pitten afkomstig
van in gedroogde vorm uit het Middellandse-Zeegebied aangevoerde vijgen. Mispel
was tot nu toe niet bekend uit Romeinse vondstcomplexen in Nederland, maar kwam
voor in Britannia .159 De vrucht is door de Rom einen in onze streken geïntroduceerd.
De boom groeit goed in dit klimaat. Er bestaat dus geen zekerheid of de pitten
afkomstig zijn van lokale o f van geïmporteerde vruchten. In het laatste geval moeten
de mispel gedroogd o f ingemaakt zijn geweest.
Selderij (Apium graveolens), hazelnoten (Corylus avellana) en bramen (Rubus avellana)
zijn in de Romeinse tijd in Alphen gegeten en kunnen in de omgeving van het fort
zijn verzameld of gekweekt.
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Tabel 20 Alphen aan den Rijn, resultaten van de analyse160

context

014
09023

014
09026

KUIL

WATERPUT

GRAAN VERKOOLD

Cerealia
Cerealia kaf
Hordeum vulgare
Triticum dicoccon
Triticum cf. spelta
Triticum spelta gib
Triticum cf. spelta gib
Triticum spec.
Triticum spec, gib
Triticum spec, internodium

32

graan
graan kaf
gerst
emmer
spelt
spelt halve aarbasis
spelt? halve aarbasis
tarwe
tarwe halve aarbasis
tarwe internodium

1
1

18
7
12
6

2

4
1

GRAAN ONVERKOOLD

Cerealia
Triticum dicoccon gib
Triticum dicoccon spf
Triticum spelta gib
Triticum spelta spf
Triticum cf. spelta spf
Triticum spec, gib

12

11
15
18

56
10

11
1

72

94

graan
emmer halve aarbasis
emmer aarbasis
spelt halve aarbasis
spelt aarbasis
spelt? aarbasis
tarwe halve aarbasis

ANDERE GEBRUIKSPLANTEN

Apium graveolens
Corylus avellana
Ficus carica
Mespilus germanica
Papaver somniferum
Rubus cf.fruticosus

selderij
hazelnoot
vlJg
mispel
maanzaad
braam?

2
1

1

2

1
1

2
2
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AKKERONKRUIDEN

Agrostemma githago
Anagallis arvensis
Chenopodium polyspermum
Papaver rhoeas
Polygonum persicaria
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Stellaria media
Urtica mens

10
1
1

2

3
3
2
1

144
55

bolderik
guichelheil
korrelganzevoet
grote klaproos
perzikkruid
zwarte nachtschade
(akker) melkdistel
gekroesde melkdistel
vogelmuur
kleine brandnetel

RUDERALE PLANTEN

Arctium spec.
Atriplex patula/prostrata
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium murale
Coronopus squamatus
Plantago major
Poa annua
Polygonum aviculare
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium/persicaria
Sisymbrium officinale

34
48

1
4
1

4
2
2
7
10
2
112

10
2
1

7
3

klit
uitstaande/spiesmelde
herderstasje
melganzevoet
stipp elganzevo et
muurganzevoet
grove varkenskers
grote weegbree
straatgras
varkensgras
beklierde duizendknoop
beklierde duizendknoop/
perzikkruid
gewone raket

NATTE PIONIERPLANTEN

Alopecurus spec.
Bidens cernua
Bidens spec.
Juncus bufonius
Polygonum hydropiper
Polygonum minus
Potentilla anserina
Ranunculus acris/repens
Ranunculus sceleratus

184

5
2

18

4

1
1
17
169
1
5

40

34

44
13

vossestaart
knikkend tandzaad
tandzaad
greppelrus
waterpeper
kleine duizendknoop
zilverschoon
scherpe/kruipende
boterbloem
blaartrekkende boterbloem

R u m ex maritimus
R u m e x palustris /maritimus

2

Scirpus sylvaticus

1

1

goudzunng
m oeras-/goudzuring
bosbies

.
.

selderij
zeeaster?

K U ST P L A N T E N

A pium graveolens
cf. Aster tripodium

2
1

W A TER - EN OEVERPLA N TEN

Alism a gramineum/lanceolatum
Alism a plantago-aquatica

16

Alism a spec.
Callitriche spec.
Caltha palustris
D amasonium alisma
Eleocharis palustris

4
1
24

Epilobium hirsutum

Hippuris vulgaris

2
1

Lemna spec.
Lycopus europaeus

1

Lythrum salicaria
Oenanthe aquatica
Ranunculus subsp. batrachium
Scirpus maritimus

15
2
4

Scutellaria galericulata
Stachys palustris
Veronica becca-bunga

smalle/slanke waterweegbree
grote waterweegbree
waterweegbree
sterrekroos
dotterbloem

2
4
2

Glyceria fluitans
Glyceria maxima

1
4
3
10

3
3
4
1
1

waterbies
harig wilgeroosje
mannagras
liesgras
lidsteng
eendekroos
wolfspoot
grote kattestaart
watertorkruid

1
2
8

heen
blauw glidkruid
moerasandoorn
beekpunge

1
1
31

els
els?
kleefkruid
grote brandnetel

P L A N T E N VAN B O SSE N E N ST R U W EL EN

A lnus spec.

29

f.A ln u s spec.
Galium cf. aparine
Urtica dioica

9
12
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NIET IN TE DELEN PLANTEN

Agrostis spec.
Carduus / Cirsium
Carex spec.
Caryophyllaceae
Compositae

1
11
17
1
2

Galium spec.

