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VOORW OORD

Op 15 augustus 2002 kwam een einde aan het gravend onderzoek naar de resten van
het Romeinse castellum Albaniana in het centrum van Alphen aan den Rijn, dat op
28 mei 2001 van start was gegaan. De twee jaar die sinds de afsluiting van het veld
werk zijn verstreken, zijn benut om de duizenden grondsporen te ordenen, de tien
duizenden vondsten te determineren en het geheel te interpreteren. De uitkomst
van deze analyse wordt in dit boek verwoord.
Het aantal auteurs is een afspiegeling van de omvang en de veelzijdigheid van het
onderzoek. Hun werk was slechts mogelijk dankzij de inspanningen van vele ande
ren, in de Alphense opgravingsputten én daarbuiten. J.C. Chorus, M.J. Groenendijk
(Vriens Archeo) en R.P.J. Kloosterman ( k u n ) zijn de hele campagne in het veld
actief geweest. In 2001 werden zij ter zijde gestaan door J. Habraken (Vriens
Archeo), H.A.R. Siemons, W. Simons, W.K. Vos en J.J. Lanzing (a d c ), [ ] (Baac)
en R.A.J. Niemeijer (k u n ); de dagelijkse leiding was in handen van P.F.J. Franzen
(k u n ). In 2002 werd de veldploeg versterkt met P. Ilson [J.R. Mooren] (Baac),
R.M. Jayasena, M.C.M. Langeveld en C. Ravesloot (Hollandia); de dagelijkse lei
ding berustte toen bij P.M. Floore en M.J.J. Dautzenberg (Hollandia). Het project
werd aangestuurd door M. Polak (k u n ), in 2001 bijgestaan door T. Hazenberg
(Hazenberg Archeologie Leiden). In het voogaar van 2002 was in de oeverzone
van de Rijn een veldteam van r o b / n i s a actief, onder leiding van A.F.L. van Holk
en G. Tak.
De opgravingsploeg kon steeds een beroep doen op een groep van specialisten,
bestaande uit L. van Beurden, L.I. Kooistra, P. van Rijn (b i a x Consult) en J.R.
Mulder (Alterra), en op de enthousiaste amateur-archeologen B. van den Berg, A.B.
van Grol, T. Kiers, A.L.J. Kram, H. Postma, S. Sprey, A. Verkuylen en Chr. Zwaan
( a w n ), E. van der Most en W.W.H. Verbeek. De studenten C. Rouvroye ( k u n ),
A. Fischer, V. Mom, R. van Weenen en A. Wijnhorst (UvA) leverden in het kader
van een veldpracticum een welkome bijdrage aan het veldwerk. Het grondverzet
was bij W. Gardenier in bekwame handen, en T.M. Jansen (k u n ) en J. Gardenier
verzorgden een groot deel van de primaire vondstverwerking.
De overstelpende hoeveelheid Romeins aardewerk is gedetermineerd door E. van
der Linden en vooral R.A.J, Niemeijer, de metaalvondsten door AJ.M. Zwart,
J.-F, Gentenaar ( k u n ) en K. Zee (Bureau Archeologie, gemeente Nijmegen). Dank
zij de zeer bereidwillige medewerking van het voormalig Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet konden de Romeinse munten uitvoerig worden geana
lyseerd door F. Kemmers ( k u n ). Het dendrochronologisch onderzoek van de vele
tientallen houtmonsters is zeer voortvarend en nauwgezet uitgevoerd door A.E.M,
Hanraets en T. Vemimnien (Stichting r i n g ).
De illustraties in het boek zijn voor het merendeel van de hand van R.P. Reijnen,
R.P.J. Kloosterman, E.J. Ponten (k u n ) en L.-E. van Amerongen (gemeente Alphen
aan den Rijn). Voor het kaartmateriaal mag het voorbereidende werk van A.E.
Gazenbeek (StudiCo) niet onvermeld blijven.
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Dat al deze mensen hun werk hebben kunnen doen, is in de eerste plaats te danken
aan de instanties en personen die de belangrijkste voorwaarden voor het onderzoek
hebben geschapen: tijd en geld. Het onderzoek is gefinancierd door de gemeente
Alphen aan den Rijn, het ministerie van ocw , de provincie Zuid-Holland en pro
jectontwikkelaar m a b . In dit verband dienen vooral de wethouders E.G. de Leest en
TI.W.M. van Wersch te worden genoemd, J.G.A. Bazelmans enJ.A. de Haan van de
r o b en provinciaal archeoloog R.H.P. Proos.
De benodigde ruimte om de opgraving uit te voeren is zowel letterlijk als figuur
lijk geschapen door directie en medewerkers van het Projectbureau Stadshart van de
gemeente, E.C.V. 5t Hoen, J. van Lenten en J.A.C. van der Putten, K.F. Tonkens
( t i p management) en door de medewerkers van verschillende uitvoerende gemeen
telijke diensten, G.J.M. Aalders, E. van Wissen, H.J. Hamming en M. BosmanHaasbroek. Samen met de medewerkers van de in het bouwproject participerende
bedrijven, A.M. Dijkstra, H. Roetman (b b n ) en A.F. Kremer (m a b ), hebben zij
keer op keer gezocht naar creadeve oplossingen voor praktische problemen die zich
gaande het onderzoek aandienden.
Vele anderen die een meer bescheiden, maar niet minder gewaardeerde bijdrage aan
het project hebben geleverd, moeten hier onvermeld blijven. Wij zijn alle - al dan
niet met name genoemde —betrokkenen bijzonder dankbaar voor hun inzet.
De opgraving van 2001-2002 vormt het sluitstuk van een zoektocht van enkele tien
tallen jaren. Sinds 1978 heeft J.K. Haalebos vanuit de k u n op verschillende plaatsen
in het Alphense centrum kleine opgravingsputten aangelegd om de ligging van het
castellum Albaniana te bepalen. In 1998 kon hij de locatie eindelijk met zekerheid
vaststellen. De opgraving van de resterende delen van het fort moest de kroon op
zijn werk worden. Het is wrang dat hij door zijn onverwachte overlijden enkele
weken vóór de aanvang van het onderzoek de bevestiging van veel van zijn ver
onderstellingen niet heeft mogen meemaken. Zijn ongeëvenaarde enthousiasme,
zijn uitgebreide ervaring met het onderzoek van Romeinse militaire versterkingen
en zijn veelzijdige kennis van het vondstmateriaal werden tijdens de opgraving en
uitwerking zeer gemist. Toch menen wij in alle bescheidenheid dat dit verslag illus
treert dat de Nijmeegse traditie van Provinciaal-Romeins archeologisch onderzoek,
waarvan hij een van de grondleggers was, een toekomst heeft.
Als eerbetoon aan mijn voorganger Jan Kees Haalebos verschijnt dit boek als zeven
de deel in de door hem opgezette reeks Libelli Nomomagenses.
M. Erdrich
Nijmegen, november 2004
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Ajb. 1 Uitsnede uit de Tabula Peutingeriana, een middeleeuwse kopie van een Romeinse
wegenkaart. Midden boven is ‘A lbanianis’ aangegeven, He Albaniana(e)>, tussen Matilone
(Leiden-Roomburg) en Nigropullo (Zwammerdam) (naar Weber 1976).
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1 A A N L E ID IN G T O T H E T O N D E R Z O E K

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in 1998 een begin gemaakt met een ingrij
pende herstructurering van het op de linkeroever van de Oude Rijn gelegen deel
van het stadscentrum, de zogenaamde Hoge Zijde (afb. 2). Hier zouden onder ande
re een nieuw stadskantoor, een winkelcentrum en een theater annex bioscoop ver
rijzen. Deze gebouwen moesten diep worden onderkelderd om voldoende parkeer
gelegenheid te scheppen. Daarbij zouden alle hier in de bodem aanwezige sporen
van de Alphense geschiedenis worden vernietigd. Het gemeentebestuur liet daarom
een inventarisatie maken van de archeologische waarden in het centrum.1
Uit tal van kleine opgravingen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn verricht,
was duidelijk geworden dat in het door het Omloopkanaal omzoomde deel van het
centrum de resten moesten liggen van een Romeins fort of castellum. Deze verster
king kan worden geïdentificeerd met de plaatsnaam Albanianis, ‘te Albaniana(e)’, die
voorkomt op de zogenaamde Peutingerkaart, een middeleeuwse kopie van een
Romeinse wegenkaart (afb. 1). De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek ( r o b ) was van oordeel dat de restanten van dit castellum van nationaal én
internationaal belang waren. Omdat de bouwplannen te ver gevorderd waren om de
archeologische resten nog in te kunnen passen en voor toekomstig onderzoek te
bewaren, moest de bouwlocatie zo volledig mogelijk worden opgegraven.
Als eerste stap voerde de afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie van de
Katholieke Universiteit Nijmegen ( k u n ) 2 in 1998 een proefonderzoek uit dat erop
gericht was de ligging van het Alphense castellum zo nauwkeurig mogelijk te bepa
len en tegelijk vast te stellen hoe goed de restanten bewaard waren. Met dit doel
werd allereerst de vernieuwing van de riolering in de Castellumstraat en in het zui
delijke deel van de Julianastraat begeleid. Vervolgens werden enkele proefsleuven
gegraven in het hart van het te bebouwen gebied, dat in het zuiden werd begrensd
door de Castellumstraat, in het westen en noorden door het Omloopkanaal en in het
oosten door de Oude Rijn. Ten slotte werden enkele opgravingsputten aangelegd
langs de zuidrand van de Castellumstraat, waar tegen de Adventskerk aan het Cen
trum voor Beeldende Kunst zou verrijzen.
De proefopgravingen wezen uit dat de bouwlocatie precies samenviel met het
Romeinse castellum.3 In het zuidelijke deel waren de resten van dit fort op veel
plaatsen nog uitstekend bewaard, verder naar het noorden leken ze te zijn aangetast
door post-Romeinse kleiwinning en inmiddels weer verdwenen bebouwing. Ten
oosten van de Julianastraat kon geen onderzoek worden gedaan, zodat onzeker bleef
of hier nog oeverwerken uit de Romeinse tijd aanwezig waren.
Het proefonderzoek werd bijna geheel gefinancierd door de gemeente Alphen aan
den Rijn. De aanzienlijke kosten van het vervolgonderzoek werden mede gedragen
door het ministerie van ocenw, de provincie Zuid-Holland en projectontwikkelaar
m a b bv. De opgraving startte op 28 mei 2001 en duurde met een korte onderbre
king gedurende de winter tot en met 15 augustus 2002.
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2

B E K N O P T E O P G R A V IN G S G E S C H IE D E N IS

De geschiedenis van het archeologisch onderzoek in het centrum van Alphen aan
den Rijn is enkele jaren geleden uitstekend beschreven,4 zodat hier kan worden vol
staan met een kort overzicht van de opgravingen die zich in de directe nabijheid van
het in 2001-2002 onderzochte terrein hebben voltrokken (afb. 3).
2.1 Rondom de Adventskerk, 1950-1953

In de jaren 1950-1953 nam het Biologisch-Archaeologisch Instituut (b a i ) van de
Groninger universiteit onder leiding van A.E. van Giffen de gelegenheid te baat om
in de omgeving van de Adventskerk te zoeken naar het Romeinse castellum dat hier
al sinds het eind van de 19de eeuw werd vermoed. In een reeks kleine opgravingsputten werden pogingen gedaan om de verdedigingswerken van het castellum aan te
snijden. Een met Romeins puin gevulde ingraving die aangetroffen werd in een tuin
ten zuiden van de kerk, werd door Van Giffen als een gracht geïnterpreteerd; grote
blokken tufsteen en mortel en in een put ten noordwesten van de kerk zouden
afkomstig zijn van de vestingmuur. In 1987 kon de vermeende gracht ten zuiden
van de Adventskerk opnieuw worden bestudeerd; vermoedelijk ging het om een
twaalfde-eeuwse kavelsloot.5
Ten noorden van de Schoolstraat, tegenwoordig Castellumstraat, trof Van Giffen
een iepenhouten funderingsbalk, standsporen, haardjes en ophogingslagen met vier
brandlagen aan. De gebouwsporen werden in verband gebracht met barakken.
Ca. 20 m naar het noordoosten werden in twee kleine putten bij de kruising van
de Julianastraat en de St. Jorisstraat houten wanden en vloeren ontdekt van een
Romeins gebouw, mogelijk opnieuw een barak (afb. 4). Boven de gebouwresten
werden drie tot vier brandlagen gezien, waarvan de bovenste, rond 0,60 m + n a p ,
door de opgravers in verband werd gebracht met de Bataafse opstand van 69/70 na
Chr. Door deze brandlaag waren weer jongere standgreppels gegraven. Het geheel
werd ten slotte afgedekt door een puinlaag. De resultaten van het onderzoek kwa
men overeen met die van de hierboven vermelde proefsleuf aan de Schoolstraat. Tot
de vondsten behoorde een dakpanfragment met een stempel van een cohors Breucorum met de naam van de commandant Ampliatus.6
2.2 Ten noorden van de Adventskerk en noordelijk deelJulianastraat, 1959, 1966,
1970, 1971, 1977

In 1959 verrichtte de r o b onder leiding van J.E. Bogaers, later hoogleraar aan de
k u n , een kleine opgraving tegen de noordmuur van de Adventskerk, aan de zuidzij
de van de Schoolstraat, tegenwoordig Castellumstraat. Uit het weinige dat over de
resultaten werd gepubliceerd,7 bleek dat zich hier de houten resten - eiken staanders,
balken en een planken vloer —bevonden van een gebouw uit het midden van de
eerste eeuw na Chr. en de iepen heipalen van een groot stenen gebouw uit de late
tweede of vroege derde eeuw.
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Ajb. 3 Overzicht van de opgravingsputten uit dejaren 1950-1998, met de belangrijkste spo
ren. Schaal 1:1000. 1: 1950, werkput II. 2: 1953, werkputten X I en XII. 3: 1959.
4: 1970. J: 1985, werkput 2. 6: 1998, werkputten 6-14.
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Enkele jaren later, in 1966, kon Bogaers de wanden bestuderen van de bouwput
voor het bankgebouw dat tot in 2002 ten noordwesten van de kruising van de Castellumstraat en de Julianastraat zou staan.8 Onder een 1-2 m dik pakket bovengrond
werd een 80-90 cm dikke Romeinse laag aangetroffen, met daarin vondsten uit het
midden van de eerste eeuw na Chr. Bij deze laag hoorden ook de resten van enige
palen en planken, Eén van deze palen was vierkant bekapt en stond op onder in de
paalkuil neergelegde planken.
In 1970 werd bij het snijpunt van de Julianastraat met de noordelijke tak van het
Omloopkanaal een postkantoor gebouwd, dat in 2002 is afgebroken. De zuid- en
westwand. van de bouwput werden in tekening gebracht door de ROB, onder leiding
van H. Sarfatij.9 Vanuit archeologisch gezichtspunt gaven de putwanden weinig
informatie. De bodem was tot 0,30 m - n a p verstoord, vermoedelijk door kleiwin
ning. In de westwand was een diepe, n o - z w verlopende kreek of geul te zien, die
uit de pre-Romeinse tijd stamde.
Voorafgaand aan de bouw van het in 2002 afgebroken stadskantoor aan de noord
kant van de Castellumstraat verrichtte het Instituut voor Prae- en Protohistorie ( i p p )
van de Universiteit van Amsterdam in 1971 een klein onderzoek onder supervisie
van M.D. de Weerd.10 Daarbij werd een breed noord-zuid gerichte ingraving waar
genomen en enkele meters oostelijk daarvan een parallel verlopende rij palen. Op
4,30 m westelijker werd een onregelmatige zetting van schuin ingeslagen, elzenhou
ten paaltjes aangetroffen.
Naar aanleiding van enkele vondsten in het voorafgaande jaar groef Sarfatij (r o b )
in 1977 een kleine proefsleuf ten oosten van de Julianastraat, ter hoogte van het
toenmalige postkantoor.1' De sleuf lag haaks op de Rijn en sneed de oever van de
Romeinse bedding aan. De oever bleek oostwaarts aangevuld met een glooiend pak
ket vuile grond, waarin ter versteviging veel takkenbossen, zachthouten palen en een
enkele eiken paal waren verwerkt. Op 9-10 m uit de Jülianastraat gingen de stortlagen steeds horizontaler verlopen. De vondsten dateerden overwegend uit de eerste
helft van de tweede eeuw na Chr.
2.3 Rijnsteeg, 1977

In 1977 werd over een lengte van meer dan 30 m een rioolsleuf aangelegd in de
Rijnsteeg, die in het verlengde van de St. Jorisstraat van de Julianastraat naar de Rijn
liep. De a w n verrichtte hier waarnemingen tot een diepte van ruim twee meter
onder het maaiveld. Aangetroffen werden naar de Oude Rijn aflopende stortlagen
met daarin aardewerk uit de Romeinse, Karolingische en laatmiddeleeuwse perio
den. Houten palen langs de Julianastraat zijn geïnterpreteerd als Romeinse oeverbeschoeiing.12
2.4 Hoek Castellumstraat/Julianastraat, 1985

De nieuwbouw van een bloemenkiosk op de noordwesthoek van de Castellumstraat
en de Julianastraat bood in 1985 de gelegenheid om een kleine opgravingsput aan te
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AJb. 4 Sporen van houten vloeren en wanden van manschapsbarakken, aangetroffen vóór
2001. Schaal 1:250.
1: 1950, werkput II. 2: 1953, werkputten X I en XII. 3: 1985, werkput 2.
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leggen op korte afstand van de plaats waar Van Giffen in 1953 wanden en vloeren
van een Romeins houten gebouw had gevonden.13 Het onderzoek, dat onder lei
d i n g stond van J.K. Haalebos (k u n ), leverde de zuidelijke en wellicht ook de weste
lijke rand op van een houten bouwwerk uit het midden van de eerste eeuw na Chr.
(afb. 4). Gezien de indeling en de aanwezigheid van een latrine betrof het waar
schijnlijk de officierswoning van een manschapsbarak —overigens een ander gebouw
dan door Van Giffen was aangetroffen.
Dankzij de ligging beneden het grondwaterniveau waren nog resten bewaard ge
bleven van de wanden en de vloeren. De wanden bestonden uit vierkante staanders
die door middel van horizontale dwarslatten met elkaar waren verbonden; rond deze
latten waren in verticale richting takken gevlochten, die met leem bestreken moeten
zijn geweest. In sommige vertrekken waren nog vloerplanken aanwezig. Voor het
gebouw was een grote variatie aan zachthout gebruikt —berk, els, es, esdoorn, haze
laar, iep en wilg —terwijl eikenhout nagenoeg ontbrak.
Ten zuiden van de barak werd een baan van stukken elzen- en essenhout blootge
legd, die de fundering kon hebben gevormd van de wal rond het castellum. Boven
de barak bevonden zich een dik pakket klei en een brandlaag, en daarboven de res
ten van een houten en een stenen gebouw.
De barak kon op grond van de vondsten rond het midden van de eerste eeuw
worden gedateerd. Daarop wezen allereerst twee vroege stukken terra sigillata van
onder een van de vloeren, en verder een munt uit de tijd van keizer Caligula (37-41
na Chr.). Op grond hiervan werd het mogelijk geacht dat het Alphense castellum net
als dat van Valkenburg z . h . rond 40 is gebouwd. De vondst van een enkele jaren na
41 na Chr. gemaakte eiken ton onder de goot die langs de zuidzijde van de barak
liep, maande echter tot voorzichtigheid.14
2.5 St. Jorisstraat 4, 1986

In de tuin van de toenmalige Kunstuideen aan de St. Jorisstraat 4 werd in 1986 door
de a w n een put uitgegraven van 2x6 m, tot een diepte van 1,60 m beneden het
maaiveld. De grond b l e e k tot op 0,60 m - n a p verstoord. Het leek erop dat in de
zeventiende eeuw tot op de ongeroerde grond kleilagen waren afgegraven. De resul
taten van dit onderzoek zijn later ten onrechte aangevoerd als een argument voor de
stelling dat het gebied ten noorden van de St. Jorisstraat buiten het castellum lag.15
2.6 Ten noorden van het Omloopkanaal, 1991

In 1991 maakten de ten westen van de Julianastraat en direct ten noorden van het
Omloopkanaal gelegen gebouwen van drukkerij Samson plaats voor woningbouw.
Er kon een noodopgraving worden uitgevoerd door de r o b , in samenwerking met
het Rijksmuseum van Oudheden.16 Het onderzoek, dat onder leiding stond van
W.A.M. Hessing en M. Brouwer, maakte duidelijk dat de bodein ernstig verstoord
was door recente bebouwing. Aan de Rijnzijde waren nog verspreide greppels,
kuilen en paalgaten aanwezig, afgedekt door een laag met veel Romeins aardewerk
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en bouwpuin. Tegen de Julianastraat aan werd de insnijding waargenomen van de
Romeinse Rijn. Langs en in de bedding waren nog resten van houten beschoeiingen
aanwezig, die min of meer noord-zuid waren gericht.
2.7 Het Eiland, Castellumstraat, Julianastraat, 1998-1999
Een ingrijpende herstructurering van het op de hnkeroever van de Oude Rijn gele
gen stadscentrum maakte vanaf 1998 grootschalig archeologisch onderzoek nood
zakelijk. Voorafgaand aan de opgravingen die in 2001-2002 werden uitgevoerd,
werd in dat jaar onder leiding van Haalebos een proefonderzoek uitgevoerd.17
Langs het Omloopkanaal en in de Castellumstraat werden minstens vier grachten
aangetroffen, waardoor duidelijk werd dat het Romeinse fort ten noorden van de
Castellumstraat heeft gelegen. Ten noorden van de St. Jorisstraat werden over de
grachten puinsporen gevonden die werden geïnterpreteerd als de uitgebroken
muren van een groot stenen gebouw, waarbij gedacht werd aan de principia, het
hoofdkwartier, van de jongste fase van het castellum. Uit het profiel dat door de
Julianastraat kon worden aangelegd, werd afgeleid dat rekening gehouden moest
worden met minimaal drie bouwperioden:
1. houtbouw uit het midden van de eerste eeuw na Chr.
2. houtbouw uit de tijd na 70 na Chr.
3. steenbouw uit de (late) 2de eeuw.
De rand van het in 1959 reeds door Bogaers onderzochte stenen gebouw ten noor
den van en deels onder de Adventskerk kon opnieuw worden blootgelegd. Uit het
hernieuwde onderzoek werd geconcludeerd dat het met zekerheid gaat om een badgebouw dat rond het jaar 200 na Chr. is opgericht.
Een zeer belangrijke vondst was een fragment van een bouwinscriptie, dat tevoor
schijn kwam tijdens rioleringswerkzaamheden in de Castellumstraat, vlak bij de krui
sing met de Julianastraat. Uit de inscriptie viel op te maken dat onder keizer Septimius Severus (193-211 na Chr.) een van de poorten van het castellum is herbouwd
of hersteld. In de directe omgeving van de vindplaats van de inscriptie werden grote
blokken bewerkt tufsteen gevonden die van de zuidpoort van het castellum afkom
stig moeten zijn.
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3 V R A A G S T E L L IN G

In het verslag over de proefopgraving van 1998 is de wetenschappelijke doelstelling
van de jongste opgravingen zeer bondig geformuleerd: “de lokalisering van het sinds
decennia in Alphen aan den Rijn gezochte castellum Albaniana”.18 Het antwoord op
die centrale onderzoeksvraag kon al tijdens dat proefonderzoek in grote lijnen wor
den gevonden: het castellum bevond zich ten noorden van de Castellumstraat, ruw
weg tussen het Omloopkanaal en de Julianastraat. Tevens was duidelijk geworden
dat delen van het castellum zo goed bewaard waren gebleven, dat ze van internatio
naal belang mochten worden genoemd. Een zo volledig mogelijk onderzoek van de
nog resterende delen werd daarom uitermate wenselijk geacht.
De vraagstelling van het vervolgonderzoek in 2001-2002 werd in belangrijke mate
gedicteerd door externe omstandigheden. De directe aanleiding tot de opgraving
was immers niet de wens om een antwoord te zoeken op actuele wetenschappelijke
vragen betreffende een Romeinse militaire versterking, maar de voorbereiding van
een bouwproject dat een bijzonder waardevol deel van het bodemarchief onherroe
pelijk zou vernietigen.
Het Romeinse castellum Albaniana was een schakel in de Rijn-limes, de keten van
versterkingen die van ca. 50 tot 270 na Chr. de noordwestelijke grens van het
Romeinse rijk heeft gevormd (afb. 5). Van de ongeveer twintig castella die in ons
land hebben gelegen, bestaat slechts een tamelijk onvolledig beeld. Bijna de helft is
opgeruimd door de Rijn en andere zijn door bouwwerkzaamheden in het verleden
in meer of minder ernstige mate aangetast. Zoveel is echter wel duidelijk dat de
Nederlandse castella zich als gevolg van hun ligging in de Rijndelta in meerdere
opzichten onderscheiden van grensforten in andere regio’s. Ze hebben een andere
vorm en inrichting, en door de hoge grondwaterstand zijn vooral de oudere bouw
fasen vaak voortreffelijk bewaard. Het gaat daarbij vooral om ecologisch materiaal
zoals leer, hout en resten van plantaardig en dierlijk voedsel. Daardoor kunnen hier
aspecten van de constructie van en het dagelijkse leven in Romeinse forten worden
bestudeerd, waarover elders de informatie ontbreekt.
Voor de opgraving van een West-Nederlands castellum kan men dus vele uiteen
lopende onderzoeksvragen bedenken, maar de mogelijkheden om ze te beantwoor
den werden in het Alphense geval sterk beperkt door de lokale omstandigheden: de
plaats en omvang van de voorgenomen bouwwerkzaamheden én het tijdsbestek
waarbinnen ze zouden worden uitgevoerd.
De belangrijkste vragen waarop binnen die van buitenaf opgelegde kaders van ruim
te en tijd een antwoord is gezocht, waren de volgende:
1. Hoe zag het landschap eruit waarin het eerste castellum is aangelegd, en hoe heeft
dit zich in de loop van de Romeinse tijd ontwikkeld? In hoeverre hebben de
Romeinen zich aangepast aan het landschap, en in hoeverre hebben zij het land
schap al dan niet opzettelijk veranderd?
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Afb. 5 De Neder-Germaanse limes in de Midden-Romeinse tijd.
i: legioensvesting. 2: castellum. 3: mini-casteüum. 4: vermoedelijk castellum.
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2. Hoe heeft het castellum er in zijn opeenvolgende bouwfasen uitgezien —omvang,
vorm, inrichting? Hoeveel bouwfasen kunnen worden onderscheiden, en hoe
zijn deze te dateren?
3. Wanneer is het castellum opgegeven, wat is ermee gebeurd, en wanneer?
4. Welke constructies waren er aanwezig in de oeverzone van de Rijn? Is er sprake
geweest van erosie in of na de Romeinse tijd, of juist van aanwas?
5. Wat voor materiaal is er gebruikt voor de bouw van de opeenvolgende castella en
oeverwerken, en waarvandaan is dit aangevoerd?
6. Wat voor en welke troepen hebben er in het Alphense castellum gelegen, en
wanneer?
7. Waar haalden de Alphense troepen hun voedsel en gebruiksgoederen vandaan?
Valt er iets te zeggen over het aandeel van lokale en regionale producten?
Gezien de omvang van het bouwproject en de beperkte tijd en middelen die voor
het archeologische veldwerk beschikbaar waren, is er van meet af aan bewust voor
gekozen om het onderzoek te concentreren op de Romeinse periode. PostRomeinse sporen en vondsten zijn wel gedocumenteerd, maar doorgaans minder
gedetailleerd; bij de uitwerking zijn ze nauwelijks betrokken.
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4 W E R K W IJZ E

In 2001-2002 is in het centrum van Alphen aan den Rijn een terrein van ruim een
halve hectare onderzocht. Vanwege de dikte van het Romeinse lagenpakket zijn in
de meeste opgravingsputten vier of meer vlakken aangelegd, zodat het aantal onder
zochte vierkante meters in werkelijkheid veel groter is. In totaal zijn ongeveer zes
duizend grondsporen in kaart gebracht. Het aantal vondsten bleek veel groter te zijn
dan op grond van het proefonderzoek van 1998 was geschat. De opgravingen heb
ben onder meer ca. 40.000 scherven aardewerk opgeleverd, bijna 5000 metalen
voorwerpen, ruim 800 munten, 1500 houtmonsters, ca. 200 zadenmonsters en ca.
12 m3 baksteen en natuursteen.
4.1 Veldwerk

Tijdens het onderzoek zijn 45 opgravingsputten aangelegd, die in aansluiting op eer
der onderzoek van de k u n zijn genummerd van 21 tot en met 65 {afb. 6).19 De situ
ering, vorm en omvang van de opgravingsputten werden zeker in 2001 geheel
bepaald door externe omstandigheden, zoals de verwerving en sloop van bestaande
panden en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. Vaak leidde
dit ertoe dat putten kleiner waren dan wenselijk en dat het lastig was om een over
zicht te verkrijgen over aaneensluitende delen van het opgravingsterrein.
4.1.1 Strategie

In aansluiting op de aanbevelingen die in het rapport over het proefonderzoek van
1998 zijn gedaan,20 voorzag het werkplan oorspronkelijk in een gedifferentieerde
aanpak voor vier verschillende locaties (afb. 7):
1. de zone ten oosten van de Julianastraat. Hier waren eventueel nog oeververstevigingen en stortlagen in de Romeinse Rijnbedding te verwachten en misschien
zelfs een of meer Romeinse schepen; het was echter ook mogelijk dat erosie na
de Romeinse tijd alle oudere sporen zou hebben opgeruimd. De aanleg van een
proefsleuf zou inzicht moeten geven in de hier nog aanwezige Romeinse resten;
2. de zone tussen de Castellumstraat en de St. Jorisstraat. Hier was de kans op de
aanwezigheid van goed bewaarde resten van de oudste bouwfase(n) van het castellum het grootst. Deze zone moest daarom zo gedetailleerd mogelijk worden
onderzocht;
3. de zone in de noordwestelijke bocht van het Omloopkanaal. Hier moest een
proefsleuf worden gegraven om vast te stellen of de in 1998 aan de westzijde van
het castellum geconstateerde grachten hier naar het oosten zouden ombuigen;
4. het resterende terrein tussen het Omloopkanaal en de St. Jorisstraat. Op grond
van het proefonderzoek van 1998 werd aangenomen dat de resten van het
Romeinse castellum hier grotendeels of geheel verdwenen zouden zijn. Hier zou
kunnen worden volstaan met de aanleg van een vlak op 0,50 m —n a p tijdens het
uitgraven van de bouwput, om te zien of hier nog diep reikende sporen aanwe
zig zouden zijn.
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AJb. 6 Situering van de opgravingsputten in het Stadshart van Alphen aan den Rijn. Schaal
1:1500. Lichtgrijs: vóór 1998. Middengrijs: 1998 (put 7-14). Donkergrijs: 2001-2002
(put 21-65).

De proefsleuf ten oosten van de Julianastraat (zone 1) zou oorspronkelijk het sluit
stuk van het onderzoek vormen. Omdat de voor de opgraving beschikbare tijd zeer
beperkt was en de verwerving van de percelen in het centrale deel van het onder
zoeksgebied trager verliep dan voorzien, werd dic onderdeel echter als eerste uitge
voerd (werkput 21). Het maakte duidelijk dat er geen sprake was van ingrijpende
erosie door de Rijn in de post-Romeinse tijd, maar dat hier nog een opeenvolging
van al dan niet verspoelde oeverwerken aanwezig was. Bovendien bevonden zich in
de bedding dikke stort- en afzettingslagen, die een schat aan aardewerk, bouwmate
riaal en metalen voorwerpen uit de Romeinse tijd opleverden. In periodes waarin
het werk elders door externe oorzaken kwam sdl te liggen, zijn daarom in de oever
zone extra opgravingsputten aangelegd, deels in de hoop de voorpoort of porta
praetoria van het castellum te lokahseren (werkput 26), deels om een beter beeld te
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AJb. 7 Indeling van het in 2001-2002 te onderzoeken gebied, opgrond van de uitkomsten
van het proefonderzoek van 1998. Schaal 1:2500.

verkrijgen van de oeverwerken en het in de bedding belande vondstmateriaal (werkput 25, 26 en 40}.21
De vondst van een stuk hout dat mogelijk een onderdeel van een Romeins schip
was, leidde tot een aanvullend onderzoek door de r o b (werkput 44). Dit leverde
weliswaar geen verdere scheepsresten op, maar wel een prachtig dwarsprofiel over
het westelijke deel van de Rijnbedding, dat het begrip van deze zone sterk verbeterd
heeft.
Van een voorgenomen onderzoek op het terrein voor de voormalige Rabobank,
tegenover de St. Jorisstraat, is uiteindelijk afgezien. Het terrein zou vóór het te voor
ziene einde van de opgraving nog niet voor onderzoek beschikbaar zijn. Bovendien
zou de belangrijkste op dat moment nog openstaande vraag - waar de zuidoosthoek
van het castellum zich bevond —hier niet beantwoord kunnen worden. Op het ter
rein dat door nieuwbouwactiviteiten verstoord zou worden, was alleen de voort
zetting te verwachten van de oeverwerken die noordelijker al uitvoerig waren
onderzocht. Waarnemingen tijdens het uitgraven van de bouwput voor het Stepping-Stonegebouw aan de zuidrand van deze zone hebben deze veronderstelling
bevestigd.
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De zone tussen de Castellumstraat en de St. Jorisstraat (zone 2) is bijna geheel onder
zocht. Vooral in 2001 had het werk hier te lijden van tal van praktische beperkingen,
zoals de aanwezigheid van een dicht net van kabels en leidingen die nog in gebruik
dienden te blijven tot de sloop van het stadskantoor en het bankgebouw van de
a b n - a m r o , midden in deze zone. De opgravingsputten van 2001 (22-24, 28-29,
31-39) waren daarom vaak kleiner dan voor een goed overzicht over de aanwezige
structuren wenselijk was. In 2002 werd dit bezwaar gedeeltelijk weggenomen, al
zorgde de sloop van het bankgebouw enkele weken lang voor grote overlast, ruim
tegebrek en verstoringen van nog op te graven delen. Het stadskantoor moest door
een brand in het in aanbouw zijnde stadskantoor onverwacht lang in gebruik blijven,
zodat de mogelijkheden tot opgraving rond dit gebouw tot het einde toe beperkt
bleven. De meeste opgravingsputten van 2002 waren echter aanmerkelijk groter dan
in het voorafgaande jaar (42-43, 45-50, 53, 57, 63, 65).
Omdat de mogelijkheden voor opgravingen rond de westelijke kop van het stads
kantoor om verkeerstechnische en logistieke redenen uiterst beperkt waren en een
kleine sleuf in de St. Jorisstraat ten westen van het Omloopkanaal (werkput 46) aan
toonde dat de bodem hier sterk verstoord was, is in de slotfase van de opgraving
afgezien van verder onderzoek in dit gebied. In 1985 waren hier nauwelijks
Romeinse sporen te voorschijn gekomen,22 zodat de verwachtingen op voorhand al
niet hooggespannen waren. Het leek verstandiger de beperkte nog beschikbare tijd
en middelen te besteden aan het zo volledig mogelijk in kaart brengen van de zuid
westhoek van het castellum (werkput 53) en van de zuidpoort (werkput 63).
De proefsleuf in de noordwestelijke bocht van het Omloopkanaal (zone 3) was de
eerste opgravingsput die in 2002 kon worden aangelegd (werkput 41). Omdat er
op korte termijn geen nieuwe opgravingslocaties beschikbaar zouden komen, werd
besloten deze put zo groot mogelijk aan te leggen. De locatie beantwoordde geheel
aan de verwachtingen: van enkele grachten kon worden geconstateerd dat ze hier
naar het oosten begonnen om te buigen. Bovendien kwam een brede baan van
palen en paalsporen te voorschijn die de bocht van een van de grachten volgde, wat
een nieuw licht wierp op paalsporen die in 1998 in en langs de grachten waren waar
genomen. De verankering van de kademuur van het Omloopkanaal maakte het
aanvankelijk onmogelijk om de opgraving tot aan de rand van het kanaal voort te
zetten, maar deze belemmering werd later in het jaar grotendeels opgeheven (werk
put 60).
Naarmate de plannen voor sloop, sanering en nieuwbouw verder werden uitge
werkt, werd duidelijk dat het om tal van praktische redenen onmogelijk zou zijn om
een opgravingsvlak aan te leggen in de bouwput tussen de St. Jorisstraat en het
Omloopkanaal (zone 4). Daarom werd besloten om in elk geval van noord naar zuid
een profielsleuf door het gebied in kwestie aan te leggen, om op deze wijze een bij
na ononderbroken doorsnede door het terrein te verkrijgen. Bij de aanleg van deze
sleuf (werkput 54) onder de inmiddels gesloopte achterbouw van het postkantoor
kwamen verrassenderwijs drie grachten van de noordelijke verdedigingsgordel van
27

het castellum te voorschijn. Het was niet alleen een meevaller dat onder dit gebouw
nog Romeinse sporen bewaard waren gebleven, maar bovendien lag er een gracht
meer dan te verwachten was. Het verloop van de grachten werd daarom vervolgd in
een tweede smalle sleuf en in een geïmproviseerd opgravingsvlak tussen beide sleu
ven (werkput 55-56).
Toen een van de sleuven tijdens de laatste dagen van het onderzoek zuidwaarts
werd doorgetrokken, kwamen hier op regelmatige afstanden paalgaten te voorschijn.
De sleuf werd daarom in grote haast uitgebreid totdat zich geen nieuwe paalgaten
meer leken aan te dienen {werkput 64). Door deze werkzaamheden was toch nog
een groot deel van de toekomstige bouwput tenminste haastig onderzocht. Alles bij
een genomen is nauwelijks nog niet geheel verstoorde grond bij de latere bouw
werkzaamheden vergraven.
4.1.2 Werkwijze

De opgravingsputten zijn uitgezet in een meetsysteem dat zuiver n - z dan wel o-w
was georiënteerd; vaste meetpunten werden waar mogelijk op ronde coördinaten
van het Rijksdriehoeksnet uitgezet, om meetfouten te vermijden en het achteraf
digitaliseren van de veldtekeningen te vereenvoudigen. Van elke opgravingsput is
eerst de geroerde bovengrond verwijderd. Daarna werd de put machinaal stapsgewijs
verdiept, waarbij de aanleg van een volgend opgravingsvlak afhing van de vraag of
zich nieuwe sporen aandienden; de afstand tussen de vlakken bedroeg doorgaans 2040 cm. De vlakken werden met een zogenaamde schaafbak leesbaar gemaakt en bij
gewerkt met de schop. Als de verspreiding van de sporen daartoe aanleiding gaf,
werd soms slechts een deel van een werkput verdiept. Wegens de grote dichtheid
van de sporen zijn van de meeste opgravingsvlakken tekeningen gemaakt op schaal
1:20; bij de eenvoudiger vlakken werd de schaal 1:50 gehanteerd.
Van de meeste werkputten is zowel een N-z als een o-w gerichte wand getekend,
zodat er in beide richtingen een of meer dwarsprofielen over het opgravingsterrein
ontstonden. In put 41 is een extra o-w profiel dwars door de put aangelegd door
voorafgaand aan de aanleg van een nieuw vlak telkens op dezelfde plaats een kleine
sleuf te trekken en de noordelijke wand daarvan te documenteren.
Vooral in 2001 zijn de profielen ook bodemkundig geïnterpreteerd. Sommige
waarnemingen zijn verlengd door middel van grondboringen. Ook in het horizon
tale vlak is de reikwijdte van de waarnemingen uitgebreid door grondboringen in de
omgeving uit te voeren.
De meeste sporen zijn gecoupeerd en met de hand op vondsten doorzocht. Alleen
uit de oeverzone van de Rijn zijn enkele zeer grote grondmonsters verzameld die
integraal gezeefd zijn. Daarnaast zijn uit ‘veelbelovende’ sporen kleinere grond
monsters genomen voor ecologisch onderzoek. In sommige profielen en sporen zijn
ook zogenaamde pollenbakken geslagen voor archeobotanische of bodemkundige
analyse. Het aangetroffen hout is zoveel mogelijk ter plaatse op soort gedetermi
neerd. Van belangrijke houten structuren werden monsters genomen voor dendrochronologisch onderzoek, van enkele stukken ook voor 14C-analyse. Bij alle werk
zaamheden is de grond met een metaaldetector afgezocht; ook de storthopen zijn
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geregeld op metaalvondsten doorzocht. Bij zeer grote aantallen metaalvondsten zijn
deze niet als puntvondst ingemeten, maar in vijf meter brede stroken verzameld.
Alle opgravingsvlakken, de meeste putwanden en de belangrijkste coupes zijn
gefotografeerd. Waar nodig zijn ook details van vlakken, profielen en coupes foto
grafisch vastgelegd.
4.2 Uitwerking

