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Wie was Ulpius Quietus?
J. E. Bogaers

„hij zal er zeker nog op terugkomen.”
W. N . Tuyn 1985 (n. 1)

In juli 1985 werd door C.G. Neijenhuis,
Huissen, in zijn woonplaats in grond die
afkomstig was uit een kabelsleuf, een groot
fragment van een terra sigillata-bord Dragendorff 31 gevonden1. Dit stuk behoort
hoogst waarschijnlijk tot een in 1978 aan
de Loostraat te Huissen ontdekt Romeins
grafveldje2. Aan de binnenzijde van de
bodem bevindt zich een onleesbaar pottenbakkersstempel. Op grond van de vorm
is het bord te dateren omstreeks het midden
van de 2de eeuw na Chr, Aan de buiten
kant, op het onderste gedeelte van de
wand, is in cursiefletters een graffito inge
krast, ongetwijfeld door de voormalige
eigenaar van het bord. De tekst luidt; VLP
(ii) QVIÏI(lI=E)T(i) of QV(i)lI(=E)TI, d.i.
van Ulpius Quietus (afb.). Deze persoon
snaam bestaat achtereenvolgens uit een
familienaam (nomen gentilicium) Ulpius en
een bijnaam ( cognomen) Quietus („de Rus
tige”); een praenomen of voornaam ontbreekt. Het nomen gentilicium is origetwij-

feld afgeleid van de familienaam van keizer
M(arcus) Ulpius Traianus (98-117 na Chr.).
Op aardewerk aangebrachte graffiti zijn
vooral bekend uit Romeinse legerplaatsen,
castra en castella, maar aangezien ze ook
worden aangetroffen in burgerlijke neder
zettingen, kan men uit de inscriptie op het
Huissense bord niet zonder meer de con
clusie trekken dat het in het bezit is geweest
van een soldaat3. Ulpius Quietus lijkt ver
der op het eerste gezicht de naam te zijn van
een Romeins burger, wiens burgerrecht
dan zou teruggaan op keizer Traianus,
maar men moet - zeker bij de afwezigheid
van een praenomen - rekening houden met
de mogelijkheid dat Ulpius in dit geval een
pseudo-gentilicium is van een niet-Romein,
wiens oneigenlijke Romeinse familienaam
bovendien voorzien is geweest van een
Latijns cognomen.
De bijnaam Quietus en de familienaam
Ulpius zijn uit Romeins Nederland nauwelijks bekend. Scherven van Zuidspaanse
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G ra ffito op de buitenzijde van een terra sigillatabord , gevonden te Huissen in 1985. Schaal 2 : 1 ,

Foto R . M eijers , A m ersfoort.

amforen van C(aius) Caipurnius Quietus
zijn o.a. gevonden in Nijmegen, BunnikVechten en Voorburg-Arentsburg4. Een
altaar uit Voorburg-Arentsburg is gewijd
door Ulp(ius) December en Ver(e)cund(ius) Cornutus5. Op een tweetal z.g. zalfsteentjes uit Nijmegen komt de naam voor
van de oogarts (?) M(arcus) Ulpius Hera
cles, die op grond van zijn co gnomen
waarschijnlijk uit Griekenland o f uit het
oostelijke deel van het Romeinse rijk af
komstig is geweest6. In Malburgen onder
Huissen (thans gemeente Arnhem) zou
voor 1659 een - later verdwenen - steen met
inscriptie zijn gevonden, het voetstuk van
een beeld of een altaar, dat gewijd was aan
Hercules Magusanus en Haeva door Ulp(ius) Lupio en zijn vrouw Ulpia Ammava,
ten behoeve van hun kinderen7. Bij nader
onderzoek blijkt echter de opgave van
Huissen-Malburgen als vindplaats enkel
en alleen gebaseerd te zijn op vermoedens;
waarschijnlijk is de steen ergens in Gelder
land, in de (Over-)Betuwe aan het licht
gekomen8. De bijnamen van de dedicanten, Lupio en Ammava, wijzen er op dat
we hier te doen hebben met inheemse
bewoners van de Betuwe9. De godheden
aan wie de steen is gewijd, zijn eveneens
inheems. Hercules Magusanus is vooral
vereerd in het gebied van de Neder-Rijn10;
zijn echtgenote (?) Haeva (Heba?) is verder
onbekend.
Een grafsteen uit Algerije is opgericht ter
nagedachtenis van Ulpius Qu(i)etus, sol
daat van de (of een) N(umerus) Expl(oratorum) Germa(nicorum of liever -nicianorum), een afdeling verkenningstroep en die
vermoedelijk afkomstig was uit onze pro
vincie Germania Inferior11. Het monument
is gevonden te Aïn Temouchent (d.i. Albulae in de Romeinse provincie Mauretania
Caesariensis) en dateert uit de 2de of 3de
eeuw na Chr. 12. Hoe aantrekkelijk de
gedachte ook moge zijn, er is niet vol
doende reden om de Huissense Ulpius
Quietus met de Algerij nse te identificeren.
De namen Ulpius en Quietus zijn in het
Romeinse rijk wijd verspreid geweest; het
cognomen Quietus komt bovendien opval