13

Gramineae
Juncus ejfusus
Juncus spec.
Lamiaceae
Myosotis spec.
Poa spec.
R u m ex spec.
Senecio spec.
Trifolium spec, kelkblad
Umbelliferae
indet. M

1
1
7
83
2
2
2
2

1
5
1
1
13
3
4

6
69

1

a m o rfV

186

struisgras
distel/vederdistel
zegge
anjerfamilie
composietenfamilie
walstro
grassen
pitrus-type
rus
vlinderbloemige
vergeetmenietj e
beemdgras
zuring
kruiskruid
klaver kelkblad
schermbloemigen
niet determineerbaar
amorfV

7. SAMENVATTING
In 1998 is in opdracht van de gemeente Alphen aan den R ijn in het kader van de
vernieuwing van het Stadshart een verkennend oudheidkundig onderzoek uitgevoerd
door een groep archeologen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. H et onder
zoek richtte zich vooral op de sporen van het Romeinse fort dat daar sinds de 17de
eeuw mag worden vermoed en dat kan worden geïdentificeerd als de op de Tabula
Peutingeriana m et Albanianis aangeduide plaats. H et militaire karakter van de vind
plaats bleek uit talrijke stempels op Romeinse dakpannen en andere bakstenen, onder
meer van de Cohors VI Breucorum, een afdeling infanterie die oorspronkelijk was
gerecruteerd uit het volk van de Breuci. De werkzaamheden hebben voor het eerst
inzicht verschaft in de structuur van de Romeinse nederzetting.
Langs het Omloopkanaal en in de Castellumstraat is een aantal grachten aangetrof
fen, waardoor duidelijk wordt dat ten noorden van de Castellumstraat een Romeins
fort moet hebben gelegen van meer dan 1 ha groot. Er zijn minstens vier grachten
gezien (afb. 12, 1-4). De oudste bevatte vondsten uit het midden van de 1ste eeuw,
o.a. een denarius van Caligula; de vierde, uit het midden van de 2de eeuw, is bij een
overstroming gedeeltelijk opgeruimd door de rivier, die kennelijk door de oeverwal
is gebroken en het castellum van de landzijde heeft bedreigd. N a deze overstroming
is het terrein opgehoogd voor de bouw van een groot stenen gebouw, waarvan de
uitgebroken muren zijn gevonden ten noorden van de St. Jorisstraat. H et vermoeden
dat het hier gaat om het hoofdkwartier, de principia, van het jongste fort kan alleen
door een voortzetting van het onderzoek worden bewezen. Twee paalkuilen aan de
binnenzijde van de oudste gracht (afb. 12, 5) kunnen zeer wel de resten van een
houten verdedigingstoren zijn die deel heeft uitgemaakt van de vestingwal van het
eerste castellum.
Een reeds in 1959 ontdekt stenen gebouw (afb. 12, 10) naast de Adventskerk is
opnieuw bestudeerd. Dit kan nu met zekerheid worden beschouwd als een badgebouw dat rond het jaar 200 is gebouwd. De jongste opgraving wierp ook nieuw licht
op de middeleeuwse geschiedenis van Alphen door de ontdekking van de muur van
het kerkhof en een reeks van tufstenen grafkisten. De m uur was gebouwd van kloos
term oppen en lag over een aantal van de graven. De begraafplaats was gedeeltelijk
aangelegd op de plaats van een oudere gedempte sloot. Hieruit kwam een vroeg
middeleeuws muntsieraad met een sterk gestileerde en gebarbariseerde kop (afb. 35).
De belangrijkste vondst is ongetwijfeld een fragment van een bouwinscriptie (afb.
59-60) dat te voorschijn is gekomen tijdens de rioleringswerkzaamheden in de
Castellumstraat, vlak bij de kruising met de Julianastraat. Hieruit valt op te maken dat
keizer L. Septimius Severus Pius Pertinax (193-211) een o f meer poorten van het fort
heeft gebouwd of hersteld. De inscriptie van Lotharingse kalksteen lag te midden van
talrijke uitzonderlijk grote blokken tufsteen, die gedeeltelijk waren voorzien van pro
fielen, gaten voor krammen, o f van wolfs- en stelgaten. In een bij het badgebouw
gevonden blok was zelfs een ondiepe rondboognis aangebracht. Deze stenen moeten
afkomstig zijn van een groot monumentaal gebouw, mogelijk de in de tekst genoem
de poort. Daarop wijzen ook de in het profiel aangetroffen zware heipalen. Het zou
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bij dit gebouw kunnen gaan om de rechterzijpoort van de vesting, de porta principalis dextra.
Van de inscriptie waren nog delen van vijf regels aanwezig, die waarschijnlijk mogen
worden aangevuld m et drie letters van de onderste twee regels op een fragment van
een tweede plaat. Kennelijk was de tekst over twee of meer stenen platen verdeeld.
Deze laat zich niet met zekerheid reconstrueren, maar kan tenzij m en uit wil gaan
van een uitvoeriger keizertitulatuur ongeveer de volgende inhoud hebben gehad:
[Imp.caes.L.Sept.Severus p]ius.Pe[rtinax augustus]
[pont.max.tr.pot...] !p p pe[r milites leg I min.p.f.]
[Antoninianae coh] III Pr[aetoria — ]
[-— murum cum] porta[ vetust]a[te collap]
[sum a solo rest. curajnte [Venidjio [Rufo leg. pr.pr.]

d.w.z. Keizer L. Septimius Severus Pius Pertinax, Augustus, opperpriester, bekleed met
de bevoegdheden van een volkstribuun etc., vader des vaderlands heeft met hulp van
gedetacheerde soldaten van het Eerste Legioen, het Minervische, het trouwe en
loyale, voor de Tweede o f Derde Stafcompagnie van de [— ] de door ouderdom
vervallen vestingmuur met de daarbij behorende poort van de grond af herbouwd
onder het gouverneurschap van [— ].
De steen past in een reeks Severische bouwinscripties die in de 16de eeuw zijn
ontdekt inW est-Nederland en mogelijk grotendeels afkomstig zijn uit R oom burg bij
Leiden. Ze lijken te wijzen op een verbetering van de grensforten na de over
winning van Septimius Severus op diens rivaal Clodius Albinus in 197 na Chr.
Het in 1998 verrichte onderzoek heeft de eerste hoofdlijnen van de Romeinse
nederzetting Albaniana leren kennen en aangetoond dat bij een opgraving van het ten
noorden van de Castellumstraat gelegen Romeinse fort tal van unieke zaken zijn te
verwachten, zoals de resten van houten barakken die door de vochtige bodem
gesteldheid uitzonderlijk goed zijn bewaard gebleven en aan de vindplaats een inter
nationale betekenis geven.
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8 . AANBEVELINGEN