Op alle veldtekeningen zijn de contouren van opgravingsputten en sporen in inkt
overgetrokken, evenals de spoor-, vondst- en monstemummers, de coördinaten van
meetbuizen en de hoogtepunten. Vervolgens zijn de tekeningen gescand om het
digitaliseren van (selecties van) sporen in Maplnfo mogelijk te maken. De admini
stratieve gegevens van de sporen, vondsten en hout- en grondmonsters zijn inge
voerd in Microsoft Access.
Alle vondsten zijn gewassen en, met uitzondering van het metaal en van het bak
steen en natuursteen uit de opgravingsputten 41-65, ook genummerd. Alle bronzen
en leren voorwerpen zijn geconserveerd, evenals enkele tientallen houten objecten.
De ijzeren voorwerpen zijn op enkele uitzonderingen na alleen maar schoonge
maakt; een handvol objecten is met röntgenstralen doorgelicht om decoratie of
andere belangrijke details zichtbaar te maken.
Omdat al snel duidelijk was dat het onmogelijk zou zijn om alle sporen en vondsten
uit te werken, is besloten om de middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode bijna
geheel buiten beschouwing te laten. Bij de Romeinse sporen werd het accent gelegd
op de oudste bouwfase, waarvan vooral in de zuidoostelijke hoek van het opgravingsterrein nog redelijk tot goed bewaarde resten aanwezig waren (kaart Bl). De
bestudering van deze houten structuren - hun constructie, de houtsoorten waaruit
ze zijn samengesteld en hun ouderdom —verdiende een hoge prioriteit aangezien
dergelijke complexen door de voortschrijdende verdroging van de bodem en de
aantasting van de nog resterende castella door bouwwerkzaamheden steeds schaarser
worden, terwijl de voortgeschreden kennis en techniek mogelijkheden biedt die
enkele decennia geleden nog niet voorhanden waren.
De rijkdom van het vondstmateriaal bood enerzijds de mogelijkheid om nieuwe
inzichten te verwerven in zaken als de invloed van de aanwezigheid van een castellum op de natuurlijke omgeving en de bevoorrading van legerkampen met voedsel,
uitrustingsstukken en bouwmateriaal, maar leverde anderzijds juist praktische pro
blemen op. De kosten van de conservering van het overvloedig aangetroffen hout,
leer en metaal bedroegen een veelvoud van het bedrag dat op grond van het proef
onderzoek van 1998 was geraamd en vormden een grote aanslag op het budget voor
de uitwerking.
Bij het maken van keuzes binnen het vondstmateriaal was de mate waarin de des
betreffende vondstgroep kon bijdragen aan de beantwoording van de onderzoeks
vragen een belangrijk punt van afweging. Bij de huidige stand van kennis levert bij
voorbeeld het aardewerk meer informatie op over de chronologie van de bewoning
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dan het natuurstenen bouwmateriaal. Die laatste categorie kan weliswaar inzicht
geven in de logistiek van de {her)bouw van een castellum, maar daarvoor is een
diepgaander onderzoek nodig dan in het kader van een basisrapportage mogelijk is.
En de chronologie van de bewoning is voor veel vragen van groter belang dan de
goederenstromen bij een bouwcampagne.
Aan de determinatie van het aardewerk en de munten is daarom de hoogste prio
riteit gegeven. Al het aardewerk uit Romeinse sporen is gedetermineerd. De
Romeinse munten konden dankzij de zeer bereidwillige medewerking van het
voormalige Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet uitvoerig worden bestu
deerd.
Het hout verdiende veel aandacht vanwege de toenemende zeldzaamheid van
houtvondsten en vanwege de rijkdom aan informatie over bouwtechnieken en
houtgebruik die erin opgesloten liggen. De uitwerking van deze groep vondsten is
daarom verhoudingsgewijs uitvoerig geweest.
Botten, pollen en zaden kunnen inzicht geven in de voedselvoorziening, de veran
deringen in het landschap en - samen met de leervondsten - tot bepaalde hoogte in
de voorziening van gebruiksgoederen. Bij deze vondstgroepen is getracht door mid
del van een globale inventarisatie of een gerichte steekproef uit het totale bestand
een representatief beeld te schetsen.
De metaalvondsten (uitgezonderd de munten) kunnen onder andere inzicht ople
veren in de activiteiten die in en rond het castellum hebben plaatsgevonden en in de
aard van de troepen die er gelegerd zijn geweest. De omvang van deze vondstgroep
was echter zodanig dat een diepgaande bestudering van alle groepen van metalen
objecten financieel onhaalbaar was. De conservering van het metaal trok bovendien
al een zware wissel op de beschikbare middelen. Uiteindelijk zijn alle objecten ten
minste op een globaal niveau beschreven. De metaalslakken bleken voor het meren
deel afkomstig te zijn uit de opvulling van de jongste gracht en uit stordagen in de
Rijn. Om die reden is van deze groep geen nadere analyse uitgevoerd.
De in volume en gewicht belangrijkste vondstcategorie werd gevormd door het
stenen bouwmateriaal. De systematische bestudering van baksteen en natuursteen
van Romeinse complexen waarmee de laatste jaren een voorzichtig begin is
gemaakt, begint in die zin vruchten af te werpen dat duidelijk wordt dat hier nog
veel informatiewinst te behalen valt. Daarbij valt onder andere te denken aan de
vraag naar lokale of juist gecentraliseerde baksteenproductie en aan de systematische
uitbating van steengroeven door het leger. Anderzijds moet er op dit gebied nog
zoveel werk verzet worden - deels van natuurwetenschappelijke aard - dat dit het
niveau van een basisrapport voorlopig nog overstijgt.
Vondstgroepen en onderzoeksvragen die in het kader van dit rapport relatief weinig
aandacht hebben gekregen, zullen zoveel mogelijk onderwerp worden gemaakt van
latere studies. Het is in dit verband verheugend dat de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (n w o ) de Katholieke Universiteit Nijmegen een sub
sidie heeft toegekend om in de komende jaren het ontstaan en het onderhoud van de
Romeinse rijksgrens tussen Vechten en de Noordzee aan een nader onderzoek te
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onderwerpen. De uitkomsten van de opgraving van het castellum in Alphen aan den
Rijn zullen daarin een belangrijke rol spelen en ingebed worden in een veel breder
kader.
Het nieuwe Nijmeegse project maakt deel uit van het Nwo-programma ‘Oogst
van Malta’, dat een wetenschappelijk vervolgonderzoek mogelijk maakt van de in
basisrapporten vastgelegde resultaten van opgravingen die zijn uitgevoerd in de geest
van het in 1992 van kracht geworden Verdrag van Malta (Europees Verdrag inzake
de bescherming van het archeologisch erfgoed). De beoogde wetenschappelijke syn
theses zullen tot nieuwe kennis leiden die weer kan worden gebruikt om de kwali
teit van de uitvoerende archeologie op peil te houden en bij te stellen. De uitkom
sten van de vervolgonderzoek zullen bovendien zodanig worden gepresenteerd dat
een breed publiek er kennis van kan nemen.
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5

L A N D S C H A P P E L IJK E C O N T E X T

(J.R. Mulder)

De archeologische opgravingen in het centrum van Alphen aan den Rijn zijn vanaf
1998 ondersteund door fysisch-geografisch onderzoek door het Staring Centrum, nu
Alterra. Daarbij zijn de vlakken en profielwanden van diverse opgravingsputten
bestudeerd en beschreven. Zonodig werden in de putten, maar ook daarbuiten
boringen verricht om inzicht te krijgen in de aard en samenstelling van de diepere
ondergrond.23 In 2001-2002 hebben naast Alterra ook anderen fysisch-geografische
waarnemingen verricht;24 in 2002 zijn niet alle vlakken en profielen beschreven.
5 .1 Vraagstelling
Bij het fysisch-geografisch onderzoek in en om het castellum van Alphen stonden de
volgende vragen centraal:
Wat is de landschappelijke ligging van het Alphense fort, in het bijzonder ten
opzichte van de loop van de Rijn?
— Zijn er wellicht landschappelijke omgevingsfactoren die de merkwaardige vorm
van het fort —een parallellogram —verklaren?
— Op wat voor ondergrond is het fort gebouwd? Zijn er aanwijzingen voor egali
satie en/of ophoging voorafgaande aan de eerste aanleg?
— Zijn er aanwijzingen voor kortstondige of langdurige perioden van wateroverlast?
Houdt de schaarste aan sporen uit de tweede en derde eeuw verband met erosie
door de Rijn?
5.2 Methode van onderzoek

Voor, tijdens en na de veldbezoeken is literatuurstudie en kaartvergelijking
gepleegd, waarbij het Streekarchief Rijnland te Alphen aan den Rijn diverse malen
is bezocht; verder zijn luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog bestudeerd.
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor (doorsnede 7 cm) en een guts.
In sommige gevallen is gebruik gemaakt van een zuigboor tot 6 m lengte. De tex
tuur (lutumgehalte, zandgrofheid) van de grondlagen is geschat. Als toetsing dienden
enkele grondmonsters die Stiboka destijds heeft genomen in de omgeving van
Alphen in het kader van de opname van de Bodemkaart 1:50.000, kaartblad 30 en
31. De boringsdiepte varieerde, afhankelijk van het doel van de boring, van ca. 1 m
tot 6 m beneden maaiveld. Met zoutzuur is de kalkrijkdom van het materiaal vast
gesteld.
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Bij de beschrijving van de profielwanden is vooral gelet op:
- de homogeniteit van het materiaal;
- het voorkomen van gelaagdheid;
- eventuele verkleuringen of vlekkerigheid (die op antropogene invloed kunnen
wijzen);
- de aanwezigheid van archeologica, puin, grind etc.;
- de aanwezigheid van houtresten en veenlagen.
5.3 Geologische gesteldheid van het gebied aan het begin van de Romeinse tijd

Voor een betrouwbare reconstructie van de oude Rijnlopen in het gebied blijken de
beschikbare gegevens ontoereikend te zijn. Op grond van bestaande gegevens25 en
van ons booronderzoek kunnen drie hoofdsystemen van de Rijn worden onder
scheiden (kaart A):
1. Het oudste systeem bestaat uit lage stroomafzettingen, afgedekt met een laag
(kom)klei. Dit systeem dateert in aanleg uit het Subboreaal of mogelijk uit het LaatAtlanticum. De ondergrond bestaat uit blauwgrijs geulzand. De Rijn verplaatste zich
aan het begin van het Vroeg-Subatlanticum naar het westen, waarbij de geul verder
is opgeslibd met fijn zand, zavel en klei (silting up) totdat de top boven het toen
malige gemiddelde rivierpeil uitstak. Op deze wijze ontstond een kronkelwaard.
Binnen dit systeem bevonden zich enkele restgeultjes die aan het begin van de jaar
telling nog niet geheel verland waren. Op dit systeem hebben de Romeinen het
Alphense fort gebouwd.
2, Het middelste systeem ligt ten westen van het Romeinse fort en is opgebouwd
uit relatief hooggelegen stroomruggen. De kern bestaat geheel of vrijwel geheel uit
matig grof zand. De zandrug strekt zich uit vanaf ongeveer de Molenwerfstraat via
het Molenvlietpad en het bospark naar het noorden. Het systeem dateert uit het
Vroeg-Subatlanticum. Op de flanken van de stroomrug is een kleilaag over het
zancüichaam afgezet. Ten noorden van het Alphense fort bevindt zich ter hoogte van
de Curafaostraat een vrij smalle neventak van dit systeem. De tak voegde zich ter
hoogte van het Burgemeester Visserpark en de Lovinklaan bij het hoofdsysteem. Dit
systeem ligt relatief hoog, maar lager dan het hoofdsysteem, en is opgebouwd uit een
zandkern afgedekt met zavel en klei (silting up).
De bijbehorende restgeul van het hoofdsysteem, de pre-Romeinse Rijn, is in de
loop der eeuwen dichtgeslibd. Beddingafzettingen zijn onder meer teruggevonden
in de binnentuin van het ‘H of van Alphen’ en ten zuidwesten van de Anna van
Burenlaan. De pre-Romeinse Rijngeul liep vermoedelijk via de Havenstraat, Laan
der Continenten, Magnoliastraat en Bosparkweg naar het noorden; nader onderzoek
moet hierover uitsluitsel geven. Over de breedte van de restbedding tasten we
eveneens in het duister. Omdat het middeleeuwse verkavelingspatroon dwars over
de restbedding en over een deel van de stroomrug is heen gelegd de ontginners
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hebben de geul niet gezien - moet de restgeul al aan het begin van de jaartelling in
een vergevorderd stadium van verlanding zijn geweest.
Een boring langs het Omloopkanaal op de hoek van de Julianastraat en de Postkade leverde beddingmateriaal op. Het lijkt erop dat hier een stuk van de restbedding van de noordtak afkomstig van de Lage Zijde is aangesneden.
Aan weerszijden van de meandergordel bevonden zich uitgestrekte veengebieden.
Bij hoogwater zette de Rijn binnen een betrekkelijk smalle strook klei over het veen
af. Verderop ontwikkelde zich eutroof bosveen, in het achterland mesotroof zeggeveen, dat de overgang vormde naar de oligotrofe veenmoskoepels.
3. Het jongste systeem behelst de huidige Oude Rijn. De rivier moet al ruim vóór
het begin van de jaartelling ergens ten zuiden van Alphen het middelste systeem
hebben verlaten. Die ontwikkeling lijkt vrij abrupt te zijn gegaan. De stroomruggen
van het middelste systeem zijn namelijk niet ‘afgebouwd’ (silting up). Een verklaring
hiervoor is de afsplitsing van Waal en Lek in die periode, waardoor de Rijn bij
Alphen aanzienlijk minder water ontving. Wel kon het getijde vanuit het westen op
de rivier dieper doordringen.26 Het gevolg was een toename van de erosie in de
Rijnbedding, die als een natuurlijke ‘dram’ ging fungeren. Zodoende daalde de
grondwaterstand in de aangrenzende gronden en werden de oevers beter geschikt
voor bewoning. Bij hoog water heeft de Rijn direct langs haar oever op het ‘oude
land’ een dun laagje zavel en klei afgezet (oeverafzettingen). Daarnaast heeft de Rijn
zijn oevers ook aangetast door erosie tijdens en na de Romeinse periode. Daarbij zijn
onder meer oeverbeschoeiingen in de rivier verdwenen. De rivier heeft sinds het
begin van de Romeinse tijd in hoofdzaak in haar bedding gesedimenteerd tot aan de
afdamming bij Wijk bij Duurstede in 1122 na Chr. Een dwarsdoorsnede vanaf de
Julianastraat tot aan de Oude Rijn laat de verschillende afzettingen vati vóór en na de
Romeinse tijd goed zien (kaart D2).
5. 4 De landschappelijke ligging van het Alphensejort
Het landschap in en om Alphen bestond aan het begin van de Romeinse tijd uit een
min of meer actieve Rijn met hardhoutooibos op de hoge stroomruggen van het
middelste systeem en zachthoutooibos in de lagere gebieden langs de Rijn, met
overloopgeultjes en restgeultjes waarlangs rietvegetaties voorkwamen.
De oude verlaten Rijnarm zal voor een deel open hebben gelegen, en deels
begroeid zijn geweest met water- en moerasplanten. Bij hoog water zal de dode arm
mee hebben gestroomd. Aan weerszijden van de meandergordel kwamen uitgestrek
te moerasbossen (elzen) voor met onder andere moeraseik. Verder van de Rijn van
daan bevonden zich zeggevelden, die werden begrensd door heidevelden. Veenstroompjes als de Aar, de Gouwe en de Meije droegen zorg voor de afwatering van
het veen op de Rijn. Bij hoge rivierstanden fungeerden de veenstroompjes als aanvoergeulen.
De hoogteligging van het gebied heeft in de loop der eeuwen na de Romeinse tijd
grote wijzigingen ondergaan. Het hoogste deel van het gebied was rond het begin
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van de jaartelling de stroomrug van het middelste systeem, namelijk op ongeveer
0,70 m + n a p of hoger. Dit is nu nog het hoogste terrein, de omringende, recent
opgespoten woonwijken en industrieparken niet meegerekend. Het omringende
veengebied waterde via veenstroompjes af op de Rijn. Dit landschap moet aan het
begin van de Romeinse tijd iets lager dan de bovengenoemde stroomrug hebben
gelegen, ca. 0,35-0,50 m + N AP, de achterliggende veenmosveenkussens op ca. 1 m
+ n a p of hoger. Sinds de grootscheepse ontginningen vanaf de elfde eeuw is bet
omringende veenlandschap door ontwatering uiteindelijk gezakt tot ca. 1,60-1,80 m
- n a p , Klink en oxidatie waren hierbij de drijvende krachten. Het terrein waarop
het Romeinse fort is gebouwd lag toen op ca. n a p . Het naastgelegen terrein, waar
op de Romeinen het badhuis hebben gebouwd, lag lager, op ca. 0,20-0,40 m - n a p .
De restgeul (Hof van Alphen) moet nog lager hebben gelegen. Verder is aanneme
lijk dat aan het begin van de Romeinse tijd de zeespiegel 20-30 cm lager stond dan
nu, uitgaande van een zeespiegelrijzing van 2-3 cm per eeuw. Ook het peil van de
Rijn zal gemiddeld iets lager hebben gestaan; hoeveel lager is niet onderzocht.
Dit betekent dat de grondwaterfluctuatie sinds de Romeinse tijd ook flink is
gewijzigd, De hoge stroomrug van het middelste systeem was een licht wegzijgingsgebied. De gemiddelde laagste grondwaterstand zal niet dieper zijn weggezakt dan
ca, 140 cm onder maaiveld en gemiddeld niet hoger zijn gekomen dan ca. 50-60 cm
onder maaiveld (grondwatertrap Gt VI). De aangrenzende restbeddinggronden
waren kwelgevoelig, zeer nat (Gt I) en overstroomden het eerst bij hoge waterstan
den. De gronden langs de Romeinse Rijn hadden grondwaterstanden die gemiddeld
ongeveer tussen 80-0 cm onder maaiveld fluctueerden (Gt II); het hoogste deel met
het fort gemiddeld ongeveer tussen de 80-20 cm beneden maaiveld (Gt II*). De
smalle stroomrug ten noorden van het fort lag wat hoger. Daar zal de grondwater
stand gemiddeld tussen de 40-120 cm onder maaiveld (Gt III*) gefluctueerd hebben.
Het landschap van Alphen heeft tijdens de Romeinse bewoning grote veranderingen
ondergaan. Op grote schaal zijn de loof- en broekbossen gerooid en wellicht platge
brand om plaats te maken voor het fort en de omringende bebouwing, om te dienen
als grondstof voor gebouwen, kades en dergelijke, en mogelijk om akkerbouw te
bedrijven op de hoogste stroomruggen.
5.5 Landschappelijke omgevingsfactoren die de vorm van het fort verklaren
Waarom de Romeinen juist op deze plek het Alphense fort bouwden, weten we
niet. Hoofdvoorwaarden voor de locatie van forten in het algemeen waren een lig
ging aan de zuidzijde van de Rijn en direct grenzend aan de oever en dus per schip
bereikbaar. Aan beide voorwaarden is bij Alphen voldaan. Waarschijnlijk was de
stroomrug in het noorden te smal voor een fort van deze afmetingen en vormde de
restbedding op de plaats van het noordelijke deel van het Omloopkanaal een natuur
lijke barrière. Het gebied ten zuiden van het fort was mogelijk te laag en te nat en te
dicht bij de grote restgeul van de pre-Romeinse Rijn (Hof van Alphen) gelegen.
Bleef over een reststrook met kom- op stroommggronden (kronkelwaard), die
mogelijk net hoog genoeg lag om het fort te bouwen. De grachten rond het fort
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Afh. 8 Pre-Romeins geultje onder een staander van een van de barakken. Opname vanuit het
oosten.

zorgden voor een zekere ontwatering. De wallen fungeerden als dijkjes en be
schermden het fort niet alleen tegen eventuele indringers, maar ook tegen hoog
water. Interessant in dit opzicht is de vraag of de bewoners van het fort bij hoog
water hun poorten met coupures konden afsluiten. Het gebied ten westen van het
fort (de rechterflank van het middelste systeem, nu het nieuwe stadskantoor) hadden
de Romeinen bij hun bouwterrein kunnen betrekken. Waarom ze dat niet hebben
gedaan, is nog niet te verklaren.
5. 6 Egalisatie van het terrein bij het bouwrijp maken
Zoals boven ter sprake is gekomen, bestaat de ondergrond van het castellumterrein
uit lage stroomruggronden op geulafzettingen. Ze zijn afgedekt door een laag lichte
tot matige zware klei. Het terrein helde naar het zuiden af. Aan de Rijnzijde lagen
de gronden iets hoger vanwege een jonge oeverafzetting na de doorsnijding van de
rivier. Verder kwamen er enkele smalle, ondiepe restbeddingen en overloopgeultjes
voor. Het terrein had hierdoor een min of meer welvend oppervlak.
Op de plaats waar resten van barakken zijn gevonden, kon uit de profielopbouw
worden opgemaakt, dat de top van het profiel was verstoord. De 15-25 cm dikke
donkergrijze kleilaag was zeer vlekkerig (lichtgrijze vlekken). De laag rustte op een
homogene, donkergrijze kleilaag, waarin een vegetatiehorizont (Al-horizont) is te
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herkennen. De vlekkerige laag is vrijwel zeker opgebracht en bestond uit een A lhorizont, gemengd met lichtgrijze klei (C-horizont). Hoewel het harde bewijs voor
de ophoging ontbreekt - micromorfologisch onderzoek is niet verricht —komt juist
deze lage plek voor ophoging in aanmerking. O f de eventuele ophogingslaag vóór of
na aan de eerste aanleg van het fort is aangebracht, is niet met zekerheid te zeggen.
In de overige opgravingsputten zijn geen duidelijke sporen van egalisatie en opho
ging waargenomen. Door latere ontwikkelingen zoals het graven van waterputten,
grachten, funderingen, en het opwerpen van wallen, is er veel verstoord in de pro
fielen. Gezien de geologische en geomorfologische gesteldheid kan het echter niet
anders of de Romeinen hebben het terrein bij het bouwrijp maken geëgaliseerd,
vooral de restbeddingen en overloopgeuitjes (afb. 8). De moeilijkheid is dat bij de
eventuele egalisatie hetzelfde materiaal is gebruikt waarmee het terrein was opge
bouwd. Merkwaardig is wel, dat de Romeinse soldaten weinig of geen gebruik heb
ben gemaakt van het zand uit de hoge stroomruggen in de buurt.
5 . 7 Wateroverlast door overstromingen en overvloedige regenbuien

Het castellumterrein lag relatief laag ten opzicht van de omgeving. Vooral het zuide
lijke gedeelte, waar in de derde eeuw een badhuis stond, moet in natte perioden
zompig zijn geweest. De aanwezigheid van grote hoeveelheden drijfhout geeft een
indicatie hiervan. Vrijwel zeker is het hout (dunne elzenstammen en -takken) ge
bruikt voor de aanleg van vlonders en dergelijke. Ook midden op het castellumter
rein zijn sporen van wateroverlast teruggevonden in de vorm van verspoelde klei
lagen van 10-15 cm dikte, die rijk waren aan zeer fijn puin, houtskool en scherfjes.
Dit materiaal kan door overstromingen en door lokale stortbuien zijn opgenomen en
weer zijn afgezet.
Aan het begin van de Romeinse tijd zijn op grote schaal bossen gerooid. Er heeft een
ware kaalslag plaatsgevonden, niet alleen in de omgeving van Alphen, maar vooral
ook in de bovenstroomse gebieden. Dit moet een van de belangrijkste oorzaken zijn
geweest dat het regime van de grote rivieren is gewijzigd. Bij hevige regenval trad
sterke erosie op. De rivieren traden hierdoor eerder en frequenter buiten hun
oevers. In de Betuwe, het Land van Maas en Waal, maar ook langs de Vecht kwam
in de tweede en derde eeuw na Chr. over grote oppervlakten komklei over het veen
tot afzetting. In de omgeving van Alphen had de Rijn zijn meeste sediment bovenstrooms achtergelaten. Hier ontwikkelde zich weer bosveen langs de rivieren, en
zegge- en veenmosveen er ver vandaan. Na de terugtrekking van de Romeinen her
stelden de bossen zich geleidelijk gedurende de Vroege Middeleeuwen, waardoor de
rivieren weer hun oude regime terugkregen.
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6 AAN G ETRO FFEN ST RU C T U REN

Op grond van het proefonderzoek van 1998 en eerdere opgravingen in de vooraf
gaande decennia werd aangenomen dat zich tussen de Castellumstraat en de St. Jorisstraat nog veel goed bewaarde houten resten van de oudste bouwfase(n) van het
castellum Albaniana zouden bevinden. Ten noorden daarvan leek de bodem tot op
grote diepte verstoord te zijn. De toestand van het bodemarchief ten oosten van de
Julianastraat was onzeker. Weliswaar waren in de nabije omgeving resten van houten
beschoeiingen aangetroffen, maar het was onduidelijk of deze uit de Romeinse tijd
dateerden of uit de middeleeuwen.
De verwachtingen ten aanzien van de conservering bleken in grote lijnen juist te
zijri geweest. In de noordelijke helft van het onderzoeksgebied was de bodem sterk
verstoord, in de zuidelijke helft waren op veel plaatsen nog houtresten in de bodem
aanwezig (kaart Bl). Op een kleiner schaalniveau deden zich echter nog veel verras
singen voor. De conservering van het nog aanwezige hout was zeer wisselend. Voor
zover er liggend hout bewaard was, verkeerde dit in een slechte conditie; staande
palen waren er vaak beter aan toe. De conditie van het hout kon echter over een
afstand van slechts enkele nieters sterk uiteenlopen.
Het grillige verloop van het vochtgehalte van de bodem, dat verantwoordelijk was
voor de sterk uiteenlopend conservering van het hout, werd weerspiegeld door de
afwisseling van reductie en oxidatie van de klei over korte afstanden. Hierin was
geen duidelijke samenhang te constateren met de aan- of afwezigheid van bebou
wing of de aard van de verharding van straten en trottoirs. Een opvallend verschijn
sel was dat rondom de opgravingsputten die Van Giffen in 1953 nabij de hoek van
de Julianastraat en de St. Jorisstraat had aangelegd, het hout over een afstand van
ongeveer twee meter geheel vergaan was.
Hoewel de conditie van het hout dus sterk wisselde, was zij plaatselijk nog zo goed
dat hier buitengewoon waardevolle informatie kon worden gewonnen over het
houtgebruik en de militaire bouwtechnieken in de jaren ’40 van de eerste eeuw na
Chr. De fundering van de stenen muren en poorten gaf bovendien een indruk van
het houtgebruik vanaf het midden van de tweede eeuw.
Vanaf de kruising van de Julianastraat met de Castellumstraat nam de conservering
van het hout en de dikte van het bewaard gebleven lagenpakket zowel in westelijke
als in noordelijke richting snel af. Daardoor is begrijpelijk dat in 1998 in de lange
oost-west gerichte werkputten 8 en 10 slechts twee Romeinse paalkuilen en een
middeleeuwse waterput werden aangetroffen; in de westelijker gelegen putten 9,11
en 12 waren alleen grachten en palenrijen blootgelegd. De conclusie dat ten noor
den van de St. Jorisstraat alleen diep reikende sporen bewaard gebleven zouden zijn,
is daarom begrijpelijk en bleek ook juist te zijn. De verdere bebouwing van de rech
terhelft van het castellum was blijkbaar te ondiep om de post-Romeinse erosie van
het terrein te overleven (kaart D3-4).
Hoewel de conservering van de oudste bouwfase in de zuidelijke helft van het
onderzoeksterrein voor een belangrijk deel nog verheugend goed bleek te zijn, was
de toestand van de bouwresten uit de jongere fasen bedroevend slecht. Slechts in de
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zuidoostelijke hoek van het gebied waren nog bouw-, woon- en sloopniveaus
bewaard, maar begrijpelijke structuren van gebouwen waren er niet uit te destilleren.
De bijna totale afwezigheid van vondstmateriaal uit de periode na 70 na Chr. op het
castelluniterrein geeft aan dat de sloop en erosie in de Romeinse en post-Romeinse
tijd zeer grondig zijn geweest. Wat er aan relatief jonge vondsten is aan getroffen,
stamt bijna uitsluitende uit de grachten en de doorbraakgeul.
De oeverzone van de Romeinse Rijn bleek verrassend goed bewaard te zijn. Wel
iswaar is de oever hier van de eerste tot de twaalfde eeuw geregeld geërodeerd, maar
daarbij zijn sommige kadewerken nog in een enigszins begrijpelijk verband bewaard
gebleven. Bovendien is een grote hoeveelheid Romeins materiaal door nieuwe
afzettingen afgedekt geraakt. Anders dan werd gevreesd heeft de Rijn zich hier dus
naar het oosten verplaatst, en niet (opnieuw) naar het westen. Het in de oeverzone
aangetroffen hout en ander vondstmateriaal geeft een globaal beeld van de periode
waaruit op de oever zelf nauwelijks resten meer bewaard zijn gebleven en vormt in
die zin een belangrijke aanvulling.
Een Romeins castellutn heeft idealiter de vorm van een speelkaart, met de toegang
in de korte zijde die naar de vijand is gericht (afb. 9). De indeling volgt een vast
stramien, waarbinnen wel variatie mogelijk is. De verdedigingswerken worden
gevormd door een of meer grachten en een houten wal of stenen muur. Aan de bin
nenzijde van de wal of muur ligt een strook die vrijgehouden wordt van bebouwing,
het mtervallum; hier ligt een weg die de wal of muur volgt, de via sagularis. De zij
poorten of portae principales worden verbonden door de hoofdweg, de via principalis. Halverwege en haaks op deze hoofdweg verbindt de via praetoria de voorpoort
of porta praetoria met het hoofdkwartier, de principia. De via decumana verbindt
de achterzijde van het hoofdkwariier met de achterpoort, de porta decumana. De
strook vóór het hoofdkwartier heet praetentura, die erachter retentura; de ruimtes
aan weerszijden van de principia worden de latera praetorii genoemd.
Het castellum Albaniana wijkt net als bijna alle Nederlandse castella sterk af van het
standaardmodel (kaart BI en afb. 9). De voorpoort bevindt zich met in een korte zij
de, maar in een lange zijde. De zijpoorten liggen niet op een derde van de zijden,
maar halverwege, zodat de via principalis de binnenruimte van het kamp in twee
gelijke stroken verdeelt. Het fort heeft wel een praetentura, maar geen latera prae
torii of, als men dat liever wil, geen retentura. Het hoofdkwartier ligt centraal in de
achterste strook van het kamp, die in dit rapport met retentura wordt betiteld.
Bij de beschrijving van de aangetroffen structuren zullen de hier geïntroduceerde
termen geregeld zonder nadere toelichting worden gebruikt. Na een summiere
inleiding over de stratigrafie en de chronologie worden achtereenvolgens de ver
dedigingswerken, de binnenbebouwing, de wegen, waterputten en oeverwerken
besproken. In een afsluitende paragraaf komen de indeling en de chronologie van de
opeenvolgende castella nogmaals aan de orde.
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Afb. 9 Boven: ideaalplattegrond van een Romeins casteïlum, niet op schaal (naar Johnson
1987, Abb. 19), Onder: plattegrond van het casteïlum van Valkenburg (Z.H .) in periode 1,
schaal 1:2000 (naar Glasbergen 1972, fig. 46).
1: hoofdkwartier of prindpia. 2: command antswoning of praetorium. 3: graanschuur ofhorreum. 4: manschapsbarak of centuria. 5: schuur/stal of stabula.
40

6.1 Globale stratigrafie en chronologie

Uit het fysisch-geografische onderzoek is gebleken dat het Alphense castellum is
aangelegd op de westelijke oever van de toenmalige Rijn, en wel op een oude kronkelwaard. De ondergrond waarop het oudste castellum was gebouwd, bestond uit
lichte tot matig zware komklei. Het terrein helde naar het zuiden en naar het westen
af en werd doorsneden door enkele ondiepe restbeddingen en overloopgeultjes. Dit
zal het noodzakelijk hebben gemaakt om het gebied vóór de aanleg van de binnenbebouwing althans gedeeltelijk te egaliseren en mogelijk op te hogen. In het zuid
oostelijke deel van het castellumterrein was tussen het pakket komklei en de oudste
Romeinse vloerniveaus een kalkrijke laag sediment zichtbaar, met de onderkant op
0,70 m —n a p . Het is niet volstrekt duidelijk of dit opgebracht was of natuurlijk en
door elkaar gespit.
Daar waar sporen van bebouwing bewaard gebleven waren, vooral in de zuidelijke
helft van het castellum, bevond het bouw-/woonvlak van de oudste fase zich op
0,50-0,35 m —n a p (kaart D3-4). Op welk niveau h e t woonvlak in h e t noordelijke
deel van het castellum lag, is niet bekend; het kan hier iets hoger hebben gelegen
door de welving van het terrein. Uit de stratigrafie in het zuidoostelijke deel van het
terrein bleek dat het castellum meerdere malen is herbouwd en dat daarbij het ter
rein telkens is geëgaliseerd en wellicht ook opgehoogd. De hoogste nog waarneem
bare funderingsgreppels en bijbehorende vloeren lieten zien dat het vloerniveau van
de jongste fase ruim een meter hoger heeft gelegen dan dat van de oudste.
In de post-Romeinse tijd hebben grootschalige kleiwinning en bouwactiviteiten
op het terrein ervoor gezorgd dat grote delen van met name jongere fasen van het
castellum zijn verdwenen.27 Hierbij viel op dat de diepte van de post-Romeinse
niveaus op het castellumterrein van zuid naar noord toenam. In de zuidoosthoek van
het castellum waren de Romeinse niveaus zichtbaar tot ca, 0,60 m + n a p , terwijl de
noordelijke helft in de post-Romeinse tijd op de meeste plaatsen tot een diepte van
1,00 m - n a p afgegraven was. Dit betekende dat het laatstgenoemde deel van het
castellum tot onder het woonvlak van de oudste fase afgegraven was en dat hier dan
ook alleen nog de zeer diepe sporen zichtbaar waren, zoals grachten, waterputten en
diep geheide palen.
De post-Romeinse activiteiten waren nog zichtbaar in het moderne maaiveld ten
tijde van de opgravingen. Het vertoonde een sterke daling naar het noorden. In de
zuidoosthoek van het terrein bevond het maaiveld zich op 1,50 m + n a p ; ongeveer
halverwege werd een hoogte gemeten van 1,00 m + n a p , en in de noordelijke helft
zakte het maaiveld nog verder naar n a p , om vervolgens dichtbij het de noordelijke
tak van het Omloopkanaal weer te stijgen naar 0,60 in + n a p . Naar het westen toe
nam de hoogte van het modeme maaiveld ook af: in de zuidoosthoek van het terrein
was dit 0,80 m + n a p , langs de westelijke arm van het Omloopkanaal lag het maai
veld op n a p . De daling naar het westen zal eerder te maken hebben met landschap
pelijke factoren dan met post-Romeinse afgravingen; de gronden aan de Rijnzijde
hggen al sinds de pre-Romeinse tijd hoger vanwege de jongste oeverafzettingen van
deze rivier.
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Uit het onderzoek in 1998 was al duidelijk geworden dat in de bouwgeschiedenis
van het castellum minimaal drie perioden kunnen worden onderscheiden:28
1. houtbouw uit het midden van de eerste eeuw na Chr.;
2. houtbouw uit de tijd na 70 na Chr.;
3. steenbouw uit de (late) tweede eeuw.
In 2001-2002 kon deze periodisering bevestigd en verder gespecificeerd worden.
Periode 1 lijkt uiteen te vallen in drie fasen: periode la, lb en lc. Hierbij is niet dui
delijk of het bij lb en lc algehele herbouw van het castellum betreft of slechts plaatselijke herstelwerkzaamheden. De verdedigingswerken van periode 3 laten even
eens drie bouwfasen onderscheiden: periode 3a, 3b en 3c. Periode 2 kon niet verder
worden onderverdeeld.
6.2 Grachten

Aan de westzijde van het castellum zijn sporen van acht of negen grachten aangetroffen (kaart B2). Van sommige daarvan is tevens de voortzetting aan de noord- en
zuidzijde vastgesteld, en van twee vennoedelijk die aan de oostzijde. Daarnaast zijn
nog twee mogelijke grachten aangesneden waarvan het verdere verloop onzeker is.
Hoewel de diepte van de grachten onderling nogal varieerde, vertoonde het ver
loop van de diepte veel overeenkomsten. De grachten die aan de noordzijde zijn
waargenomen, waren daar 10-20 cm dieper dan aan de westzijde. In de zuidwest
hoek waren de grachten eveneens dieper dan langs het westfront, gemiddeld ca.
20 cm. Langs het zuidfront nam de diepte van de daar aangesneden grachten aan
zienlijk af, met 30-80 cm.
Hieronder worden de grachten besproken in de volgorde waarin ze aan de west
zijde waren gelegen, van binnen naar buiten (kaart D5); daarna volgen de overige
grachtresten. De grachten worden zoveel mogelijk aangeduid met de nummers die
eerder in het verslag van het onderzoek van 1998 zijn gebruikt.29 Deze nummering
weerspiegelt niet geheel de chronologische opeenvolging van de grachten, zoals in
de afsluitende paragraaf zal worden uiteengezet.
6.2.1 Gracht 1

De binnenste gracht is aan de noord-, west- en zuidzijde van het castellum aange
sneden. Doordat de gracht betrekkelijk ondiep was aangelegd, was ze op verscheide
ne plaatsen al in de Romeinse tijd vergraven. Als gevolg hiervan kon de verbinding
tussen het noordelijke en westelijke tracé niet meer worden vastgesteld. De gracht
was hier verstoord door twee grote, onregelmatig gevormde, ondiepe kuilen, wel
licht de resten van een ophogingspakket dat was nagezakt in een pre-Romeinse geul
in de ondergrond.
Gracht 1 was op de meeste plaatsen uitgegraven tot op 1,30-1,60 m - n a p . De
diepste punten bevonden zich halverwege het noord front en in de zuidwesthoek.
Aan de zuidzijde is de gracht vermoedelijk waargenomen in de rioolsleuf in de
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AJb. 10 Aardewerk uit de grachten 1 (1), 2b (2-5) en 2a (6-8). Schaal 1:4.