lend veel voor onder de namen van Ro
meins Africa13, zodat de uit Mauretania
Caesariensis bekende Ulpius Quietus wel
eerder een „Afrikaan” zal zijn geweest dan
iemand uit Neder-Germanië.
Aangezien Quietus ook als slavennaam is
gebruikt14, kan de Huissense Ulpius Quie
tus een voormalige slaaf zijn geweest die,
nadat hij was vrijgelaten, om welke reden
dan ook het nomen gentilicium Ulpius
heeft gekregen.
Ulpius komt behalve als persoonsnaam in
Germania Inferior ook voor als bijnaam of
erenaam van een tweetal burgerlijke neder
zettingen, nl. Ulpia Noviomagus (Nijme
gen) en Colonia Ulpia Traiana (Xanten);
verder was deze naam verbonden met de in
het begin van de regering van Traianus
geformeerde Legio X X X Ulpia Victrix, die
vanaf ca. 120 na Chr. gestationeerd was m
de castra Vetera II bij Xanten.
Men zou zich nu kunnen voorstellen dat
menige inwoner van Ulpia Noviomagus en
Colonia Ulpia Traiana de familienaam of
het nomen gentilicium Ulpius heeft gehad15. Met uitzondering van de reeds ge
noemde „uitheemse” oogarts (?) M(arcus)
Ulpius Heracles kennen we echter geen
enkele Romeinse Nijmegenaar die Ulpius
heeft geheten. Verder is in Xanten o f in de
naaste omgeving van die stad niet één in
scriptie gevonden die melding maakt van
een Ulpius als inwoner van Colonia Ulpia
Traiana16. Wel zijn buiten Xanten graf
stenen aan het licht gekomen van militai
ren met de naam Ulpius, die ( cives) Traictnenses waren o f uit (Colonia) Ulpia Traia
na afkomstig waren; deze hebben hoogst
waarschijnlijk in het „buitenland” Ro
meins burgerrecht gekregen en naar aan
leiding van de naam van hun geboortestad
de naam Ulpius als nomen gentilicium
aangenomen17. Ook soldaten van de Legio
X X X Ulpia Victrix hebben nogal eens
Ulpius geheten18.
Uit een overzicht van de in Germania Infe
rior aan het licht gekomen inscripties met
Ulpii blijkt voorts dat deze namen in die
provincie vooral bekend zijn van het platte
land19. Het meest sprekende voorbeeld in
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dit opzicht levert wel het dorp [vicus) Rimburg (Kreis Aachen/Aken). Daar zijn elf
grafstenen gevonden met opschriften die
melding maken van twintig ten dele aan
elkaar verwante personen met onmisken
baar inheemse namen (cognomina); zeven
van hen hebben Ulpius/Ulpia als nomen
gentilicium20. In verband daarmee heeft
men verondersteld dat in onze streken
onder Romeinse invloed de Latijnse naam
Ulpius ook als „deknaam55 zou zijn ge
bruikt; in de vorm van een patronymicum
zou daaronder een Germaanse wulfas
(wolf)-naam schuilgaan21.
Uit het bovenstaande moge voldoende dui
delijk zijn geworden waarom het antwoord
op dein de titel gestelde vraag moet luiden:
ik weet het niet.
Noten
1

2

3

4

W. N. T u y n , Ulpius de Rustige was in H uissen, Jaarverslag A .W .N ., afd. N ijm egen
en O m streken 18, 1985, 44 met afb. 33.
Th. H. J a n ssen , Romeinse graven aan de
L oostraat, M ededelingen Historische Kring
H uessen 4 , 1978/79, 22-37; id., G raven aan
de L o o s t r a a t te H u isse n , J a a r v e r sla g
A .W .N ., afd . Nijmegen e.o. 11,1978,24-29;
R. S. H u lst, Bulletin K .N .O .B. 7 7 ,1 9 7 8 ,2 4 5 .
Vgl. o .a . L. Bakker en Brigitte GalstererKroll, G ra ffiti auf römischer Keramik im
R h ein isch en Landesmuseum Bonn (Epigraphische S tu d ien 10), K öln/B onn 1975, 7 en
56.