H et in 1998 uitgevoerde archeologische bodemonderzoek heeft de hoofdlijnen leren
kennen van de Romeinse nederzetting Albaniana en inzicht verschaft in de kwaliteit
van het bodemarchief in het gebied van het Stadshart dat wordt omsloten door het
Omleidingskanaal en de Oude Rijn. Op grond hiervan is voor toekomstig onderzoek
een aantal aanbevelingen te doen die gedeeltelijk ook reeds zijn verwerkt in de door
de Alphense project-archeoloog R.S. Kok samengestelde archeologische inventarisa
tie van de gemeente. H et is duidelijk dat de nieuwe inzichten doorwerken in de
beoordeling van het geheel van sporen uit het Romeinse verleden van Alphen.
Vandaar dat deze aanbevelingen zich niet beperken tot het in 1998 opgegraven gebied,
maar proberen de uitgangspunten te formuleren voor een verder archeologisch beleid
in Alphen aan den Rijn. Daarbij is zowel gebruik gemaakt van de resultaten van de
opgravingen als van de gegevens van de inventarisatie.
1.

H et Eiland. Buiten de zone met de grachten van het fort en de verspoelde
houtresten schijnt een groot gedeelte hiervan archeologisch gezien weinig
betekenis te hebben, omdat het of in het recente verleden min of meer is
opgegraven o f in vorige eeuwen is afgegraven. Dit geldt m et name voor de
plaats van het postkantoor, het stadskantoor en de a b n - a m r o . Hier zou tijdens
het ontgraven van de bouwput voor de parkeergarage een vlak aangelegd
moeten op ca. 0,50 m - N A P om de zekerheid te hebben dat geen archeo
logische sporen ongedocumenteerd verdwijnen.

Twee andere delen van het eiland behoeven uitvoerig archeologisch onderzoek:
AJb. 90, a. De noordwestelijke hoek van het terrein tegen het Omleidingskanaal,

waar de grachten van het castellum worden verwacht en mogelijk ook de hoek van
dit fort, en het zuidelijke gedeelte langs de St. Jorisstraat waar naar verwachting meer
van het archeologische lagenpakket bewaard is gebleven. Dit gebied zou in zuidelijke
richting kunnen worden uitgebreid met de smalle strook ajb. 90, e, wegens het daar
naast aangetroffen Romeinse drijfhout (luik, emmer, constructiehout!).
Ajb. 90 b-d. H et centrale punt in de gehele problematiek is geconcentreerd om de

St. Jorisstraat en het gedeelte van de Julianastraat ten noorden van de Castellumstraat.
Hier zijn op een aantal plaatsen goed geconserveerde resten van houten gebouwen
uit de Romeinse tijd aangetroffen die de essentie vormen van de hoge betekenis die
men vanuit nationaal en internationaal gezichtspunt aan het Alphense castellum mag
toekennen. Bovendien is in deze zone in de Castellumstraat de zuidelijke poort van
het stenen castellum uit de tijd rond het jaar 2 0 0 aangesneden en mag worden ver
wacht dat hier bij zorgvuldig onderzoek nog verdere fragmenten van de bouwinscriptie van Septimius Severus te voorschijn zullen komen.
Dit kerngebied, gelegen aan weerszijden van de St. Jorisstraat en begrensd door de
Castellumstraat en de Julianastraat, vereist een zeer nauwkeurig onderzoek. Dit zou in
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Afb. 90. Alphen aan den Rijn 1998. Overzicht van de in 1998 gevonden sporen, de ver
moedelijke ligging van het castellum en de in de komende jaren op te graven delen van het
stadshart. Schaal 1 : 1.500. Tek. F.A.Q.M. Vermeer.
a: noordwestelijke hoek van het castellum? b:Julianastraat met de noordelijke poort?
c: St.Jorisstraat, het centrale deel van het fort met resten van goed geconserveerde gebouwen,
d: Castellumstraat, de zuidelijke verdedigingswerken, poort met bouwinscriptie.
e: Omleidingskanaal met verspoeld hout.f: Rijnoever met houten kaden, mogelijk schepen
en veel vondsten.
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/

de Julianastraat voor de rioleringswerkzaamheden moeten plaatsvinden en, waar
mogelijk, zich over de gehele breedte van de weg moeten uitstrekken. Bij de afbraak
van de bestaande bebouwing in verband met de bouw van de parkeergarage zou erop
moeten worden toegezien dat sloopwerkzaamheden zich beperken tot maximaal 50
cm onder het huidige loopniveau.
2.

H et gebied ten zuiden van de Adventskerk is voor grote delen opgegraven en
lijkt over het algemeen in archeologisch opzicht daardoorminder interessant
te zijn. Hier mogen sporen worden verwacht van de burgerlijke nederzetting
(vicus) buiten het fort. Opgravingen e n /o f uitvoerige waarnemingen zouden
in de planning van bouwwerkzaamheden moeten worden op genomen, voor
zover het nog niet opgegraven terrein betreft.

3.

Ajb. 90,f. De zone tussen de Julianastraat en de Oude R ijn biedt op vele plaat

sen de mogelijkheid om Romeinse oeverversterkingen te onderzoek en een
schat aan mobiele vondsten en organisch materiaal te bergen. Bovendien moet
hier rekening worden gehouden met de kans dat er resten van schepen zullen
worden aangetroffen die een speciale behandeling vereisen. H et onderzoek van
dergelijke resten is zeer tijdrovend en kostbaar.
4.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek wordt gevormd door de recon
structie van het landschap in de Romeinse tijd en de verschuiving van de
bedding van de Oude R ijn in de loop van de tijd. Ondersteuning vanuit de
fysische geografie is hiervoor dringend noodzakelijk en ook reeds van het
eerste begin in de planning van het onderzoek op genomen. Veel van de hierbij
gestelde vragen zullen binnen de te verwachten opgravingen moeten worden
opgelost. H et lijkt echter dienstig de problematiek van de veranderingen van
de loop van de rivier in een breder verband te bezien en de mogelijkheden te
onderzoeken om te komen tot een boorprogramma dat zich uitstrekt (ver)
buiten de grenzen van het Masterplan.