Castellumstraat,30 en op twee plaatsen bij de zuidpoort, waar ze werd versneden
door het binnentalud van gracht 2a. De onderkant bevond zich hier op slechts
0,75 m - n a p .
In enkele van de profielen over de gracht had zij een scherpe V-vorm, in de ove
rige was de bodem enigszins afgerond. De taluds waren met een helling van 30-40°
tamelijk vlak. De grootste vastgestelde breedte was ongeveer 2 m, op 60 cm boven
de grachtbodem.
Op veel plaatsen is in de vulling van de gracht een rij palen en paalsporen gezien.
Aanvankelijk werd aangenomen dat het hier ging om een extra obstakel in het hart
van de gracht, te meer omdat de palenrij in de zuidwesthoek precies de ronding van
de gracht volgde. De profielen maakten echter duidelijk dat de palen door de vulling
van de gracht zijn geslagen nadat deze was dichtgegooid, nu eens ter hoogte van de
grachtpunt, dan weer door het binnentalud.31
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De vulling van de gracht bestond uit betrekkelijk schone bruingrijze klei met hier
en daar sterke roestvorming. De vulling was zo weinig verontreinigd dat de gracht
soms slechts met moeite kon worden waargenomen. Er zijn niet meer dan tachtig
fragmenten aardewerk in aangetroffen.32 De enige stukken die een aanwijzing vor
men voor de datering, zijn een vierdelig kruikoor, twee kleine randfragmenten van
een kruik Hofheim 50/51, een rand van een sigillatakom Hofheim 12 (afb. 10, 1) en
een bodem van een sigillatabakje DragendorfF 27g met stempel o f b a s s [ i ]. Deze
vondsten lijken alle te dateren uit ca. 50-70 na Chr.
Aan de westzijde werd gracht 1 versneden door waterput 3, die dendrochronologisch gedateerd is na 82 ± 6 na Chr.33
6.2.2 Gracht 2a

Van alle grachten rond het castellum was 2a veruit het best bewaard. Langs het westfront is de gracht op alle onderzochte plaatsen aangetroffen. Aan de noordzijde kon
het tracé over bijna 30 m oostwaarts worden gevolgd.34 Het is de enige gracht waar
van de bocht van het west- naar het noordfront bewaard was gebleven. Ter hoogte
van de zuidpoort is de gracht over een afstand van ruim 20 m blootgelegd; verder is
zij aangesneden bij de vernieuwing van de riolering in de Castellumstraat.35

Afb. 11 Stuk van een vlechtwerkwand, waarschijnlijk van een houten barak, gevonden in de
vulling van gracht. 2a. Schaal 1:5.
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Aan de noord- en westzijde was gracht 2a uitgegraven tot een diepce van 1,852,10 m - N A P , waarbij het diepste punt zich in de noordwesthoek bevond. Langs het
zuidfront was de gracht aanmerkelijk minder diep; de punt werd hier aangetroffen
op slechts 1,40-1,60 m - n a p . In ongeveer de helft van de profielen over de gracht
had zij een scherpe punt, elders was de bodem enigszins afgerond. De taluds waren
iets steiler dan die van gracht 1, met een helling van 40-50°. De grootste waargeno
men breedte was ongeveer 3 m, op 1,20 m boven de grachtpunt.
Aan de west- en noordzijde kon uit de profielen worden afgeleid dat er grote aan
tallen paaltjes door de gracht waren geslagen. In de opgravingsvlakken waren deze
maar zelden in de vulling van de gracht te herkennen, maar werden ze pas op grote
re diepte zichtbaar, waar de palenrijen zich losmaakten van het hart van de gracht.
Vaak resteerde er van de paaltjes niet meer dan een cilinder van vette grijze klei,
doorgaans aan de buitenzijde gemarkeerd door een roestrandje. Soms was onder in
het paalspoor nog een houtstomp of een langer restant van de eigenlijke paal
bewaard.36
De vulling bestond uit lagen grijze tot donker- of bruingrijze klei met oer en
houtskoolpartikels. In de bovenste vullingslagen waren op veel plaatsen talloze klei
ne schelpfragmenten aanwezig. In de noordelijke helft van het westfront en in het
noordelijke tracé bevonden zich in de gracht dunne zandlenzen, die over tientallen
meters te volgen waren. In de zuidelijke helft van het westfront werd hun plaats
ingenomen door een humeus pakket met daarin naar het zuiden toe steeds meer
stukken hout, waaronder een schrijftafeltje (afb. 102), een stuk van een vlechtwerkwand (afb. 11), verscheidene tentharingen en zelfs een bijna complete houten deur
(afb. 100 en kaart E).
Een opvallend kenmerk van gracht 2a was verder de aanwezigheid van vele tien
tallen voornamelijk biconische kogels van zachtgebakken klei in de hogere vullings
lagen. Ter hoogte van de noordwesthoek zijn meer dan honderd biconische en
negen ronde kogels te voorschijn gekomen; tevens kwamen hier veel vuistgrote
brokken natuursteen voor, die mogelijk eveneens als projectiel hebben gediend. Een
tweede concentratie van biconische aarden kogels was in 1998 al halverwege het
westfront gevonden; hier kwam een ruim 1x2 m grote plek met tientallen halfge
bakken kogels aan het licht, omgeven door houtskool. Deze lagen ca. 40 cm boven
de grachtpunt in de vulling.37 Het zuidelijke tracé heeft een ronde en dertien bico
nische kogels opgeleverd.
In de gracht zijn ongeveer 250 scherven aardewerk aangetroffen. Voor zover deze
dateerbaar zijn, stammen ze uit de eerste eeuw. Alle stukken die nauwkeuriger kun
nen worden gedateerd, stammen uit de pre-Flavische tijd: een geverfd bakje Stuart
16 in Lyonner baksel, een vierdelig kruikoor, twee kruiken Hotheim 50/51, een
kruikamfoor Hofheim 57 (afb. 10, 6-8), een sigillatabord Hofheim 1 en een sigillatabord met stempel o f b a [ s s i ] uit ca. 50-75 n a Chr.
6.2.3 Gracht 2b

Aan de noordzijde van het castellum is tussen gracht 1 en 2a een grachtsegment
waargenomen dat de voortzetting is van gracht 2b, die aan het westfront direct
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buiten gracht 2a was gelegen. Het tracé van gracht 2b kon niet overal worden vast
gesteld, omdat zij als gevolg van haar geringe diepte her en der vergraven was, onder
meer door een van de reeds onder gracht 1 vermelde ondiepe kuilen.
In twee profielen over het noordelijke segment bleek de onderkant van gracht 2b
zich te bevinden op resp. 1,75 en 1,55 m —n a p . In de diepste, meest westelijke
doorsnede was zij scherp V-vormig, in de andere was de bodem afgerond. Het wes
telijke tracé is op drie plaatsen aangesneden. In de noordwesthoek bevond de afge
ronde grachtbodem zich op ca. 1,50 m —n a p . De gracht ging hier onder gracht 2a
door. Ongeveer halverwege de westzijde is gracht 2b over een afstand van meer dan
30 m bijna zonder onderbreking vastgesteld. Voor zover zij in de profielen herkend
kon worden, bevond de afgeronde bodem zich op ca. 1,40 m - n a p . In de zuid
westhoek ten slotte was de gracht tot 1,70 m —n a p uitgegraven; zij boog hier al naar
het oosten om. De verdere voortzetting was zichtbaar in de noordwand van de in
1998 gegraven rioolsleuf in de Castellumstraat. Hier bevond zich een afgerond
V-vorinige insnijding met de onderkant op 1,60 m - n a p .38 Van het zuidelijke tracé
is verder geen spoor gevonden.
Voor zover de zijkanten in de profielen waarneembaar waren, bedroeg de helling
ca. 30-45°. De grootste waargenomen breedte van de gracht bedroeg 1,40 m, op
70 cm boven de bodem.
De vulling van de gracht bestond uit donkergrijze klei met weinig houtskoolparti
kels. In het noorden was de grachtvulling vaak roestig, in het zuiden enigszins
humeus. Hier werden in de gracht ook stukken hout aangetroffen; bovendien waren
in de zuidwesthoek op een onderlinge afstand van 15 cm twee palen in de gracht
vulling geslagen. Ruim 30 m noordelijker is over een afstand van 10 m een reeks van
meer dan twintig palen waargenomen, die door de vulLing in het hart van de gracht
waren geslagen.39
Alles bijeen genomen heeft de gracht ongeveer zeventig scherven aardewerk opge
leverd. Alle enigszins nauwkeurig dateerbare stukken stammen uit de pre-Flavische
tijd: een kruik Hofheim 50/51 met driedelig oor, een terra-nigra-potje Holwerda 27
met spitse buik, een grijze ruwwandige pot Stuart 210 en een grijs rawwandig oorpotje Stuart 213A (afb. 10, 2-5).
6.2.4 Gracht 3

Gracht 3 is alleen aan de westzijde van het castellum waargenomen. Op veel plaatsen
was de gracht hier bijna geheel verstoord door een diepe noord-zuid verlopende
post-Romeinse greppel. In de meeste profielen en vlakken was de punt van de
gracht hieronder nog net zichtbaar.
De bodem van de gracht bevond zich op 1,75-2,00 m -n ap . Zoals bij de meeste
grachten lag ook in dit geval het diepste punt bij de zuidwestelijke hoek van het cas
tellum. Hoewel gracht 3 op deze plaats bijna geheel vergraven was, suggereerde het
verloop van de resterende banen in het opgravingsvlak dat zij hier naar het oosten
begon om te buigen. Dit wordt bevestigd door de waarneming van de gracht in de
noordwand van de rioolsleuf in de Castellumstraat. Hier bevond zich een tamelijk
scherpe V-vormige insnijding met de onderkant op bijna 2,00 m —n a p .40 In het
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uiterste noorden van de opgraving kondigde zich eveneens juist de bocht naar het
oosten aan. Het noordelijke segment van de gracht moet zich ter plaatse van het
Omloopkanaal hebben bevonden.
De helling van de wanden varieerde maar weinig in de verschillende profielen en
lag omstreeks 45°. De grootste waargenomen breedte bedroeg 2 m, op 1 m boven
de grachtbodem.
De vulling bestond overwegend uit donkergrijze klei. In de noordelijke helft van
het terrein was deze geregeld roestig, verder zuidwaarts was zij vermengd met orga
nisch materiaal, waarin in de zuidwesthoek vergaan hout herkenbaar was. Hier en
daar zijn ook zandlensjes en schelp fragmenten waargenomen, alsmede kleine brokjes
baksteen en natuursteen.
Aan het noordelijke uiteinde van gracht 3 zijn uit de bovenvulling zes biconische
aarden kogels te voorschijn gekomen. Aardewerk heeft de gracht nauwelijks opge
leverd. In 2001-2002 zijn slechts zeven scherven geborgen, waarvan één van een
sigillatabakje met stempel p a v l l v s f uit 40-60 na Chr. In 1998 zijn ruim dertig
scherven aan het licht gekomen, waaronder een kruik in de trant van Stuart 111, een
laat-Flavische sigillatakoni Dragendorff 37 en een Midden- of Oost-Gallisch sigil
latabakje Dragendorfï'27 uit het begin van de tweede eeuw.41
6.2.5

Grachten 4a, 4b en 4c

In 1998 is aan de westkant buiten gracht 3 een gracht aangetroffen waarvan het bui
tenste talud rond of kort na het midden van de tweede eeuw was weggeslagen bij
een overstroming; deze werd aangeduid als gracht 4.42 In 2001-2002 is duidelijk
geworden dat de situatie aanmerkelijk ingewikkelder was. In verscheidene profielen
was te zien dat de doorbraakgeul die bij de overstroming is ontstaan, twee grachten
heeft verspoeld, die hier 4a en 4b worden genoemd. Nadat de geul —ten minste
gedeeltelijk op natuurlijke wijze —was opgevuld, is hierin een nieuwe gracht uitge
graven: gracht 4c.
De doorbraakgeul was in alle doorsneden over de westelijke grachtengordel
gemakkelijk te herkennen. In de zuidelijke helft van het terrein werd de bodem
gevormd door een enkele centimeters dikke laag grof wit tot grijs zand. Vanaf het
midden van het westfront ging deze geleidelijk over in een laag vergaan hout waar
in noordwaarts steeds meer herkenbare voorwerpen voorkwamen, zoals constructiedelen van gebouwen, een deurtje en een in elkaar gedrukte emmer. Op deze onder
ste afzetting van zand en/of hout bevond zich een 30-50 cm dik pakket grijze klei
dat vooral in het zuiden bovenin organisch materiaal bevatte; het gaat hierbij bijna
zeker om de natuurlijke opvulling van de geul. De bovenzijde van dit pakket was
nagenoeg horizontaal en werd afgedekt door een dikke laag bruingrijze, soms zandi
ge klei met veel puin.
In alle profielen rustte de oostzijde van de geul op een laag donkergrijze klei met
hier en daar tufsteen en ander puin. De oostkant van dit pakket leek sterk op de in
steek van een gracht. In de zuidhelft van het terrein is in alle profielen onder deze
schuine insteek een scherpe V-vormige insnijding aangegeven, die wel de punt moet
zijn van een door de geul verspoelde gracht: gracht 4a. De onderkant bevond zich
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op 1,75-1,95 m - n a p . Van de oorspronkelijke gracht, die z e e r steile taluds had van
ca. 70°, resteerde niet meer dan 30 cm,
In twee profielen was ca. 1,20 m westelijker nog een tweede V-vormige verdie
ping zichtbaar, eveneens een verspoelde gracht. De punt reikte tot 1,80-1,90 m
—nap . In andere profielen zou deze gracht 4b wellicht te herkennen zijn geweest in
de golvende onderzijde van het puinpakket waarop de geul rustte.
Behalve in de zuidelijkste twee doorsneden was steeds goed te zien dat de oostrand
van de geul was vergraven door een komvormige insnijding met de onderkant op
1,20-1,40 m —n a p : gracht 4c. De grootste reconstrueerbare breedte was 70 cm op
ca. 60 cm boven de bodem. In het zuidwesten had deze insnijding zich net losge
maakt van de rand van de doorbraakgeul. Het zuidelijke tracé van gracht 4c is aan
gesneden in de rioolsleufin de Castellumstraat43 en ter hoogte van de zuidpoort. De
bodem was hier opnieuw komvomiig en bevond zich op slechts 0,75 cm - n a p .
Het is zeer wel mogehjk dat gracht 4c ook aan de oostzijde van het castellum is
teruggevonden. Direct ten oosten van de Julianastraat is in twee dwarsprofielen een
ca. 1 m brede en nog slechts 30-50 cm diepe insnijding waargenomen met een afge
ronde of afgeplatte bodem op 1,20-1,40 m —n a p . Deze bevond zich in het zuiden
op 4 m en in het noorden op 2,5 m ten westen van de insnijding van de Romeinse
Rijn, dus nog juist op de oever.44 In de zuidelijkste opgravingsput is het spoor hier
ook in het vlak opgetekend als een 0,80-1,40 m brede baan. In de bijna geheel
recent verstoorde werkput 26 langs de Julianastraat is mogelijk ook nog een 6 m lang
restant van de gracht gevonden.
Gracht 4b en de doorbraakgeul waren in 1998 ook al aangesneden in en ten zui
den van de Castellumstraat; destijds zijn ze echter niet als zodanig herkend. Bij de
vernieuwing van het riool waren gracht 4b en de insnijding van de doorbraakgeul
nog juist te zien.45 In de opgravingsputten langs de zuidzijde van de Castellumstraat
zijn van noord naar zuid achtereenvolgens de zuidoever van de doorbraakgeul,
gracht 4b en gracht 6 zichtbaar geweest, die hier alle juist de bocht naar het oosten
hadden gemaakt.46 De oostwaartse voortzetting van de doorbraakgeul sneed de
rioolsleuf opnieuw tussen 2-19 m vanaf de Julianastraat.47
Van de grachten 4a-4c is aan de noordzijde geen spoor teruggevonden. Omdat een
van de stenen muren aan deze kant ter hoogte van gracht 1 moet hebben gelegen,
was dit wel mogelijk geweest. De (schijnbare?) afwezigheid van de grachten hier is
wellicht te wijten aan de diepgaande verstoring van het terrein in deze zone.
Als gevolg van de ingewikkelde situatie ter plaatse van de grachten en de doorbraak
geul was het moeilijk om de geborgen vondsten aan een van de pas naderhand
onderscheiden grachten toe te schrijven.
A.an gracht 4a kunnen ongeveer 240 scherven worden toegerekend, waaronder
fragmenten van enkele borden DragendorfF 18/31, bakjes DragendorfF 27 en 33
en versierde kommen Dragendorff 37 van Midden- of Oost-Gallisch sigillata, een
geverfde beker Niederbieber 32c in techniek c en een kom van rood Waaslands aar
dewerk. Verder heeft de gracht twee stukken baksteen opgeleverd met stempels van
de Vexillatio Exercitus Germanici Inferioris.48
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De vondsten uit gracht 4c omvatten bijna tweehonderd scherven van onder meer
bakjes Dragendorff T l en 33, borden Dragendorff 32 en een versierde kom Dra
gendorff 37 van Oost Gallische sigiHata,49 een dolium van rood Waaslands aarde
werk en een witte ruwwandige kookpot Niederbieber 89. Op een van de sigillatabakjes komt een stempel voor van Lentulus uit La Madeleine, uit ca. 130-160 na
Chr. Behalve aardewerk heeft de gracht bij de zuidpoort zeer veel grote stukken tuf
steen opgeleverd, en delen van een bouwinscriptie uit 208-211 na Chr.50
Onder in de doorbraakgeul ten slotte zijn vooral aan de zuidkant tientallen scher
ven gevonden, onder andere van borden Dragendorfl 31 en 32 van Oost-Gallisch'e
sigillata, geverfde bekers in techniek c en d en een ruwwandige kookpot Niederbie
ber 89. Onder de vrij talrijke fragmenten bouwpuin bevond zich een dakpan met
stempel van de Exercitus Gennanicus Inferior.51 De overstroming heeft zich blijk
baar in het laatste kwart van de tweede eeuw voltrokken.
6.2.6 Gracht 5 en 6

Een van de werkputten ter hoogte van de westelijke grachtengordel kon ongeveer
zeven meter verder naar het westen worden doorgezet dan de overige. In de zuidwand was de doorbraakgeul die gracht 4a en 4b heeft verspoeld, daardoor over de
gehele breedte zichtbaar. Op 5 m ten westen van het binnentalud van gracht 4a werd
de geul versneden door een schuine ingraving met een onregelmatig gevormde
bodem die tot een diepte van ruim 1,60 m -N A P reikte. De vulling van dit grond
spoor was zichtbaar tot bijna 40 cm boven de bodem, waar zij werd afgedekt door
het puinpakket op de doorbraakgeul. De westzijde van deze ingraving, die met eni
ge terughoudendheid als een gracht - gracht 5 - wordt beschouwd, was vergraven
door een 4 m brede wetering. In de opgravingsvlakken was de mogelijke gracht nog
juist zichtbaar als een smalle baan langs deze wetering. Er zijn geen vondsten uit het
spoor geborgen.
Direct ten westen van de wetering, en deels door de westoever daarvan vergraven,
was een duidelijker V-vormige insnijding te herkennen, met een iets afgeronde
bodem op 1,60 m —n a p . Dit spoor, dat in de vlakken niet is waargenomen, moet
wel een gracht zijn: gracht 6. Het buitentalud, dat een helling had van ca. 60°, was
te vervolgen tot een meter boven de bodem, en was schijnbaar vanaf een hoger
niveau ingegraven dan bij gracht 5. De grootste reconstrueerbare breedte bedroeg
1,60 m. De vulling heeft naast tufsteen en ander puin twaalf scherven aardewerk
opgeleverd, waaronder een randfragmentje van een ruwwandige kookpot ISTiederbieber 89.
Ruim 22 m ten noorden van het zojuist beschreven punt kon het vervolg van de
gracht in een klein proefputje worden vastgesteld. Verder noordwaarts is zij opge
ruimd bij de aanleg van het Omloopkanaal. Het zuidelijke tracé van deze gracht lag
net buiten de doorbraakgeul. Hier zijn slechts iwee scherven uit de gracht geborgen,
van een geverfd bord Stuart 10 in techniek b en een blauwgrijze Waaslandse pot
Arentsburg 140-142.52
Het is mogelijk dat het westelijke tracé van gracht 6 is aangetroffen in de opvulling
van de Romeinse Rijnbedding. In het grote dwarsprofiel dat hierover is aangelegd,
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was op 1,5 m ten oosten van de oudste oeverlijn een afgeknotte V-vormige insnij
ding te zien met de onderkant op 1,50 m —n a p . Het spoor was ingegraven in vullingslagen die uitsluitend materiaal van vóór het midden van de tweede eeuw bevat
ten en heeft zelf onder andere een randscherf van een geverfde beker Niederbieber
30 opgeleverd, die van na deze tijd dateert. De ingraving lag hier 8,5 m ten oosten
van het veronderstelde west-tracé van gracht 4c. Deze afstand komt precies overeen
met die tussen de grachten 4c en 6 aan de westzijde van het castellum.
6.2 .7 Nog meer grachten?
In de rioleringssleuf die in 1998 is aangelegd in het gedeelte van de Julianastraat dat
ten zuiden van de Castellumstraat is gelegen, zijn dicht bij elkaar twee V-vormige
insnijdingen waargenomen.53 De eerste bevond zich op de kruising met de Castel
lumstraat. De bodem v a n de insnijding lag op 1,20 m - n a p . De grootste waargeno
men breedte was 3,60 m, op 80 cm boven de bodem; hieruit blijkt al dat de taluds
zeer vlak waren, met een helling van 25°. De bodem en flanken waren bekleed met
een 4-20 cm dikke laag rijshout. Het spoor was verder gevuld met vette grijze klei
met houtresten en enkele brokken huttenleem.
Twaalf meter zuidelijker werd een tweede met rijshout beklede ingraving aange
sneden, maar hiervan kon door instorting van de rioolsleuf slechts een klein deel
worden getekend. De bodem moet zich op meer dan 0,80 m —n a p hebben bevon
den, en de breedte bedroeg hoogstens 3 m. De helling van het talud bedroeg ook
hier slechts 25°. Anders dan bij de eerste ingraving was de vulling hier meer gelaagd,
met afwisselend grijze klei, zand en rijshout.
De beide ingravingen zijn destijds geïnterpreteerd als “mogelijke grachten”. Daar
aan kan inmiddels nog maar weinig worden toegevoegd. Het valt op dat de noorde
lijke ingraving bijna precies ligt waar gracht 6 de julianastraat gekruist zou kunnen
hebben. In de verdere restanten van deze gracht is echter geen rijswerk op de bodem
aangetroffen. Beide sporen strekten zich uit tot in de bouwput van het ‘SteppingStonegebouw’ ten oosten van de Julianastraat, waar ze in 2003 door de a w n zijn
waargenomen.
6.2.8 Onderlinge relaties en chronologie

De grachten 1 en 2b vormden samen de verdedigingsgordel rond het oudste kamp.
Ze reikten beide gemiddeld 40-50 cm minder diep dan de grachten 2a en 3-4b en
hadden iets vlakkere taluds. Een ander gemeenschappelijk kenmerk was hun relatief
schone vulling. Het sterkste argument voor het verband tussen beide grachten wordt
gevonnd door de vondst van scherven van één en dezelfde kruik in de vulling van
beide grachten. Het is niet aannemelijk dat de grachtengordel van periode 'la nog
een derde gracht heeft geteld. Deze zou aan de noordzijde tussen gracht 2a en 2b
zichtbaar moeten zijn geweest.
Van hart tot hart gemeten lag gracht 2b gemiddeld 4,5 m buiten gracht 1. Omdat
de hoogte van het toenmalige maaiveld niet bekend is, blijft onduidelijk hoe breed
de grachten zijn geweest. Gezien de afstand van het hart van gracht 1 tot de zuide
lijke wal van periode la kunnen de grachten echter nauwelijks breder dan 2 m zijn
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geweest; de afstand tussen de grachten zou daarmee op maaiveldhoogte ruim 2 m
hebben bedragen.
De schaarse dateerbare aardewerkscherven uit de grachten stammen uit de preFlavische tijd, waarbij de vondst van een sigiUatabakje van de pottenbakker Bassus uit
50-70 na Chr. erop wijst dat de grachten pas na het midden van de eerste eeuw zijn
dichtgeworpen. Na 82 ± 6 na Chr. is waterput 3 aangelegd door het binnentalud
van gracht 1; vóór die tijd moeten 1 en 2b dus buiten gebruik zijn geraakt. Omdat
gracht 2b in de noordwesthoek werd versneden door gracht 2a, moeten de grachten
1 en 2b bovendien van vóór de aanleg van 2a dateren.
Na het dichten van de grachten 1 en 2b is het kamp in noordelijke richting ruim 12
m vergroot. Het zuidelijke tracé van gracht 2a viel nagenoeg samen met dat van
gracht 1, het westelijke lag ongeveer 3 m verder naar buiten. De gracht kan meer
dan 3 m breed en 1,20 m diep zijn geweest. Met haar onderkant op 1,40-2,10 m
—n a p reikte zij tot in de zandige top van de kronkelwaard. De bodem zal daardoor
geregeld vol water hebben gestaan.54 De zandlenzen in het noordelijke deel en het
drijfhout in het zuidelijke deel wijzen erop dat de gracht minstens eenmaal met een
veel ernstiger wateroverlast te kampen heeft gehad. Het lijkt erop dat er vanuit het
noorden met grote kracht water in de gracht is gestuwd, waarbij meegespoeld hout
in de diepst gelegen zuidwesthoek is beland. Daarna is de gracht dichtgegooid.
Het aardewerk uit de vulling is voor zover dateerbaar pre-Flavisch. Op grond van
de versnijding van gracht 2b in de noordwesthoek kan gracht 2a pas na het midden
van de eerste eeuw zijn aangelegd. De na 82 + 6 gedateerde waterput 3 bevond zich
amper 4 m uit het hart van gracht 2a en kan niet gelijktijdig zijn geweest, want dan
zou zij in de bij de gracht behorende wal hebben gelegen.
Bij het dichtgooien van de gracht zijn bij de west- en zuidpoort en in de noord
westhoek vele tientallen aarden kogels in de vulling beland, en op het laatstgenoem
de punt ook nog eens vele vuistgrote rolkeien. Hoog in de vulling bevonden zich
bovendien ontelbare schelpfragmenten. Het is verleidelijk om te denken dat dit de
neerslag is van de grondige ontmanteling van het bij de gracht behorende kamp: de
kogels en rolkeien dienden mogelijk als munitie voor op de poort- en hoektorens
geplaatst geschut en de schelpen waren de overblijfselen van het wegdek van de via
sagularis, de weg die de binnenzijde van de wal volgde.
Wat de vorm en diepte betreft vertoont gracht 2a grote overeenkomsten met
gracht 3. Bovendien lopen de grachten over het gehele westfront precies parallel aan
elkaar, met een onderlinge afstand van 5 m. Zowel in de noordwest- als in de zuid
westhoek begint gracht 3 juist in de bocht van 2a om te buigen. Evenals in de vul
ling van gracht 2a kwamen in die van gracht 3 hier en daar zandlenzen en meren
deels vergaan hout voor, en bovenin ook schelpen en zes werpkogels.
Op grond van dit alles is het aannemelijk dat gracht 2a en 3 gelijktijdig in gebruik
waren, van direct na de Bataafse opstand van 69/70 na Chr. tot het begin van de eer
ste steenbouwfase in 160. Het is dan wel opmerkelijk dat zich onder de ca. 250
scherven uit de vulling van gracht 2a geen enkel herkenbaar stuk uit de late eerste of
vroege tweede eeuw bevindt.
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Het verloop van gracht 4b en haar afstand-tot gracht 3 doen vermoeden dat zij als
buitenste gracht bij gracht 2a en 3 zou kunnen horen. Omdat gracht 4b op de mees
te plaatsen verspoeld is, blijft deze hypothese echter onzeker.
Gracht 4a heeft tamelijk veel vondstmateriaal opgeleverd, dat tot ruim na het mid
den van de tweede eeuw reikt. Deze gracht is verspoeld door de doorbraakgeul, die
aan de zuidkant scherven bevatte die zeker uit het laatste kwart van de tweede eeuw
stammen, en bovendien zoveel bouwpuin dat het aannemelijk is dat de overstro
ming de oudste stenen muur heeft ondermijnd, waardoor deze geheel of gedeeltelijk
in de geul is beland. Het is wel zeker dat deze calamiteit zich in de laatste jaren van
de tweede eeuw heeft voltrokken, mogelijk al kort na 180 na Chr.
Het is zeer waarschijnlijk dat de doorbraakgeul die bij de overstroming is ontstaan,
enige tijd als gracht dienst heeft gedaan. De opvulling is immers voor een deel
natuurlijk, en dat proces zal zeker enige jaren in beslag hebben genomen.
Gracht 4c is uitgegraven in de vulling van de doorbraakgeul en was met haar
bodem op 0,75-1,40 m - n a p een stuk minder diep dan haar voorgangers. Het is
de gracht die tot de ontruiming van het castellum dienst heeft gedaan, want er zijn
grote delen van de jongste zuidelijke poort in terechtgekomen. Het aardewerk uit
de vulling is op zichzelf niet aantoonbaar jonger dan dat uit gracht 4a en de doorbraakgeul.
Als gracht 5 een gracht is, dan was zij gelijktijdig met 4c, want de ingraving in
kwestie versneed de oostzijde van de doorbraakgeul. Gegeven haar afstand tot gracht
4c van ongeveer 5 m is dit niet onmogelijk. Gracht 6 lag op ongeveer 9 m van gracht
4c en lijkt daarom de buitenste van een reeks van drie gelijktijdige grachten te zijn
geweest.
Alles bijeen genomen leveren de uiteenlopende gegevens over de verbanden tus
sen de grachten en hun datering de volgende chronologie op:
gracht

datering

1 + 2b
2a + 3 + 4b
4a
overstroming
4c + 5 + 6

40 - 69/70
70-160
160 - 180/190
180/Ï90
180/190 - ca. 270?

periode

2
3a
3b-3c

6.3 Overige verdedigingswerken

Aan de zuid-, west- en noordwestelijke zijde van het castellum zijn naast grachten
ook de uit verscheidene bouwfasen stammende resten opgegraven van de overige
verdedigingswerken van het castellum, waaronder poortgebouwen, wallen, weermuren en een hoektoren.
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Afb. 12 Fundering van de hout-aarde-wal van het oudste castellum, bestaande uit. naast
elkaar gelegde zachthouten stammetjes. Opname vanuit het oosten.

6.3.1

Omwalling uit de houtbouufperiode

Aan de zuidzijde van het castellum is op een diepte van ca. 0,35 m - n a p het uitste
kend bewaarde fundament van een omwalling uit de houtbouwperiode aangesne
den. H et 3 m brede fundament kon over een lengte van ruim 20 m gevolgd worden
en bestond uit naast elkaar gelegde zachthouten stammetjes die op de schone onder
grond waren gelegd (afb. 12 en kaart E).55
Zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de wal zijn zware rechthoekig
bekapte palen aangetroffen die erop wijzen dat de wal aan beide zijden een houten
bekisting heeft gehad (afb. 13).56 De palen stonden ongeveer een meter uit elkaar en
hadden aangepunte onderkanten. Vóór het heien waren eerst paalkuilen gegraven
zodat de palen niet zo diep in de ondergrond geslagen hoefden te worden. De pun
ten bereikten diepten van 0,80-1,00 m —n a p . Van het aarden wallichaam zelf is niets
met zekerheid teruggevonden.
Eén stammetje van essenhout uit de walfundering kon dendrochronologisch geda
teerd worden. H et hout was gekapt in het najaar of de winter van 40 na Chr.57 De
zojuist beschreven resten van de wal behoren hiermee tot de oudste bouwfase van
het castellum, periode la.
In de zuidwesthoek van het castellum was nog net zichtbaar dat de wal hier, het
tracé van gracht 1 volgend, een bocht naar het noorden maakte. Aan de westzijde is
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A ß . 13 Reconstructie van de hout-aarde-wal en de zuidoostelijke houten hoektoren van het
castellum te K ünzing (Schönberger 1975, Abb. 6).

de walfundering nog één maal in een profiel waargenomen, als een ca. 10 cm dikke
laag bruingrijze klei met houtskool direct ten oosten van gracht 1. De walfundering
bevond zich aan deze zijde op een diepte van 0,55 m —n a p . Zowel hier als aan de
zuidzijde was te zien dat de wal zeer dicht op het talud van gracht 1 moet zijn
gebouwd. H et hart van gracht 1 lag slechts 1 m buiten de walfundering.
In een dwarsprofiel over de verdedigingswerken in het noordwestelijke deel van
het castellum is in 1998 ten oosten van gracht 1 nog een met klei gevuld paalgat van
een vrij forse paal gezien, dat beschouwd zou kunnen worden als het restant van een
paal van de buitenzijde van de walbekisting. De punt van de paal reikte tot 1,32 m
—n a p en de paal bevond zich ca. 1,50 m ten oosten van het hart van gracht 1. Ver
der is in de noordelijke helft van het castellum als gevolg van post-Romeinse in- en
afgravingen niets van deze hout-aarde-wal meer teruggevonden.
Sporen van jongere walfunderingen en wallichamen zijn niet herkend. Het terrein
is na de afbraak van de oudste fase van het castellum opgehoogd en de afgravingen en
verstoringen in de post-Romeinse tijd waren vervolgens zodanig, dat in ieder geval
de minder diep gefundeerde structuren uit jongere perioden, zoals een walfundering,
volledig zijn verdwenen.
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6.3 .2

Porta principalis dextra uit de hoatbouwperiode

Op de plaats waar de oudste wal aan de zuidzijde van het castellum een onderbre
king van ongeveer 12 m vertoonde, zijn min of meer rechthoekig uitgegraven paalkuilen te voorschijn gekomen met daarin de resten van zware, rechthoekig bekapte
staanders (kaart E). Uit een tiental van deze staanders kon een houten poort gere
construeerd worden, die bestaan heeft uit een doorgang geflankeerd door twee
rechthoekige torens: de rechterzijpoort of porta principalis dextra van het castellum.
Beide poorttorens rustten op zes zware staanders: een op elke hoek en een halver
wege de lange zijwanden (afb. 14 en 15). Van de westelijke poorttoren (A) zijn alle
zes staanders opgegraven (A1-A6), terwijl van de oostelijke toren (B) door de ligging
van de putten en door verstoringen de zuidwestelijke staander (Bl) niet meer aan het
licht is gekomen. De noordoostelijke staander (B6) van deze toren is reeds bij een
waarneming in 1966 aangetrofFen.58
Het poortgebouw dat op basis van deze gegevens gereconstrueerd kon worden, is
ca. 11,20 m breed geweest. De voor- en achtergevels van de poorttorens waren ca.

a

. b

c

d

e

Afb. 14 Overzicht van de belangrijkste sporen ter plaatse van de porta principalis dextra.
Schaal 1:200.
a: recente verstoring, b: houten staanders en balken, c: paalkuil met houten staander, d: uitge
broken muuifundering. e: heipalen stenen muren, f: overige sporen.
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3,50 m breed, terwijl de diepte van de poorttorens ca. 6,50 m bedroeg. De breedte
van de doorgang zal rond de 3,50 m hebben gelegen,59
De voorgevels van de houten poorttorens lagen op één lijn met de buitenzijde van
de hout-aarde-wal. De achterzijde van de wal bevond zich ter hoogte van de middenstaanders (A2 en B5) van de poorttorens. Daardoor staken de poorttorens aan de
achterzijde uit de wal. De feitelijke poortdoorgang bevond zich tussen de poort
torens, waarschijnlijk tussen de middenstaanders (A5 en B2) en de achterste hoekpalen (A6 en B3). Daardoor lag de doorgang een meter o f drie in de wal verzonken
en ontstond een open ruimte tussen de poorttorens, vóór de deuren van de poort.
Boven de poortdoorgang zal een weergang de poorttorens met elkaar hebben ver
bonden. Houten poortgebouwen met een dergelijke plattegrond zouden typerend
zijn voor de eerste eeuw na Chr.
Poortgebouwen van dit type zijn op verschillende plaatsen in de noordwestelijke
provincies van het Romeinse rijk aangetroffen, onder andere in de Nijmeegse
legioensvesting en de castella van Valkenburg en Zwammerdam.61 Met uitzondering
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Afb. 15 Plattegrond van de porta principalis dextra uit de houtbouwfase, met links en rechts
van de poorttorens de fundering van de hout-aarde-wal. De paalkuilen B I en B 6 zijn aan
gevuld, Schaal 1:200. a: recente verstoring, b: houten staanders en balken, c: paaïkuil met
houten staander, d: overige sporen.

AJb. 16 Zuidoostelijke paalkuil (B4) van de oostelijke poorttoren van de oudste houten porta
principalis dextra, met een iepen staander op eiken planken. Opname vanuit het oosten.

AJb. 1 7 E lze n h o u ten plank onder de westelijke middenstaander (A 2 ) van de westelijke poort
toren van de oudste houten porta principalis dextra met ingekraste tekst G L X V I. Schaal
1: 10 .

58

r

Ajb. 18 Paalkuil van de westelijke middenstaander (A 2 ) van de westelijke poorttoren van de
houten porta principalis dextra met rondom stukken hout om de staander te schoren. Opname
vanuit het westen.

van de poorten van de houten castella van Valkenburg en Rottweil waren deze
poortgebouwen echter voorzien van een dubbele doorgang.
De staanders van de Alphense poorttorens waren alle rechthoekig bekapt, van
onderen vlak en ca. 20-30 cm in doorsnede (kaart E). Anders dan bij de houten
poorten van Valkenburg waren de staanders niet van één en dezelfde houtsoort
gemaakt.62 Ze stonden in min of meer rechthoekige paalkuilen, waarbij de paal
doorgaans tegen een van de zijwanden van de paalkuil stond en rustte op twee op de
bodem van de paalkuil neergelegde planken (afb. 16 en kaart E). Ook voor deze
planken is, alweer anders dan in Valkenburg, gebruik gemaakt van verschillende
houtsoorten.63 In een van de planken in de paalkuil van staander A2 zijn letters en
cijfers gekrast: g l x v i (afb. 17). De betekenis hiervan is onduidelijk.
De paalkuilen waren ingegraven in een pakket natuurlijke grijze klei met houtresten en waren opgevuld met donkergrijze klei en stukken hout. Deze stukken hout
hebben waarschijnlijk gediend om de staander te schoren op het moment dat de
opgaande constructie van het poortgebouw zichzelf nog niet in verband hield
(afb. 18). De paalkuilen waren gegraven tot een diepte van 1,35-1,45 m - N A P en
varieerden in afmetingen van 0,50x1,00 m tot 1,00x1,20 in.64 Bij de bouw van de
poort werden deze paalkuilen tot een niveau van ca. 0,40 m —n a p weer opgevuld
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vóórdat de walfundering werd aangelegd; dit blijkt uit het feit dat de walfundering
op drie plaatsen zichtbaar over de vulling van een paalkuil lag. Men heeft: dus ken
nelijk eerst ten minste het geraamte van het poortgebouw overeind gezet, voordat
begonnen werd met de bouw van het wallichaam.
Bij de westelijke poorttoren werden aan de voorgevel en aan de lange zijde die de
poortdoorgang flankeerde, liggende balken van elzenhout aangetroffen; aan de lange
zijde zijn deze balken alleen tussen de zuidelijke hoekstaander en de middenstaander
(A4 en A5) gevonden. De balken waren 20-26 cm breed en ca. 16 cm dik. Aan de
bovenzijde bevonden zich op min of meer regelmatige afstanden van ca. 20 cm
rechthoekige uitsparingen van 8x16 cm. Deze uitsparingen waren niet door-en-door
gekapt (afb. 19). Aan de uiteinden van de balken waren inkepingen gemaakt, zodat
deze op de hoekpunten van de torens in elkaar verankerd konden worden. Deze bal
ken vormden de liggers waarop de wanden opgetrokken waren (kaart E). In de uit
sparingen zullen door middel van pengatverbindingen wandpalen geplaatst zijn,
waartegen de horizontale planken van de wanden waren aangebracht.65 Bij de ooste
lijke poorttoren lijkt een ligger de twee middelste staanders van de zijwanden (B2 en
B5) met elkaar te hebben verbonden. Dit betekent waarschijnlijk, dat de achterwan
den van de poorttorens zich ter hoogte van de middenstaanders bevonden en dat de
achterste staanders alleen dienden ter ondersteuning van een loopbrug boven de
doorgang tussen de torens (afb. 20).66 H et feit dat tussen de middenstaander en de
noordelijke hoekpaal van de westelijke toren (A5 en A6) geen ligger is aangetroffen,

A ß . 19 Ligger met inkepingen waarin de staanders van de wand van een van de poorttorens
waren geplaatst. Schaal 1:10.

versterkt deze hypothese. Alle aangetroffen liggers lagen over de dichtgegooide paalkuilen heen op een diepte van ca. 0,35 m - n a p .
Uit dendrochronologisch onderzoek van enkele constructiedelen van deze houten
poort is gebleken, dat met de bouw is aangevangen in o f vlak na het jaar 41 na Chr.
De iep en de eik waarvan resp. de middenstaander A2 en de slof van hoekpaal B4
zijn gemaakt, zijn geveld in resp. zomer/winter 41 na Chr. en vooqaar/zomer 41 na
Chr.; een paal waarmee staander A2 geschoord is leverde eveneens een kapdatum op
van 41 na Chr.67
Eén van de middenstaanders van de oostelijke poorttoren (B2) lijkt bij een repara
tie of een herbouw van de poort vervangen te zijn. Uit een dwarsprofiel op de paalkuil kon afgeleid worden dat de nog aanwezige staander niet op de bodem van de
oorspronkelijke paalkuil rustte, maar een halve meter erboven. De paal rustte op een
houten slof, bestaande uit twee planken, waarvan er één deels was weggezakt in het
opgevulde gat van een oudere, uitgetrokken staander. De verdwenen staander had
wél op de bodem van de paalkuil gestaan. De paalkuil was oorspronkelijk gegraven
tot een diepte van 1,44 m - n a p en weer uitgegraven tot ca. 0,80 m - n a p . De slof
van de oudste paal was nog op de bodem van de paalkuil aanwezig. Bij het heien van
een eiken funderingspaal van de latere stenen poort is de jongere slof in het niet los
ser materiaal opgevulde gat van de oude paal weggezakt (afb. 21). Twee stukken
iepenhout die in de vulling van de jongere paalkuil zijn aangetroffen konden den
drochronologisch worden gedateerd. Het ene stuk dateerde van na 51 na Chr., het
andere had een veldatum van 56 na Chr.68
Tot een jongere fase of een reparatie behoren tevens twee staanders met sloffen,
die op een hoger niveau dan de hierboven beschreven paalkuilen tevoorschijn kwa
men. Direct ten oosten van hoekpaal A l werd een vierkant bekapte elzen staander
aangetroffen op drie planken van essenhout (afb. 15, i). De paalkuil zelf is tijdens de
opgraving niet herkend. De planken lagen op een diepte van ca. 0,50 m —n a p . Drie
meter ten oosten van deze staander en direct ten oosten van hoekpaal A4 bevond
zich een paalkuil met een eiken staander op een slof, waarvan de onderkant zich
eveneens op een diepte van 0,50 m - n a p bevond (afb. 15, ii). De slof bestond uit
twee, deels over elkaar liggende, eiken planken. De onderste plank kon gedateerd
worden in 72 ± 6 na Chr. en de bovenste in de jaren 64-73 na Chr.69
De in of kort na 41 gebouwde poort is dus kennelijk in de late jaren ’50 van de
eerste eeuw na Chr. en rond 70 verbouwd of vervangen. Hierbij zal het terrein eerst
flink zijn opgehoogd, aangezien de paalkuilen van de jongere fasen ruim 1 m minder
diep uitgegraven waren dan die van de oudste fase. Gezien de datering van de jon
gere bouwdelen ligt het voor de hand om te denken aan een herbouw na de Bataaf
se opstand van 69/70 na Chr. H et is echter niet onmogelijk dat de jongste paalkuil
behoort tot een herbouw of reparade die vlak vóór de Bataafse opstand heeft plaats
gevonden.
Van de andere houten poorten zijn tijdens de opgraving geen sporen aangetroffen.
De voor- en achterpoort, de porta praetoria en porta decumana, lagen buiten de
opgravingsputten en de linker zijpoort of porta principalis sinistra is verdwenen bij
de bouw van het voormalige postkantoor in 1970.
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Ajb. 20 Twee mogelijke reconstructies van de porta principalis sinistra van het castdlum
Rottweil III (Planck 1975, Abb. 13),
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Afb. 21 Paalkuil van de westelijke middenstaander (B2) van de oostelijke poorttoren van de
houten porta principalis dextra, met sporen van renovatie. De nog aanwezige staander rust op
ten plank die is weggezakt in het opgevulde gat van een oudere staander. Onder in de paalkuil
is onder het opgevulde gat nog de slof van de oorspronkelijke staander aanwezig. Opname van
uit het zuiden.