C orpus In scrip tion u m Latinarum { C I L )
X III 10002, 104 p-s en 416; A.W . Byvanck,
E xcerpta R o m a n a ll(£7? II), ’s-G ravenhage
1935, nr. 2 1 3 , 305 en 360; M .H . Callender,
R om an A m p h o ra e, London enz. 1965, nr.
243 en 1512.
5 CIL X III 8803; ER II, nr. 351.
6 CIL X III 10021, 199-200; ER II, nr. 193 en
194.
7 ER II, nr. 275 en 1449; A. W. Byvanck,
N ed erlan d in den Romeinschen tijd (I-II,
3de dr.), L eid en 1945, II, 396 v.
8 Z ie CIL X I I I 8705; vgl. L. J. F. Janssen in:
O u d h eid k u n d ige Mededeelingen 3, 1844,
225 en 322.
9 L. W eisgerb er, Rhenania Germano-Celtica,
B onn 1969, 254.
10 Vgi. J. E . Bogaers, Berichten R.O.B. 1011, 1 9 6 0 -1 9 6 1 ,2 7 1 .

6

1 1 H. D essau, Inscriptiones Latinae selectae (IIII), Berolini 1892-1916 ( = 1954-1955), nr.
9187; ER II, nr. 1076.
12 Nacéra B enseddik, Les troupes auxiliaires
de l’armée romaine en Maurétanie Césa
rienne sous le H aut-Em pire, Alger 1982, 71
v.; vgl. ER II, p. 431 v.
13 I. Kajanto, The Latin C ognom ina (Societas
Scientiarum Fennica, Commentationes H umanarum Litterarum X X X V I, 2), Helsinki
1965, 18 en 262.
14 Kajanto 1965 (n. 13), 69 en 262; Weisgerber
1969 (n. 9), 265.
15 Vgl. Byvanck 1945 (n. 7), II, 397,over deaan
Hercules M agusanus en H aeva gewijde
steen: „Ulpius Lupio en Ulpia Ammava,
waarschijnlijk burgers van Ulpia N oviom agus” ; zie verder W eisgerber 1969 (n. 9), 253
(naar aanleiding van in Rimburg gevonden
grafinscripties): „ Ulpius , - a , das entweder als
Hinweis au f die zeitliche Einordnung ( . . . )
oder als Bestätigung einer Beziehung dieses
an sich recht abgelegenen Gebietes zur Colonia Ulpia Traiana ausgelegt werden kann.”
16 Vgl. Weisgerber 1969 (n. 9), 255 v.
17 Weisgerber 1969 (n. 9 ),2 5 6 w .: CIL V I 3296
(ER II, nr. 1391) uit Rom e; CIL VI 31140
(ER II, nr. 1395) uit Rome; CIL XIII 8185
(ER II, nr. 597) uit Keulen; Ephemeris
Epigraphica IX, 1093 (ER II, nr. 1390) uit
Chester.
18 Vgl. Weisgerber 1969 (n. 9), 263 vv.
19 H. von Petrikovits in: H. von Petrikovits en
R. von Uslar, D ie vorgeschichtlichen Funde
um den Neuburgerhof (Rheinwupperkreis),
Bonner Jahrb. 150, 1950 (167-191), 190 v.
Deze lijst is nog aan te vullen met M. Ulpius
Heracles uit Nijm egen (n. 6) en twee graffiti
uit Remagen en Bonn; zie Bakker/G alsterer-Kroll 1975 (n. 3), 4 5 ,8 3 en 100: nr. 102 en
195.
20 H. Nesselhauf, N eue Inschriften aus dem
römischen Germanien und den angrenzen
den Gebieten, Bericht der Röm isch-G erm a
nischen K om m ission 27,1937 (51-134), 116118, nr. 245-255; volgens N esselhauf, p. 116,
hören deze stenen thuis ,,in die erste H älfte
oder die M itte des 2. Jahrhunderts, wie die
zahlreichen Ulpii und Ulpiae zeigen.”
21 R. Hertz in: von P etrikovits/von Uslar 1950
(n. 19), 189 v.; H. Birkhan, Germanen und
Kelten bis zum A usgang der Röm erzeit,
Wien 1970, 379 met n. 948. V g l W eisgerber
1969 (n. 9), 265 v.

Berg en Dalseweg 150,
6522 BZ Nijmegen