5.

Gezien de gunstige bodemgesteldheid biedt een voortzetting van de op
gravingen uitstekende vooruitzichten m et betrekking tot botanisch en
zoölogisch onderzoek.
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VERKLARENDE W OORD EN LIJST

aedes

tempel, vaandelheiligdom in het hoofdkwartier van een
Romeinse legerplaats.

ala

afdeling ruiters van de hulptroepen, ter sterkte van 500 of
1 0 0 0 man.

ansa

oor, driehoekig uitsteeksel aan een (houten o f metalen) plaat
met inscriptie om deze aan een wand vast te spijkeren. De
vorm hiervan wordt vaak in inscripties van steen geïmiteerd.

auxilia

hulptroepen, over het algemeen gerecruteerd uit de z.g.
randvolkeren, waaraan meestal ook de naam van deze
afdelingen wordt ontleend. De auxilia kennen zowel
infanterie- als calvalerie-afdelingen (cohortes en alae). De
soldaten bezaten meestal geen Romeins burgerrecht.

canabae

kampdorp, nederzetting bij een legioensvesting ter ver
zorging van de daar gelegerde troepen.

castellum

klein Romeins fort van 1-3,5 ha, meestal rechthoekig van
vorm en bezet door een afdeling van de hulptroepen.

castra

groot versterkt Romeins kamp van ca. 20 ha o f meer, de
basis van een of meer legioenen.

cohors

afdeling infanterie. De legioenen waren verdeeld in 10
cohortes van elk 6 centuriae. Bij de hulptroepen bestonden
zelfstandige cohortes die 500 o f 1000 man sterk konden zijn
en werden aangeduid als cohortes quingenariae o f milliariae.
Soms waren deze versterkt met een afdeling ruiters. Dan
spreekt men van een cohors equitata.

Germania

het grensgebied van het Romeinse rijk aan de linkerzijde
van de R ijn was verdeeld fn twee provincies N ederGermanië of Germania Inferior en Boven-Germanië of
Germania Superior. De scheiding lag bij de Vinxtbach ten
zuiden van Sinzig.

hypocaustum

Romeins verwarmingssysteem waarbij hete lucht onder een
zwevende vloer en door buizen in de wand wordt geleid.

imbrex

halfbolle dakpan ter afdekking van de naad tussen de randen
van de tegulae.
legioen, eenheid van ca. 5 000 soldaten (legionarii) met
Romeins burgerrecht.
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limes

de versterkte grens van het Rom einse rijk. H et woord
betekende oorspronkelijk scheidingsweg, militaire weg,
versterkte weg en heeft de betekenis van grens en vooral
grensdistrict gekregen.

mortarium

wrijfschaal, dikwandige kom gebruikt voor het fijnwrijven
van kruiden en het maken van sauzen.

porta

poort, een Romeins kamp beschikt over vier poorten, de
hoofdpoort, porta praetoria, de twee zijpoorten, portae
principales, en de achterpoort of porta decumana.

praetentura

de voorste helft van een Romeins kamp.

principia

hoofdkwartier.

retentura

het achter het hoofdkwartier gelegen gedeelte van een
Romeins kamp, vaak ook gebruikt voor de gehele achterste
helft van een fort.

suspensura

de door zuiltjes gedragen vloer van een hypocaustum.

tegula

platte dakpan met opstaande randen.

tegula mammata

rechthoekige plaat baksteen met op de hoeken vier poten.
Hiermee kon een spouwmuur worden gemaakt, die dezelfde
functie had als de tubuli van een hypocaust.

thermae

badgebouw, vaak direct rechts buiten een Romeins fort
gelegen, bij de porta principalis dextra.

tubulus

(verwarmings)buis, gebruikt bij de constructie van een
hypocaustum.

vexillatio

groep gedetacheerde soldaten o f vexillarii.

via praetoria

hoofdweg van een Romeins kamp, komt uit bij de hoofd
ingang van de vesting, de porta praetoria.

via principalis

hoofdweg van een Rom eins kamp, verbindt de twee
zijpoorten.

vicus

wijk van een stad, dorp en in het bijzonder gebruikt voor de
z.g. burgerlijke nederzettingen die buiten de castella zijn
ontstaan, waarin o.a. handelaren, ambachtslieden en soldatenfamilies onderdak vonden.

Voluntarii

vrijwilligers.
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AA NTEKENINGEN

26

Van R ijn 1999, 4. Vondstnr. ALP.0 0 7 .6 2 2 en

1
2
3
4
5
6

27

ALP. 1 9 9 8 .0 0 8 .6 6 7 + 6 7 6 (90 x 60 cm, onderkant

28

1,38 m - NAP) en ALP. 1 9 9 8 .0 0 8 .6 7 7 (1,10 x
1,00 m, onderkant 1,65 m - NAP).
Een steekproef (ALP.19 9 8 .0 0 8 .6 6 9 en 0 0 9 .6 9 6 :

646.

7
8
9
10

11
12
13

14

15
16

17
18

Kok 1999.
K ok 1999.
Haalebos 1977; D e W eerd 1988.
Kok 1999, 53.
Bogaers/H aalebos 1987, 42-50.
Vgl. Van Giffen 1940-44, afb. 43; Glasbergen
1972, 30-33.
Vgl.Van Giffen 1948-53, 99 v. en pl. 11 en 17 a.
Glasbergen 1948-53, 145-148, nr. 343-348;
Glasbergen/Van Lith 1977,18, nr. 104-109.
M attingly/Sydenham I (1984), 112, nr. 57;
determ inering: R.W . R eijnen.
D e laatste geconstateerde jaarring is gegroeid in
het jaar 41 na Chr. D e gekapte b o o m is minstens
200 jaar oud geweest en h et spinthout kan een
maximale dikte hebben gehad van ca. 35 jaar
ringen; vgl. Hollstein 1980, 33-35.
M et name geologische, bodemkundige, geom orfologische en geografische kaarten.
D e bovenloop van dit laatste riviertje is in de
13de eeuw gegraven.
D e kaart is d o o r extrapolatie van sonderingsgevens to t stand gekom en en geeft dus een
globaal overzicht van de diepten van het zand.
E en kopie w erd beschikbaar gesteld do o r E. van
der Most.
O p de bodem kaart zijn deze gronden aangeven
als poldervaag-, drechtvaag- en w aard- o f
w eideveengronden.
Vgl. par. 4.3.2.
D e num m ering van de w erkputten en de
vondsten sluit aan bij die van de eerdere op
gravingen welke door de a fd . PRA in A lphen
aan den R ijn zijn uitgevoerd.
H iervan is een m onster bewaard, ALP.1998.
006.534.
a l p . 1998.006.514. D e onderkant van h et puin
lag hier iets dieper dan op de overige plaatsen
en wel op ca. 0,20 m + NAP.