6.3.3

Een hoektoren uit de houtbouwperiode

In de zuidwesthoek van het castellum, waar de hout-aarde-wal van het oudste castellum naar het noorden omboog, zijn vier zware houten staanders aangetroffen die
deel hebben uitgemaakt van een hoektoren uit de houtbouwperiode. Op één ronde
paal na waren alle staanders rechthoekig bekapt. De min of meer ronde paal had een
doorsnede van 34 cm, één van de rechthoekig bekapte staanders was 20x24 cm in
doorsnede; de andere twee staanders waren iets forser: ca. 24x30 cm. De staanders
hadden vlakke onderkanten en waren in rechthoekige paalkuïlen van ca. l,0 0 x
1,20 m g e z e t . De paalkuilen waren tot diepten van 1,30-1,40 m —n a p gegraven. Op
de bodem lagen houten planken waar de staanders op rustten. De paalkuilen waren
niet alleen gevuld met klei maar ook met losse stukken hout, waardoor de staanders
in de paalkuilen meer stevigheid kregen (afb. 22). De bouwwijze van de toren is
daarmee identiek aan die van de houten zuidpoort.
De staanders bevonden zich precies in de bocht die de hout-aarde-wal in de zuid
westhoek van het castellum maakte, zodat de toren in de wal was opgenomen. De
afstand tussen de staanders aan de voorzijde van de wal en die aan de achterzijde be
droeg 3,50 m. Omdat het wallichaam 3 m breed was, staken de achterste staanders
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AJb. 22 Paalkuil met een staander van de zuidwestélijke hoektoren van het houten castellum.
Opname vanuit het oosten.

a

b

c

d

AJb. 23 Plattegrond van de zuidwestelijke hoektoren uit de houtbouwfase met rechts de fu n 
dering van de hout-aarde-wal. De zuidoostelijke paalkuil is aangevuld. Schaal 1:200.
a: recente verstoring, b: houten staanders en balken, c: paalkuil met houten staander, d: overige
sporen.
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waarschijnlijk ca. 0,50 m achter de wal uit. De afstand tussen de twee voorste staan
ders bedroeg 3 m, terwijl die tussen de twee achterste 5 m bedroeg. Wanneer de
toren gereconstrueerd wordt met alleen deze vier staanders krijgt deze een onregel
matige en asymmetrische vorm. Aan de voorzijde van de toren moet daarom 3 m
naar het zuidoosten nóg een staander aanwezig zijn geweest, zodat de toren een tra
peziumachtige vorm had (afb. 23)./(>Deze vijfde staander kon door de ligging van de
opgravingsput niet aangetoond worden.
Een iepen paal uit de oostelijke paalkuil aan de achterzijde van de toren kon dendrochronologisch gedateerd worden in hetjaar 41 na Chr., zodat geconcludeerd kan
worden dat ook deze hoektoren tot de oudste bouwfase van het castellum heeft
behoord.71 Een ander stuk iepenhout van de toren is gekapt na 38 na Chr.72
Naast de noordwestelijke staander aan de achterzijde van de toren is een enigszins
ronde paal gevonden d i e slechts tot 1,04 m - n a p reikte, ruim 60 cm minder diep
dan de eerstgenoemde. Het is mogelijk dat deze behoort tot een verbouwing van de
hoektoren, vergelijkbaar en welhcht ook gelijktijdig met die van de zuidpoort.
6.3.4

Stenen poorten en weermuren aan de zuidzijde

Op de plaats waar de fundering van de hout-aarde-wal aan de zuidzijde van het cas
tellum een onderbreking vertoonde, waren behalve de constructiedelen van de hou
ten poort ook de resten zichtbaar van de steenbouwfase van de porta principalis dextra en van de bijbehorende weermuur (afb. 14). Deze resten bestonden uit paalfunderingen, uitbraaksporen en grote brokken tufsteen die in de directe omgeving zijn
gevonden.
Uit de aangetroffen paalfunderingen en de uitbraaksporen kon een poortgebouw
gereconstrueerd worden dat bestond uit een door twee rechthoekige, uit tufsteen
opgetrokken torens geflankeerde doorgang. De oriëntatie van dit stenen poort
gebouw was identiek aan die van zijn houten voorgangers (afb. 24).
De westelijke toren was het best bewaard gebleven. Hier waren vrij duidelijk de
contouren zichtbaar van de voorgevel en de zijmuren van een rechthoekige poorttoren. Door de ligging van de opgravingsputten en de aanwezigheid van een beerput en
een moderne kelder waren de resten van de zijmuren van de oostelijke poorttoren
veel minder goed bewaard. De achtergevels van beide torens zijn minder goed her
kend dan de voorgevels en de zijmuren. Wellicht ontbrak aan de achterzijde een ge
deelte van de onderheiing vanwege de aanwezigheid van een toegang tot de toren.73
Vóór de fundering van de poorttorens waren eiken en zachthouten paaltjes vrij
dicht op elkaar in de grond geheid. De paaltjes hadden doorsneden van 10-16 cm.
De nog zichtbare bovenzijden van de palen bevonden zich op 0,05-0,20 m —n a p .
De meeste palen reikten tot 0,80-1,20 m - n a p . Ze waren tot in de natuurlijke grijze
ldei geslagen, maar niet tot op het onderliggende zand. Alleen de zuidelijkste palen
direct onder de voorgevel waren tot ca, 1,90 m - n a p in het zand geslagen (afb. 27).
De grotere diepte van deze palen kan verklaard worden doordat de paalfundering
van de voorgevels voor een deel in het talud van een dichtgegooide gracht was
geheid. Onder de voorgevels van de poorttorens was de paalfundering ca. 1,40 m
breed en onder de zijmuren ca. 1,00 m.
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Bij de westelijke toren was zichtbaar dat de paalfundering door een laag grijze fosfaathoudende klei met houtskool was geslagen. Deze lag op de restanten van de ge
sloopte houten poort, kennelijk om het terrein op te hogen en te egaliseren. De
onderkant van deze laag bevond z i c h op 0,30-0,40 m - N A P . Verder waren de palen
door de fundering van de hout-aarde-wal en door de constructiedelen van de hou
ten poort geslagen. Zeven eiken hcipaaltjes zijn dendrochronologisch gedateerd in
het jaar 160 na Chr.74
Boven de paalfundering waren bij de westelijke poorttoren nog resten zichtbaar
van een uitgebroken muurfiindament (afb. 25 en 27). Dit uitbraakspoor liet duidehjk
de rechthoekige contouren zien die het opgaande muurwerk van de poorttoren
moet hebben gehad. De uitbraaksleuven werden vanaf 0,30 m + n a p zichtbaar en
waren gevuld met donkerbruingrijze zandige klei, brokjes tufsteen, baksteen en
mortel. Aan de zuidzijde van de poorttoren was de uitbraaksleuf onderin gevuld met
brokken tufsteen, baksteen en mortel. Tussen het baksteen bevonden zich dakpan
nen met stempels van de Exercitus Germanicus Inferior. De onderkant van de uit
braak bevond zich op 0,00-0,20 m - n a p en de breedte ervan bedroeg 1,40 m aan de
voorgevel en ca. 1 m langs de zijmuren. Vreemd genoeg zijn onder in de uitbraak
sleuven geen brokken Grauwacke aangetroffen, die, vermengd met mortel en blau
we klei, doorgaans de bedding van het fundament van dergelijke muren vormden.75
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Afb. 24 Plattegrond van de paalfundering van de porta principalis dextra uit de steenhouwfase, met direct ten zuiden daarvan de heipalen van stenen weermuren. Schaal 1:200.
a: recente verstoring, b: uitgebroken muutfundering. c: heipalen stenen muren, d: overige
sporen.
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Ajb. 25 Linksboven de resten van het uitgebroken muurwerk van de westelijke poorttoren van
de stenen porta principalis dextra. Rechts van dit muurwerk heipalen van een stenen weermuur.
Duidelijk is te zien dat de palen van de muur tot ver vóór de gevel van de poorttoren zijn
geheid, zodat het lijkt alsof de muur tegen de voorgevel van de poorttoren is aangezet. Opna
me vanuit het westen.

Vanaf het fundament gemeten is het stenen poortgebouw in zijn geheel 12 m
breed geweest. Per poorttoren was het fundament ca. 5 m breed en ca. 7 m diep. De
doorgang zal ca. 2,50 m breed zijn geweest. Waar de werkelijke doorgang zich heeft
bevonden, is niet meer te reconstrueren. Deze kan in één lijn met de voorgevels
hebben gelegen, maar kan ook net als bij de houten poort verder naar binnen heb
ben gelegen.76
Ongeveer anderhalve nieter ten zuiden van de hout-aarde-wal is een ca. 1,40 m
brede baan van dicht opeen ingeslagen zachthouten paaltjes aangetroffen. Deze paal
tjes moeten de onderheiing hebben gevormd van een stenen weermuur. De paalfundering kon aan de zuidzijde van het castellum over een afstand van ruim 20 m
gevolgd worden en was in de vulling van gracht 2a geslagen. Ter hoogte van de
poortdoorgang vertoonde de paalfundering een onderbreking van ten minste 4 m.
Opmerkelijk was dat deze paalfundering vóór die van de poorttorens lag. De inuur
leek daardoor tegen de voorgevels van de poorttorens te zijn neergezet en niet, zoals
gebruikelijk, aan te sluiten op de zijmuren (aib. 24 en 25). Het fundament onder de
muren van de voorgevels zou dan een uitzonderlijke breedte van ruim 2,50 m heb
ben gehad. Uit een dwarsprofiel bleek echter, dat het uitgebroken muurfundament
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Afb. 2 6 Twee banen zachthouten heipalen van stenen weermuren. Links zijn nog enkele
eiken heipalen van de stenen porta principalis dextra zichtbaar. Opname vanuit het zuiden.

van de westelijke poorttoren niet in een direct verband stond met de uitbraakslcut
boven de paalfundering van deze weermuur. Verder kon geconstateerd worden dat
de 1,40 m brede paalfundering in feite bestond uit twee elementen: een ca. 80-100
cm brede baan palen die vóór de poorttorens langsliep en een ca. 30 cm brede baan
palen die aan de oostkant van de poort 50 cm en aan de westkant 20-30 cm ten
noorden van deze baan was ingeslagen (afb. 26). De smallere baan palen was tot een
diepte van 1,90-2,00 m —n a p geheid en reikte tot in het zand. De bredere baan
palen ten zuiden hiervan was duidelijk minder diep en niet tot in het zand geheid.
De punten van deze palen bevonden zich op 1,20-1,40 m —n a p . De smallere baan
lijkt wél in een direct verband te hebben gestaan niet het fundament van de poort
torens: ter hoogte van de poorttorens lag hij namelijk onder het uitgebroken muurfundament (afb. 27).77
Dit alles doet vermoeden dat de smalle baan palen deel heeft uitgemaakt van een
oudere weermuur, muur 1, die tegen de hoeken van de poorttorens was aange
bouwd, zodat beide in één lijn lagen. De bredere baan met palen ten zuiden hiervan
moet wel tot een latere verbouwing behoren, muur 2 (kaart C2).
Het ligt voor de hand dat de oudere weermuur gelijktijdig is aangelegd met de
oudste stenen poort in 160 na Chr. (periode 3a). De veronderstelling dat de bredere
baan palen ten zuiden hiervan jonger moet zijn, wordt bevestigd door de vondst van
een Oost-Gallische sigillatakom Dragendorff 45 in een laag waar enkele palen van
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deze baan doorheen geslagen zijn. Hieruit blijkt dat deze muur niet vóór het laatste
kwart van de tweede eeuw gebouwd kan zijn en dus tot een latere verbouwing moet
behoren (periode 3b). De oudere weermuur is bij een overstroming van de Rijn
door het water ondermijnd en ingestort.78 Hierbij zijn kennelijk ook de voorgevels
van de poorUoreris verzakt. De laag waar de Dragendorff 45 in is gevonden, is
mogelijk een restant van de opgevulde doorbraakgeul die bij deze overstroming is
ontstaan. Het blijft onduidelijk of de poorttorens bij de bouw van muur 2 geheel
opnieuw zijn gebouwd en hoe de aansluiting van de muur op de voorgevels van de
poorttorens vervolgens is geweest. Waarschijnlijk was de baan palen van de nieuwe
muur tot vóór de oude paalfundering van de oude poort aangelegd om de poort
weer in één lijn te kunnen brengen met de nieuwe muur. De voorgevels werden
hiertoe een meter verder naar het zuiden op een nieuw fundament opgetrokken.
Hierdoor nam de diepte van de poorttorens toe van 7 naar 8 m.
In 1998 is in de nabije omgeving van de porta principalis dextra een deel van een
bouwinscriptie gevonden die betrekking heeft op de bouw of herbouw van een ste
nen poort. Op grond van de resterende tekst kon vastgesteld worden dat deze opge
steld is tijdens de regeerperiode van Septirnius Severus (193-211 na Chr.).79 In 2001
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Afb. 21 Doorsnede door defundamenten van de porta principalis dextra en de iveermuren.
a: paalkuil, staander op slof en ligger van de houten poort van periode 1a. b: heipalen van de
eerste stenen muur. c: heipalen en uitbraak van de tweede stenen muur. d: heipalen en uitbraak
van de stenen poort. Schaal 1:50.
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Ajb. 28 Baan met heipalen van muur 2a in de noordwesthoek van het castellum. De smalle
baan op de achtergrond is de onderkant van gracht 2a. Opname vanuit het oosten.

zijn. nog enkele fragmenten van deze inscriptie tevoorschijn gekomen. Met behulp
van deze aanvullende informatie kan de inscriptie naar alle waarschijnlijkheid in de
jaren 208-211 na Chr. gedateerd worden (afb. 94).80 De inscriptie zou betrekking
kunnen hebben op de hierboven beschreven verbouwing van de muur en de poort
na de overstroming. Aangezien de doorbraak in het laatste kwart van de tweede
eeuw wordt gedateerd, zou dit kunnen betekenen dat het castellum een aantal jaren
buiten gebruik is geweest. De inscriptie zou echter ook betrekking kunnen hebben
op een derde steenbouwfase (periode 3c) die aan de zuidzijde van het castellum ver
der geen waarneembare sporen heeft nagelaten.
In 1998 zijn in een profiel dat ca. 4,5 m ten zuiden van de hierboven beschreven
porta principalis dextra was aangelegd, aangepunte palen in de vulling van een gracht
aangetroffen, waarvan vermoed werd dat deze behoorden tot de fundering van een
stenen poort.81 De nabijheid van het eerste deel van de bouwinscriptie leek dit ver
moeden te bevestigen. Uit het onderzoek van 2001-2002 is echter gebleken dat het
onwaarschijnlijk is dat het hier een poortgebouw betreft. Deze poort zou dan zo
dicht bij het ten zuiden van het castellum gelegen badgebouw hebben gestaan, dat er
geen ruimte meer zou zijn geweest voor één of meer bij deze poort behorende
grachten. De palen stonden in het verlengde van de via principalis, de hoofdweg
door het kamp, en het is veel waarschijnlijker dat ze deel hebben uitgemaakt van een
brug over de grachten.
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6 .3 .5

Stenen poorten en weermuren aan de west- en noordtvestzijde

In 1998 zijn ter plaatse van de westelijke grachtengordel verschillende rijen en clus
ters van palen en paalgaten gevonden waaraan nog geen betekenis gegeven kon wor
den. Uit hernieuwd onderzoek van deze sporen, aangevuld met informatie die het
onderzoek van 2001-2002 heeft voortgebracht, is gebleken dat de palen en paalgaten
verband houden met de verdedigingswerken uit de steenbouwperiode van het castellum. N et als aan de zuidzijde lijkt het hierbij te gaan om ten minste twee en
mogelijk drie bouwfasen (kaart C2).
Een aantal in 1998 op getekende clusters heipalen vormde samen een gedeelte van
de paalfundering van de achterpoort van het castellum, de porta decumana (gebouw
L-M). Zichtbaar zijn de muren die de doorgang hebben gevormd; van de noorde
lijke poorttoren (L) is ook de hoek met de voorgevel duidelijk herkenbaar. De noor
delijke helft van deze toren was door een moderne sloot verstoord. De doorgang
tussen de poorttorens was ca. 3 m breed. De breedte van de paalfundering langs de
voorgevels bedroeg ca. 1,50 m, die van de zijmuren ca. 1 m. H et poortgebouw was
aangelegd boven op de dichtgegooide grachten 1 en 2a. De paalfundering werd
zichtbaar op een diepte van 1,20 m —n a p en de palen bereikten diepten van 1,752,10 m —n a p . Boven de paalfundering van de voorgevel van poorttoren L en boven
die van de noordelijke zijmuur van poorttoren M waren nog de resten zichtbaar van
de uitgebroken muurfundamenten. De onderkant daarvan bevond zich op ca. 1,001,20 m -

n ap

.

In een noord-zuid aangelegd profiel dat de poort doorsneed, waren 1,5 m ten zui
den van de noordelijke zijmuur van poorttoren M nog sporen van een paar heipalen
aanwezig. Boven de heipalen was nog een restant van een uitgebroken fundament
zichtbaar. Wanneer we ervan uitgaan dat de poorttorens even breed waren als die
van de zuidpoort, kan dit fundament onmogelijk bij dit poortgebouw horen. Een
aantrekkelijke gedachte is dat hier nog net de hoek van een stenen voorganger van
poort L-M is aangesneden; in een aangrenzende opgravingsput is er echter geen
enkel spoor van opgetekend.82
Ten zuiden en ten noorden van de westpoort zijn zowel in 1998 als in 2001-2002
parallel lopende rijen palen, paalgaten en uitbraaksleuven aangetroffen, die deel
moeten hebben uitgemaakt van onderheide stenen weermuren uit verschillende
perioden. Opmerkelijk is dat ten zuiden van de poort twee muren —van oost naar
west muur 1 en 2 - zijn teruggevonden, terwijl dit er ten noorden van de poort drie
waren —van oost naar west muur 1, 2a en 2b (kaart C2).
Van de binnenste muur (muur 1) was alleen de paalfundering nog bewaard geble
ven. Deze paalfundering is aangetroffen in de zuidwesthoek, aan de westzijde en aan
de noordzijde van het castellum. In een in 1998 aangelegd profiel was te zien dat de
palen op een diepte van 1 , 0 0 m - n a p afgedekt werden door een laag blauwgrijze
klei, wat mogelijk de vlijlaag van het muurfundament is geweest. Sporen van muuruitbraak zijn niet meer aangetroffen. De palen volgden het tracé van gracht 1 en zijn
telkens aangetroffen in het binnentalud. Aan de noordzijde was te zien dat de muur
dezelfde oriëntatie had als de hout-aarde-wal en de oudste stenen weermuur aan de
zuidzijde van het castellum. De punten bereikten diepten van 1,90-2,25 m - n a p en
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de breedte van de palenrij bedroeg maximaal 40 cm, wat voor de onderheiing van
een muurfundament ongebruikelijk gering is. Naast de oriëntatie komen ook de
diepte en breedte van dit paalfundament sterk overeen met die van de oudste stenen
weermuur aan de zuidzijde van het castellum. De hierboven beschreven paalfundering tussen de muren van poorttoren M zou, wanneer het geen muur van een poort
gebouw betreft, ook een nog net aangesneden deel van muur 1 kunnen zijn geweest.
De in het profiel aangetroffen palen bereikten een diepte van 2,00 m —n a p en de
onderkant van de uitbraak erboven bevond zich op 1,00 in —n a p .
Ten zuiden van de westpoort is buiten muur 1 op twee plaatsen de paalfundering
van een tweede muur (muur 2) aan het licht gekomen. Op ca. 14 m ten zuiden van
poort L-M kwam onder gracht 2b een baan van paalgaten tevoorschijn, die over een
lengte van 11 m zuidwaarts gevolgd kon worden. Deze paalgaten bevonden zich
4,70 m ten westen van de paalfundering van muur 1 en de punten bevonden zich op
een diepte van 1,60-1,95 m —n a p . De palen waren grotendeels uitgetrokken of ver
gaan en werden meestal pas zichtbaar op het moment dat zij onder de gracht van
daan kwamen. De ondiepere, met klei gevulde gaten van uitgetrokken of vergane
palen die met de punten in de vulling van de gracht hebben gestaan, zijn tijdens de
opgravingen slecht o f niet zichtbaar geweest. Dit paalfundament zou op het hoek
punt van de zuidelijke toren van poort L-M kunnen aansluiten. Deze aansluiting is
in 1998 niet waargenomen, waarschijnlijk doordat de palen daar niet onder de
grachtvulling uitstaken, waardoor ze moeilijk of niet zichtbaar zijn geweest. In het
profiel was boven gracht 2b nog een puinlaag zichtbaar, waarvan de onderkant zich
op ca. 1,10 m —n a p bevond. Dit spoor mag geïnterpreteerd worden als het uitge
broken fundament van deze muur.
In de zuidwesthoek van het castellum, 62 m ten zuiden van poort L-M, kwamen
op een diepte van 1 , 2 0 m —n a p heipalen tevoorschijn die met de zojuist vermelde
paalgaten onder gracht 2b in verband gebracht kunnen worden. Deze palen konden
over een afstand van 6,30 m van noord naar zuid gevolgd worden en vormden een
paalfundament van minstens 1,10 m breed. Het hout van de palen was hier wel rela
tief goed bewaard gebleven. Boven de palen was een puinbaan zichtbaar die als
muuruitbraak geïnterpreteerd mag worden. Dit muurfundament kan tevens in ver
band gebracht worden met een muurfundament dat in 1998 4,5 m zuidelijker in de
rioolsleuf door de Castellumstraat was aangesneden, en dat niets anders kan zijn dan
de uiterste zuidwesthoek van deze muur. Dit fundament was 1,00-1,10 m breed en
bestond uit geheide palen, een vkjlaag van blauwgrijze ldei en een uitbraakspoor
met stukken Grauwacke in de vulling. De punten van de palen bevonden zich op
1,50-1,30 m - n a p . De onderkant van de vlijlaag lag op 1,10 m —n a p en die van de
uitbraak op 0,84-0,70 m —n a p . Direct ten westen van dit fundament was in het
profiel de doorbraakgeul nog zichtbaar.83
Anders dan in de zuidelijke helft van het castellum zijn ten noorden van de west
poort de resten van in totaal drie weermuren uit verschillende perioden aangetrof
fen: muur 1, 2a en 2b. In 1998 was hier 3,30 m ten westen van muur 1 een noordzuid georiënteerde baan met palen aangetroffen, muur 2a. De palen waren door
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gracht 2a geslagen en waren uitgetrokken of vergaan, zodat ze pas zichtbaar werden
wanneer ze onder de gracht vandaan kwamen. De punten bereikten diepten van
1,85-2,00 in - N A P . In de noordwesthoek, waar gracht 2a de bocht omging, is in
2001-2002 net buiten het binnentalud een paalfundering aangetroffen die op de in
1998 gevonden baan met palen aan te sluiten is. De paalfundering vertoonde hier
een breedte van ca. 70 cm en boog ruim 12 m noordelijker naar het oosten af dan
die van muur 1 (afb. 28). De diepte van de palen komt overeen met de in 1998
gevonden paalgaten aan de westzijde. Ten zuiden van de westpoort lijkt deze muur
geen voortzetting te hebben gehad.
Ten westen van muur 2a zijn de resten gevonden van nog een stenen weermuur,
muur 2b, die zou kunnen aansluiten op de voorgevel van de westpoort, en die op
één lijn lag met muur 2 ten zuiden van deze poort. Vanwege een moderne versto
ring kan deze aansluiting echter niet met zekerheid bevestigd worden. De resten
bevonden zich deels boven het binnentalud van gracht 3 en bestonden uit een
noord-zuid georiënteerd uitbraakspoor dat in het verlengde lag van een in 1998 ten
zuiden hiervan gevonden uitbraakspoor. De onderkant van de uitbraak bevond zich
op 1,35 m —n a p . In de noordwesthoek, waar de muur de bocht omgaat, zijn net
buiten gracht 3 aangepunte heipalen onder de muuruitbraak tevoorschijn gekomen.
De punten van de palen bevonden zich op 1,75 m —n a p . Verder zuidelijk zijn in de
vulling van gracht 3 onder de muuruitbraak verkleuringen gezien die als paalgaten
geïnterpreteerd zouden kunnen worden.
De palenrij van muur 1, die door de vulling van gracht 1 is geslagen, komt wat
betreft oriëntatie, diepte en breedte sterk overeen met die van de oudste stenen
weermuur aan de zuidzijde van het castellum. Deze muur is samen met de oudste
porta principalis dextra omstreeks 160 na Chr. aangelegd en heeft mogelijk ook een
poort aan de westzijde gehad (periode 3a). De geringe breedte van de oudere muur
zou kunnen worden verklaard doordat deze muur niet een vrijstaande muur was,
maar een stenen bekleding van een oudere hout-aarde-wal. Voorbeelden van een
dergelijke constructie zijn bekend uit Künzing, W örth en Urspring.®4 Tegen deze
oplossing pleit echter dat gracht 2a laat zien dat de hout-aarde-wal aan de noordzijde
van het castellum na de Batavenopstand 12 m naar het noorden moet zijn verplaatst,
waarbij de oudste wal moet zijn afgebroken. M uur 1, die zich hier ter hoogte van
gracht 1 bevond, kan daarom aan de noordzijde niet tegen een oud wallichaam aan
hebben gestaan.
M uur 2, muur 2b en poortgebouw L-M zijn zeer waarschijnlijk gelijktijdig
gebouwd, terwijl muur 2a een latere, plaatselijke, verbouwing lijkt te zijn geweest.
Zowel muur 2 als muur 2b sloten aan op de voorgevels van het poortgebouw, ter
wijl muur 2a op de noordelijke zijmuur hiervan aansloot. M uur 2a vertoonde geen
voortzetting ten zuiden van de poort, waardoor de weermuur op een bepaald
moment een ongebruikelijke verspringing moet hebben gehad, waarbij de porta
decumana ook nog eens niet langer symmetrisch ten opzichte van het kruispunt van
de hoofdassen van het castellum lag. Het lijkt aannemelijk dat bij de bouw oor
spronkelijk is uitgegaan van zoveel mogelijk symmetrie en dat de verspringing een

Afb. 29 Overzicht van de belangrijkste sporen van de drie manschapsbarakken D -F uit perio
de la, met inbegrip van de in 1953 en in 1985 opgegraven delen. Schaal 1:250.
a: recente verstoring, b: houten onderdelen van barakken, c: grondsporen van barakken,
d: haard.

- waarschijnlijk uit nood geboren - latere verbouwing is geweest. M uur 2, muur 2b
en poort L-M zijn waarschijnlijk gelijktijdig aangelegd met de verbouwing van
muur en poort aan de zuidzijde van het castellum (periode 3b). Zoals hierboven al is
aangetoond was deze verbouwing noodzakelijk vanwege de schade die een Rijndoorbraak had veroorzaakt.
O f de verbouwing van de muur van periode 3b in de noordelijke helft van het cas
tellum (muur 2a) een geheel nieuwe bouwfase betrof of slechts een plaatselijke aan
passing is geweest, valt niet uit te maken. Er is eveneens geen uitsluitsel mogelijk
over de vraag of de bouwinscriptie uit 208-211 na Chr, betrekking heeft op de aan
leg van periode 3b of op de jongere verbouwing.
6.4 Barakken

In de rechter praetentura van het castellum, de strook ten oosten van de via principalis en ten zuiden van de via praetoria, zijn in 2001-2002 de resten opgegraven van
verschillende fasen van ten minste twee en waarschijnlijk drie noord-zuid georiën
teerde manschapsbarakken (afb. 29, D-F). In 1953 en in 1985 waren in deze omge
ving al resten van houten barakachtige structuren tevoorschijn gekomen. In 1953
ging het om vertrekken met houten vloeren en haardjes, terwijl in 1985 sporen zijn
aangelroffen die geïnterpreteerd werden als een officierswoning aan de kop van een
noord-zuid georiënteerde, houten soldatenbarak.85
De kern van dergelijke barakken werd gevormd door een reeks van 7 tot 12 min
of meer gelijkvormige segmenten, die uit telkens twee vertrekken bestonden (afb.
30). H et grote vertrek aan de achterzijde deed dienst als woonvertrek (papilio), het
kleine vertrek aan de voorzijde als bergruimte voor wapens en uitrusting (arma); het
geheel van arma en papilio heet contubemium. Aan de kop van de barak, doorgaans
aan de walzijde, lag de woning van de officier - centurio bij een infanterie-eenheid
en decurio bij een cavalerie-eenheid. Deze was onderverdeeld in meerdere, veelal
tamelijk grote vertrekken en was voorzien van gemakken zoals een latrine. Aan het
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A fi. 30 Geschematiseerde plattegrond van een manschapsbarak (naar Johnson 1987, Abb.
127).
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Ajb. 31 Overzicht van een deel van de barakken in de rechter praetentura uit periode la.
Geheel linksboven zijn twee contubernia van barak D zichtbaar, in het midden twee contubernia van barak E, met daaronder de ruimte tussen de contubernia en de centuriowoning, en
geheel rechts tegen de putwand een deel van barak F. Opname vanuit het zuiden.

andere uiteinde van een barak bevonden zich soms een of meer grotere vertrekken,
die als werkplaats of magazijn worden beschouwd.86
6.4.1 De oudste barakken (D-F)

Van de in 2001-2002 opgegraven barakken was barak E, die het noordwaartse ver
lengde vormde van de in 1985 gevonden officierswoning, het best bewaard gebleven
(afb. 31). Hoewel de kwaliteit van de sporen naar het noorden toe afnam, Het zich
van de oudste bouwfase (periode la) over een lengte van ruim 30 m een reeks van
negen contubernia herkennen. H et uiteinde van deze barak is niet als zodanig in het
veld herkend, maar gezien de veronderstelde ligging van de via praetoria87 kunnen er
niet meer dan negen contubernia zijn geweest en heeft de barak geen magazijn of
iets dergelijks aan het uiteinde gehad. De barak zal in totaal 45-46 m lang zijn
geweest. De contubernia waren 6,70 m diep en de breedte varieerde van 3,40 tot
3,70 m. De diepte van de armae en de papiliones bedroeg resp. 1,90 m en 4,80 m.88
Tussen de contubernia en de centuriowoning is een segment aangetroffen met een
andere indeling dan die van de contubernia. Hier waren mogelijkerwijs de onder
officieren gehuisvest.89
De meest westelijke, aan de via principalis gelegen barak D was minder goed
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A ft. 32 Gedeelte van barak D . Geheel links de ruimte tussen centuriowoning en de contubernia, rechts daarvan twee contubernia, onderverdeeld in annae en papiliones. Opname vanuit
het oosten.

bewaard gebleven. De centuriowoning was volledig verstoord bij de aanleg van een
diep onderkelderd bankgebouw. In het zuidelijke deel van de barak waren van de
oudste fase alleen een gedeelte van de ruimte tussen contubernia en centuriowoning
en de eerste twee contubernia goed bewaard gebleven (afb. 32). Verder naar het
noorden zijn slechts spaarzame resten van wanden, vloerdelen en haardjes aangetrof
fen. Ondanks de slechte conditie van de sporen kan een barak gereconstrueerd wor
den met dezelfde afmetingen en indeling als barak E. Barak D ligt gespiegeld ten
opzichte van barak E, zodat deze twee barakken met de armae naar elkaar toe lagen
en barak D met zijn achterzijde naar de via principalis gericht was.
Ten oosten van barak E zijn delen van gebouw F opgegraven, die aansloten op de
reeds in 1953 opgegraven vertrekken. Hoewel de sporen slechts zeer gebrekkig
bewaard gebleven waren en het oostelijke deel van het gebouw niet opgegraven kon
worden, is duidelijk dat de oriëntatie en de indeling van het gebouw overeenkom
sten vertoonden met de ernaast gelegen barakken. Hoogstwaarschijnlijk betreft het
een barak die met de rug naar barak E lag en met de armae naar de wal was gericht.
Een verschil met barakken D en E is de indeling in 10 in plaats van 9 segmenten en
de grotere breedte van het gebouw. Tenzij er sprake is geweest van een meetfout,
laten de vekltekemngen uit 1953 zien dat het gebouw minstens 7,40 m breed is
geweest, terwijl de barakken D en E elk ca. 6,70 m breed waren. De afzonderlijke
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Afb. 33 Doorsnede van eenfunderingsgreppel met rechthoekig bekapte staanders van de wand
van een barak. Opname vanuit het oosten.

vertrekken of contubernia waren daarentegen iets smaller dan die van de andere
twee barakken. De breedte van de vertrekken varieerde van 3,20-3,50 m tegen
3,40-3,70 m voor die van D en E.
De barakken uit de oudste fase waren geheel uit hout opgetrokken. Voor het con
strueren van de buitenwanden waren funderingsgreppels gegraven tot op een diepte
van ca. 0,80-0,95 m - n a p . In deze greppels waren 10 tot 20 cm diepe gaten gegra
ven, op min of meer regelmatige afstanden van 0,85-1,00 m. Hierin zijn vervolgens
rechthoekig bekapte houten staanders met een vlakke onderkant geplaatst (afb. 33).
De staanders waren ca. 8x10 cm in doorsnede. In de overstaande zijkanten van de
staanders waren uitsparingen gekapt waarin horizontale dwarslatten konden worden
bevestigd. Tussen deze dwarslatten werden dan in verticale richting tenen gevloch
ten, die vervolgens weer met leem werden besmeerd. Hoewel tijdens het onderzoek
in 2001-2002 een dergelijke wandopbouw nergens in situ kon worden vastgesteld, is
deze in 1985 wel aangetroffen in de centuriowoning van barak E en is in 2002 in de
vulling van gracht 2a een restant van een dergelijke vlechtwerkwand gevonden
(afb. 11).
Langs de buitenwanden en langs de scheidingswanden tussen armae en papiliones
zijn op een diepte van 0,50 m —n a p aan beide zijden van de staanders 8-12 cm bre
de latten of liggers aangetroffen. Hoewel dit minder duidelijk zichtbaar was, lijken
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dergelijke liggers zich ook langs de scheidingswanden tussen de contubemia te heb
ben bevonden. In het zuidelijke deel van barak D zijn langs de noord-zuidwanden
liggers aangetroffen met een lengte van ten minste 3,5 m. Zowel aan de boven- als
aan de onderzijde van deze liggers zijn op regelmatige afstanden ondiepe schuine
inkepingen aangetroffen (afb. 34). De functie van deze liggers is vooralsnog niet dui
delijk. Aangezien er aan de binnenzijde van de wanden op de liggers haardjes en
vloerdelen zijn aangetroffen, lijkt het onwaarschijnlijk dat deze liggers iets met de
opgaande wandconstructie van doen hebben. Waarschijnlijker is dat ze de vloeren
ondersteund hebben (afb. 35).90 De liggers die aan de buitenzijde van de buitenwan
den zijn aangetroffen, ondersteunden wellicht een planken bestrating of een veranda
tussen de barakken. In de smalle ruimte tussen barak E en barak F zijn namelijk
spaarzame resten aangetroffen van hout dat dwars op de liggers langs de buitenwan
den van de barakken lag.91 De ondiepe inkepingen die in de liggers waren aange
bracht, wijzen erop dat de liggers oorspronkelijk voor andere toepassingen bedoeld
waren.92
Van de vloeren waren in negen vertrekken nog restanten aanwezig, bestaande uit
veelal krom en knoestig zachthout. Dit knoestige hout bevond zich op een diepte
van ca. 0,35-0,45 m —n a p . O f het hier de resten van de eigenlijke vloeren betreft, is
niet geheel duidelijk. Mogelijk heeft op dit knoestige hout een vloer van aange
stampte leem o f planken gelegen.93 In de centuriowoning van barak E zijn op een
diepte van ca. 0,30 m - n a p op hout gefundeerde planken vloeren aangetroffen. In
een aantal contubemia waren nog resten van haardplaatsen op de vloeren bewaard
gebleven (afb. 36). In de barakken D en E waren alle aangetroffen haardplaatsen
gelegen in de papiliones, tegen de scheidingswand met de armae. In barak F lijkt een
haard midden in de papilio te hebben gelegen. De haardplaatsen kenmerkten zich
door een vulling van korrelige, verbrande bruingele leem, houtskool en verbrand
bot.

Afb. 34 Houten ligger met inkepingen in de overstaande zijden. Dergelijke liggers zijn aangetroffen langs de wanden van de barakken, aan weerszijden van de staanders. Schaal 1:10.
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AJb. 35 Detail van barak D. Duidelijk zichtbaar zijn palen en liggers van de buitenwand
(midden) en de wand tussen armae (links van het midden) en papiliones (uiterst links) met
vloerdelen en een haardje die over de liggers heen liggen. Opname vanuit het zuiden.