19
20

A LP.1998.006.518.
a l p .1 9 98.006.519.

21

Van R ijn 1999, 4: de hier geborgen monsters
van palen (ALP.1998.007.610) w aren van eiken
h o u t (1 x), es (1 ex.) en els (3 ex.). D e knoes
tige eikenpaal had een diam eter van 12 cm en
telde 50 jaarringen. H et patroon hiervan was
echter zeer vervorm d en daardoor ongeschikt
voor dendrochronologisch onderzoek. D e stamdiam eter van de overige palen lag tussen 4 en
5,5 cm.
Tussen de blokken van de poort: nr. 39 en 76
(Exercitus); er direct onder nr. 9 (Legio I
M inervia Ant.) en 59 (Exercitus); op een diepte
van 1 ,0 0 m - n a p o f dieper uit de mogelijke
vulling van een gracht: nr. 12 (Legio I M inervia
Ant.) en 50 (Exercitus).
Fitz 1977, 545-552.
Lörincz 1982,148; Kaiser 1996, 72.
In Zw am m erdam is de praetentura echter
korter dan de retentura.

22

23
24
25
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29
30
31
32
33

vijf dozen) van de vondsten hieruit is bewaard
en o ngedeterm ineerd in h e t B od em d ep o t
ondergebracht.
a lp .1 9 9 8 .0 1 0 .7 9 0 en 7 92.
Van R ijn 1999, 11.
Van R ijn 1999, 11.
Alle genoem de scherven beh o ren to t het
vondstnr. ALP.1 9 9 8 .0 1 0 .8 0 3 .
G etekend in het opgravingsvlak van 1,48 m
+ NAP.

34
35

a l p . 1 9 9 8 .0 0 3 .8 4 7 .

Vondstnrs. a lp .1 9 9 8 .0 1 0 .8 0 9 , 8 3 2 en 0 1 2 .8 9 9 ,

36

932.
A LP.1998.010.847.b: Lyonner waar, m et zand

bestrooid.
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49

a l p . 1 9 9 8 .0 0 9 .7 4 6 . a.

a l p . 1 9 9 8 .0 1 0 .8 5 1 . d. D e

hals is afzonderlijk
aangezet, wat over het algemeen niet gebruike
lijk is bij dit type. Verder w erden uit deze gracht
de vondstnrs. A LP.1998.009.730, 746, 7 4 8 , 758,
en 851 geborgen.
Vondstnrs. ALP.010.818, 0 1 0 .8 3 6 , 844, 852.
Zie par. 5 .7 .2 , nr. 20 en 95.
Haalebos 1 9 7 7 ,1 7 7 -1 7 8 .
Zie het in paragraaf 5 .3 .4 .2 besproken profiel
over gracht 2 in w erkput 9.
Vgl. K ok 1999, 85 (ROB ’70: Julianastraat 97,
Postkantoor).
Kok 1999, 84 (Beunder ’70: Julianastraat, riole
ring).
Zie paragraaf 3 .3 .2 .
Vgl. K ok 1999, 8 1 -8 2 , waar de litteratuur over
de discussie t.a.v. de functie en de datering van
dit gebouw is te vinden
Kok 1 999, 8 1 -8 2 .
R eg t 1 9 3 2 ,1 1 .
ALP. 1 9 9 8 .0 1 3 .1 0 8 8 en 1 143: scherven van
kogelpotten, Pingsdorf-, A ndenne- en Paffrathaardewerk, alsmede van vroeg Rijnlands steen
goed.

50

a lp .1 9 9 8 .0 1 4 .9 0 2 0 .

51

Foto’s in het G em eente A rchief van Alkmaar.
Vgl. voor in Linschoten gevonden grafkisten
van tufstenen platen B eunder 1 9 7 9 ,1 -9 .
Volgens m ededeling van H.J. H aberm ehl.
D e in deze en de volgende paragraaf besproken
w aarnem ingen w erden v e rric h t d o o r A.E.
Gazenbeek.
Vgl. in het algemeen B elonje 1948, 1 5 -2 1 ,
M artin 1957 en Waaslander 1991 en voor
enkele aanvullingen van de daar gepubliceerde
gegevens Haalebos 1 9 9 5 ,4 3 -4 4 m et afb. 7 -9 en
Kok 1998, 1 2 1 -1 2 2 (C.A.M . van R o o ijen en
H.L.W ynia).
Vgl. over dit uit de R om einse waterleiding in
de Eifel gew onnen gesteente dat vooral in de

52
53

54

55

56
57

12de en 13de eeuw is gebruikt Grewe 1991,
277-343. A lphen aan den R ijn lijkt de weste
lijkste (bekende) vindplaats in Nederland te zijn.
Zie K ok 1999, kaartbijlage 1, bebouw ing 1830
(grijs)-

80
81

Vondstnr. ALP.1998.010.784.e, 013.936.e (vgl.
976.e) en 1038.e.
Vondstnr. a l p . 1998.014.1246.f, hard grijswit
aardewerk m et blauwgrijs oppervlak, dat doet
denken aan U rm itzer waar.

a l p .1 9 9 8 .0 1 3 .1 1 1 2 ,

82

V o ndstnrs.A L P .1998.013.1118 en 0 1 4 .1 2 4 8 .

83
84

e r ii, 332, 345 en 389 = CIL x iii, 8826, 8828 en

1 1 1 5 -1 7 ,1 1 2 1 ,1 1 8 4 -8 5 en

0 1 4 .1 1 9 5 .