De verhouding tussen de diepte van de papiliones en de armae van de barakken D en
E is typerend voor infanteriebarakken. Deze twee barakken waren idendek, lagen
met de ingang naar elkaar toe en vormden op deze wijze een striga: een barakkenpaar waarin twee centuriae ondergebracht werden die samen één inanipulus vorm
den. Een enkele barak vormde een hemistrigium.
Problematischer is de bestemming van gebouw F. De afwijkende breedte en ver
deling van de segmenten doet denken aan een cavaleriebarak. In een barak met tien
contubernia zouden twee cavalerie-eenheden (turmae) van elk 32 ruiters inclusief
decuriones en onderofficieren gehuisvest kunnen zijn geweest.94 De stallen zouden
zich dan aan de andere zijde van de via praetoria bevonden kunnen hebben. Voor
alsnog is echter te weinig paardentuig tussen de metaalvondsten aangetroffen om
deze hypothese te ondersteunen. Ook zijn op aardewerk, bronzen naamplaatjes en
andere metalen voorwerpen alleen nog maar vermeldingen van soldaten uit infanterie-eenheden (centuriae) aangetroffen.
Wanneer gebouw F ondanks de afwijkende indeling toch als infanteriebarak wordt
geïnterpreteerd, ontstaat de mogelijkheid om een volledige cohors quingenaria peditata van zes centuriae - nominaal 480 man - in de praetentura onder te brengen. Aan
elke zijde van de via praetoria zouden dan drie centuriae van telkens 80 man kun
nen worden ondergebracht, onderverdeeld in een striga en een hemistrigium. Een
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AJb. 3 6 Doorsnee door een haard in barak E. Onder de haard zijn enkele vloerdelen zicht
baar, linksboven de liggers langs de wand. Opname vanuit het zuiden.

dergelijke verdeling van een cohors in een castellum was in Bnttannië en de Ger
maanse provincies zeer gebruikelijk.95
Hoewel in de linker praetentura nauwelijks sporen van gebouwen bewaard zijn
gebleven, is tegenover barak E, aan de andere zijde van de via praetoria, op een diep
te van 0,43 m —n a p een 15 cm brede en 2 m lange baan met houtskool en het res
tant van een paaltje aangetroffen. Deze hebben mogelijk deel uitgemaakt van de bui
tenwand van de tegenhanger van barak E in de linker praetentura. Tussen deze wand
en barak E bevindt zich voldoende ruimte (ca. 5,70 m) voor het vermoedelijke tracé
van de via praetoria (kaart B l).
De afwijkende indeling en de grotere breedte van barak F ten opzichte van barak
ken D en E blijven bij de interpretatie van dit gebouw als infanteriebarak onver
klaard. Wellicht heeft het gebouw daarom een geheel andere functie gehad. In het
oudste castellum van Oberstimm bijvoorbeeld zijn naast de soldatenbarakken gele
gen barakachtige gebouwen met een afwijkende indeling als magazijnen geïnter
preteerd.96
H et dateerbare materiaal dat in de context van de oudste barakken is aangetroffen,
is zonder uitzondering pre-Flavisch. Tot de vroegste terra sigillata behoren een
Claudisch bord Hofheim 1, een Claudisch bakje Hofheim 8 en een bakje Dragendorff 24/25 met een stempel van Salvetus uit 35-55 na Chr. Tot de vroegste
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Ajb. 37 Alphen aan den Rijn '1985. Terra sigilhta van onder de vloer van de centuriowoning
van barak E. 1: bakje Dragendotff 27 met stempel <0>FM EM . 2: bord Dragendotff 18 met
stempel V A P V SV . Schaal 1:2.

vondsten behoren ook enkele amfoorhalzen van het type Haltern 70, een Claudische
olielamp van het type Loeschcke VUI en een gemarmerde glazen ribkom van van
het type Isings 3, dat tot 50 na Chr. gedateerd wordt (afb. 96). Kenmerkend bij het
geverfde aardewerk is het grote aandeel van de halfbolvormige kommetjes Stuait 16.
Opmerkelijk is verder de relatief grote hoeveelheid munten van Caligula die aan
periode la toegeschreven kan worden en de vondst van een aureus van Tiberius op
de vloer van barak E.97
In 1985 z i j n onder de vloer van de centuriowoning van barak E een bakje Dragendorff 27 met het stempel < o > f m e m en een vroege variant van een bord Dragendorff 18 van Vapuso tevoorschijn gekomen (afb. 37). Verondersteld werd dat het
kommetje en het bord uit de tijd omstreeks 40 na Chr. stammen en bij een fase zou
den kunnen behoren die aan de bouw van de barak vooraf zou zijn gegaan. Een
scherf van een terra-sigillatakom Dragendotff 29 met een gearceerde middenrib en
een onder Caligula ter nagedachtenis van Germanicus geslagen munt van het type
s i g n i s r e c e p t (is) werden ook met d e z e oudere fase in verband gebracht. De barak
zelf zou pas omstreeks of vlak na 50 na Chr. zijn aangelegd.
Uit dendrochronologisch onderzoek is echter gebleken, dat de aanleg van barak
ken D-F niet omstreeks 50 na Chr., maar een decennium eerder heeft plaatsgevon
den. Daarmee zijn de vondsten onder de vloer wel degelijk gelijktijdig met de
bewaard gebleven resten van de centuriowoning.98 Een iepen vloerdeel uit het ver
trek tussen de centuriowoning en de contubemia van barak E bleek te zijn gekapt in
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Ajb. 38 Kruikamfoor Hojheim 5 7 van onder de vloervan barak F. Schaal 1:2.

de periode tussen de zomer van 42 en het vooijaar van 4 3 ." Een paal uit de buiten
wand van deze barak is gekapt in 42 na Chr.100 Een drempel uit barak D geeft een
mogelijke kapdatum van 41 na Chr., hoewel hierbij geen absolute zekerheid bestaat
betreffende de wankant, ofwel de laatst gevormde jaarring die nodig is voor een
absolute bepaling van de veldatum.101 De datering van de barak im g daarnaast ook
blijken uit de grote hoeveelheid munten van Caligula die in de barakken D-F is
gevonden. Veel van deze munten waren nog niet voorzien van een keurmerk of een
klop die de (niet omgesmolten) munten van Caligula kregen na diens dood en damnatio memoriae in 41 na Chr.102 Deze munten kunnen niet lang na Caligula’s dood
zijn verloren. De in 1985 onder de vloer aangetroffen terra sigiüata is waarschijnlijk
opzettelijk bij de aanleg van de barak ingegraven, evenals een complete gladwandige
kruikamfoor van het type Hofheim 57 die onder de vloer van barak F in de schone
ondergrond is aangetroffen (afb. 38).
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Afb. 39 Opbouw van de bewoningssporen ter plaatse van barak E.
a: houtresten, woon- en slooplaag van periode la. b: woon- en slooplaag van periode lb.
c: woon-, brand- en slooplaag van periode. lc. d: funderingsgreppels van gebouw uit periode 2.
e: puinlaag met bak- en tufsteen van periode 3 .f: houtskool, g: verbrande leem. Schaal 1:25.
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6 .4 .2

Bebouwing van de rechter praetentum vanaf periode lb

In de profielen zijn boven de gesloopte resten van de oudste barakken ten minste
vier jongere bouwperioden herkend (periode lb, lc, 2 en 3) in de vorm van woonen brandlagen, palen, greppels en een puinlaag (afb. 39).
De resten van de oudste barakken, die op de meeste plaatsen tot op de vloeren
waren gesloopt, werden afgedekt door een ca. 20 cm dik pakket groenbruin gevlek
te zavel met houtskool, fosfaat en aardewerk. Op dit egalisatiepakket was op meer
dere plaatsen een laag houtskool en houtresten zichtbaar, waarvan de onderkant zich
bevond op een diepte van ca. 0,20 m - n a p . Deze laag, geïnterpreteerd als het vloerniveau van periode lb, varieerde in dikte van een dun houtskoolbaantje tot een
20 cm dik pakket en was in het profiel zichtbaar over de volle breedte van barak E.
Er zijn geen palen of standgreppels gevonden die met zekerheid aan deze fase kun
nen worden toegeschreven, zodat onduidelijk is welke sporen verder bij deze laag
behoorden. H et vloemiveau was afgedekt door een ca. 30 cm dik ophogingspakket
waarmee het terrein wederom is opgehoogd en geëgaliseerd om het bouwrijp te
maken voor periode lc.
Periode lc het zich onder andere herkennen in kuil- of greppelachtige sporen,
waarvan er zich één precies boven een funderingsgreppel van de oudste fase van
barak F bevond. Deze sporen doorsneden de houtskoollaag van lb en bereikten
diepten van 0,20-0,25 m —n a p . Mogelijk gaat het hierbij om standgreppels, maar
het is niet uitgesloten dat het in feite paalgaten zijn die in profiel slechts gedeeltelijk
waren aangesneden. Op een hoogte van 0,20-0,30 m + n a p is een laagje met houts
kool en huttenleem waargenomen, mogelijk het woonvlak van deze derde fase. De
sporen en lagen van periode lc werden op een diepte variërend van 0,30 tot 0,60 m
+ n a p afgedekt door een 10-20 cm dikke brandlaag.
Door de zojuist beschreven brandlaag van periode lc zijn weer de standgreppels
gegraven van periode 2. Deze bereikten diepten tussen n a p en 0,20 m + n a p en
waren ook in het vlak zichtbaar als haaks op elkaar staande banen groengrijze zavel
met verbrande huttenleem, houtskool en stukjes dakpan. Een aantal van deze stand
greppels uit periode 2 werd weer gesneden door greppels met veel Romeins bouwpuin (periode 3) en door een laagje grind en mortel. Deze laatste greppels bereikten
diepten van ca. 0,40 m + n a p en werden net als die uit periode 2 op een hoogte van
0,50-0,60 m + n a p weer afgedekt door een pakket met veel bouwpuin, voorname
lijk bak- en tufsteen. Zowel in 1953 als in 1985 is het pakket met bouwpuin ook
aangetrofFen. Het laagje grind en mortel bevond zich op ca. 0,60 m + n a p en mag
gezien worden als een mortelvloertje uit periode 3.
Voor de perioden lb en lc gaat het hoogstwaarschijnlijk om een herbouw van de
manschapsbarakken, die noodzakelijk was geworden door de beperkte levensduur
van een barak uit zachthout. Ter plaatse van de wanden van de oudste barakken zijn
palen waargenomen waarlangs de resten van periode la, de vloemiveaus van perio
de lb en lc en de ophogingslagen te zien waren alvorens de palen door de brandlaag
van lc werden afgedekt (afb. 40 en 41). Sommige van deze palen waren aangepunt
en bereikten grotere diepten dan de palen met vlakke onderkanten. Vast staat dat
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Afb. 40 Aangepunte staander van de achterwand van barak D, die meerdere vloemiveaus
doorsnijdt en pas door de brandlaag van periode lc wordt afgedekt. Opname vanuit het oosten.

deze palen in ieder geval tot aan de brand van 69/70 in gebruik zijn geweest. H et is
echter niet duidelijk hoe oud de palen zijn. Het is dus mogelijk dat bij de vernieu
wing van de barakken nieuwe palen zijn geplaatst op exact dezelfde plaatsen als de
oude, en /o f dat de (bruikbare) palen van de barakken bij de herbouw zijn blijven
staan.
Hoewel in de houten castella van Valkenburg geen enkele aanwijzing te vinden
was voor het gebruik van aangepunte palen in de wanden van barakken, zijn in 1985
in de centuriowoning van barak E naast palen met een vlakke onderkant ook aange
punte palen aangetroffen die deel hebben uitgemaakt van de wandconstructie, zodat
de aangepunte palen wel degelijk tot barakken kunnen hebben behoord.
Wanneer de gebouwen uit periode lb en lc precies zijn aangelegd, is niet duide
lijk. Het dateerbare aardewerk dat in stratigrafische context tussen periode la en de
brandlaag van periode lc is aangetroffen, is pre-Flavisch, maar verder zeer uniform
en kan daarom geen uitsluitsel geven. In de dikke brandlaag die de bewoningssporen
van periode lc afdekte, zijn zeven assen van Nero uit 65 na Chr. aangetroffen. Deze
brandlaag is ook tijdens de opgravingen van 1953 en 1985 waargenomen en zal wel
verband houden met de vernietiging van het kamp van periode lc tijdens de Batavenopstand van 69/70 na Chr.
De in het vlak teruggevonden greppels van periode 2 laten structuren zien die min
of meer overeenkomen met de contouren van de barakken uit de oudste fase. In de
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AJb. 41 Detail van de wand tussen armae en papiliones van barak D . In het profiel is te zien
dat de staander in ieder geval na periode la in gebruik is geweest; hij doorsnijdt het vloemiveau
van periode lb. Aangezien de paal ter hoogte van de verkoolde vloer niet verbrand is, lijkt hij
pas bij de bouw van periode lc te zijn neergezet. Boven de paal is de brandlaag van periode lc
(6 9 /7 0 na Chr.) te zien. Opname vanuit het zuidoosten.
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vulling van deze greppels zijn onder andere een Zuid-Gallische sigillatakom Dragendorff 37 in de stijl van Mercator en een as van Domitianus van na 84 na Chr.
aangetroffen. Andere vondsten uit deze fase betreffen materiaal uit de Flavische
periode en de eerste helft van de tweede eeuw, zoals een Zuid-Gallisch sigillatabakje Dragendorff 27 met ronde lip, een Oost-Gallische sigillatakom Dragendorff 37,
een gladwandige kruik Stuart 110A en een geverfde beker Stuart 2. Stratigrafisch
gezien komt dus pas in periode 2 voor het eerst Flavisch en jonger materiaal voor,
wat het verband tussen de brandlaag van periode lc en de Batavenopstand van 69/70
nog aannemelijker maakt.
In het puinpakket van periode 3 zijn vondsten gedaan die vanaf het midden van de
tweede eeuw te dateren zijn, zoals een geverfde beker Niederbieber 32, scherven
van geverfde bekers in techniek c, ruwwandige kookpotten met dekselgeul Nieder
bieber 89, een ruwwandige kom met van binnen verdikte rand Niederbieber 104 en
tegulae met stempels van de Exercitus Germanicus Inferior.103 Het jongste vondstmateriaal uit dit pakket betreft een fragment van een geverfde deukbeker Niederbie
ber 33 in techniek d. Dergelijke bekers in deze techniek komen vanaf de derde eeuw
na Chr. voor. W at voor gebouw of gebouwen het hier in periode 3 betreft, is niet
duidelijk. In 1985 is in de centuriowoning een greppel met Romeins bouwpuin
geïnterpreteerd als het restant van een uitgebroken muur van een stenen gebouw.104
Uit steen opgetrokken manschapsbarakken zijn in de Nederlandse limescastella
vooralsnog onbekend, waardoor het mogelijk is dat het hier geen barakken betreft.
6.5 Houten gebouw(en) in de rechter retentum

In de rechter retentura zijn de resten van één of meer gebouwen aangetroffen. De
sporen waren dermate slecht bewaard gebleven, dat hun onderlinge samenhang niet
a l t i j d duidelijk is. In het zuidoosten was het Romeinse lagenpakket het best bewaard;
i n de profielen was het zichtbaar tot een hoogte van ca. 0,40 m + n a p . Naar het wes
ten en noorden toe bleken de hogere niveaus verdwenen te zijn, en kwamen er
meer diepe verstoringen voor.
De duidelijkste sporen behoorden tot de oudste bouwfase van het castellum,
periode la. Ze zijn onderverdeeld in drie groepen, die met elkaar in verband lijken
te staan.
6.5. ï Gebouw H

Ongeveer 4,5 m ten westen van de via principalis, en parallel aan deze weg, zijn op
een diepte tussen 0,40 m en 0,60 m —n a p op een pakket geoxideerde grijze klei de
resten van een rechthoekige structuur aangetroffen (afb. 42, H). Het gebouw was 6,6
m breed en meer dan 26 m lang. Het noordelijke uiteinde kon met enige zekerheid
vastgesteld worden,105 de zuidelijke begrenzing is onbekend.106 Rekening houdend
met een intervallum van 5 m breed kan het gebouw maximaal 17 m langer zijn
geweest, zodat de totale lengte ca. 43 m kan hebben bedragen.107
Voor de constructie zijn voornamelijk de houtsoorten els, iep en es gebruikt; eik is
maar weinig toegepast. De bouwwijze komt overeen met die van de barakken in de

Afb. 42 Belangrijkste sporen uit periode 1 in de rechter retentura: gebouw H , zone] en sporencluster G. Schaal 1:250.
a: recente verstoring, b: houten onderdelen van gebouwen, c: grondsporen van gebouwen,
d: haard, e: waterput 1.
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rechter praetentura: de wanden bestonden uit in een funderingsgreppel ingegraven
staanders, waartussen dwarslatten waren bevestigd. Hierlangs werden verticaal tenen
gevlochten, en het geheel werd afgesmeerd met leem. De vloer werd gevormd door
knoestige en kromme stukken hout, die waarschijnlijk werden afgedekt door een
laag aangestampte leem.108
In de lengterichting was het onderzochte deel van het gebouw opgedeeld in acht
min of meer gelijke segmenten van ca. 3,60 m breed.109 Ieder segment bestond uit
twee vertrekken: de oostelijke waren ca. 4,80 m diep, de westelijke ca. 1,80 m.110 In
zeven segmenten is in de oostelijke ruimte een haard aangetroffen.111 Deze lag in het
midden, tegen de scheidingswand met de westelijke ruimte, en had een doorsnede
van ca. 50 cm. Eromheen bevond zich een houtskoolvlek met een doorsnede van
gemiddeld 80 cm. In segment 4 is nog een tweede haard aangetroffen, min of meer
centraal in de oostelijke ruimte.
De vondsten die aan gebouw H gekoppeld konden worden, zijn —voor zover ze
dateerbaar zijn —in het tweede kwart van de eerste eeuw te plaatsen. Opvallend is
het grote aantal munten dat is verzameld: 28 stuks. Hiervan behoren er twintig tot
een schatvondst, die in de noordoosthoek van segment 5 te voorschijn kwam. De
vondst bestaat uit twintig assen van Tiberius die in opgestapelde vorm aan elkaar vast
waren gecorrodeerd; negentien zijn van hetzelfde type, de twintigste as heeft een
andere keerzijde (afb. 81).112 In de wandgreppel tussen segment 2 en 3 is een as van
Caligula aangetroffen; een tweede bevond zich in de haard van segment 6. Daarnaast
zijn nog drie assen en een dupondius van Caligula en drie eerste-eeuwse assen te
voorschijn gekomen.
Er kon slechts weinig aardewerk aan gebouw H worden toegeschreven. Op vloerniveau kwam in ruimte 4 een compleet bakje Dragendorff 24/25 van zuid-Gallische
terra sigillata t e voorschijn met bodemstempel s a l v e , dat uit 35-55 na Chr. da
teert,113 in ruimte 6 een kruik van het type Hofheim 50/51 met vierdelig oor en in
ruimte 7 een standamfoor als Hofheim 77 (afb. 43).
Onder het overige vondstmateriaal uit gebouw H bevindt zich nog een ogenfibula
die in segment 6 is aangetroffen, en een slijpsteen uit segment 2.
De zone ten oosten van gebouw H tot aan de via principalis heeft misschien ook
nog tot het complex behoord. Hier bevond zich op ca. 1,5 m ten oosten van seg
ment 7 een waterput, die wel in de pre-Flavische tijd in gebruik moet zijn ge
weest.114 Verder zijn er weinig begrijpelijke sporen aangetroffen.115
6.5.2 Z o n eJ

Ongeveer 2 m ten westen van gebouw H bevond zich een uitgestrekt, ca. 10 cm dik
pakket klei met veel houtskool waarin zeer veel metalen voorwerpen zijn aangetrof
fen (afb. 42, J). H et pakket lag op ca. 0,30-0,50 m —n a p op dezelfde laag geoxideer
de grijze klei als gebouw H. H et strekte zich zeker 12,5 m naar het westen toe uit;
de noordelijke begrenzing lijkt ter hoogte van de scheidingswand tussen segment 4
en 5 van gebouw H te hebben gelegen.116 Hoever het zich naar het zuiden heeft uit
gestrekt, is onbekend.
In het noorden van deze vuile zone, ter hoogte van segment 5, waren enkele
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AJb. 43 Aardewerk uit gebouw H in de rechter retentura. Schaal 1:2.
1: standamfoor als Hojheim 77. 2: sigiïlatabakje Dragendorff 2 4 /2 5 van Salvetus. 3: kruik
Hojheim 5 0 /5 1 met vierdelig oor.

sporen zichtbaar die mogelijk tot een gebouw hebben behoord. Ze waren echter te
slecht bewaard om een duidelijk beeld op te leveren.117 De rest van de zone leek leeg
te zijn, hoewel in het oosten op een dieper niveau, tussen 0,70-0,90 m —n a p , enke
le sporen te voorschijn kwamen die zich slechts van de omgeving onderscheidden
door de losse structuur van de vulling. Het is niet duidelijk of het hier om natuur
lijke verkleuringen dan wel paalgaten ging; daadwerkelijke palen zijn niet gezien.
Misschien zijn deze sporen in verband te brengen met een kreek die hier in de preRomeinse periode heeft gelegen.
In het vuile pakket zijn restanten van cen minste zes haardplaatsen aangetroffen. De
overgebleven brandplekken hebben een doorsnede van gemiddeld niet meer dan 50
cm. Rondom de meest westelijke haard bevond zich een zone met verbrand bot van
ca. 1,5 m in doorsnee. Ter hoogte van de zuidoostelijke haard zijn veel fragmenten
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Ajb. 44 Bronzen voorwerpen uit zone J in de rechter retentura. Schaal 2:3.
1: beiteltje? 2: fragment van het handvat van een kan. 3: handvat van een steelpan.

brons aangetroffen, die zijn geïnterpreteerd als bronsbewerkingsafval. Een smeltoven
is echter niet herkend.
Over de gehele zone bleek het vuile pakket voor een groot deel uit metaalresten te
bestaan: druppels, knipsels, slakken en gecorrodeerde brokken, ontstaan bij metaal
bewerking. Hiervan is slechts een klein deel verzameld —het was teveel om integraal
te bergen. De vondst van een bronzen beitel en drie slijpstenen mag misschien ook
met metaalbewerking ter plaatse in verband gebracht worden.
Behalve afval zijn ook herkenbare voorwerpen van metaal aangetroffen, waar
onder enkele van huishoudelijke aard, zoals een steel van een pan en een fragment
van een kan, maar ook diverse militaire uitrustingsstukken, zoals pantserdelen, lans
punten, twee bronzen Aucissa-fïbulae en een ogenfibula (afb. 44).
In het pakket zijn opvallend veel munten aangetroffen. In totaal zijn er 27 verza
meld: een denarius, twee dupondii, een sestertius en 23 assen.118 Negentien exem
plaren dateren van vóór het j aar 41 na Chr., slechts één as is zeker geslagen in de
regeringsperiode van Claudius.119
Ook onder het aangetroffen aardewerk domineren de vroege vormen en baksels,
zoals fragmenten van een bord van Zuid-Gallische terra sigillata, een bord van terra
rubra, enkele in een Lyonner baksel of techniek a geverfde drinkbakjes Stuart 16, en
een eveneens in techniek a geverfde beker Stuart la.
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6.5.3 Sporencluster G
Ten westen van de segmenten 2 tot en met 5 van gebouw H en ten noorden van
zone J zijn enkele oost-west en noord-zuid verlopende greppels en resten van plan
ken en palen aangetrofFen (afb. 42, G).120 Ze waren ingegraven in de uit geoxideer
de grijze klei bestaande ophogings- of egalisatielaag, tot een diepte van 0,40-0,60 m
- n a p . De oost-west verlopende banen lagen in het verlengde van de scheidings
wanden tussen segment 2 en 3 en segment 4 en 5 van gebouw H ,121 wat doet ver
moeden dat ze bij elkaar hebben gehoord. Ook de diepte waarop ze zijn aangetrof
fen, komt overeen, evenals de vulling voor zover dat nog na te gaan was. De noordzuid verlopende greppels waren ter hoogte van segment 5 in het vuile pakket van
zone J nog net te zien, wat suggereert dat ook deze vuile zone met de overige spo
ren samenhangt.
Tussen de greppels bevonden zich op enkele plaatsen nog resten van houten vloe
ren. Ter hoogte van segment 3 van gebouw H was nog een haard aanwezig op de
vloerdelen. Het aangetroffen hout was deels verkoold, deels zo ver vergaan dat het
verpulverde. De greppelresten waren doorgaans minder dan 10 cm diep. Er zijn
geen vondsten die met zekerheid aan deze sporen gekoppeld kunnen worden.-22
6 .5 .4 Interpretatie

De sporen uit de zuidelijke retentura zijn lastig te interpreteren. Ze zijn alle op onge
veer dezelfde diepte aangetroffen, direct op het geoxideerde kleipakket waarin alle
oudste structuren zijn uitgegraven. Voor zover het vondstmateriaal dateerbaar is,
scamt het op zijn laatst uit de Claudische periode, waarbij de vele munten van Cali
gula opvallen. Op grond van al deze overeenkomsten is aangenomen dat de bespro
ken structuren gelijktijdig waren en tot de oudste fase van het castellum behoorden.
De meest voor de hand liggende interpretatie van de sporen is dat gebouw H, zone
J en sporencluster G samen de resten van een fabrica hebben gevormd. Deze zou de
gehele diepte van de rechter retentura in beslag hebben genomen, en mogehjk ook
de gehele breedte.123 Gebouw H zou dan de oostelijke vleugel van het complex
gevormd hebben en sporencluster G de noordelijke afsluiting ter hoogte van de
kamerparen 1 en 2. De westehjke en zuidelijke afsluiting bhjven onbekend (afb. 45,
hnks).
Fabricae zijn vooral te herkennen aan de aanwezigheid van ovens en grote hoe
veelheden industrieel afval. De plattegronden van dit soort gebouwen zijn zeer
divers, maar worden vaak gekenmerkt door een centrale ruimte o f corridor waaraan
verschillende ruimtes gegroepeerd zijn. Ook is er meestal een eenvoudige toegang
tot water, veelal door middel van een waterbekken op de binnenplaats.124
Het belangrijkste argument om dit complex te interpreteren als fabrica is de aanwe
zigheid van de haarden en het pakket met metaalbewerkingsafval in zone J. De con
centratie brons die is aangetroffen rondom de zuidoostelijke haard in zone J, wijst op
de activiteiten van een bronsgieter, terwijl de vele looddruppels en -knipsels tonen
dat ook dit metaal hier bewerkt werd.
Intrigerend is in dit verband de grote hoeveelheid munten; ongeveer een derde
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Afb. 45 Reconstructie van de sporen in de rechter reientura totfabrica (links) o f tot drie barak
ken (rechts). Schaal 1:500.

van d e bijna 750 Romeinse munten is aangetroffen in d e rechter retentura.
Hiervan dateren slechts vier exemplaren met zekerheid van na periode 1; 55 munten
kunnen a a n de sporen uit periode l a worden toegeschreven. Werden de munten van
Caligula hier na zijn dood voorzien van de klop t i c l a v i m en weer i n circulatie
gebracht; werden hier ‘barbaarse’ imitaties van Romeinse munten gemaakt?125
Een tweede argument voor de interpretatie als fabrica wordt gevormd door de
overeenkomsten met de pre-Flavische fabrica van het casteHum in het Zuid-Duitse
Oberstimm (aib. 46). Deze behoort tot het type fabrica met binnenplaats: een groot,
rechthoekig gebouw met een centrale ruimte die aan vier zijden oinsloten wordt
door niimtes van verschillende grootte.126
De plattegronden van beide complexen lijken in verschillende opzichten sterk op
elkaar: de beide oostelijke vleugels waren op dezelfde wijze onderverdeeld en de
noordelijke vleugel was in beide gevallen zeer breed. Ook de afmetingen en de loca
tie van beide complexen komen, voor zover bekend, overeen: in beide castella nam
de fabrica de gehele diepte van de rechter retentura in beslag, ca. 25-30 m .127 In
Oberstimm nam de fabrica ook de gehele breedte in beslag; in Alphen is dat niet
meer aan te tonen.
Water was in beide complexen eenvoudig voorhanden: in Oberstimm bevond
zich een waterbassin op de binnenplaats en een waterput in een grote ruimte die
vanuit de via decumana toegankelijk was.128 In Alphen is een waterput aangetroffen
deel
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Ajb. 46 Plattegrond van de pre-Flavische fabricae van de castella in Valkenburg (links) en
Oberstimm (rechts). Schaal '1:300 (naar Glasbergen 1972, fig. 4 6 en Johnson 198 7, Abb.
140).

net buiten ruimte 7 van gebouw H, in de zone parallel aan de via principalis, die
misschien nog tot de fabrica gerekend mag worden. In zone J, de centrale ruimte,
was geen waterbekken; in plaats daarvan bevonden zich hier diverse haardjes.
Hoewel er dus diverse argumenten zijn aan te voeren om de aangetroffen sporen te
beschouwen als de resten van een fabrica, is een andere interpretatie niet uit te slui
ten. Gebouw H vertoont zoveel overeenkomsten mei de barakken in de praetentura, dat het ook een barak geweest kan zijn. De afmetingen van de segmenten van
gebouw H zijn identiek aan die van de contubernia in de praetentura. Ook de con
structie van de wanden en vloeren komt overeen. Zelfs de positie van de haardjes is
gelijk aan die in de papiliones van de barakken. Wel is er een onderscheid in lengte;
gebouw H kan maximaal 43-44 m lang zijn geweest, terwijl de lengte van de barak
ken in de praetentura ca. 45-46 m heeft bedragen.
Zone J kan een al dan niet afgebakende open ruimte geweest die bestemd was als
werkgebied en waar diverse haarden of oventjes in gebruik waren.139 Als gebouw H
werkelijk een barak is geweest, is het echter moeilijk voor te stellen dat zone J tege
lijkertijd als werkruimte voor onder andere metaalnijverheid in gebruik is geweest.
De opening van de barak zou dan immers naar de werkruimte gericht zijn geweest,
en de stank en het lawaai van metaalbewerking zouden ongehinderd binnen hebben
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kunnen dringen. Bovendien werden barakken in een castellum over het algemeen in
paren of in clusters van drie uitgelegd. Een enkele barak, die geheel op zichzelf in
een van de zones van een fort is gelegen, komt niet voor.130
Op grond van de ligging van de haarden in zone J en van de configuratie van het
sporencluster G zou men echter ten westen van gebouw H nog twee barakken kun
nen reconstrueren (afb. 45, rechts). Een aantal haardjes in zone J en de haard van
sporencluster G zouden dan in de papiliones van de middelste barak liggen. De gro
te hoeveelheid metaalbewerkingsafval valt hiermee echter niet te rijmen. Het is
onwaarschijnlijk dat in een gebouw waar de soldaten moesten wonen en slapen, op
grote schaal metaal is bewerkt. Ook de locatie, in de rechter retentura, spreekt tegen
de interpretatie als barakken. Aangezien de eventuele retenturabarakken gelijktijdig
zijn met de barakken in de rechter praetentura, zouden in de oudste fase alle barak
ken in de rechterhelft van het castellum hebben gelegen. Een dergelijke ordening is
vooralsnog voor geen enkel ander fort bekend.131 Bovendien is in de praetentura
voldoende plaats voor twee maal drie barakken, waarin een volledige cohors quingenaria peditata ondergebracht kan worden, en de aangetroffen resten in de linker
praetentura lijken ook te wijzen op de aanwezigheid van barakken aldaar.132
6 .5 .6

Bebouwing van de rechter retentura vanaf periode lb

Sporen uit jongere fasen waren in de rechter retentura nauwelijks meer aanwezig. In
het zuidoosten, ter hoogte van gebouw H, was het lagenpakket nog het best
bewaard gebleven. U it de profielen blijkt dat gebouw H gedurende de gehele eerste
periode in gebruik is geweest. W el hebben er in deze tijd veranderingen plaatsge
vonden. Zo in periode lb of lc ten minste één paalkuil gegraven en is de vloer
opgehoogd. De nieuwe vloer is aangetroffen op een diepte van ca. 0,20 m —n a p en
loopt tegen de wandgreppels van periode la aan, Mogelijk zijn ook enkele haardjes
niet meteen vanaf het begin, maar pas in periode lb of lc in gebruik genomen.
De brandlaag van 69/70 na Chr., die het einde van periode 1 betekent, was in het
zuiden nog zichtbaar in het profiel. Enkele noord-zuid en oost-west verlopende
greppels zijn hier doorheen gegraven. Zij worden tot periode 2 gerekend. In het
vlak was duidelijk zichtbaar dat deze greppels behoorden tot een structuur die direct
ten westen van de via principalis was gelegen, en slechts ten dele over gebouw H
heen was aangelegd. In de praetentura zijn dergelijke greppels ook waargenomen.
Ze waren opgevuld met groengrijze zavel met verbrande huttenleem, houtskool en
fijn puin.133 Minstens één haard, gelegen in de zone tussen gebouw H en de via
principalis, kan aan deze periode worden toegeschreven.
Resten van periode 3 waren slechts zichtbaar in het zuidoosten, in de vorm van
een puinpakket waarin onder andere dakpannen en tufsteenbrokken zijn aangetrof
fen. Het is onbekend wat de functie van het gebouw was dat hier in deze periode
heeft gestaan.
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6 .6 Horreum (J.P. Chorus)

Op een van de laatste dagen van de campagne 2001-2002 zijn in de linker retentura,
grenzend aan de via principalis, onverwachts sporen aangetroffen van een horreum
of graanpakhuis. Grijze paalkuilen, soms met houtskool en verbrande huttenleem,
waren op 0,85 tn —n a p duidelijk zichtbaar, maar op een hoger niveau al waarge
nomen. De doorsnee van de paalkuilen varieerde van 15-25 cm. Voor zover ze in
grote haast konden worden onderzocht, bleken ze tot maximaal 1,28 m —n a p te
reiken.134 De onderlinge afstand tussen de palen bedroeg gemiddeld 1,10-1,20 m. Ze
vormden een rechthoekig grid dat n z - o w was georiënteerd (afb. 47).
In het algemeen zijn horrea in vier typen in te delen, waarvan een enkel, recht
hoekig gebouw het meest gangbaar is.135 Ook het Alphense horreum behoort tot dit
type. Horrea worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een verhoogde vloer,
die diende om de opgeslagen waren vrij te houden van vocht en ongedierte. De
vloer rustte op palen die ofwel op in de grond ingelaten houten balken stonden,
ofwel in funderingsgreppels waren ingegraven, ofwel individueel ingegraven waren,
In Alphen aan den R ijn is de laatste methode toegepast.136
Er zijn twee verschillende reconstructies van het horreum mogelijk. In één variant
kan het gebouw een onderbouw hebben gehad van 8x11 palen op een oppervlakte
van 8,30x12,20 m. Een concentratie van ruim dertig palen, in een minder regelma
tig grid dan de hoofdstructuur en ten oosten daarvan gelegen, kan de onderheiing

Afb. 41 Gereconstrueerde plattegrond van het horreum met resp. 8x11 en 8x13 palen. De
paalkuilen die tot het horreum worden gerekend, zijn grijs gemarkeerd. Schaal 1:250.

AJb. 48 Reconstructie van het
horreum Baginton-The Lunt,
met op de voorgrond het laad
platform
(Johnson 1987, Abb. l i l ) .

hebben gevormd van een laadplatform. In dit geval zou het een zeer omvangrijk
platform met bovendien een (te) grote hoeveelheid palen zijn in vergelijking met
andere horrea.137
In een meer voor de hand liggende reconstructie bestaat de onderbouw van het
horreum uit 8x13 palen op een oppervlakte van 8,30x14,70 m, waarbij de westelijke
twee palenrijen minder regelmatig in de grond waren geplaatst dan de overige. De
vijf palen die ten westen van het gebouw stonden, kunnen aan een porticus o f laad
platform hebben toebehoord (afb. 48).138
Vaak werden horrea aan de via principalis naast of direct tegen de principia aan
gebouwd, met de opening naar een rustige plaats, waar het laden en lossen onge
stoord kon plaatsvinden. Situering in de directe omgeving van een van de poorten
voorkwam dat een lange weg door het kamp moest worden afgelegd.
Het Alphense horreum lag dicht bij de porta principalis sinistra, met de achterkant
aan de via principalis. De ingang, die vaak herkenbaar is aan de aanwezigheid van
een porticus of laadplatform, lag vermoedelijk aan de westelijke zijde van het
gebouw.139
Het merendeel van de paalkuilen bevatte schone grijze klei.140 Dit kan erop duiden
dat de palen waren uitgetrokken en dat de kuilen vervolgens zijn dichtgespoeld.
Boven op het bruingrijze kleipakket waarin de paalkuilen waren uitgegraven, is een
verspoeld pakket gezien, waarvan de precieze aard echter niet is gedocumenteerd.
De enige vondsten uit de lagen boven en te midden van de palen bestonden uit
Romeins aardewerk. Voor zover het dateerbaar is, stamt het uit de eerste eeuw, ver
moedelijk uit periode 1. Onder meer twee pre-Flavische fragmenten van een ZuidGallisch sigillatabakje Dragendorff 27 met platte lip en van een Zuid-Gallisch sigillatabord Dragendorff 15/17 wijzen hierop (afb. 49). Een wat latere datering voor het
horreum is echter niet uitgesloten.
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Aft). 49 Terra sigillata uit de omgemng van het honeum. Schaal 1:2.
1: kom Hojheim 12. 2: bord Dragendorff" 15/17. 3: bakje Dragendorff 27.

6.7 Wegen (J.P. Chorus)

De via principalis was de hoofdweg door het kamp en vormde de verbinding tussen
de beide zijpoorten, de portae principales. Omdat het castellum in Alphen aan den
Rijn op een van zuid naar noord verlopend deel van de Rijn was gericht, was de via
principalis eveneens noord-zuid georiënteerd. Vanuit het midden van de via principalis verbond de via praetoria het hoofdkwartier, de principia, met de voorpoort van
het castellum, de porta praetoria. Doorgaans liep nog een weg van de achterzijde van
het hoofdkwartier naar de achterpoort, de porta decumana, maar bij Nederlandse
casteUa ontbrak deze meestal. Ten slotte liep er nog een weg, de via sagularis ge
naamd, langs de binnenzijde van de wal, rond de bebouwing van het kamp.
6 . 7 .1 Via principalis
Aan het begin van de campagne van 2001-2002 was de via principalis te herkennen
in een ruim drie meter brede concentratie van palen tussen de torens van de zuidpoort. Dit palenrooster moet hebben gediend als ondersteuning van het wegdek, dat
op het eerste gezicht in een dwarsprofiel zichtbaar leek als een laag rijshout. Dit pak
ket takken bleek zich echter enkele meters aan weerszijden van de weg uit te strek
ken en vormde dus niet het wegdek. Wel gaf het een aanwijzing voor de ouderdom
van de palen, want de rijshoutlaag, die sommige palen overdekte, maar door de
meeste was doorstoken, lag gedeeltelijk over de vulling van gracht 2a, die tot perio
de 2 behoort.
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De aangetroffen palen waren de meest zuidelijk gelegen restanten van de weg bin
nen het castellum. Ongeveer 17 m naar het noorden zijn drie opgravingsputten aan
gelegd in het t r a c é van de via principalis. De tussenliggende strook was vergraven
door de kelder van een bankgebouw. In 1966 zijn alleen drie wanden van de bouw
put van de bank gedocumenteerd.141 Ergens in het verstoorde gedeelte moet de weg,
die ter hoogte van de zuidpoort grofweg z o - n w w a s gericht, een knik naar het
noorden hebben gemaakt, waarna de weg verder recht naar het noorden liep.
Op enkele onderbrekingen na kon de weg verder over een afstand van ca. 45 rn
worden gevolgd in de vorm van tientallen paalsporen en aangepunte houten palen,
een mogelijke afwateringsgoot en noord-zuid georiënteerde fosfaat- en houtskool
rijke banen, soms met bot en verbrande huttenleem. In het noorden van het castel
lum is ter hoogte van het horreum nog een strook van drie meter aangetroffen
(afb. 47). De resten van de weg waren in het zuidelijke gedeelte goed geconserveerd,
maar werden naar het noorden toe steeds vager. Zo resteerden van de palen in het
noorden slechts sporen van schone klei, soms met houtskool, terwijl in het zuiden
overwegend goed geconserveerde houten palen waren overgebleven.
De breedte van de weg moet 4,5 tot 5 meter hebben bedragen. Tussen de barak
ken i n de praetentura en gebouw H i n de rechter retentura was echter plaats voor
een weg van 8,80 meter breed.142 Op 17 m ten noorden van de zuidpoort (kaart
D l, a) lijkt de weg op zijn breedst te zijn geweest. Tussen 0,10 m + n a p en 0,40 m
- n a p was hier een duidelijke westelijke begrenzing zichtbaar: hetzelfde verschijnsel
deed zich noordelijker nog eens voor (kaart D l, b). Hier liep op 0,56 m - n a p aan
de westzijde van de weg een smalle baan die precies in het verlengde lag van de eer
der genoemde begrenzing. Ook een van de dwarsprofielen over de weg (kaart D l,
bij f en afb. 51) toonde op hetzelfde punt een duidelijke insnijding. Aan de oostzijde
werd de weg - minder duidelijk dan aan de westzijde - begrensd door een fosfaat
rijke baan met hier en daar bot, houtskool en verbrande huttenleem. De afstand tus
sen deze grens en de barakken ten oosten ervan bedroeg slechts een halve meter.
Palen

Over de gehele lengte van de weg is een strook van houten palen o f verkleuringen
van palen aangetroffen. De palen waren ingeslagen, aangezien ze alle —voor zover
onderzocht —waren aangepunt. De lengte en dikte Hepen nogal uiteen. Sommige
palen stonden in groepjes bijeen, wat doet vermoeden dat ze ooit een zware struc
tuur hebben ondersteund. In de omvang en de locatie van de gegroepeerde palen
was echter geen duidelijke regelmaat te ontdekken. Op drie punten (kaart D l, c-e)
leek de onderheiing door deze groepering van palen dichter dan gemiddeld te zijn
geweest. In het laatste geval was een groep van 23 palen zowel aan weerszijden van
als onder of door de veronderstelde goot geslagen.143 De twee andere clusters van
heipalen waren kleiner: resp. tien en acht palen in of onder de goot.
Direct langs de oost- en westzijde van de via principalis bevonden zich over de
gehele lengte palen of palenclusters die zouden kunnen wijzen op een colonnade aan
weerszijden van de weg. De onderlinge afstand tussen de palen(clusters) vertoonde
geen regelmaat.144
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Het niveau waarop sporen van palen en paalgaten in het wegtracé duidelijk kon
den worden waargenomen, lag tussen 0,30 en 1,00 m - n a p . Op grond van de diep
te waarop ze zichtbaar werden, kunnen minstens drie groepen worden onderschei
den. Tot de eerste groep behoren - soms zware - palen die vooral in en onder de
goot waren geslagen, en deels ten westen daarvan onder de noord-zuid lopende
banen. Deze waren zichtbaar vanaf'ca. 0,55-0,90 m - n a p en reikten tot maximaal
2,25 m - n a p . Een tweede groep omvat palen die tussen 0,40 en 0,65 m - n a p zicht
baar werden. Op sommige plaatsen waren slechts de punten gezien, wat aangeeft dat
ze oorspronkelijk vanaf een veel hoger niveau waren ingeslagen. De derde groep
bestaat uit een tiental paaltjes dat in het zuidelijke wegdeel (kaart D l, van a tot f)
tussen 0,30 en 0,45 m —n a p in een min of meer regelmatig patroon aan weerszijden
van de goot in de grond geslagen leek te zijn. Naar het noorden toe was dit beeld
niet meer zichtbaar. Behalve in de vlakken waren ook in dwarsprofielen ter hoogte
van de zuidpoort en van gebouw H minstens twee fasen van de weg zien.
Op een hoger niveau zijn op twee plaatsen nog kleine ondiepe paalsporen aangetroffen. Een cluster van lichtgrijze spoortjes was zichtbaar aan de westzijde van de
weg (kaart D l, g), op ca. 0,25 m —n a p en 10-20 cm diep. Twaalf meter noordelijker
(kaart D l, h) bevond zich een soortgelijke groep op hetzelfde niveau. Het waren
mogelijk de laatste resten van paaltjes die deel hebben uitgemaakt van een jongere
fase van de weg. Beide clusters bevonden zich direct langs de westrand van de weg.
De hoogst aangetroffen sporen van mogelijke palen lagen rond n a p a a n de oost
zijde van het zuidelijke weggedeelte. Deze verkoolde houtresten bevonden zich tus
sen liggend hout.
De palen die bij de zuidpoort zijn aangetroffen, behoorden deels tot de wegfiindering en deels tot een brug over de grachten, die hier geen van alle onderbroken
waren. Het beeld van de palen die aan de weg toegeschreven kunnen worden, komt
overeen met dat van het noordelijke gedeelte van de weg, zij het met één opvallend
verschil. De bovenkant van de palen bij de zuidpoort zijn op een aanzienlijk hoger
niveau aangetroffen dan die van de laatste groep. De diepte van beide groepen komt
wel overeen.
Slechts vijf palen bleken dendrochronologisch dateerbaar. Vier ervan behoren tot
de eerst besproken groep, op het diepste niveau. De oudste paal heeft een nogal glo
bale kapdatum van na 7 + 6 v.Chr.145 Deze eik bevond zich midden in de goot
(kaart D l, a). Twee essen palen uit het iets noordelijker gelegen cluster (d) bleken in
ca. 41 en 42/43 na Chr. te zijn gekapt.146 Twee iepen palen uit het meest noorde
lijke cluster (e) leverden veldata op van 35/36 na Chr. en 42 na Chr.147 Op een
hoger niveau was binnen de grenzen van de goot een eik zichtbaar, die na 58 ± 6 na
Chr. was gekapt.145 Deze heipaal is in de tweede, hoger gelegen groep ingedeeld en
zal deel hebben uitgemaakt van een aanvulling of reparatie van het meest zuidelijke
cluster van heipalen.
Van de overige, niet absoluut dateerbare palen van het noordelijke deel van de
weg is een relatieve ouderdom te bepalen aan de hand van de noord-zuid georiën
teerde banen die hierna worden besproken.
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Afb. 50 Noord-zuid gerichte baan (links) met aan weerszijden paalsporen, zoals zichtbaar
halverwege de via principalis. Opname vanuit het zuiden.