58
59

M onster ALP.19 9 8 .0 1 3 .8 1 4 6 : omschreven als
duig van Abies alba.
H iertoe behoren de vondsten ALP.1998.013.1039,

85

1 0 4 0 ,1 0 4 1 ,1 0 6 0 ,1 0 6 1 ,1 0 6 2 ,1 0 6 7 ,1 0 7 7 ,1 1 0 8 ,
1 1 0 9 ,1 1 1 0 .

60
61
62
63

64
64a

alp . 1 9 9 8 .010.1061

en 1077; zie muntenlijst nr.

3 9 -4 0 .
a l p .1 9 9 8 .0 1 4 .1 2 0 4 .
a l p .1 9 9 8 .0 1 4 .1 2 3 4 .

86
87

D e profielen zijn aangegeven op bijlage 2 en
(m et uitzondering van G -H ) besproken in de
par. 4 .4 .7 .3 w ., vgl. afb. 3 3 -3 5 .
alp .1 9 9 8 .0 1 4 .1 2 8 2 .
A LP.1998.013.1194 en 014.1196. Naast talrijke

88

89

stempels op baksteen werden slechts enkele
scherven aangetroffen die niets bijdragen tot
een nadere datering van dit pakket.
65

a lp .1 9 9 8 .0 1 4 .9 0 2 2 .

66

a l p . 1998.014.1120-1221, 1224, 1231-1233.

67

In de zuidelijke profielwand van w erkputten 14
zijn de m uren van het badgebouw gesneden en
kon w orden geconstateerd dat de palen maxi
maal een lengte van 1,40 m hebben gehad en
tot 1,60 m - NAP hebben gereikt.
ALP.014.9026, vgl. par. 7.4.2. D eze pu t ligt in de
dam die uit veiligheidsoverwegingen tussen de
opgraving en de kerk m oest blijven staan en
kon dus n iet w orden opgegraven.
Z onneveld 1944.
K ok 1999, 104-105.
B odem kundige w aarnem ingen w erden gedaan
door J.R . M ulder.
Zie voor een terra sigillata-bord m et het stem
pel BO R ivs.FEC . par. 6 .6 ., nr. 4.
Eggers 1951,Taf. 12, type 143; vgl. Koster 1997,
59-60, nr. 68-71 voor voorbeelden van derge
lijke steelpannen uit de Flavische legerplaats in
N ijm egen.
Daarbij valt te bedenken dat bij de terra sigillata alle fragm enten w erden geteld en bij het
overige aardewerk alleen de randfragmenten.
D it fragm ent (ALP.1998.007.607) was te klein
om h et m et zekerheid te kunnen determ ineren.
T ien ondeterm ineerbare fragmenten van Z uidGallische stempels zijn niet opgenom en in deze
lijst.
Eerder is een fragm ent van een kom m etje van
deze in N ederland zeer zeldzame waar gevon
den bij de bo u w van de ABN-AMRO in 1969,
vgl. Haalebos 1970, 281.
ALP.1010.796.b; vgl. Leibundgut 1977, 34, Type
9 en Taf. 45, 267.
O p de rand na vrijwel complete beker, vgl. afb.
4 7 ,2 .
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70
71
72
73

74

75
76

77.

78
79

Vondstnr. a l p . 1998.007.600.
8829.
Vgl. voor de verschillende m ogelijkheden bij de
organisatie van bouw w erkzaam heden voor het
R om einse leger R e u te r 1997.
c iL x iii, 8828 = e r , 197, nr. 332, vgl. Bogaers
1976, 229-240.
RE IV, 1, 1900, 311 (Cichorius); vgl. Dessau 617
(= CIL III, 22), uit de tijd van Diocletianus:
castra cohortis I A u g. praet. Lusitanorum . D eze
afdeling heeft vanaf 86 in Judaea en vervolgens
in Egypte gelegen.
RE IV, 1, 1900, 325 (Cichorius).
Dessau 2710 (= CIL V, 336, uit Verona):
[ T i. C la u d io ] T i f . Quir. A lpin o, trib. leg. I I A u g.,
praef. coh.
G erm (anico)

90
91

92

II pr(aetoria)
C la u d ia

don(o)

T i. f .

don(ato)

M arcellina

bello
m arito

optimo. Bij deze laatste inscriptie zou het op
grond van de rang van de com m andant niet
gaan om de keizerlijke garde maar om een
afdeling van de hulptroepen. O o k de plaats van
deze praefectuur in de carrière van Claudius
Alpinus maakt het aannemelijk dat het om het
com m ando in een afdeling van de hulptroepen
gaat.
Strobel 1986, 284-286.
CIL VI, 896. D e schrijver dankt dr. T. Grünewald
(Duisburg), die hem heeft gewezen op de in 
scripties uit R om e.
CIL x iii, 5681: [Imp. caes. L . Septim io Severo pio
Pertinajci aug(usto) Arabi[co] / [Adiabenico.Parth.ico
m a x im o

trib(bunicia) p o t(e sta te )

im ]peratori X I

co(n)s(uli), p(atri) p(atriae), p[roco(n)s(uli)] / [civitas
Lingonum ] foede[rata].

93
94

Vgl. CiL x v ii/2 , 2 6 7 -2 6 8 .
D e porta praetoria is de enige po o rt die in
inscripties w ordt genoem d, vgl. Dessau 2622:
P. A e l. A n to n ia n u s [trib.] / coh. II I coll. [[Valerianae
G allianae?]] p o rta m

praetoriam

/ cum

turre a

Jum damento / sum ptibus suis et instan/tiafabricavivit,

95

96
97
98.