De palen die zich tussen de poorttorens bevonden, zijn eveneens slechts relatief te
dateren. Een deel van deze palen werd afgedekt door een rijshoutpakket dat zowel in
de vlakken als in de profielen is waargenomen, andere waren er doorheen geslagen.
H et rijshout lag op de vulling van gracht 2a, die kort na het midden van de tweede
eeuw buiten gebruik is geraakt.
De palen die tot de brug over de grachten hebben behoord, bevonden zich ten
zuiden van de rijsmat. Van slechts drie palen is een veldatum bekend: na 21 ± 6, ca.
49 en 73 ± 6 na C hr.149 Het is echter wel zeker dat een deel van de palen aanzien
lijk jonger is, want sommige palen zijn door gracht 4c geslagen, die bij de jongste
steenbouwperiode hoort.
Noord-zuid gerichte banen

Over de hele lengte van de via principalis zijn hier en daar sporen gedocumenteerd
die aan een greppel o f goot doen denken (afb. 50). H et betreft een ca. 75 cm brede
baan donkergrijze klei met hout- en houtskoolresten. Het diepste spoor, op 0,90 m
- n a p , is gezien in het meest noordelijke waargenomen deel van de weg, ten oosten
van het horreum (afb. 47). Ongeveer 25 cm hoger was de goot op de meeste plaat
sen op zijn diepst. De hoogste sporen van de goot bevonden zich rond n a p in het
zuidelijke wegdeel (kaart D l, a en g). Hier Hepen twee noord-zuid georiënteerde
parallelle grijze kleibandjes van gemiddeld 10 cm breed op een onderlinge afstand
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AJb. 51 Dwarsprofiel over de via principalis. Links is de insnijding van de weg te zien, rechts
een paaltje met daarboven de verzakking van de goot. Opname vanuit het zuiden.

van 50 cm, met enkele brokken dun naald- en wilgenhout ertussen.150 Deze greppel
of goot, die water van de weg en van de aangrenzende barakken moet hebben afge
voerd, liep niet in het midden van de weg, maar oostelijk ervan.151 In de dwarsdoor
sneden was de goot te herkennen als een lichte verzakking (afb. 51).
Boven de veronderstelde goot en boven en tussen de eerder besproken palen
bevonden zich tussen 0,15 en 0,55 m —nap op verschillende niveaus noord-zuid
georiënteerde banen. Deze opeengepakte, verzakte pakketten van 10 tot 30 cm dik
bestonden uit grijze o f donkergrijze klei, veelal vervuild met fosfaat en houtskool. In
enkele pakketten is bot en verbrande huttenleem aangetroffen. Naar het noorden toe
werden de sporen schaarser, wat enerzijds te wijten was aan grote verstoringen en
anderzijds aan natuurlijke processen die voor vervaging van de sporen zorgden.
De banen bevonden zich grotendeels boven de palen en zullen als basis voor van
het wegdek hebben gediend. Deze versteviging zal noodzakelijk zijn geweest door
de natte ondergrond waarop het castellum was gebouwd.
Op een hoger niveau, rond n a p , is een opvallende baan blootgelegd van zeer fos
faatrijke groengrijze klei, vermengd met houtskool, verbrande huttenleem, enkele
verkoolde palen en verkoold liggend hout {kaart D l, tussen a en f). De concentratie
hout, die voornamelijk bestond uit verkoold elzenhout en enkele brokken eiken
hout, had een omvang van 3,20x0,85 m en behoorde mogelijk tot een wegdek.
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De baan grensde aan de goot en vormde de oostrand van de weg. De eerder beschre
ven brokken dun naald- en wilgenhout tussen de grijze kleibandjes van de goot
lagen op hetzelfde niveau als de verkoolde stukken hout en kunnen dezelfde functie
hebben gehad.
Ongeveer 30 cm onder het verkoolde hout ten oosten van de goot is een balk van
essenhout aangetroffen van 130x9 cm met een dikte van 5,5 cm, voorzien van schui
ne inkepingen. Deze balk kan ofwel een hergebruikte staander van een vlechtwerkwand zijn geweest, ofwel een voorgefabriceerd constructie-element dat een andere
toepassing heeft gekregen, namelijk als wegversteviging.152
Net binnen de westgrens van de weg (kaart D l, i) is op 0,40 m - n a p liggend hout
gezien, dat grotendeels bestond uit essenhout, met wat els en iep. O f dit hout ook
onderdeel van een wegdek is geweest, is onduidelijk. Op dezelfde diepte bevond
zich een verkoolde paal te midden van het hout; onder deze concentratie, op 0,55 m
—n a p , zijn nog een paaltje en paalkuil met paal waargenomen. Deze houtconcentratie moet, al dan niet als onderdeel van een wegdek, voor versteviging van de weg
hebben gezorgd. Hetzelfde geldt voor een liggende balk op 0,65 m —n a p (bij a).
Op 0,40 m + n a p waren mogelijk de alleijongste sporen van de via principalis
zichtbaar. Drie zeer smalle noord-zuid gerichte baantjes bevatten witte mortel en
houtskool, geel korrelig kleiig zand gemengd met enkele brokken tuf en roze mor
tel met houtskool.153 Deze sporen bevonden zich aan de westzijde van de onder
liggende weg. Een grote postmiddeleeuwse verstoring bedekte de overige wegrestanten.
Duidelijke pakketten grind en schelp, waaruit een wegdek vaak bestaat, zijn niet
aangetroffen. Wel is in een van de dwarsprofielen over een afstand van 60 cm een
2 cm dik laagje schelp waargenomen tussen 0,00 en 0,16 m + n a p (kaart D l, bij f).
MogeHjk is dit een van de laatste restanten van een wegdek. Dit zou goed aansluiten
op de hierboven besproken concentraties liggend hout rond n a p .
Direct buiten de zuidpoort van het castellum vonnde de aanwezigheid van schelp
in enkele van de noord-zuid gerichte banen aanwijzing voor een wegdek. Deze
bevonden zich tussen 0,04 en 0,11 m + n a p en bevatten verder houtskool, fosfaat,
tufsteen en wat puin. Gracht 4c, de jongste gracht uit de steenbouwperiode, ver
sneed een van de pakketten en dateert dit mogelijke wegdek daarom vóór ca.
180/190 na Chr.
De banen in de lengterichting van de weg zijn doorgaans goed te dateren. Op basis
van het aangetroffen aardewerk kan de goot in de eerste eeuw worden gedateerd,
waarschijnlijk in de pre-Flavische tijd. Deze vroege datering is gebaseerd op de
vondst van een sigillatabord Dragendorff 18 met stempel p a v l l v s f uit 40-60 na
Chr. en twee assen van Caligula uit 37/38 na Chr.
De noord-zuid georiënteerde banen die boven en ter hoogte van de paalfundering
lagen, dateren overwegend uit de eerste eeuw. In een van de banen in het noorde
lijke deel van de weg is echter een sigillatabord Dragendorff 18/31 uit Midden- of
Oost-Gallië aangetroffen, met een stempel [— J r v s . f , te dateren tussen 100 en 150.
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Het vondstmateriaal dat op het niveau van het mogelijke wegdek en het verkool
de liggende hout is gevonden, is ook voornamelijk eerste-eeuws. Een uitzondering
wordt gevormd door een Oost-Gallisch sigillatabakje Dragendorff 33 met het stem
pel m e d d v l f e uit 110-140 na Chr. Het bevond zich tussen de hoogst aangetrofFen
sporen van de goot, bij het liggend naald- en wilgenhout.
De mogelijke wegrestanten o p c a. 0,40 m + n a p bevatten alweer bijna uitsluitend
eerste-eeuws aardewerk. Het jongste stuk is een Zuid-Gallisch sigillatabord met
stempel o fcen s uit 80-120 na Chr.
De overheersing van eerste-eeuws vondstmateriaal is een algemeen verschijnsel op
het castellumterrein. De weinige vondsten uit de late eerste en vroege tweede eeuw
maken echter duidelijk dat de wegrestanten niet uitsluitend uit de eerste eeuw stam
men.
6 . 7.2 Via praetoria

Sporen van de via praetoria, die vanaf de R ijn haaks op de via principalis moet heb
ben gelopen, zijn niet met zekerheid aangetrofFen. Mogelijk vormt een concentratie
van kleine paalsporen (kaart D l, bij j) een aanwijzing voor een late fase van de via
praetoria.
6.7.3 Via sagülaris

Aan de zuidzijde van het castellum zijn net binnen de fundering van de wal van
periode la drie liggende stukken hout aangetroffen op een diepte van 0,27-0,31 m
- n a p , dat is ongeveer 10 cm hoger dan het walfundament. Het grootste s t u k , van
0,40x2,70 m, bestond uit elzenhout. De stukken lagen min o f meer in dezelfde rich
ting als de stammetjes van de wal. Vermoedelijk zijn het resten van de onderbouw of
het wegdek van de via sagülaris, de weg die het intervallum volgde. Ten westen van
deze planken waren tal van paalsporen van grijze klei zichtbaar, die wellicht even
eens met deze weg samenhangen. In dit verband moet ook gewezen worden op de
concentratie van palen die in 1985 ten zuiden van de centuriowoning van barak E is
waargenomen.
Bij de bespreking van gracht 2a is er al op gewezen dat de bovenvulling hiervan
hier en daar zeer veel schelpgruis bevatte. Dit is ook bij andere grachten vastgesteld,
zij het in mindere mate. Mogelijk gaat het hierbij om schelpen die het wegdek van
de via sagülaris hebben gevormd en bij de afbraak van een castellum in de gracht zijn
geschoven.
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6.8 Waterputten (J.P. Chorus)

Binnen het castellum zijn vier houten Romeinse waterputten aangetroffen. De put
ten bevonden zich verspreid over het terrein: drie in de retentura en een in de praetentura. Twee waren vierkant van vorm, en twee waren rond. Voor iedere put is een
andere houtsoort gebruikt.
In veel castella bevonden waterputten zich op de binnenplaats van het praetorium,
de commandantswoning, en de principia, het hoofdkwartier. Bij dit laatste gebouw
was een put, behalve voor het verzekeren van een reserve aan water, nodig voor
offerhandelingen tijdens religieuze ceremonies. Ook in de fabrica van verschillende
castella zijn waterputten of-reservoirs gevonden.154
Waar de grondwaterspiegel te laag was of de ondergrond te hard, werd een water
reservoir aangelegd voor het opvangen van regenwater.155 Dat is in het castellum in
Alphen aan den R ijn niet nodig geweest. De geringe diepte van de waterputten
geeft aan dat de grondwaterstand in het kamp hoog is geweest. De bodem van de
diepste waterput bevond zich op 2,70 m —n a p en die van de ondiepste op 1,13 m
- n a p . Opmerkelijk is dat de drie putten die 30 m en meer ten noorden van de
ondiepste waterput lagen, een tot anderhalve meter dieper in de grond waren gesla
gen.156 Behalve de locatie kan ook de ouderdom van de put invloed te hebben gehad
op de diepte van de bodem: hoe jonger de wateiput, hoe dieper hij was ingegraven.
Na het gebruik werd een waterput gevuld met afval en gesloopt bouwmateriaal
(hout en later steen), al dan niet van de opbouw van de put zelf.
6.8. t Waterput 1
De vermoedelijk oudste waterput in het castellum bestond uit een ronde mand van
vlechtwerk die aan de binnenzijde met paaltjes was versterkt. De put bevond zich
aan de westrand van de via principalis, tussen de weg en gebouw H (afb. 52). Het
eerste spoor verscheen op ca. 0,40 m —n a p . H et was een ronde verkleuring met een
doorsnede van 1,20 m, die uit zeer vette lichtgrijze klei bestond, vervuild met wat
houtskool en fosfaat. H et spoor werd door een dunne donkergrijze humeuze kleiband met wat houtskool en houtresten omringd. Op 0,57 m - n a p werd het eerste
hout van het vlechtwerk zichtbaar. De gevlochten mand was in een kuil geplaatst
waarvan de bodem tot op 1,18 m —N A P was gegraven. H et zand bevond zich hier
pas op 1,40 m - n a p .
Bij het bloodeggen van de put verkeerde het geheel in fragiele staat. De elzenhou
ten twijgjes van het vlechtwerk waren deels vergaan en vormden een rommelige
structuur. In de put waren vier paaltjes geslagen: twee van elzenhout, twee van
iepenhout, ongeveer 30-50 cm in lengte en met een diameter van ca. 10 cm. Be
halve deze vier paaltjes zijn enkele duigffagmenten van zilverspar, een elzenhouten
plank, een mogelijke hoep van essenhout en enkele staken van essen- en elzen
hout in de put aangetroffen. De aanwezigheid van de duigfragmenten kan wijzen
op het gebruik van een emmer bij het putten van water of op (her)gebruik bij een
reparatie.157
In de putvulhng bevonden zich slechts zeven scherven, waaronder terra nigra en
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Ajb. 52 Aanzicht van de gevlochten twijgjes van de buitenzijde van waterput 1.

grijs ruwwandig aardewerk. Ze wijzen op een datering in de eerste of vroege twee
de eeuw. Aan de hand van vondstmateriaal is de waterput dus moeilijk te dateren,
maar de stratigrafie doet vermoeden dat de put pre-Flavisch is. Zij werd afgedekt
door een haardje en enkele lagen die grotendeels vondstmateriaal van vóór 70 na
Chr. hebben opgeleverd. H et niveau waarop het eerste spoor van de waterput zicht
baar was, komt overeen met dat van de resten van de eerste houtbouwfase van het
kamp. De put lijkt dus in periode la te zijn aangelegd.
6.8.2 Waterput 2
Een tweede waterput is gevonden in de linker praetentura, waarschijnlijk midden
tussen de barakken van periode la (kaart BI en afb. 53). Deze put had een vierkan
te bekisting van iepen planken. H et eerste spoor van de put werd op een diepte van
ongeveer 0,70 m —n a p zichtbaar, direct onder een verstoorde laag. De bovenkant
van het hout verscheen op 1,24 m - n a p . De bodem bevond zich op 2,10-2,20 m
-NA P.

AUeen de noordelijke wand, ongeveer de helft van de zijwanden en één plank van
de zuidelijke zijde waren gespaard gebleven bij de sanering van een vervuilde sloot.
De noordelijke wand was kromgetrokken en naar binnen gedrukt en de bovenste
laag planken was verbrand.158
Oorspronkelijk was de put opgebouwd uit vier maal vijf horizontale planken. De
lengte varieerde van ca. 1,20 tot 1,36 m, de breedte van 0,14 tot 0,27 m en de dikte
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Ajb. 53 Aanzicht van de zuidzijde van waterput 2. Midden boven is de afdruk te zien van
een verbrande plank aan de achterzijde van de put. Opname vanuit het zuiden.

van 3 tot 6 cm. De onderste planken van de constructie waren langer en breder dan
de overige. Aan de uiteinden van iedere plank bevonden zich een of twee inkepin
gen waarmee de planken in elkaar grepen (afb. 54).159
Onder in de put zijn verbrande stukken eikenhout en takjes aangetroffen (afb. 55).
De stukken hout waren, gezien de aangepunte uiteinden, mogelijk onderdeel van
een duig van een emmer om water te verkrijgen. De takjes kunnen in combinatie
met het zeer fijne zand dat onder de put is gezien, als filter hebben gediend om het
water te zuiveren.160
De vulling van de put was zeer rijk aan houtskool en aardewerkscherven die alle
brandsporen vertoonden. Hetzelfde gold voor de eerdergenoemde eiken planken en
de kleivulling in de put. Deze aanwijzingen voor brand tijdens of direct na het
gebruik van de waterput worden versterkt door het feit dat de bovenste planken van
de put waren verbrand.
In een van de onderste lagen van de put is tussen de takjes een gedraaid houten
voorwerp gevonden (afb. 101). De functie van het object is onduidelijk. Verder zijn
op dit niveau leer, bot, een fragment van een aarden kogel, natuursteen en metaal
aangetroffen. De laatstgenoemde materiaalcategorie omvat een loden gewicht en een
stuk brons, mogelijk een onderdeel van een emmer. Boven in de put bevonden zich
aardewerkfragmenten, hout, baksteen, natuursteen en enkele stucfragmentjes; ook
onder in de put is stuc, mogelijk mortel gevonden. U it het botanische onderzoek
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A jb. 5 4 Drie planken van de bekisting van waterput 2, met inkepingen in de uiteinden.
Schaal 1:10.

blijkt dat naast verkoolde en onverkoolde resten van graan allerlei resten van planten,
vruchten en kruiden in de vulling van de put aanwezig waren, deels van mediterrane
herkomst.161
De ruim honderd scherven uit de put dateren globaal uit de tweede helft van de
eerste eeuw na Chr. Enkele nauwkeuriger te dateren fragmenten stammen uit de
periode tussen 40 en 70, waaronder een Zuid-Gallisch sigillatabord m et een stempel
van Maccarus uit 60-70 na Chr. Deze dateringen kom en goed overeen m et de kapdatum van een van de verbrande eiken planken die zich onder in de put bevond, in
63-68 na C hr.162 Tw ee iepen planken van de putconstructie zelf hebben veldata na
resp. 57 en 60 na Chr. opgeleverd.163 H et ligt voor de hand om te veronderstellen
dat de bovenbouw van de put bij de Batavenopstand in 69/70 na Chr. is verbrand en
dat de waterput daarna deels m et brandresten is opgevuld.
6 .8 .3 Waterput 3

Een derde waterput bevond zich in de rechter retentura en was dwars door gracht 1
gegraven, de oudste gracht van het castellum (afb. 56). H et eerste spoor van deze
vierkanten eikenhouten put w erd zichtbaar op 0,90 m - n a p en bestond uit een
onregelmatig ronde plek van donkergrijze klei en zand m et schelpjes, wat houtskool,
puin en tufsteenfragmenten. O p een dieper niveau w erd een groene band om het
donkergrijze spoor waarneembaar m et behalve schelp en houtskool ook houtsnip-

A jb. 5 5 A an zich t van de bijna geheel afgebroken zuidzijde en de daarachter gelegen noord
zijde van waterput 2. H e t hout onder in de p u t is verbrand. Opname vanuit het zuiden.
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pers, bot en grind. D e onderkant van dit vullingspakket, en tevens de bovenkant van
het natuurlijke zand, bevond zich op 2,30 m —n a p ,
De eerste houtresten verschenen op 1,66 m —n a p . H et betrof een bijna vierkant
eiken raamwerk van 1,07x1,14 m, opgebouwd uit vier forse vierkanten staanders
m et horizontale planken ertussen geplaatst. De onderkant van staanders en planken is
op resp. 2,55 m —n a p en 1,83 m —n a p gezien. Slechts twee van de vier onderste
planken waren bewaard gebleven. Drie van de staanders vertoonden inkepingen
(afb. 57), waarin de horizontale planken waren ingelaten. Van de opbouw van de put
was verder niets over. De staanders hadden een doorsnee van 14x14 tot 14x18 cm en
een lengte variërend van 75 tot 90 cm. De horizontale planken m aten 77x11 cm en
82x14 cm, bij een dikte van ca. 3 cm .164
O nder het horizontale hout bestond de vulling uit grijsbruine hum euze klei met
- evenals boven het hout - grind en verder leer, baksteen, tufsteen, glas, huttenleem,
bot en houtsnippers. In de put bevonden zich 62 aardewerkfragmenten en nog eens
72 op een hoger niveau. O nder het humeuze pakket bevond zich een laag m et tak
jes en schelp en dieper een pakket fijn zand met enkele spoellaagjes zonder vondstmateriaal.
Behalve de kapdatum van na 82 ± 6 na Chr. die een van de horizontale planken
opleverde,165 wijzen enkele scherven uit de put op een datering na het einde van de
eerste o f het begin van de tweede eeuw. Om dat de put zich binnen het kamp zal
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Aft). 5 6 A a n zich t van de noordzijde van waterput 3. Van de bekisting resteert alleen de
onderste plank. Opname vanuit het noorden.
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AJb. 5 7 Drie van de vier staanders van de bekisting van waterput 3, met inkepingen waarin
de horizontale planken waren ingelaten. Schaal 1:10.

hebben bevonden, kan zij echter pas in periode 3 zijn aangelegd, na 160 na Chr. H et
is opvallend dat deze late datum niet in het vondstmateriaal tot uitdrukking kom t.
6 .8 .4 Waterput 4

De vierde waterput lag m idden in de retentura, vermoedelijk op de binnenplaats van
de principia. De put bestond uit een houten wijnvat van zilverspar, waarvan de
bodem was verwijderd (afb. 58). O p 0,50 m - n a p werden de contouren voor het
eerst zichtbaar in de vorm van een rond spoor van grijs zand en grof puin; 36 cm
dieper had het spoor een doorsnee van ongeveer 2,30 m. De put was gevuld m et
grijze klei en zand, grof puin en m ortel en had een ronde kem van 1,00 m in door
snee. De houten duigen kwam en op 1,56 m —n a p tevoorschijn. D e onderkant
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AJb. 5 8 A anzicht van de noordzijde van
waterput 4. Schaal 1:50.

bevond zich o p 2,70 m - n a p en was 78 cm in doorsnee. O m de ton heen was een
wijdere en diepere putmantel zichtbaar van grijsblauwe klei en zand m et houtskool
die reikte tot 3,10 m - n a p .
De ton was nog deels intact, maar de duigen waren aari de bovenzijde afgebroken.
H et aantal duigen is niet gedocumenteerd; er zijn er negen getekend, en naar schat
ting zullen er nog minstens zeven zijn geweest. De duigen waren gemiddeld 86 cm
lang en 12-14 cm breed, met een dikte van 3-4 cm. H et geheel werd bijeengehou
den door tw ee bundels van twee horizontale houten hoepels en twee bundels van
drie hoepels, die een dikte badden van 2-4 cm .166 O p de duigen zijn geen stempels
aangetroffen.
De onderste vulling bestond uit een pakket van geel lichtgrijs zand, afgcdekt met
een kalkmortellaagje. Verder is er grijze klei m et hout, m ortel en schelp gevonden
en bovenin bovendien nog houtskool en leisteen.
D e waterput was na gebruik volgestort m et puin. Behalve baksteen is er aarde
werk, bot en natuursteen in gevonden. Aangezien dendrochronologisch onderzoek
geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd,167 geldt het aardewerk uit de vullingslagen van de put als het belangrijkste dateringsmiddel. H et jongste goed dateerbare
aardewerk, twee Oost-Gallische si gillatascherven en een oxiderend gebakken ruw wandig aardewerkfragment wijzen op de datering na 130 na Chr. H et overvloedig
aanwezige tufsteen doet echter vermoeden dat de put thuishoort in periode 3, na
160 na Chr.
6 .9 Oeveru’erken

D e opeenvolgende Alphense castella lagen op de westoever van de Rijn, die hier
over enkele kilometers nnn o f m eer van zuid naar noord stroomde. De R om einen
hebben de oever m et een zekere regelmaat voorzien van beschoeiingen of kades.
Deze oeverwerken zullen een tweeledig doel hebben gehad: ten eerste dienden ze
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A fb. 5 9 Insnijding van de Romeinse R ijn voor het castellum. De horizontale afzettingen aan
de rechterzijde worden scherp afgesneden door de golvende vullingslagen van de bedding.

om het afkalven van de oever te voorkom en, ten tweede om goed m et schepen te
kunnen aanleggen.
Tijdens het onderzoek van 2001-2002 zijn deze oeverwerken over een afstand van
vijftig m eter in kaart gebracht. De voortzetting naar het noorden is in 1977 en 1991
waargenomen bij opgravingen door de r o b , waardoor het verloop van de oever hier
over m eer dan 150 m bekend is.
6.9 .1

D e westoever van de Romeinse R ijn

Dankzij enkele haaks op de rivier aangelegde profielen kon de opbouw van de
oeverzone in grote lijnen w orden bestudeerd, hoewel de diepste lagen door het toe
stromende grondwater en de nabijheid van de O ude R ijn niet bereikt konden w or
den.
De erosiegrens van de Rom einse Rijnbedding bevond zich op minder dan tien
m eter ten oosten van de Julianastraat. De insnijding was tamelijk steil (afb. 59), wat
erop wijst dat het water destijds snel stroomde. Daardoor stond de oever constant
bloot aan afslag. D e R om einen hebben dit bestreden door de oeverlijn met houten
beschoeiingen en kademuren te versterken. O p de oever zelf werden pakketten rijs
hout aangebracht. De kades zijn verschillende keren door de rivier ondergraven en
samen met het op de oever gelegen rijswerk voorover gezakt en soms omlaag gegle
den in de geul. D oor dit enkele malen herhaalde proces van versterking en afslag is
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tegen de oever een 3-4 m dik pakket van hellende lagen ontstaan (kaart D2). Deze
bestonden uit zand en klei, vermengd met rijshout, palen en balken, baksteen en
natuursteen en nederzettingsafval.
H oew el in de oeverzone een overstelpende hoeveelheid Rom eins materiaal is
geborgen, is het moeilijk om de verschillende lagen in de bedding te dateren. De
pakketten zand, klei en rijshout hadden zowel in horizontale als in verticale richting
een sterk golvend verloop, waardoor de lagen in de opgravingsvlakken vaak niet met
zekerheid aan de lagen in de dwarsprofielen waren te koppelen. Hetzelfde probleem
deed zich voor bij de projectie van de afgegleden kades in de dwarsprofielen. H et
aardewerk dat uit de profielwanden te voorschijn is gekomen, maakt een tweedeling
mogelijk in een pakket dat vóór en een pakket dat na het m idden van de tweede
eeuw is gevormd (kaart D 2, A-B).
H et jongste pakket in de geul viel in drie delen uiteen. De onderste lagen waren
overwegend kleiig en bevatten onder andere tufsteen en m ortel (kaart D 2, B l). De
aanwezigheid van dit bouw puin doet vermoeden dat het pakket dateert uit de tijd
van de overstroming in de late tweede eeuw, waarbij de oudste stenen m uur van het
castellum is verspoeld. Op deze lagen bevond zich een dik pakket lemig zand met
zeer veel bewoningsafval en bouwpuin, waaronder grote brokken tufsteen (B2).
Deze laag dateert waarschijnlijk uit de laatste bewoningsfase van het castellum. De
jongste laag was nog zandiger en bevatte eveneens overvloedig veel puin, aardewerk
en metaal (B3). H ieronder bevonden zich verscheidene stukken uit de Vroege M id
deleeuwen, waaronder Badorf-aardewerk uit de achtste o f negende eeuw. H et ligt
daarom voor de hand dat dit pakket de neerslag is van de afbraak van het castellum.
in de Karolingische tijd. D e afwisselende schone zand- en kleilagen op dit vroeg
middeleeuwse pakket dateren van na de afdamming van de Krom me R ijn bij W ijk
bij Duurstede in 1122 na Chr. en vormen een terminus ante qtiem voor de sloop van
het castellum (C).
De opbouw van de oeverzone van de R ijn zoals die hierboven is beschreven,
kom t in grote lijnen overeen met de situatie die is waargenomen in 1977, op 25 m
ten noorden van de in 2001-2002 gegraven putten. Zow el bij dit onderzoek als bij
waarnemingen van de a w n op het tussenliggende terrein w erden scherven van
Badorf-aardewerk gevonden.168
In 1991 zijn direct ten noorden van het Omloopkanaal, tegen de westzijde van de
Julianastraat, lange rijen palen waargenom en.169 Deze vorm en waarschijnlijk de
voortzetting van de eerste-eeuwse kades. U it het verloop van de palenrijen blijkt dat
de oever hier langzaam naar het westen afboog.
6 .9 .2

V ijf Romeinse kades

In de overdaad aan staande en liggende palen en balken die in de oeverzone voor de
dag zijn gekomen, zijn enkele duidelijke structuren waarneembaar (afb. 60), die
dankzij dendrochronologisch onderzoek alle gedateerd kunnen worden. Ze beslaan
de periode van 42-125 na Chr.
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AJb. 60 Overzicht van de beschoeiingen, kades en ander hout in de Rijnbedding
castellum. Schaal 1:250.

Kade '1

De resten van de oudste oeverversteviging bevonden zich in het zuidelijke deel
van het terrein. O p slechts twee m eter van de meest westelijke insnijding van de
Rom einse Rijnbedding is hier een rij van zestien omgevallen palen blootgelegd.
De palen waren 2-3 m lang en hadden diameters van 6-20 cm. Ze waren zeer
spits aangepunt m et vier tot wel 70 cm lange kapvlakken. Van vier palen is de hout
soort bepaald; het waren een es, een els en tw ee iepen. Een van de iepen palen
m oet op grond van het jaarringpatroon in het najaar o f de w inter van 42 na Chr. zijn
gekapt.170
De palen lagen haaks op de oever en schuin omlaag in de geul, op 2,60-3,30 m
—n a p . De punten waren naar de kant gericht. Als ze vanuit de positie waarin ze zijn
aangetroffen, op hun punt zouden w orden opgericht, zouden ze tot ongeveer n a p
reiken, dat is 30-40 cm boven het vloerniveau van de gelijktijdige barakken D-F.
De kade is blijkbaar ondermijnd door de schurende werking van het water en
voorover in de R ijn gevallen. Gezien hun horizontale én verticale positie ten
opzichte van de oever lijken de palen niet ver omlaag in de geul te zijn gegleden,
waarschijnlijk doordat ze m eteen door de achter de kade aanwezige grond zijn afge
dekt.
Kade 2

In het noordelijke deel van de oeverzone is op minder dan 2 m uit de oeverlijn een
ongeveer 1 m brede baan van palen gevonden. D e palen helden in m eer o f mindere
mate geulinwaarts. De meeste palen werden pas op ca. 2,00 m —n a p zichtbaar. De
onderkant van de palen is niet bereikt, zodat hun lengte onbekend is;171 de diameters
hepen uiteen van 8-14 cm. Van zeventien palen is de houtsoort bepaald: het betrof
een eik, twee esdoorns, zes elzen, zes essen en twee iepen. Van een van de essen kon
w orden vastgesteld dat hij in het najaar o f de w inter van 51 na Chr. was geveld.172
De breedte van de baan palen doet verm oeden dat het niet de resten van een in
één keer aangelegde beschoeiing betreft, maar een kade die verscheidene keren ver
sterkt is. M ede gezien de afstand tot de oeverlijn is het daarom mogelijk dat de oud
ste kern van deze kade gelijktijdig is m et kade 1. D e oudste kade zou in het noorden
dan niet zoals in het zuiden geheel onderspoeld en in de geul gegleden zijn, maar
door versteviging grotendeels intact gebleven.
Kade 3

Direct vóór kade 2 ligt een ruim 2 m brede baan van palen die voorover in de geul
zijn gezakt, zodat ze onder een helling van ca. 20° kwam en te liggen. De punten
wezen net als bij kade 1 naar de oever, maar lagen hier dieper dan de bovenzijde van
de palen. D e meeste palen bevonden zich op een niveau van ca. 2,20 m —n a p .
Om dat de palen niet geheel zijn vrijgelegd, is hun lengte niet bekend; de diameters
varieerden van 10-20 cm. Van 34 palen is de houtsoort bepaald: twaalf waren elzen,
veertien essen, vijf eiken en drie iepen. Eén es m oet op grond van het jaarring
patroon na 46 na Chr. zijn gekapt, een eik en zes essen in 67 na Chr., waarbij het
kapseizoen in sommige gevallen kon worden bepaald op zom er/w inter.173
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AJb. 61 Verspoelde trekbalkconstmctie van een kade uit dejaren ’9 0 van de eerste eeuw, in
de Rijnbedding voor het castettum. D e oever bevindt zich aan de bovenzijde van de foto.
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Te oordelen naar hun positie zijn de palen anders dan die van kade 1 niet geheel
onderspoeld geraakt, maar door de druk van de achterliggende grond voorover ge
zakt. H et valt niet uit te sluiten dat de achter elkaar gelegen palenrijen van kade 2 en
kade 3 één geheel hebben gevormd, dat met het vooroverzakken van de buitenste
palenrijen zijn functie heeft verloren.
Kade 4

Aan het einde van de eerste eeuw is gekozen voor een geheel andere kadeconstructie. In het zuidelijke deel vari de oeverzone zijn op 6 m uit de oudste oeverlijn,
direct buiten de kade van 42 na Chr., de resten gevonden van een trekbalkconstructie die een houten kadewand in de vaste(re) grond heeft verankerd. Om dat de
constructie voorover in de bedding is gevallen, is het oorspronkelijke verband ver
loren gegaan. Vanaf de oever gezien lijken de volgende elementen deel te hebben
uitgemaakt van de constructie (afb. 61): twee parallel aan elkaar gelegen ca. 25 cm
dikke palen (a, b), daartussen achtereenvolgens een ruim 20 cm dikke staande paal
(c), een ongeveer even dikke en 2,30 m lange, liggende paal (d) en een 4 m lange en
in doorsnee 20x30 cm metende rechthoekige liggende balk (e). D oor deze balk e
waren op een onderlinge afstand van 2 m twee grote rechthoekige gaten gekapt
(kaart E); aan de geulzijde was de balk afgebroken op een derde gat. In het westelijke
en middelste gat staken nog balken (f-g), die schuin overhelden in de richting van
de geul. Halverwege de genoemde gaten was haaks daarop nog een gat door de
balk gekapt, waar een ca. 8x8 cm metende balk doorheen stak die nog ruim 1,5 m
lang was,
De palen a en b en de balk e lagen onder een hoek van ca. 20° omlaag in de geul,
paal d lag m in o f m eer horizontaal. De staande paal c helde over in de richting van
de geul. De hoogst gelegen delen van de constructie bevonden zich op 2,20 m
—n a p , de diepste op 4,00 m —n a p . M et uitzondering van de eerste twee palen, die
van zachthout waren, bestond de constructie uit eikenhout. Aan weerszijden van dit
geheel bevonden zich nog m eer staande en liggende palen en balken, maar het is
onzeker o f deze er deel van hebben uitgemaakt.
H oew el het oorspronkelijke uiterlijk van de constructie niet geheel duidelijk is,
doet het denken aan een kadeversterking die in het nabijgelegen W oerden nog gro
tendeels in verband is aangetroffen,174 Daar lagen eveneens dwars op de oever drie
lange trekbalken in eikaars verlengde, die met horizontale, door de balken gestoken
dwarshouten waren verankerd achter aan weerszijden geplaatste palen.
De staande eiken paal c en de schuin in balk e staande balk f waren gemaakt van
eiken die op grond van het jaarringpatroon tussen de zom er en de w inter van 94 na
Chr. gekapt m oeten zijn.173
Kade 5

De resten van de jongste aangetroffen kade bevonden zich op ruim 16 m vanaf de
oudste oeverlijn, op een diepte van 4,5-8,5 m —n a p . H et is mogelijk dat zich dieper
in de bedding nog jongere houtresten bevonden, maar wegens de nabijheid van de
O ude R ijn was verder graven niet mogelijk, In veelal moeilijke omstandigheden zijn
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hier enkele tientallen —overwegend eiken - palen waargenomen die meestal zeer
schuin in de geul lagen, m et het hoogste punt aan de oeverzijde.
Vier dicht bij elkaar gelegen eiken palen bleken geveld te zijn in o f rond het najaar
o f de w inter van 124, twee andere palen dateerden van na 57 ± 6 na Chr. en uit 95
± 6 na C h r.176 Gezien de grote dichtheid van palen is het aannemelijk dat er een
kade uit 124/125 diep in de geul is weggegleden, met m edenem ing van enkele
oudere palen.
6 .9 .3

Overige structuren

In het centrale deel van de oeverzone bevonden zich nog vele tientallen palen en
balken. In de wirwar vielen vier clusters op. Enkele parallelle banen van palen (afb.
60, A) vorm den mogelijk het verlengde van kade 3. Vóór deze banen lag een lang
gerekt cluster (B) waarvan één liggende eiken paal uit ca. 90 na Chr. dateerde en een
schuin staande eik uit 80-89 na C hr.177 Cluster B was daardoor min o f m eer gelijk
tijdig m et kade 4. Verder naar het zuiden lag een dicht cluster van palen die voor een
deel eerder oost-west dan noord-zuid gericht leken te zijn (C). Deze palen bevon
den zich in het veronderstelde verlengde van de via praetoria en zouden de onderheiing kunnen zijn van de voortzetting van deze weg tot aan een kade uit de tw ee
de of derde eeuw.
Ten zuiden van cluster C stonden en lagen nog m eer verspreide palen, waarvan er
één gedateerd is in 97-100 na C h r.178 O ok rond de trekbalkconstructie van kade 4
bevonden zich nog vele schuinstaande en liggende palen, waaronder één uit 89 na
Chr. die parallel aan de trekbalk lag.179
T e midden van de op grote diepte aangetroffen palen van kade 5 bevond zich op
een diepte van 5,60-6,60 m - n a p een onregelmatig gevonnd blok eikenhout van
ca. 60x26x24 cm, waarin twee grote uitgeschuurde openingen zichtbaar waren
(afb. 104). H et blok w erd onder moeilijke omstandigheden geborgen en was oor
spronkelijk groter. H et resterende stuk deed denken aan het blok dat op de achter
steven van grote vrachtschepen van het type Zwammerdam was bevestigd. Hoew el
deze interpretatie niet door alle geraadpleegde deskundigen werd gedeeld, zag de
r o b er voldoende aanleiding in om een nader onderzoek uit te voeren. In de direc
te omgeving van de vindplaats van het blok werden echter geen verdere scheepsresten aangetroffen.
H et recente onderzoek van de schepen De M eem 1 en W oerden 7 heeft nog eens
twee vertegenwoordigers van dit type platbodem opgeleverd. Mede op grond van
die vondsten kan over het Alphense houtblok worden opgemerkt dat het voor de
achtersteven van een dergelijk schip aan de kleine kant is, en dat de kenmerkende
grote nagels voor de bevestiging van het blok op het vlak bij dit stuk ontbreken.180
W ellicht is het een stuk van een kade en zijn de gaten in het blok uitgeschuurd dooi
de m eertouw en van schepen.

120

6 .9 .4

Gebruik van de oeverzone

Eerder is al opgemerkt dat in de oeverzone overweldigend veel R om eins materiaal is
gevonden, waaronder ruim achtduizend fragmenten aardewerk, ongeveer tachtig
m unten en ruim tweeduizend andere voorwerpen van metaal. O m dat het merendeel
van het vondstmateriaal van het castellumterrein niet afkomstig is uit afvalkuilen,
maar uit afbraakniveaus van de opeenvolgende forten, zal de oeverzone wel direct of
indirect als vuilstortplaats zijn gebruikt. Daarbij m oet misschien niet zozeer worden
gedacht aan het in de rivier storten van het dagelijkse afval, als wel aan het gebruik
van afval voor ophoging bij de aanleg en het herstel van kades. D oor geleidelijke
onderspoeling van de kades en afslag bij periodiek hoogwater zijn van tijd tot tijd
grote hoeveelheden grond m et het daarin aanwezige afval in de bedding geschoven.
O p grond van het gebruik van de oeverzone als stortplaats voor het castelluni zou
m en verwachten dat het vondstspectrum van castelluni en oever overeenkomt. In
werkelijkheid zijn hier en daar aanzienlijke verschillen aan te wijzen, die niet alle
maal gemakkelijk te verklaren zijn.
Een eerste opvallend onderscheid is van chronologische aard. Zoals elders uitvoe
riger is uiteengezet, heeft de oeverzone veel m eer aardewerk uit periode 2 en 3
opgeleverd dan het castellumterrein. 'K1 Dit heeft vooral te m aken m et de uiteen
lopende gebruiksgeschiedenis van de beide zones: op het castellumten'ein is na de
Rom einse tijd eeuwenlang gewoond en gewerkt, terwijl de stortlagen in de bedding
grotendeels onbereikbaar waren voor menselijk handelen.
Een tweede onderscheid heeft betrekking op de verdeling van de afzonderlijke
materiaalgroepen over oever en castellum. Van het aardewerk en de m unten is 30%
o f nnnder afkomstig uit de oeverzone. Bij het overige metaal ligt de verdeling ech
ter anders: hiervan is ongeveer de helft afkomstig van de oever. W anneer m en naar
de afzonderlijke categorieën metaal kijkt, blijkt echter dat het lood een verdeling
kent die lijkt op dat van het aardewerk en de m unten. Bij de ijzerslakken is het juist
omgekeerd. Zow el in aantal als in gewicht uitgedrukt kom t hiervan bijna 70% uit de
rivier. Deze verschillen zijn zo groot, dat ze niet toevallig kunnen zijn, maar m oeten
samenhangen m et verschillen in gebruik van het terrein.
Allereerst zal de functie van de oeverzone als aanmeeiplaats voor schepen zijn spo
ren hebben nagelaten. De vondst van niet m inder dan vijf versierde sigillatakommen
van Satuminus en Satto uit het Moezelgebied (afb. 66, 107 en 108), die doorgaans
tamelijk zeldzaam zijn, doet verm oeden dat in het begin van de tweede eeuw een
partij sigillata is gearriveerd die tijdens het transport o f bij het uitladen gesneuveld is,
en in Alphen m eteen overboord is gezet. H et is echter zeker niet zo dat het over
grote deel van het aardewerk uit de Rijnbedding kan w orden aangemerkt als afge
dankt rransportvaatwerk. N iet alleen is het percentage amforen hier lager dan m en in
dat verband zou verwachten, maar bovendien zijn op veel stukken aardewerk
gebruikssporen zichtbaar, zoals roetaanslag en eigenaarsmerken.
De hoge percentages brons, ijzer en ijzerslakken laten zich niet gemakkelijk ver
klaren. Ijzerslakken waren in de oeverzone misschien goed bruikbaar als verharding,
en voor ijzer geldt wellicht dat het minder geschikt was voor hergebruik dan brons,
maar m eer dan de helft van het ijzer bestaat uit nagels, die toch heel gemakkelijk
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hergebruikt konden worden. Een goede verklaring voor dit merkwaardige patroon
laat zich daarom vooralsnog niet geven.
6 .1 0 Indeling en fasering van de opeenvolgende castella

U it de opbouw van de bodemlagen ter plaatse van de barakken en de opeenvolging
van de verdedigingswerken is duidelijk geworden, dat de globale periodisering van
het castelluni Albaniana uit 1998 aanzienlijk kon w orden verfijnd. Binnen de eerste
houtbouwperiode, periode 1, konden drie bouwfasen onderscheiden worden, even
als binnen de steenbouwfase, periode 3.
Van de oudste bouwfase waren de resten relatief goed geconserveerd, zodat hier
van een redelijk gedetailleerd en samen hangend beeld kan w orden geschetst. De
jongere bouwfasen zijn grotendeels ten prooi gevallen aan het gebruik van het ter
rein in de post-Rom einse tijd en voornamelijk gereconstrueerd aan de hand van de
verdedigingswerken en de opbouw van de stratigrafie ter plaatse van de barakken.
H et is dan ook niet bij elke fase duidelijk o f het om een algehele herbouw gaat o f om
plaatselijke herstelwerkzaamheden.
6 .1 0 .1 Periode la

Vooral in de zuidelijke helft van het castellum waren de resten van deze bouwfase
relatief goed bewaard gebleven. In de noordelijke helft was niet alleen de binnenbebouwing van de jongere perioden, maar ook die van de oudste fase vrijwel geheel
verdwenen. H et castellum was gebouwd van hout en was m et het brede front oost
waarts naar de R ijn gericht (kaart C l).
Het kamp w erd omgeven door tw ee grachten: 1 en 2b. Gracht 1 is aan de zuid-,
west- en noordzijde van het castellum aangetroffen. H et tracé van gracht 2b kon niet
overal worden vastgesteld. W el kon worden waargenomen dat gracht 2b in de
noordwesthoek door gracht 2a gesneden w erd en dus ouder m oet zijn. H et verband
tussen gracht 1 en 2b blijkt onder andere uit de vondst van scherven van één en
dezelfde kruik in de vulling van beide grachten.
Van de overige verdedigingswerken uit deze fase zijn teruggevonden: de fundering
van een hout-aarde-wal, de zuidwestelijke hoektoren en de zuidpoort, oftewel de
porta principalis dextra. De fundering van de hout-aarde-wal was 3 m breed en
bestond uit liggende zachthouten stammetjes. De aarden wal heeft aan de voor- en
achterzijde een houten bekisting gehad, getuige de staanders die aan de zuidzijde
van het castellum aan weerszijde van de fundering werden aangetroffen. Van de
hoektoren waren paalkuilen m et de resten van houten staanders bewaard gebleven.
Deze paalkuilen heten een trapeziumachtige plattegrond reconstrueren. De zuid
poort werd herkend aan de twee torens die de poortdoorgang flankeerden, elk
gefundeerd op zes zware, ingegraven houten staanders.
De verdedigingswerken waren zodanig aangelegd dat de plattegrond van het cas
tellum niet een rechthoek maar een parallellogram vertoonde. Aan de zuid- en aan
de noordzijde waren de grachten en de wal niet zuiver oost-west georiënteerd, maar
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zuidwest-noordoost. Waarschijnlijk werd deze vorm bepaald door het landschap en
de bodemgesteldheid.
T o t de binnenbebouw ing van periode la behoren de resten van drie houten,
noord-zuid georiënteerde manschapsbarakken in de rechter praetentura, resten van
houten gebouwen in de rechter retentura die waarschijnlijk tot een fabrica behoord
hebben en de paalfundering van een horreum in de linker retentura. Deze paalfundering was het enige wat aan binnenbebouwing is teruggevonden in de noordelijke
helft van het castellum. Zeer waarschijnlijk hebben in de linker praetentura ook drie
barakken gelegen, zodat een volledige cohors quingenaria peditata in het castellum
ondergebracht kon worden; aanwijzingen voor de aanwezigheid van ruiters zijn
zowel in het vondstmateriaal als in de gebouwsporen bijzonder schaars.
Grote afwezigen zijn het hoofdkwartier, de principia, en de commandantswoning,
het praetorium. De principia zal midden in de retentura hebben gelegen. De resten
hiervan waren volledig verstoord.182 Tijdens een waarneming in 1986 bleek al dat op
de plaats waar de principia m oet hebben gestaan, de kleilagen in de zeventiende
eeuw tot op de ongeroerde bodem waren afgegraven.183 Aangezien de fabrica ten
zuiden van de principia lijkt te hebben gestaan, m oet het praetorium ten noorden
van de principia gezocht worden. Indien uitgegaan w ordt van de afmetingen van de
kleinst bekende principia, is tussen de principia en het horreum nog plaats voor een
praetorium m et ongeveer dezelfde afmetingen als de principia.184 O ok van het prae
torium is geen enkel spoor bewaard gebleven.
In de oeverzone, direct ten oosten van het castellum, is op twee m eter van de
meest westelijke insnijding van de Rom einse Rijnbedding een rij omgevallen palen
aangetroffen die tot de kadewerken van het oudste castellum m oeten hebben be
hoord (afb. 62).
De bouw van het eerste castellum m oet begonnen zijn in 41 na Chr. D it bleek
onder andere uit de resultaten van dendrochronologisch onderzoek van hout uit de
poort, de walfundering en de hoektoren. Opvallend is dat het hout uit de barakken
en de kadewerken kapdata van 42 na Chr. opleverden. H et heeft er alle schijn van
dat deze data een geleidelijke bouw van de versterking weerspiegelen: eerst de ver
dedigingswerken, daarna de binnenbebouw ing en de oeverwerken.
6 .1 0 .2 Periode lb en lc

U it de verdedigingswerken aan de zuidzijde van het castellum en uit de stratigrafie
ter plaatse van de barakken en de vermoedelijke fabrica is duidelijk geworden, dat
het houten castellum nog in de pre-Flavische periode ten minste één maal verbouwd
o f herbouw d m oet zijn, Eén van de paalkuilen van de houten zuidpoort vertoonde
sporen van herbouw o f reparatie, waarbij de oorspronkelijke staander van periode la
op een hoger niveau vervangen was door een nieuwe staander. Een stuk hout uit de
opnieuw uitgegraven paalkuil was gekapt in 56 na Chr. T en zuidwesten van deze
paalkuil is op een zelfde diepte een paalkuil met staander en slof aangetroffen die tot
een nog jongere fase (lc) gerekend zou kunnen worden. Eén van de planken van de
slof was gekapt in 72 ± 6 na Chr., een andere in de jaren 64-73 na Chr. De hoek
toren in de zuidwesthoek van de hout-aarde-wal laat aan de achterzijde ook een
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reparatie zien die helaas niet nader gespecificeerd kan worden dan behorend tot een
jongere houtbouwfase dan la. H et ziet ernaar uit dat gracht 1 en 2b tot de Bataafse
opstand van 69/70 na Chr. ongewijzigd in gebruik zijn gebleven.
Boven de gesloopte resten van de barakken van periode la zijn nog twee vloerniveaus waargenomen. H et jongste vloerniveau werd afgedekt door een dikke
brandlaag m et veel houtskool en verbrande leem, die met de vernietiging van het
kamp in 69/70 na Chr. in verband kan w orden gebracht. De stratigrafie ter plaatse
van de vermoedelijke fabrica laat een identiek beeld zien. Hoew el de vloerniveaus
niet nader te dateren zijn dan na 41 na Chr. en vóór 69/70 na Chr., is het aantrek
kelijk deze vloemiveaus in verband te brengen m et de kapdata van de twee jongere
staanders van de poort.
Van de binnenbebouw ing valt verder alleen te vermelden dat in de jaren ’60 in de
linker praetentura een waterput aangelegd is op de plaats waar ten tijde van periode
la een barak zou hebben gestaan. D e waterput is naar alle waarschijnlijkheid tijdens
de Bataafse opstand verbrand en buiten gebruik geraakt. D e locatie van de waterput
zou kunnen suggereren dat de praetentura in periode lb /c anders ingedeeld was dan
die van periode la. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het castellum een
stukje naar het oosten is vergroot, zodat de barakken iets kunnen zijn verschoven ten
opzichte van die van periode la. Aan de westzijde van de via principalis lag tegen de
vermoedelijke fabrica een tweede waterput, die mogelijk al in periode la is ingegra
ven. O m dat de put buiten de fabrica lag, is het onzeker o f deze verband hield m et de
watervoorziening voor de daar uitgeoefende activiteiten.
O ok de kadewerken zijn in de pre-Flavische periode ten minste tw ee maal ver
sterkt, en wel in het noordelijke deel van de oeverzone, op minder dan 2 m van de
oeverlijn. Eén paal was geveld in 51 na Chr., en zeven andere in 67 na Chr. H et is
aanlokkelijk deze data te verbinden m et de twee vloemiveaus ter plaatse van de
barakken en de fabrica en m et de kapdata van het hout uit de zojuist vermelde paalkuilen van de zuidpoort.
6 .1 0 .3 Periode 2

D e hierboven beschreven paalkuil van de zuidpoort met planken die dateerden uit
respectievelijk 72 ± 6 na Chr. en 64-73 na Chr. zou ook kunnen behoren tot de
herbouw van het castellum na het neerslaan van de Bataafse opstand van 69/70 na
Chr. (periode 2). Deze herbouw was in ieder geval zichtbaar in de zuidelijke helft
van het binnenterrein. T er plaatse van de barakken waren door de brandlaag van
69/70 noord-zuid en oost-west georiënteerde funderingsgreppels gegraven, die
barakachtige structuren lieten zien en die stratigrafisch gezien voor het eerst Flavisch
materiaal bevatten. V oor de bouw van deze barakken is het terrein eerst w eer opge
hoogd en geëgaliseerd. T er plaatse van de veronderstelde fabrica zijn door de brand
laag ingegraven greppels m et een zelfde textuur als die in de barakken waargenomen.
Bij de aanleg van periode 2 lijken voor het eerst nieuwe grachten in gebruik te zijn
genomen: 2a, 3 en 4b. H et verloop van de grachten laat zien dat het castellum aan de
westzijde 3 m en. aan de noordzijde 12 m is vergroot ten opzichte van het castellum
uit periode 1. Aangezien het tracé van gracht 2a aan de zuidzijde vrijwel samenviel
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A jb. 62 Omgevallen beschoeiing van kade 1 uit 42 na Chr. Opname vanuit het noorden,

met dat van gracht 1, was er aan de zuidzijde van het castellum blijkbaar weinig
ruimte voor uitbreiding. De aanwezigheid van grof zand en verslagen resten van
houten gebouwen in de vulling van gracht 2a en in mindere mate in die van gracht
3 doet verm oeden dat het castellum van periode 2 bij een overstroming gedeeltelijk
is vernield.
Ten tijde van periode 2 is in de jaren ’90 van de eerste eeuw een kadeconstructie
aangelegd die geheel anders was dan de voorgaande. De nieuwe kade lag direct bui
ten de oudste kade uit 42, 6 m uit de oudste oeverlijn. Een houten kadewand was in
de vaste(re) grond verankerd door middel van een trekbalkconstructie. De construc
tie lag niet m eer in verband, maar deed denken aan een kade die in het nabijgelegen
W oerden is aangetroffen. Omstreeks 124/125 na Chr. is 16 m vanaf de oudste
oeverlijn de jongste aangetroffen kade aangelegd.
6 .1 0 .4 Periode 3a

Kort na het m idden van de tweede eeuw heeft een grondige herbouw van het cas
tellum plaatsgevonden, waarbij een w eerm uur en de bijbehorende poorten uit steen
werden opgetrokken (kaait C2). De weerm uur was te herkennen aan een baan diep
ingeslagen zachthouten heipalen, die aan de zuid-, west- en noordzijde van het cas
tellum is aangetroffen. De palen waren tot op het zand geheid en volgden het tracé
van gracht 1, wat in eerste instantie deed verm oeden dat de palen moesten samen
hangen m et de gracht. Aan de zuidzijde van het castellum sloten de palen aan op de
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paalfundering van een stenen zijpoort die was opgetrokken boven op de gesloopte
resten van de houten poort. D e poort bestond uit twee rechthoekige torens m et een
doorgang ertussen en lag m et de voorgevels in één lijn m et de weermuur. Een aan
tal eiken heipalen leverden een kapdatum op van 160 na Chr. Aan de westzijde van
het castellum is in een dwarsprofiel een paalfundering m et een muuruitbraak erbo
ven aangesneden die zou kunnen behoren tot de porta decumana uit deze periode.
De paalfundering van de w eerm uur heeft 1-1,5 m buiten de fundering van de oud
ste hout-aarde-wal gestaan, w at betekent dat bij deze herbouw het castellum aan de
noordzijde om onbekende redenen w eer was verkleind en w eer m in o f m eer de
dezelfde omvang had gekregen als in periode 1.
O p het binnenterrein van het castellum zijn ter plaatse van de barakken sporen
gevonden van bebouw ing uit de steenbouwfase. Deze bestonden uit funderingsgreppels en mortelvloeren, die afgedekt w erden door een puinlaag. Deze puinlaag bevat
te onder andere dakpanmateriaal m et stempels van de Exercitus Germanicus Inferior.
D oor de ophogingen die in de loop van de tijd hadden plaatsgevonden, lagen de
vloeren van periode 3 een m eter hoger dan die van het oudste houten castellum.
Bij de herbouw van het castellum in 160 zijn wederom nieuwe grachten in
gebruik genomen. Gracht 4a lijkt de binnenste gracht te zijn geweest. Deze is alleen
aangetroffen aan de westzijde van het castellum, waar de gracht 12 m buiten de
w eerm uur heeft gelegen. Aan de noordzijde en daar waar de gracht m oet om buigen
naar het oosten is de gracht niet gezien door post-Rom einse af- en ingravingen, D e
afstand tussen de m uur en de binnenste gracht lijkt buitengewoon groot, maar is ver
gelijkbaar m et die van Zw am tnerdam periode III.185
H et buitenste talud van de gracht is weggeslagen bij een overstroming die w erd
veroorzaakt door een doorbraak van de R ijn stroomopwaarts. Deze vond plaats in
het laatste kwart van de tweede eeuw. De doorbraak heeft aan de zuidzijde gracht 4a
volledig verspoeld en de w eerm uur ondermijnd. Eventuele grachten buiten 4a die
tot periode 3a zouden kunnen behoren, zijn door deze doorbraak verdwenen.
In de retentura lagen twee waterputten die tot periode 3a o f 3b /c m oeten beho
ren. Een van de twee was door gracht 1 gegraven en kan niet van vóór periode 3
dateren; in dat geval zou de p ut buiten o f in de wal van periode 1 of 2 m oeten heb
ben gelegen. De andere p ut was voor een groot deel m et tufsteen gevuld, die afkom
stig m oet zijn van de afbraak van een van de steenbouwfasen. O m die reden m oet de
put wel uit periode 3 stammen.
6 .1 0 .5

Periode 3b en 3c

De schade die de overstroming had veroorzaakt, was kennelijk aanleiding om de
verdedigingswerken geheel opnieuw aan te leggen. Aan de zuidzijde was te zien dat
vóór de paalfundering van de oude weerm uur een jongere baan palen was geheid.
D e poort w erd op dezelfde plaats (deels) herbouwd, waarbij in ieder geval de zijmu
ren opgetrokken w erden op de oorspronkelijke paalfunderingen. O m de poort weer
in één lijn te brengen m et de nieuwe m uur was de baan palen van de nieuwe m uur
tot vóór de oude paalfundering van de oude poort aangelegd, zodat de voorgevels
een m eter naar het zuiden op een nieuw fundament werden opgetrokken.
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Aan de west- en noordzijde w erd het castellum wederom uitgebreid. De nieuwe
m uur maakte in de zuidwesthoek bijna 20 m verder westelijker dan de m uur van
periode 3a de bocht naar het noorden. Aan de westzijde lag de m uur van periode 3b
5,5 tot 7 m ten westen van de oude m uur. D it betekent dat deze m uur in de zuid
westhoek een scherpere knik maakte dan de m uur van periode 3a. Aan de noordzij
de is het castellum w eer ininimaal 12-13 m uitgebreid. Aan de westzijde heeft het
castellum in periode 3b een poort gehad, de porta decumana. Hiervan waren delen
van het paalfundament en muuruitbraak bewaard gebleven. N et als aan de zuidzijde
sloten de m uren aan op de hoeken van de voorgevels.
De doorbraakgeul lijkt geruime tijd open te hebben gelegen en grotendeels op
natuurlijke wijze te zijn diebtgeraakt. D it zou kunnen betekenen dat deze geul een
tijd lang dienst heeft gedaan als gracht. Uiteindelijk is in de vulling van de geul een
gracht gegraven, gracht 4c. Respectievelijk 5 m en 9 m buiten deze gracht zijn
gracht 5 en 6 uitgegraven, die waarschijnlijk gelijktijdig m et 4c in gebruik zijn
geweest. W anneer de nieuwe grachten zijn gegraven, is niet duidelijk.
In het noordwestdeel van het castellum is tussen de m uren van periode 3a en 3b
het paalfundament van een derde m uur aangetroffen. D it fundam ent is niet terugge
vonden in het zuidwestdeel van het castellum, wat zou kunnen betekenen dat het
een plaatselijke verbouw ing betrof. Van deze m uur kan alleen gezegd w orden dat
deze naar alle waarschijnlijkheid jonger is dan de m uur van periode 3b.
O p welke bouwactiviteiten de bouwinscriptie van de zuidpoort uit 208-211 na
Chr. betrekking heeft, is niet met zekerheid uit te maken. Deze zou betrekking kun
nen hebben op de herbouw van de verdedigingswerken nadat ze vernield waren
door de overstroming. Aangezien deze overstroming in het laatste kwart van de
tweede eeuw w ordt gedateerd, zou dit dan m oeten betekenen dat het castellum na
de overstroming een tijd buiten gebruik is geweest. Dit zou een alternatieve verkla
ring bieden voor het feit dat de doorbraakgeul geruime tijd open heeft gelegen en op
natuurlijke wijze is dichtgeraakt voordat er nieuwe grachten in werden uitgegraven.
Afhankelijk van de datum van de doorbraak kan het herstel ook eerder hebben
plaatsgevonden en kan de inscriptie ook duiden op bouwactiviteiten die daarna heb
ben plaatsgevonden: periode 3c. Hiervan is de verbouwing aan de weerm uur in het
noordelijke deel van het castellum misschien een zichtbaar restant.
V oor de bepaling van de einddatum van periode 3b /c bestaat nog maar weinig
houvast. Er zijn slechts enkele vondsten gedaan uit het eerste kwart van de derde
eeuw. O ver het algemeen w ordt aangenomen dat de forten langs de benedenloop
van de R ijn omstreeks 270/275 zijn ontruimd. O f dat ook voor Alphen geldt, is
door de slechte conservering van de jongere sporen onzeker. H et is echter goed
mogelijk dat het castellum tot 270/275 (gedeeltehjk e n /o f m et tussenpozen?) in
gebruik is gebleven en dat m et de grootschalige sloop van de vervallen resten net als
in Vechten en U trecht pas in de achtste o f negende eeuw is begonnen.
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7 VONDSTEN

In paragraaf 4.2 is al uiteengezet dat het overvloedige vondstmateriaal en de beperk
te financiële middelen een volledige analyse van alle vondstgroepen tot een onm o
gelijke wens maakten. M et het oog op de datering van de structuren verdiende de
determinatie van het Rom einse aardewerk en de Rom einse m unten de hoogste pri
oriteit, samen m et de dendrochronologische analyse van zoveel mogelijk ‘kansrijke’
houtmonsters. De bestudering van 27.000 scherven uit Rom einse sporen, ruim 740
Rom einse m unten en ruim 100 in beginsel dateerbare houtmonsters betekende een
zware aanslag op de beschikbare financiën en werkkracht.
Bij de piioritering van de resterende vondstgroepen is gekeken naar de mate waar
in zij konden bijdragen aan de analyse van de opgraving, naar de vergankelijkheid
van de materialen in kwestie en h un zeldzaamheid. Vanuit die gezichtspunten bezien
was het duidelijk dat het onderzoek van het hout voorrang verdiende. Vondsten van
houten constructies en voorw erpen uit militaire context zijn op zichzelf al schaars en
worden door de toenem ende verdroging steeds zeldzamer,
De bijna 5000 metaalvondsten verdienden wegens hun vergankelijkheid —in het
bijzonder van het ijzer —op zichzelf ook veel aandacht, maar de hoeveelheid voor
werpen en de kosten en het tijdsbeslag van het schoonmaken en conserveren maak
ten dat in het kader van de uitw erking slechts een globale inventarisatie en analyse
mogelijk was. Een uitvoerige catalogus met beschrijvingen en afbeeldingen van
zoveel mogelijk voorw erpen was een onhaalbare wens.
O p het punt van vergankelijkheid scoorden de pollen- en zadenmonsters vanzelf
sprekend ook hoog. D e m eer dan 250 grondmonsters die tijdens de opgraving zijn
genomen, zijn nagenoeg allemaal gezeefd, maar uit een eerste inventarisatie van
ongeveer 100 monsters bleek dat veel monsters geen o f weinig botanische macroresten bevatten. D e conservering van het pollen scheen evenmin erg goed te zijn.
Om dat gaande de uitw erking van de sporen duidelijk werd dat het meeste afval bui
ten het castellumterrein m oet zijn beland, is het onderzoek van botanische resten
beperkt gehouden.
H et botmateriaal en het bak- en natuursteen kunnen w orden aangemerkt als de
slachtoffers van de bovenstaande afwegingen. Botmateriaal van castellumterreinen is
op zichzelf niet buitengew oon zeldzaam, omdat de conservering doorgaans beter is
dan die van pollen en zaden. V oor het bak- en natuursteen geldt dat het onderzoek
van dit materiaal nog grotendeels in de kinderschoenen staat. O m dat in Alphen w ei
nig tot niets over is van de structuren waarvan het afkomstig is, leek dit niet de vind
plaats bij uitstek om een uitgebreide analyse van dit materiaal te verrichten.
7. i Aardewerk
Tijdens de opgravingscampagne van 2001 en 2002 zijn naar schatting 40.000 frag
m enten aardewerk verzameld. Hiervan dateert tweederde uit de Rom einse tijd; het
overige deel stamt uit de M iddeleeuwen o f m oderne tijd.186 Aardewerk uit de preRom einse tijd is niet aangetroffen.187
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In totaal zijn 27.008 fragmenten Rom eins aarden vaatwerk gedetermineerd. H et
grootste deel hiervan is op de draaischijf vervaardigd; slechts 585 fragmenten zijn uit
de hand gevormd. H ieronder bevindt zich behalve vaatwerk ook het zogenoemde
kustaardewerk, dat in verband w ordt gebracht m et de winning, het transport en de
opslag van zout.
7 .1 .1

Overzicht van het Romeinse aardewerk

In tabel 1 is de verdeling van het aardewerk per materiaalgroep weergegeven.188
Deze verdeling is typerend voor een militaire context: een relatief groot aandeel luxe
im port in de vorm van terra sigillata en een bijna te verwaarlozen aandeel handgevormd aardewerk is ook in de andere forten in ons land waar te nem en.189
Bij de terra sigillata valt het hoge percentage randscherven op in vergelijking met
de percentages van de andere meeteenheden. Sigillataranden breken blijkbaar vrij
gemakkelijk in kleine stukken.
De materiaalgroep knüken en amforen is het grootst. D it kom t onder andere
doordat ze meestal vrij groot zijn en dus naar verhouding veel scherven opleveren.
Daar kom t bij dat gladwandige wandscherven waarvan niet m et zekerheid bepaald
kan w orden dat ze cot een andere vorm dan een kruik o f kruikamfoor behoren, ook
onder deze noem er zijn geschaard. In werkelijkheid kan de groep gladwandig dus
iets groter zijn geweest ten koste van de kruiken en amforen. O ok op basis van het
m inim um aantal individuen (m a i ) en de randindex blijft het echter de grootste
groep. H et lage percentage randscherven kan verklaard w orden doordat een kruiko f amfoorrand verhoudingsgewijs stevig is en zelden in kleine stukken breekt.

Tabel 1 Hoofdgroepen van het Romeinse aardewerk, uitgedrukt in kolom percentages.
N : aantal scherven. M A I: minimum aantal individuen, gereconstrueerd op basis van alle scher
ven. R : randscherven. R I: randindex, het randpercentage gedeeld door 100. D e absolute waar
den zijn onder aan de kolommen weergegeven.
materiaal

N%

MAI%

R%

RI%

terra sigillata
geverfde waar
Belgische waar
Waasland en Scbeldevallei
kruiken en amforen
Nijmeegs/Holdeurns
gladwandig
dikwandig
ruwwandig
handgevormd

10,7
5,6
1,6
0,5
52,2
0,2
0,9
4,2
21,9
2,2

17,1
7,2
2,2
0,7
44,3
0,2

20,6

30,7
7,0
3,3
0,8
15,5
0,6
2,0
11,7
25,9

15,1
6,2
2,4
0,6
43,9
0,3
2,2
7,3
20,7

2,1

2,5

1.3

13.262

3-850

686,1

totaal

27.008

1.1
4,5
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Dat er maar een kleine hoeveelheid aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei is teruggevonden, heeft een chronologische oorzaak: dit aardewerk kwam op zijn
vroegst aan het einde van de eerste eeuw op, terwijl in Alphen nauwelijks tweedeeeuwse en jongere vondstlagen zijn aangetroffen. O ok de afwezigheid van dunw andig aardewerk is chronologische bepaald: deze materiaalgroep kom t na de Augusteïsche periode nauwelijks m eer voor.
Opmerkelijk is het oranje aardewerk, dat in de publicatie over het onderzoek van
1998 als mogelijk H oldeum s is aangeduid, zij het met een groot voorbehoud.190
Aangezien de Alphense fragmenten al in periode la van het castellum zijn aangetrof
fen, is het onwaarschijnlijk dat het hier daadwerkelijk om in Nijmegen geprodu
ceerde waar gaat.
Terra sigillata (E. van der Linden)

Terra sigillata is een categorie fijn roodbruin tot oranje aardewerk, voorzien van een
glanzende deklaag in ongeveer dezelfde tint. H et w ordt beschouwd als relatief kost
baar aardewerk en bestaat voornamelijk uit tafelwaar. Enkele typen zijn versierd m et
reliëfdecorade. In totaal zijn er 2902 fragmenten terra sigillata gevonden (tabel 2).
Hiervan zijn er 1171 (40%) op het castellumterrein aangetroffen en 1731 (60%) in
de rivieroeverzone.
Bijna driekwart van het materiaal is van Zuid-Gallische herkomst. R uim een
kwart is van M idden- o f Oost-Gallisch fabrikaat; het onderscheid tussen de verschil
lende productiecentra binnen dit gebied is vaak moeilijk te maken op basis van het
fabrikaat en berust vooral op de pottenbakkersstempels en reliëfversiering. H et
grootste deel van de M idden- en Oost-Gallische fragmenten, meest onversierde en
ongestempelde scherven, is daarom niet naar productiecentrum o f -gebied onder
scheiden. Van de wel naar productiegebied gespecificeerde scherven is het m eren
deel afkomstig uit Oost-Gallische productiecentra; slechts een klein deel is afkomstig
uit Midden-Gallië. Vier fragmenten waren zodanig verbrand dat de herkomst niet
m eer vastgesteld kon worden.
Bij het onversierde Zuid-Gallische materiaal ligt de nadruk op de tijd van Claudius
en Nero, getuige de aanwezigheid van vroege bakjes als Hofheim 8 (afb. 63, 1), 9 en
12 en Dragendorff 24/25, en borden als Hofheim 1. M et name de bakjes Dragendorff 24/25 en H ofheim 12 zijn in relatief grote hoeveelheden aanwezig. Opvallend
is een exemplaar Dragendorff 24/25 van de pottenbakker Maccarus, dat is uitge
voerd in een zeldzaam groot formaat en voorzien van een graffito a v r i i l i , ‘van
Aurelius’, op de onderkant van de bodem (afb. 63, 2).191
Flavische vorm en zoals het bakje Curie 11, de opvolger van de Hofheim 12, en de
bakjes Dragendorff 35 en 36 zijn in slechts kleine aantallen voorhanden. Een dergelijke verhouding is ook zichtbaar bij de twee best vertegenwoordigde versierde vor
men. De verhouding tussen de kom Dragendorff 29, die tot ca. 85/90 na Chr. is
gemaakt, en de vanaf ca. 70 na Chr. te dateren kom Dragendorff 37 w ordt sterk
gedomineerd door de eerste vorm.
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Tabel 2 Categorieën en typen van terra sigillata. N : aantal scherven. M A I: minimum aantal
individuen, gereconstrueerd op basis van alle scherven.
categorie

type

Zuid-G allisch

Hofheim 8
Hofheim 9
Hofheim 12
Hofheim 13
Dragendorff 24/5
Dragendorff 27
Hofheim 1
Dragendorff 16
Dragendorff 15/17
Dragendorff 18
Dragendorff 15/17R
Dragendorff 18R
Dragendorff 29
Dragendorff 37
Dragendorff 30
Déchelettc 67
Dragendorff 33
Dragendorff 35
Dragendorff 36
Curie 11
Dragendorff 42
Curie 15
bord
schotel
kom
bakje
onbekend

totaal Zuid-Gallisch
M idden-/O ost-G allisch

Dragendorff 27
Dragendorff 18/31
Dragendorflf 18/31R
Dragendorfi'37
Dragendorff 30

N

MAI

N%

MAI%

5
4
52
1
152
433
17
2
148
395
10
21
200
136
74

5
4
21
1
101
294
7
2
96
312

0,2
0,1

0,2
0,2
0,9
0,0
4,5
13,0
0,3

21
15
6

21
7
4
1
186
19
29
69
93

7
19
148
126
49
21
10
6
18
7

5,1
13,6
0,3
0,7
6,9
4,7
2,5
0,7
0,5
0,2
0,7
0,2

3
1

0,1
4,2
13,8
0,3
0,8
6,5
5,6
2,2
0,9
0,4
0,3
0,8
0,3
0,1
0,0

146
15
26
60
85

0,1
0,0
6,4
0,7

6,4
0,7

1,0
2,4
3,2

1,1
2,6
3,7

2121

1590

73,1

70,1

103
240
11
149

91

3,5
8,3
0,4

4,0
9,2

6
1

209
10
126
4
1

Dragendorff 33
Dragendorff 35

28
4

27
3

Dragendorff 36

10

10

Déchelette 67

1,8
0,0
5,2
14,9
0,6
0,1

5,1
0,2
0,0
1,0
0,1
0,3
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0,4
5,6
0,2
0,0
1,2
0,1
0,4

type

N

MAI

N%

MAP/o

Curie 11
Curie 15
Dragendorff 46
Dragendorff 38
Dragendorff 32
Dragendorff 45
Dragendorff 43
bord
schotel
kom
bakje

3
1
1
3
9
22
1

3
1
1
2

0,1
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0
0,1
0,4
0,9
0,0
2,7
0,2

onbekend
totaal M idden-/Oost-G allisch
Dragendorff STET 18/31
bord
Onbekend

onbekend

totaal onbekend
totaal

84
4
13
9
75

9
20
1
61
4
13
9
68

0,1
0,3
0,8
0,0
2,9
0,1
0,4
0,3
2,6

0,6
0,4
3,0

777

673

26,8

29,7

1
2
1

1
2
1

0,0
0,1
0,0

0,0
0,1
0,0

4

4

0,1

0,2

2902

2267

100,0

100,0

D it beeld w ordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoudingen op het castellumterrein, waar veel m eer materiaal uit de tijd van Claudius en N ero aanwezig is en
Flavische vorm en vrijwel geheel ontbreken. De Flavische vorm en zijn voornamelijk
afkomstig uit de oeverzone van de Rijn.
Slechts ruim een kwart van de terra sigillata w ordt gevormd door M idden- o f
Oost-Gallisch materiaal. Verreweg het meeste daarvan is in de oeverzone aangetrof
fen. Veel van het materiaal kan gedateerd w orden in de eerste helft van de tweede
eeuw, zoals de bakjes D ragendorff 27, maar enkele vormen zijn later, zoals de wrijf
schalen Dragendorff 43 en 45 en het bord Dragendorff 32 (afb. 63, 3). De weinige
late fragmenten van het castellumterrein zijn voornamelijk afkomstig uit de grach
ten.
De m et reliëf versierde waar, die kom m en Dragendorff 29, Dragendorff 30 en Dra
gendorff 37 en bekers Déchelette 67 omvat, bestaat voor bijna driekwart uit ZuidGallisch materiaal (tabel 2). Verreweg de meeste Zuid-Gallische fragmenten zijn te
dateren in de periode van Claudius tot en m et de Flavische keizers. Enkele fragmen
ten DragendorfF29 zijn mogehjk zelfs eerder te dateren, laat onder Tiberius o f vroeg
onder Claudius (afb. 64).192
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/!ƒ&, 63 Onversierde terra sigilïata. Schaal 1:2. i: bakje Hojheim 8. 2: grote kom Dragendoïff 2 4 / 2 5 met bodemstempel van Maccarus en graffito A V R I I L I . 3: bord Dragendorff 32
uit Oost-Gaïlië.
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Ajb. 64 Vroege versierde terra-sigillatakommen Dragendorff 2 9 uit Zuid-Gallië. Schaal 1:2.

R uim een kwart van het versierde materiaal bestaat uit M idden- en Oost-Gallische
stukken. Daarbij zijn de Oost-Gallische producten in de meerderheid. Verschillende
productiecentra zijn vertegenwoordigd, waarvan La Madeleine het grootste aandeel
lijkt op te eisen. De meeste stukken lijken daarmee tot kort na het midden van de
tweede eeuw na Chr. gedateerd te kunnen worden. Enkele stukken, zowel M iddenals Oost-Gallische, hebben mogelijk een datering tot in het laatste kwart van de
tweede eeuw.193 De jongste stukken, uit Rheinzabern en Trier, stammen uit het
einde van de tweede en het begin van de derde eeuw (afb. 65).194
In de oeverzone is een verzameling kom men gevonden die een afzonderlijke
bespreking verdient (afb. 66). H et gaat om fragmenten van vijf dicht bij elkaar
gevonden kom m en D ragendorff 37 van de Oost-Gallische pottenbakkers Satto en
Saturninus.195 De versiering van deze kom m en vertoont sterke onderlinge overeen
komsten; twee van de kom m en zijn bovendien opvallend compleet aangetroffen.
Een andere in het oog springende overeenkomst is dat de vier bewaard gebleven
standringen in de vormschotel zijn gevormd, zoals dat het geval is bij kom m en Dragendorff 29. De kom m en hebben vermoedelijk deel uit gemaakt van een zending
terra sigillata die om een o f andere reden de kopers in het castellum o f de bijbeho
rende vicus niet bereikt heeft, maar voortijdig in de rivier terecht is gekomen.
Mogelijk behoort een zevende stuk van Satto en Saturninus, dat wel in het castelluin
is aangetroffen, tot dezelfde serie.196
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AJb. 65 Versierde terra-sigillatakommen Dragendorff 3 7 uit M idden- en Oost- Gailië,
gemaakt aan het einde van de tweede eeuw. Schaal 1:2. 1: M idden-Gallië, mogelijk Doeccus.
2: Trier, Dexter. 3: R heinzabem , stijl van Comitialis II. 4: Trier, Atillns-Pussosus.