99
100

Tusco et Basso cos. G evonden te Kutlovica in
Bulgarije, 258 na Chr.
Vgl. voor de bouw inscripties van Caracalla die
bij drie van de p o orten van het castellum van
Porolissum zijn gevonden,T óth 1978, 19-21.
Eek 1985, 188-189, nr. 40: V irius Lupus,
stadhouder van N eder-G erm anië van 196-197?
R itterling/S tein 1932, 79-80; Eek 1985,198.
Vgl. Bloemers/Sarfatij 1976, 152, nr. 20 en
Haalebos 1977, 98, 52. D it stem pel is identiek
m et ORL B 8 (Zugmantel),Taf. XXIX, 46.
Vgl. CIL x i i i / 6 , 12529-12538 en voor het
stem pel uit Lemkes B eunder 1970, 134, afb. 7.
D o o r de goede zorgen van E. van der M ost is
een lijst opgesteld van 121 in het verleden in
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101
102

103
104
105

106
107

108
109

110
111
112
113
114

115

116
117
118

119
120
121
122
123

124

A lphen aan den R ijn gevonden stempels:
Exercitus G erm anicus In ferio r (77 ex.),
vexillarii (10 ex.), Didius Iulianus (1 + 1?), Legio
I M inervia (8), Legio X G em ina (1 ex., vgl.
Holw erda/Braat 1946, pl. 36, 12), Legio x x x
(5 ex., in clu sief een stem pel l e g x x x i ) ,
Tegularia Transrhenana (3 ex.), de C ohors VI
B reucorum (8 ex.) en drie stempels in de vorm
van een kruis.
Vgl. Bogaers/H aalebos 1987, 43 en afb. 4
Vgl. voor een overzicht van de belangrijkste
groepen stempels in W est-N ederland B loem ers/
D eW eerd 1984, 45.
Eek 1985,184-186.
Vgl. de stempels nr. 20 en 95 uit gracht 4, en
voor Zw am m erdam Haalebos 1977, 178.
Vgl. alp .1 9 9 8 .0 0 6 .5 4 0 .
Wassink 1994, 60.
Gevonden op h et CBK-terrein na h et einde van
de opgraving door J. van der V lugt uit A lphen
aan den R ijn. Particulier bezit. D eterm inering
B.J. van der Veen (Koninklijk Penningkabinet).
Van der Poel 1960-61, 158-159, afb. 6-10 en
speciaal afb. 7.
D e breedte van de d o o r Van der Poel 1960-61,
161-162 beschreven ploegschoenen kom t niet
boven 20 cm.
W hite 1967,20-21.
W hite 1967, 37-39.
W hite 1967, 61-65.
Vgl. b.v. W illems 1986, 344, 184 (A rnhem M einersw ijk).
Vondstnr. A LP.1998.006.540.rj en 00 7 .6 1 9 .r.
Vgl. Pirling 1966, type 157 en 158.
Vgl. voor dit soort aardewerk Stilke 1996, 165167 en 193-194 m et verdere litteratuur. H et
profiel van h et afgebeelde fragm ent uit A lphen
doet denken aan Stilke 1996, 177, Abb. 8, 8-13.
Bij het opstellen van dit rapport is gebruik
gemaakt van M aat 1999.
M oore 1992.
Vgl voor de w aardering van deze criteria M aat
1999. D e waarderingscijfers lopen van - 2,0 tot
+ 2 .0 .
M aat 1997, 141-151.
H erm ann 1990, 111-112.
H errm ann 1990,111-112; Wells 1964,131-137.
Vgl. graf 18.
Barnes 1994, 1 0 8 ,1 1 6 , 205 en 259.
R ateitschak 1984, 9-15. Plaque bestaat uit
eiw itten afkomstig uit h et speeksel en suikers
geproduceerd d o o r bacteriën uit de m ondflora.
D e plaque w ordt in eerste instantie als een laagje
van 0,1-0,8 |im afgezet op het tandglazuur en
w ortelcem ent. H e t verschil in kleur is te ver
klaren doordat in de zuurstofarm ere spleet
tussen tandvlees en tand andere bacteriën hun
w erk doen en doordat in deze ruim te vaak
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125
126

127

128
129
130
131

132
133
134

135

136

137
138
139

140

141
142
143

144
145
146
147
148

149

150

151
152

153
154

155
156

157
158
159

160

bloed aanwezig is afkomstig van ten gevolge van
de plaque ontstoken tandvlees.
H errm ann 1990, 1 5 1 -1 5 8 ; Wells 1 9 6 4 ,1 2 6 -1 2 8
enTushar 1995, 135 -1 5 0 .
Barnes 1994.
D e hoeveelheid verdw enen b o t en aanwezig
tandsteen is volgens de classificatie van
Brothwell (vgl. M aat 1999) + + + .
B rinkhuizen 1998.
Van R ijn 1999.
Wiselius 1990, 37.
Neyses 1998, 13 7 -1 5 4 .
Plinius, Naturalis Historia, 16,18, 42.
Vitruvius, D e architectura 2, 9, 6.
H o p f 1967, 2 1 4 -2 1 6 .
R ijsw ijk-D e Bult: Casparie 1978, Velsen I:Van
R ijn 1997, Valkenburg-M arktveld: Van R ijn
1989.
Küster 1994, 2 5 -3 2 .
Velsen I:Van R ijn 1997,Valkenburg-Marktveld:
Van R ijn 1989.
Van Enckevort 1987,18.
D it blijkt uit de vondst van een tw intigtal
veeneiken bij de aanleg van A R C H E O N
(Alphen aan den R ijn), waarvan de sterfdatum
ligt in het m idden van de 1ste eeuw na Chr.
M ond. medel. E. Hanraets r i n g .
Van R ijn 1 9 8 9 ,2 8 .
Keweloh 1988.
G roenm an-van W aateringe/V an B eek 1988,
88-93.
Van R ijn 1989, 35.
Van Enckevort 1987, 68-79.
G oodburn 1991.
Van R ijn 1995.
Zie foto in Glasbergen 1972, 31.
Vondstnr. a lp .1 9 9 8 .0 1 1 .8 0 6 9
M ededeling van M .D . de W eerd, IPP. D e
docum entatie zou zich in het r m o m oeten
bevinden.
Vondstnr. a lp .1 9 9 8 .0 1 4 .9 0 2 6 en 0 1 4 .9 0 2 3 .
Vondstnr. ALP.1998.014.9023-26 zijn hiervoor
kwalitatief gezien het meest geschikt.
Vondstnr. A LP.1998.013.9015.
Gegevens uit de archeobotanische database
r a d a r , vgl. H aaster/B rinkkem per 1995.
Pais 1997.
Volgens de gegevens van r a d a r .
Pais 1997.
Kooistra 1996, vgl. de gegevens van r a d a r .
Pais 1997.
Pais 1997.
Tenzij anders vermeld, betreft het onverkoold
materiaal; cf. = vgl., determ inatie onzeker;
gib. = glume base , halve aartjesbasis; spf =
spikelet fork = aartjesbasis. Vgl. voor de gevolg
de werkwijze par. 6.4.2.

AFK O RTIN G EN
AR

Arentsburg, aanduiding van typen aarde
w erk naar Holwerda 1923.

Ber. ROB

B erichten van de Rijksdienst voor het
O udheidkundig B odem onderzoek.

B runsting

A anduiding van typen
naar B runsting 1937.

BW

A anduiding van t y p e n van Belgische waar
naar H olw erda 1941.

CIL

C o rp u s
in scrip tio n u m
Berolini 1863-1986.

C urie

A anduiding van typen van t.s. naar Curie
1911.

D éch.

A anduiding van typen van t.s. naar
D échelette 1904.

Drag.

A anduiding
van
D ragendorff 1895.

Dressel

ER

HBW

H ofheim

vgl. R itt.

KPK

K oninklijk Penningskabinet, Leiden.

NHW

Aanduiding van typen van NijmeegsH oldeurns aardew erk naar H olw erda
1944.

N iederbieber

A anduiding van typen van aardewerk
naar O elm ann 1914.

NKNOB

N ie u w sbulletin van de
O udheidkundige B ond.

OML

O udheidkundige M ededelingen uit het
R ijksm useum van O udheden te Leiden
(nieuwe reeks).

ORL

D e r O bergerm anisch-R aetische Limes
des R öm erreiches, Berlin-Leipzig 18941937.

RE

G. Wissowa e.a., Real-Encyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart
1893.

RIC

A anduiding van m unten naar M attingly/
Sydenham 1923.

R itt.

A anduiding van typen van aardewerk
naar R itterling 1912.

Stuart

A anduiding van typen van aardewerk
naar Stuart 1962 en 1976.

van aardewerk

ty p en

Latinarum ,

t.s.

K oninklijke

naar

A anduiding van typen van amforen naar
H . Dressel in C IL XV, tab. II, vgl.
CaUender 1965, 281, fig. 1.
A.W. Byvanck, Excerpta R om ana. D e
bronnen der R om einsche geschiedenis
van N ederland I—
III, R ijks Geschied
kun d ig e P ublicatiën 73, 81 en 89,
s-Gravenhage 1931-1947.
A anduiding van t y p e n van Belgische
waar naar Holwerda 1941.
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Bijlage 1. A lphen aan den Rijn, H et Eiland 1998.
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A . Excerptplattegrond met o.a. de westelijke grachten en de resten van een groot stenen gebouw (werputten 9-12).
Schaal 1 : 250. Tek. E.J. Ponten
1-4: grachten. 5: drijfhout. 6-10: uitgebroken funderingen van een groot stenen gebouw. 11: toren van de oudste verdedigingswal?
12: nest werpkogels in gracht 2. 13: oostelijke rand van een dunne zandlaag. 14: punten van grachten? 15: middeleeuwse waterput,
a: kleiige vulling van de grachten, b: uitgebroken muurwerk, c: houten palen, d: paalkuil met paalverkleuring. e: rand van zandlaag,
f: drijfhout, g: baksteenpuin. h: tufsteenpuin. i: baksteenkogels. j : houtskool, k: moderne verstoring.

0m
N.A.P.

B. Doorsnede door de grachten. Schaal 1 : 100. Tek. E.J. Ponten. De profielen zijn gespiegeld weergegeven,
a: zuidelijke wand van werkput 10 met gracht 1. b: zuidelijke wand van werkput 9 met de grachten 2-4.
1-4:grachten. 6: heipalen. 7-8:palen, mogelijk samenhangend met de verdedigingswerken van de oudste castella.
a: komklei. b: verontreinigde klei in verschillende schakeringen grijs, c: ingespoelde laag zand.d: e: bakstenen, f: kiezels,
g: tufstenen, h: baksteenpuin. i: tufsteenpuin. j : houtskool.

Bijlage 2. A lphen aan den R ijn, C astellum straat (C B K -gebouw ) 1998.

A . Excerptplattegrond van het in 1959 opgegraven
badgebouw met daaraan toegevoegd de Romeinse
sporen uit de werkputten 13 en 14. Schaal 1 :250.
Tek. E.J. Ponten.
1-5: grachten. 6-9: resten van houten gebouwen en
vlonders. 10-11: rijen palen. 12: funderingspalen
van stenen badgebouw. 13: beplankte waterput.
14: grote bewerkte blokken tufsteen. 15: diepe kuil
of waterput uit het begin van de 2de eeuw. 16: twee
palen in het profiel. 17: hoek van een waterput.

B. Alphen aan den Rijn, Castellumstraat
(CBK-gebouw) 1998. Overzicht van de
belangrijkste sporen middeleeuwse sporen
en enkele funderingen van kelders 17de-eeuwse
kelders in de werkputten 13 en 14.
Schaal 1 : 100. Tek. E.J. Ponten.
1-13:grafkisten van tufstenen platen.
14-18: in de tekst besproken eenvoudiger
graven. 19: middeleeuwse sloot. 20: muur
van het kerkhof. 21-23: tegen 20 aangebouwde
kelders.

a: grijze klei. b::funderingslaag van kiezels,
c: houten palen, d:funderingsbalk met pengaten.
e: baksteenpuin.f: tufsteenpuin. g: tufstenen, h: met
klei gevulde kuil. i: rijswerk, j: zandlaagje, k: rand
oude opgraving. I: moderne verstoring,
m: middeleeuwse en recente baksteen, n: tufstenen
sarcofagen, o: in muurwerk verwerkte tufstenen,
p: menselijke skeletten.
De met de hoofdletters A -F aangegeven
profielen zijn besproken in par. 4.4.7.3-5.
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