Een catalogus van de belangrijkste versierde stukken is opgenom en in bijlage 3.
Er zijn 164 pottenbakkersstempels o f delen van stempels op terra sigillata aangetrof
fen (bijlage 2). Driekwart daarvan, 124 stempels, is van Zuid-Gallische oorsprong,
vijf stempels hebben een Midden-Gallische herkomst en vijftien stempels zijn
afkomstig uit Oost-Gallische ateliers. De overige twintig stempels kunnen niet met
zekerheid aan een van de M idden- o f Oost-Gallisch productiecentra toegewezen
worden.
De verhouding tussen de Zuid-GaUische en de M idden- o f Oost-Gallische stem
pels kom t vrijwel overeen m et die binnen de terra sigillata als geheel. M et 75,6% is
het aandeel Zuid-Gallisch binnen de gestempelde stukken iets groter dan in het tota
le materiaal. H et feit dat Zuid-Gallische waar wat vaker gestempeld w erd dan M id
den- o f Oost-Gallisch materiaal, kan hier de oorzaak van zijn.
H et Zuid-Galhsche gestempelde materiaal w ordt gedomineerd door de pre-Flavische stukken. Van alle dateerbare stempels stammen er eenendertig uit de periode
van Claudius en Nero. Acht stempels zijn mogelijk zelfs vóór Claudius te dateren en
dertien stempels hebben mogelijk een einddatering in het begin van de Flavische
tijd.
Tw eeëntw intig stempels zijn te dateren in de Flavische tijd en dertien stempels zijn
afkomstig uit de Flavisch-Trajaanse periode. N egentien M idden- en Oost-Gallische
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AJb. 6 6 Drie versierde terra-sigillatakommen van Satto e.n Satum inus uit de Rijnbedding.
Schaal 1:2.
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Aftt. 67 Gebronsde en geverfde waar. Schaal 1:2. 1: gebronsde beker Stuart 301 met noppendecoratie. 2: geverfd bakje Stuart 16 in techniek a met zandbestrooiing. 3: geverfde beker
Niederbieber 3 0 in techniek b met arcering. 4: geverfde kan Bm nsting 14 in techniek a.

stempels zijn afkomstig uit de eerste helft van de tweede eeuw na Chr., negen ande
re zijn mogelijk iets later. Geen van de in Alphen aangetroffen stempels lijkt geda
teerd te m ogen w orden na ca. 180 na Chr.
Van de pre-Flavische pottenbakkers zijn Maccarus en Aquitanus m et respectieve
lijk zes en vijf stempels het best vertegenwoordigd. De Flavische pottenbakker Vitalis ii is ook m et zes gestempelde stukken vertegenwoordigd. Van de M idden- en
Oost-Gallische pottenbakkers is Martialis uit Chém ery-Faulquem ont m et vijf stem
pels de grootste producent.
Hoew el er ook in de oeverzone enkele vroege stempels gevonden zijn, stammen
verreweg de meeste pre-Flavische stempels van het castellumterrein. M eer dan de
helft van de dateerbare stempels die op het castellumterrein zijn gevonden, is uit de
periode van Claudius en N ero afkomstig, terwijl in de rivieroeverzone ongeveer
driekwart van de stempels van na ca. 70 na Chr. dateert.
O p vier fragmenten is in o f onder de decoratie de signatuur van de vormschotelmaker aangetroffen. Deze zijn opgenomen in bijlage 3.
Geverfde waar

De geverfde waar bestaat uit tafelwaar, vooral uit bekers en bakjes (afb. 67). In
Alphen is ongeveer 6% van het materiaal in deze categorie ondergebracht. D it is
inclusief het gebronsde aardewerk en de geverfde olielampen (tabel 3). Deze laatste
w orden in een aparte paragraaf besproken.
H et merendeel van het aardewerk kom t voor in de technieken die in de eerste
eeuw en de eerste helft van de tweede eeuw frequent waren: de Lyonner waar en de
technieken a en b .197 D e in techniek a geverfde waar maakt hiervan ruim de helft uit.
Baksels en vorm en die van na het midden van de tweede eeuw dateren, zoals het
‘rotbemalte’ bord Niederbieber 53 o f de beker Niederbieber 33 in ‘Qualitatsware’,
zijn slechts incidenteel aangetroffen.198 O ok zeldzaam in Alphen, m et slechts 15
scherven, is de gemarmerde waar, die verwant lijkt te zijn aan de ‘Legionskeramik’
zoals die is aangetroffen in de W etterau en Vindonissa. D it aardewerk kom t vanaf
het einde van de eerste eeuw incidenteel in Nederland voor.
R uim 60% van de geverfde waar is versierd. Zandbestrooiing kom t het meest
voor: bijna 70% is voorzien van een dergelijke versiering.199 Deze decoratietechniek
is het meest aangetroffen op bekers en bakjes in techniek a; na het midden van de
tweede eeuw kom t het nauwelijks m eer voor. Ongeveer 14%, vooral in techniek a
o f b geverfde bekers, is voorzien van een arcering. Een decoratie m et barbotine
kom t bij 13% van de versierde waar voor, voornamelijk in de vorm van schubben of
florale motieven.
De gebronsde waar is versierd m et van binnen uitgedrukte noppen; één kraagkom
heeft een barbotinedecoratie. Een gebronsde, m et noppen gedecoreerde beker
draagt een stempel op de bodem .200
In het vormenspectrum valt vooral het grote aandeel van de pre-Flavische vorm
Stuart 16 op: ongeveer 17% bestaat uit in Lyonner waar o f techniek a uitgevoerde
(drink)bakjes van dit type. De bekers Stuart 1 m et holle rand en Stuart 2 m et karniesrand kom en ongeveer even vaak voor: beide hebben een aandeel van 6%. Stuart
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Tabel 3 Categorieën en typen van geverfde waar. N : aantal scherven. M A L m inimum aantal
individuen gereconstrueerd op basis van alle scherven.
categorie

type

N

MAI

N%

MAP/o

L yon

Stuart 1
Stuart 2
Stuart 16
beker

7
2
70
4
8
15

2
2
32
3

0,5
0,1

1
14

4,6
0,3
0,5
1,0

0,2
0,2
3,6
0,3
0,1
1,6

106

54

7,0

6,0

55
36
23
5
159
1
18

32

3,7
2,4

3,6

28
16
3
73
1
15

rhyton
onbekend
totaal Lyon
techniek a

Stuart 1
Stuart 2
Stuart 7
Stuart 8
Stuart 16
Stuart 24
Brunsting 17a
bakje
beker
bord
deksel
kan
kelk
rhyton
onbekend

totaal techniek a
techniek b

Stuart 1
Stuart 2
Stuart 16
Brunsting 17A
Brunsting 20
Brunsting 25
Niederbieber 30
Niederbieber 32
beker
bord
onbekend

totaal techniek b

3
191
11
2

1
120

3
2
2
232

3
2

9
2

1,5
0,3
10,6
0,1
1,2
0,2
12,7
0,7
0,1
0,2

3,1
1,8
0,3
8,1
0,1
1,7
0,1
13,4
1,0
0,2
0,3
0,2

1
174

0,1
0,1
15,4

0,1
19,4

743

480

49,3

53,5

15
42
1
1
2

1,0
2,8
0,1

1,1
2,3

3
42
1
158
1
114

10
21
1
1
2
2
8
1
129
1
96

0,1
10,5
0,1
7,6

10,7

380

272

25,2

30,3

0,1
0,1
0,2
2,8
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0,1
0,1
0,2
0,2
0,9
0,1
14,4
0,1

categorie

type

N

MAI

N%

MAF/o

techniek c

Niederbieber 32
Niederbieber 33
beker
onbekend

10
1

0,7

0,9

14
4

8
1
13
4

0,1
0,9
0,3

0,1
1,4
0,4

29

26

1,9

2,9

1
1

1
1

0,1
0,1

0,1
0,1

2

2

0,1

0,2

3
3
5
2
1
1

2
3
5
2
1
1

0,2
0,2
0,3

0,2
0,3
0,6
0,2

15

14

1,0

1,6

3
4

2
3

0,2
0,3

0,2
0,3

7

5

0,5

0,5

2

1

0,1

0,1

2

1

0,1

0,1

25
4
1

1,7
0,3
0,1
0,6

0,6
0,4

9
24

5
4
1
2
23

1,6

0,1
0,2
2,6

63

35

4,2

3,9

9

8

0,6

0,9

9

8

0,6

0,9

1.355

897

100

100,0

totaal techniek c
Niederbieber 33

techniek d

onbekend
totaal techniek d
Stuart 22
Brunsting 18
Brunsting 20
bakje
bord
onbekend

gemarmerd

totaal gemarmerd
Pomptjaans rood

Oberaden 21
bord

totaal Pompejaans rood
Niederbieber 53

rotbemalt

totaal rotbemalt
Stuart 301
Stuart 302
bakje
beker
onbekend

gebronsd

totaal gebronsd
onbekend

onbekend

totaal onbekend
totaal
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0,1
0,1
0,1

0,1
0,1

2 is voornamelijk in de oeverzone aangetroffen, terwijl het oudere type Stuart 1
m eer in het castellum zelf voorkomt. De jongere typen Niederbieber 30, 32 en 33,
die van na het midden van de tweede eeuw dateren, zijn elk m et slechts enkele
exemplaren vertegenwoordigd.
Naast bekers en bakjes kom en ook andere vorm en in geverfde waar voor, hoewel
minder frequent. Ongeveer 4% bestaat uit borden. De vroegste exemplaren zijn
Pompejaans rood geverfd, het jongste, laat tweede- o f derde-eeuwse, is ‘rotbem alt’.
O ok vrij zeldzaam zijn de voornamelijk in de tweede eeuw te dateren kannen Stuart
7. Er zijn stukken van ca. 16 exemplaren verzameld. Daarnaast zijn nog fragmenten
van drie kannen Brunsting 14 aangetroffen. D it type kom t overeen m et de ruwwandige kan Stuart 214A, en w ordt vooral in pre-Flavische context gevonden.
Afzonderlijke vermelding verdienen enkele fragmenten van m eer bijzondere vor
men. De eerste is een deel van een in techniek a geverfde rhyton. Deze drinkhoorn
heeft de vorm van Priapus, een van oorsprong Klein-Aziatische godheid die bij de
Grieken w erd vereerd als zoon van Dionysos, en als zodanig door de Rom einen
w erd overgenom en (afb. 68). Hij speelde een rol in de mysteriën als vruchtbaarheidssymbool. Dergelijke rhyta werden in de cultus gebruikt voor het drinken en
offeren van wijn.201
T ot op heden zijn slechts twee parallellen bekend, uit Neuss en Vechten.202 H et
exemplaar uit Neuss is bijna compleet, en dient als voorbeeld voor de reconstructie
van het Alphense exemplaar. Priapus is afgebeeld m et een lange mantel en een hoorn
van overvloed in zijn armen. Zijn onderlichaam bestaat uit een aan de onderkant
doorboorde fallus. Z ijn hoofddeksel stelt een modius voor, een maat voor graan, en
vorm t tevens de opening van de drinkhoorn.
D e rhyton is in een tweedelige mal gevormd, het hoofddeksel is er waarschijnlijk
later op de draaischijf aan bevestigd. De gebruikte klei is wit, de deklaag oranje tot
bruin. Van het Alphense exemplaar is nog slechts de hoorn des overvloeds overge
bleven. H et is zeer wel mogelijk dat de drie bekende exemplaren uit dezelfde mal
zijn gevormd. Ze zijn geproduceerd in de W etterau, misschien in Frankfort, in de
late eerste of vroege tweede eeuw na C hr.203
Opvallend zijn ook twee standvoeten van waarschijnlijk kelken, een vorm die in
onze streken niet veel voorkom t omdat deze bij het transport relatief veel ruim te zou
innem en en gemakkelijk zou breken. De beide fragmenten hebben een lichtgele
kern m et een oranje deklaag, en zijn waarschijnlijk in het Rijnland gefabriceerd.204
De voet is iets hol, netjes afgedraaid, en heeft w e e concentrische groeven op de
onderkant (afb. 69, 1 en 2). Van het ene exemplaar is een klein deel van de onder
wand bewaard gebleven, waarop nog vingertop afdrukken van de pottenbakker
zichtbaar zijn. De diameter van de standvoet bedraagt ca. 45 mm. H et tweede exem
plaar is iets kleiner en strakker gevormd; de diameter van de voet bedraagt ca. 42
mm. O p de steel is nog een restje bestrooiing m et fijne kwarts zichtbaar. In Hofheim
is een min o f m eer vergelijkbare standvoet aangetroffen, die echter holler is dan de
Alphense exemplaren.205 Mogelijk is de vorm aan te vullen tot een kelk met twee
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"1

AJb. 68 Geverfde waar. 1: fragm ent van een Priapusrhyton u itA lp h e n aan den R ijn, schaal
1:2. 2: nagenoeg complete Priapusrhyton uit Neuss, niet op schaal (Van Boekel 1987, fig.
129).

Enkele scherven van Lyonner waar m et een fijne kwartsbestrooiing en een applique hebben behoord tot een vooralsnog onbekende vorm (afb. 69, 3). D e bodem is
plat, minimaal 6 cm lang en aan de brede kant ca. 5 cm breed, en loopt naar één kant
spits toe. Aan de brede zijde bevindt zich op de wand een oortje van het type dat bij
olielampen voorkom t. De onderwand en de bodem vertonen kwartsbestrooiing en
fijne, ondiepe groeven die waarschijnlijk zijn ontstaan bij de vervaardiging van het
voorwerp. Ter hoogte van de bovenkant van het oor bevindt zich aan de binnen-
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AJb. 69 Geverfde waar. Schaal 1:2. 1-2: voeten van kelkachtige vormen in techniek a.
3: onbekende vorm in Lyonner waar.

zijde een ribbel, waar het bovendeel van de wand aan de onderwand was bevestigd.
D it bovendeel stak vrij recht omhoog, en droeg een decoratie waarvan slechts een
klein deel is overgebleven. Eén fragment heeft een afgewerkte rand, waarschijnlijk
van een opening. H et voorwerp vertoont, door het oor en de vlakke onderkant,
overeenkomsten m et de gedecoreerde olielampen uit de eerste eeuw na Chr. De
spiegel waarop de versiering zich bevindt, was echter niet horizontaal maar verticaal
aan de wand bevestigd.
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Tabel 4 Categorieën en typen van olielampen. N : aantal scherven. M A I: m inimum aantal
individuen, gereconstmeerd op basis van alle scherven.
categorie

type

L yon

Loeschcke V
onbekend

totaal Lyon
Loeschcke I
Loeschcke II
Loeschcke IV
Loeschcke V
Loeschcke VIII
drie-tuit
onbekend

techniek a

totaal techniek a
Loeschcke I
Loeschcke V
onbekend

techniek b

totaal techniek b
Loeschcke I
onbekend

oranje/oranje

totaal oranje/oranje
open vorm

roze

totaal roze
totaal
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N

MAI

N%

MAI%

3
5

1
4

2,0
3,3

1,8
7,3

8

5

5,3

9,1

2
9
9
3
5
1
82

2

3,6
1,8

1
4
1
26

1,3
5,9
5,9
2,0
3,3
0,7
53,9

3,6
1,8
7,3
1,8
47,3

111

37

73,0

67,3

5
7
11

1
1
8

3,3
4,6
7,2

1,8
1,8
14,5

23

10

15,1

18,2

4
5

1
1

2,6
3,3

1,8
1,8

9

2

5,9

3,6

1

1

0,7

1,8

1

1

0,7

1,8

152

55

100,0

100,0

1
2

r
Olielampen

Een aparte groep binnen de geverfde waar vorm en de olielampen (tabel 4). In totaal
zijn in Alphen 151 fragmenten van ca. 54 geverfde lampen m et versierde spiegel aangetroffen. Eén open exemplaar is ongeverfd.207 H et is gevormd uit fijne, roze tot
oranje getinte klei, en glad afgewerkt.
De geverfde lampen kom en voor in verschillende baksels en vormen, die voorna
melijk uit de eerste eeuw dateren. H et type Loeschcke II kom t tot in de Augusteïsche tijd voor, Loeschcke V en Loeschcke VIII dateren vanaf de Claudische perio
de. Eén olielamp heeft drie tuiten. Zogenaamde firmalampen, die vanaf het einde
van de eerste eeuw voorkom en, ontbreken geheel in Alphen.
Bij tien exemplaren was van de decoratie nog voldoende overgebleven om de
voorstelling te herkennen (bijlage 5).
Belgische waar

In de Nederlandse castella is het aandeel Belgische waar meestal erg klein. Zo ook in
Alphen: krap 2% van het aardewerk behoort tot deze materiaalgroep. H et m eren
deel, ruim 80%, bestaat uit potten, bekers en borden van terra nigra; terra rubra heeft
slechts een aandeel van ca. 5% (tabel 5). H et vormenspectrum beslaat vooral de veel
voorkomende, tot in de Flavische tijd en zelfs daarna te dateren bol-ovale urnen
Holwerda 27, parelum en Holwerda 28 en borden Holwerda 81. O p grond van hun
vorm lijken de Alphense exemplaren vooral in de pre-Flavische tijd thuis te horen.
De overige types zijn slechts met één o f enkele exemplaren vertegenwoordigd. Ook
zij dateren voornamelijk in de pre-Flavische periode (afb. 70, 1-2).
T ot de vroegste exemplaren behoren enkele fragmenten van een gordelbeker H ol
werda 9a. D it type dateert vooral uit de Augusteïsch-Tiberische periode en kom t in
de Claudische tijd nog maar incidenteel voor. O ok het bord Holwerda 78 en bakje
Holwerda 82 in terra rubra kom en vooral in de pre-Claudische periode voor. Beide
zijn imitaties van terra-sigillatavormen.
Opm erkelijk door zijn baksel is een beker uit fijne grijze, zeer zandige klei met
enkele stukjes kwarts. De vorm lijkt op de bol-ovale um Holwerda 27a, m et een vrij
korte hals en iets naar buiten gebogen rand. De buitenkant is licht gepolijst en ver
sierd m et één o f m eer gearceerde banden (afb. 70, 4).
Een bodem van een pot o f kom in terra nigra is geperforeerd. De gaatjes, m et een
doorsnede van 2 mm, zijn voor het bakken van buiten naar binnen in de bodem
geprikt (afb. 70, 3).
V ijf individuen dragen een stempel op de bodem.Slechts één is leesbaar; de overige
vier zijn waarschijnlijk imitaties van letters.208
Ongeveer 10% van de Belgische waar bestaat uit zogenaamde kurkurnen in diver
se baksels. De ‘echte’ kurkum en — uit de hand gevormde, ruw aanvoelende, zeer
poreuze potten - zijn in de minderheid. Ruwwandige, deels o f geheel op de draai
schijf vervaardigde exemplaren kom en het meest voor. Een aparte groep vorm en de
urnen van een baksel dat doet denken aan Waaslands blauwgrijs, maar iets grover
gemagerd is. D e wand van deze stukken is ongeveer 0,5 cm dik en gedecoreerd met
zeer fijne horizontale groeven.
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Tabel 5 Categorieën en typen van Belgische waar. N : aantal scherven. M A I: minimum aan
tal individuen, gereconstrueerd op basis van alle scherven.
type

categorie

Holwerda 9a

t e m nigra

Holwerda 11
Holwerda 17/18
Holwerda 25
Holwerda 26
Holwerda 27
Holwerda 28
Holwerda
Holwerda
Holwerda
Holwerda

29
78
79
81

Holwerda 89
bakje

0,2
0,2
0,7
1,2
0,2
6,5
8,8
0,2

0,3
0,3
1,0
1,4
0,3
4,5
6,8
0,3

1,2
0,2
18,8
0,2

1,4
0,3
17,1
0,3
1,0
2,4
6,2
6,2

5
1

3

28
38
1
5
1
81
1
5
7
29

4
1
13
20
1
4
1
50
1
3
7
18

25
131

84,0

81,8

4
3
5
5
4

3
2
1

0,9
0,7

5
4

1,2
1,2
0,9

21

15

4,9

5,1

Holwerda 75

7

Holwerda 94
onbekend

19
17

6
16
12

1,6
4,4
3,9

2,1
5,5
4,1

43

34

10,0

11,6

beker

5

4

onbekend

1

1

1,2
0,2

1,4
0,3

5

4

1,2

1,4

432

292

100,0

100,0

bord
onbekend
totaal terra rahra

totaal kurkum
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1
1

239

Holwerda 81
Holwerda 82

totaal

1
1
3

363
Holwerda 78

totaal overig

MAI%

31,8

totaal terra nigra

overig

N%

18
93

pot
onbekend

ku rku m

MAI

1,2
1,6
6,7
5,8
30,3

beker
bord

terra rnbra

N

1,0
0,7
0,3
1,7
1,4

AJb. 70 Belgische waar. Schaal 1:2. 1: bord Holwerda 78. 2: bord Holwerda 81. 3: frag
ment van een pot o f kom met doorboorde bodem. 4: beker van fijne, zandige klei met arcering.

Aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei

Aardewerk uit deze groep is onder vele namen bekend, waarvan terra-nigra-achtige
waar en blauwgrijs en rood kustaardewerk in het verleden vaak gebruikt zijn. In
Alphen is deze materiaalgroep met slechts 127 fragmenten vertegenwoordigd (tabel
6). D it heeft vooral te maken m et het feit dat de tweede- en derde-eeuwse vondstlagen nauwelijks zijn aangesneden of niet (meer) aanwezig waren. In pre-Flavische
context kom t dit materiaal niet voor.
Behalve fragmenten van blauwgrijze voorraadpotten Arentsburg 140-142 en rode
ScheldevaUei-amforen zijn nog enkele fragmenten van kom men, borden, een deksel,
een dolium en een beker aangetroffen. Eén bord Arentsburg 160 is bruin van kleur.
Nijmeegs/Holdeurns aardewerk?

Enkele aardewerkfragmenten zijn van een kleur en baksel die doen denken aan het
aardewerk dat in Nijmegen is geproduceerd door de legioenen. D it soort aardewerk
is buiten Nijmegen nauwelijks bekend, en ook bij de Alphense stukken is twijfel aan

Tabel 6 Categorieën en typen van aardewerk uit het W aasland en de Scheldevallei. N : aantal
scherven. M A l: m inimum aantal individuen, gereconstrueerd op basis van alle scherven.
categorie

type

N

MAl

N%

m a i%

blauwgrijs

Arentsburg 140-142

10
1
9
3
59

10
1
1
2

11,1

45

7,9
0,8
7,1
2,4
46,5

1,1
1,1
2,2
50,0

82

59

64,6

65,6

1
2

1
1

0,8

22
1
4
1

14
1
2
1

1,1
1,1
15,6

13

amfoor
beker
kom
onbekend
totaal blauwgrijs
Arentsburg 133-136
Arentsburg 161
amfoor
deksel

rood

dolium
kom
onbekend
totaal rood
Arentsburg 160

bruin

totaal bruin
totaal

10

1,6
17,3
0,8
3,1
0,8
10,2

1,1
11,1

44

30

34,6

33,3

1

1

0,8

1,1

1

1

0,8

1,1

127

90

100,0

100,0

1,1
2,2

de herkomst gerechtvaardigd. H et aandeel van deze mogelijk Nijmeegse waar is te
verwaarlozen. Er zijn fragmenten van enkele borden in een ruw en een fijn baksel
aangetroffen, alsmede een deksel en een deel van een inktpot in fijne waar (tabel 7).
Opvallend is een groepje scherven dat behoort tot enkele bakjes die wat betreft de
vorm sterke gelijkenis vertonen m et het sigihatatype Hofheim 12 (afb. 71). H et aar
dewerk is oranje/roze van kleur, gemagerd m et fijne kwarts en incidentele grotere
witte insluitsels, en glad gepolijst. H et baksel doet enerzijds denken aan terra rubra,
anderzijds aan N ijm eegs/H oldeum se waar. In 1998 zijn deze bakjes ook al aan
getroffen,209 en ook in W oerden zijn ze gezien.210 Ze zijn vrij dik en plomp uitge
voerd. Gezien de vondstcontext van de meeste scherven, in sporen uit de pre-Flavische tijd, lijkt het twijfelachtig dat deze bakjes daadwerkelijk uit Nijm egen komen,
hoewel het niet valt uit te sluiten.211
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Tabel 7 Categorieën en typen van N ijm eegs/H oldeum s (?) aardewerk. N : aantal scherven.
M A I: m inimum aantal individuen, gereconstrueerd op basis i>an alle scherven.
categorie
fijn

type

N

jMAI

N%

MAI%

Nijmegen 37
bakje
deksel
inktpot
onbekend

11
31
1
2
4

3
14
1
1
4

20.4
57.4
1,9
3,7
7,4

51,9
3.7
3.7
14,8

49

23

90,7

85,2

1
1
3

1
1
2

1,9
1,9
5,6

3,7
3,7
7,4

5

4

9,3

14,8

54

27

100,0

100,0

totaal fijn
ruw

totaal ruw
totaal

Nijmegen 37
bord
onbekend

11,1

AJb. 71 Een kleine kraagkom als sigillatatype Hojheim 12 in op Nijmeegs /H oldeum s gelij
kend, oranje tot roze aardewerk. Schaal 1:2.

Amforen en kruiken

Ruim de helft van het Rom einse aardewerk is in deze materiaalgroep onderge
bracht. H et m erendeel hiervan, bijna 70%, bestaat uit wandscherven waarvan de
vorm niet nader te bepalen is. H et overige materiaal is opgesplitst in drie groepen: de
kruiken, de kleine amforen en de grote transportamforen {tabel 8).
R u im 13% bestaat uit kruikvorm eu. H et type Hofheim 50/51 kom t het meest
voor, waarbij de nadruk ligt op de vroeg-Claudische variant, m et een vrij scherp
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Tabel 8 Categorieën en typen van amforen en kruiken. N : aantal scherven. M A I: minimum
aantal individuen, gereconstrueerd op basis van alle scherven.
N

MAI

1.179
2
14
9
12
33
12
6
21
598

259
2
4
8
9
32
6
2
5
221

0,0
0,1
4,2

1.886

548

13,3

180
28
182

55
28
49

1,3

1,0

0 ,2

1,3

0,5
0,8

390

132

2,8

2,3

17
9
22
80
447
1
13
34
146
509

4
1
1

0,1
0,1
0,2

45
232
1

0,6
3,2

0,1
0,0
0,0
0,8
3,9
0,0

8
3
77
228

0,2
1,0
3,6

1,3
3,9

1.278

600

9,1

10,2

564
2
124
132
61
1

4,0
0,0
0,9
0,9
0,4
0,0

14
9.640

194
2
113
100
43
1
14
4.130

0,1
68,4

0,0
0,2
70,3

totaal overig

10.538

4.597

74,8

78,2

totaal

14.092

5.877

100,0

100,0

categorie

type

kruik

Hoflieim 50/51
Hofheim 54
Hofheim 55
Niederbieber 62
Stuart
Stuart
Stuart
Stuart
Stuart
kruik

101
110A
HOB
112
114

totaal kruik
kleine amfoor

Hofheim 57
Niederbieber 67
kleine amfoor

totaal kleine amfoor
grote amfoor

Camulodunum 184
Dressel 1
Dressel 2-5
Dressel 7-11
Dressel 20
Haltern 67
Haltern 70
Pélichet 46
Pélichet 47
grote amfoor

totaal grote amfoor
overig

amfoor overig
eenledig oor
tweeledig oor
drieledig oor
vierledig oor
vijfledig oor
deksel
onbekend

N%

MAI%

8,4

4,4
0,0

0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1

0,0
0,1

0,1
0,1
0,2
0,5
0,1
0,0
0,1
3,8
9,3

0,1
0,1

3,3
0,0
1,9
1,7
0,7

gevormde, smalle, licht ondersneden lip, een drie- o f vierdelig oor en een brede
bodem m et scherp gevormde standring. Enkele kruiken vallen op door een ver uit
staande, diep ondersneden lip. Zij hebben een drie- o f vierdelig oor. Ze lijken een
overgang te vorm en tussen de Augusteïsch-Tiberische kruiken van het type Stuart
101, die in Alphen ook incidenteel voorkomen, en het vanaf de Claudische tijd te
dateren type H ofheim 50/51 (afb. 72). De w at latere, voornamelijk in de tweede
eeuw te dateren kruikvormen, zijn vertegenwoordigd door de typen Stuart 110A en
B en incidenteel Niederbieber 62.
De kleine amforen maken ongeveer 3% uit. H et meest kom t het type Hofheim 57
voor, m et brede hals en platte lip. De kruikamfoor Niederbieber 67 m et bandvor
mige lip is voornamelijk in de oeverzone aangetroffen.212 Tw ee exemplaren hebben
een groef in de lip (afb. 73).
Grote transportamforen (E. van der Linden)

Grote transportamforen maken ongeveer 9% uit van de groep kruiken en amforen,
dit is 5% van de totale hoeveelheid aardewerk. Ca. 60% van de fragmenten van gro
te amforen kon op type gedetermineerd w orden (tabel 8). Een opvallend groot aan
tal, ruim driekwart van het materiaal, is afkomstig van het castellumterrein.
Bij de grote amforen w ordt de belangrijkste plaats ingenom en door de amforen
Dressel 20. R u im eenderde van het amfoormateriaal bestaat uit olijfolieamforen. Na
olijfolie lijkt wijn het belangrijkste importartikel te zijn geweest, getuige de aanwe
zigheid van m et name standamforen Pélichet 47, maar ook amforen Cam ulodunum
184, Haltern 67 en 70, Dressel 1 en 2-5. De vondst van fragmenten Dressel 7-11 is
een aanwijzing voor de aanvoer van vissaus. Vissaus was vermoedelijk niet zozeer
bestemd voor de gewone soldaten, maar behoorde meer tot het rantsoen van de
hogere officieren. H et aandeel van vissausamforen is dan ook betrekkelijk gering.
Drie amforen Dressel 20 dragen een stempel op het oor. Eén dateert van kort na
het midden van de eerste eeuw, de beide andere horen waarschijnlijk ook in de eer
ste eeuw thuis.213
Gladwandige waar

Deze materiaalgroep is door slechts 255 scherven vertegenwoordigd (tabel 9). Het
vormenspL'ctrum bestaat vooral uit honingpotten Stuart 146 en kelkbakjes Stuart 145
(afb. 74, 1). Tw ee wandfragmenten behoren waarschijnlijk tot een zeef Stuart 152.
De gaatjes zijn ca. 2 m m in doorsnee en zijn van buiten naar binnen geprikt.
Dikwandige waar

R u im 4% van het aangetroffen aardewerk is dikwandig (tabel 10). Ongeveer tw ee
derde hiervan bestaat uit fragmenten van wrijfschalen. H et type Stuart 149, met
horizontale rand, is dominant. De wrijfschaal m et verticale rand die vanaf de tweede
eeuw voorkom t, Brunsting 37, is slechts enkele malen vertegenwoordigd, en de
vroeg-eerste-eeuwse variant, type Stuart 148, ontbreekt geheel.
Van een H ein aantal wrijfschalen was het mogelijk op grond van het baksel de

151

Aft). 12 Kruiken die de ontm kkeling illustreren van het type Stuart 101 naar Hojheim
5 0 /5 1 . Schaal 1:4. 1: exemplaren die mogelijk nog tot het type Stuart 101 kunnen worden
gerekend. 2: tussenvorm tussen Stuart 101 en Hojheim 5 0 /5 1 . 3: Hoftieim 5 0 /5 1 .
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A ß . 73 Kleine standamjoren Niederbieber 6 7 met ongelede oren en groef in de lip. Schaal

1:2 .

herkomst te bepalen. Vijftien blijken in het M aas-/M oezelgebied geproduceerd te
zijn, vier kom en waarschijnlijk uit de omgeving van Bavay. N og vier exemplaren
hebben als herkomstgebied de EifFel. Eén exemplaar m et een lichtbruine kleur en
een geribbelde buitenkant is afkomstig uit de Rhönevallei. T o t op heden is dit bak
sel in het R ijnland slechts in A.ugusteïsche context aangetroffen.214
N og geen 30 % van het dikwandige materiaal bestaat uit fragmenten van dolia. De
meeste zijn groot en grof gemagerd, en hebben aan het oppervlak een beige kleur.
D e kern is vaak grijs. Decoratie kom t voor in de vorm van een opgelegde kleiband.
Eén gladwandig wit wandfragment heeft een versiering van een m et een stomp
voorwerp in de natte klei ingekraste golflijn. H et is niet duidelijk o f het om een
middelgrote amfoor o f een dolium gaat. Een groot dolium vertoont gaten aan
de binnenzijde van de rand (afb. 74, 2). Deze gaten, met een doorsnede van ca.
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Tabel 9 Typen van gladwandige waar. N : aantal scherven. M A I: m inimum aantal individu
en, gereconstrueerd op basis van alle scherven.
materiaal

type

gladwandig

Brunsting 14
Brunsring 16
Stuart 145
Stuart 146
Stuart 151
Stuart 152
fles
bord
deksel
olielamp
oor
onbekend

totaal

N

MAI

N%

MAI%

1
1
37
106
27
2
1
3
19
1
2
55

1
1
25
51
5
1
1
3
16
1
2
33

0,4
0,4
14,5
41,6
10,6
0,8
0,4
1,2
7,5
0,4
0,8
21,6

0,7
0,7
17,9
36,4
3,6
0,7
0,7
2,1

1,4
23,6

255

140

100,0

100,0

11,4
0,7

Tabel 10 Categorieën en typen van dikwandig aardewerk. N : aantal scherven. M A I: mini
mum aantal individuen, gereconstrueerd op basis van alle scherven.
categorie

type

vmjfschaal

Stuart 149
Brunsting 37
wrijfschaal

totaal wrijfschaal
Stuart 147
dolium

dolium

totaal dolium
onbekend

onbekend

totaal onbekend
totaal
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N

MAI

N%

MAI%

573
13
188

341
13
157

50,5
1,1
16,6

56,6
2,2
26,0

774

511

68,2

84,8

323
4

73
2

28,4
0,4

12,1
0,3

327

75

28,8

12,4

34

17

3,0

2,8

34

17

3,0

2,8

1.135

603

100,0

100,0

Aß>. 74 Glad- en dikwandig aardewerk. Schaal 1:2. 1: honingpot Stuart 146. 2: dolium
Stuart 147 met gaten aan de binnenzijde van de rand.
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3 mm, zijn niet volledig door de scherf heen geprikt. Ze volgen het verloop van de
rand aan de binnenkant. M ogelijk zijn ze in verband te brengen m et de afsluiting van
het voorraadvat.
Ruwwandige waar

D e ruwwandige waar is m et een aandeel van ruim 20% in omvang de tweede materiaalgroep in Alphen. D e kookpotten zijn het best vertegenwoordigd, maar daarnaast
kom en ook kom m en, borden, kannen en bekers voor (tabel 11). Veel exemplaren
vertonen nog roetsporen aan de buitenkant van de wand. De kleur is over het alge
m een grijs: slechts 10% bestaat uit rood-, bruin- en geeltinten.
De meest voorkom ende vorm is de kookpot m et rond omgeslagen rand Stuart
201A (afb. 75, 1-2). D it type kom t gedurende de gehele Rom einse tijd voor. De
Alphense exemplaren zullen wel voornamelijk uit de pre-Flavische periode dateren.
E r bestaat een grote variatie in profiel, omvang en randvorm. Kleine exemplaren,
m et een randdiameter van ca. 10 cm, m oeten misschien tot de bekers gerekend w or
den, evenals een exemplaar m et parellijst en schubben in barbotine op de w and.215
Kookpotten die voornamelijk uit de tweede eeuw o f nog later dateren, zoals de
Stuart 202 m et platte, gegroefde rand en de Niederbieber 89 m et dekselgeul, zijn
nauwelijks aangetroffen.
De kom m en zijn voornamelijk van het type Stuart 210, dat al in de Claudische tijd
voorkomt, maar m et name in de Flavische periode thuishoort. D e vanaf de tweede
eeuw voorkomende vorm N iederbieber 104 m et verdikte rand is slechts marginaal
voorhanden.
De bekers vertonen, evenals de kookpotten, een grote variatie in profiel en groot
te. Enkele lijken op de geverfde bekers Stuart 1; andere vertonen een scherpe knik
in de schouder te vergelijken m et de ruwwandige bekers Brunsting 4b. Ongeveer
15% is gedecoreerd. H et meest kom t een barbotineversiering m et parels en ranken
voor; één beker draagt een beschildering van bruine cirkels. Tw ee exemplaren heb
ben een decoratie in de vorm van een gezicht op de buik (afb. 75, 4).
Bij de borden kom en de vorm en m et verschillend geprofileerde rand Stuart
215/216, met van binnen geprofileerde rand Stuart 217 en Niederbieber 112, en
zonder geprofileerde rand Stuart 218 voor. Deze laatste zijn het meest aangetroffen;
vaak is de wand iets naar binnen gebogen. D e helft heeft één o f meerd groeven op
de wand.
De kannen w orden vertegenwoordigd door het pre-Flavische type Stuart 214A
met licht ingeknepen tuit en de iets jongere variant Stuart 214B, m et tegen elkaar
geknepen tuit (afb. 75, 3). Van het vanaf het m idden van de tweede eeuw te dateren
type m et wijde hals en platte rand Niederbieber 96 is slechts één exemplaar ge
vonden.
Handgevormd aardewerk

In het castellum te Alphen is slechts een zeer klein deel van het aardewerk, nog geen
600 scherven, uit de hand gevormd. Verreweg het meeste, ongeveer 90%, is ver
schraald met plantaardig materiaal. Daarnaast zijn ook enkele fragmenten m et een
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Tabel 11 Categorieën en typen van ruunmndig aardewerk. N : aantal scherven. M A I: mini
mum aantal individuen, gereconstrueerd op basis van alle scherven.
categorie

type

pot

Stuart 201A
Stuart 201B
Niederbieber 89
Stuart 202
Stuart 213A
Stuart 213B
pot

totaal pot
kom

Stuart 210
Niederbieber 104
kom

totaal kom
p o t/k o m

Stuart 202/210

totaal p ot/k om
beker

Stuart 204
beker

totaal beker
kan

Stuact 214A
Stuart 214B
Niederbieber 96
kan

totaal kan
bord

totaal bord

Smart 215/216
Stuart 217
Stuart 218
bord

N

MAI

N%

MAI%

1.547
57
67
32

26,1
1,0

13,6
0,6
2,2
0,7

452

372
17
61
18
31
10
169

2.299

678

38,8

24,8

126

2,1
0,1
0,2

2,8
0,3

9

77
7
3

0,1

142

87

2,4

3,2

11

11

0,2

0,4

11

11

0,2

0,4

144
15

64
6

2,4
0,3

2,3
0,2
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70

2,7

2,6

49

14
17

0,5
0,6
0,0

119
25

7

1,1
0,5
2,0
0,4
7,6

1,1
0,4
6,2

53

13

0,8
1,3
0,0
0,9

182

45

3,1

1,6

29
11

19
11

41
18

26
15

0,5
0,2
0,7

0,7
0,4
0,9

0,3

0,5

99

71

1,7

2,6

79
1

1
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0,5

categorie

type

deksel

Niederbieber 120a
deksel

N

MAI

N%

MAP/o

144
21

114
21

2,4
0,4

4,2
0,8

165

135

2,8

4,9

6
2.856

6
1.636

0,1
48,3

0,2
59,7

totaal overig

2.862

1.642

48,4

59,9

totaal

5.919

2.739

100,0

100,0

totaal deksel

oor
onbekend

overig

Tabel 12 Categorieën en typen van handgevormd aardewerk. N : aantal scherven. M A I:
minimum aantal individuen, gereconstrueerd op basis van alle scherven.
categorie

type

plant

tweedelige vorm
driedelige vorm
bord
kom / schaal
onbekend

totaal plant
potgruis en p la n t

onbekend

totaal potgruis/plant

tweedelige vorm
driedelige vorm
onbekend

mineraal

totaal mineraal

A-cilinder
Morini
onbekend

zo u t

totaal zout

onbekend

onbekend

totaal onbekend
totaal
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N

MAI

N%

MAP/o

38
201
3
21
275

9
46
2

6,5
34,4
0,5

3,3

5
188

3,6
47,0

16,7
0,7
1,8
68,4

538

237

92,0

86,2

2

2

0,3

0,7

2

2

0,3

0,7

1
5
8

1
4
7

0,2
0,9
1,4

0,4
1,5
2,5

14

12

2,4

4,4

5
5

4
2

0,9
0,9

15

12

2,6

1,5
0,7
4,4

25

18

4,3

6,5

6

6

1,0

2,2

6

6

1,0

2,2

585

275

100,0

100,0

/
2

7

3

A ß . 75 Ruw w andig aardewerk. Schaal 1:2. 1-2: kookpotten Stuart 20 1 A . 3: kan Stuart
2 1 4 A . 4: gezich tsbeker.
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kwartsmagering en mee een magering van zowel potgruis als plantaardig materiaal
aangetroffen (tabel 12).
H et aardewerk is zacht gebakken in een reducerend milieu. De afwerking is goed;
de meeste scherven zijn geglad o f netjes afgestreken m et een kleipapje. Enkele
exemplaren zijn gepolijst. Ongeveer 5% is besmeten.
H et vormenspectrum bestaat, voor zover door de sterke fragmentatie nog te bepa
len was, voornamelijk uit drieledige vormen. Kenmerkend zijn de korte halzen, de
goede afwerking en de aanwezigheid van één of twee oortjes. D it w ordt beschouwd
als typisch voor Fries aardewerk (afb. 76).216 Daarnaast zijn nog enkele fragmenten
van tweeledige potten, schalen en een deksel aangetroffen.
Ongeveer 10% is versierd. Veel voorkom ende decoraties zijn nagelindrukken op
de rand, in de natte klei ingekraste lijnen op de wand, ingedrukte blokjes en vingertopindrukken op de wand.
Naast het gewone handgevorm de aardewerk zijn nog enkele tientallen fragmenten
kustaardewerk aangetroffen. H ieronder bevinden zich zoutcilinders van gelig, soms
oranje, zacht gebakken aardewerk, gemagerd m et plantaardig materiaal. De rand is
door middel van vingertopindrukken gekarteld o f gegolfd, de wand is slecht afge
werkt.217 Vijf fragmenten zijn geïdentificeerd als zogenaamd M orini-aardewerk: zeer
dun (2-6 mm), rood tot oranje gekleurd aardewerk dat is verschraald m et organisch
materiaal en waarvan de herkom st in het gebied van de M orini gezocht wordt.
Waarschijnlijk gaat het om trechtervormige stukken die evenals het dikkere kustaar
dewerk als zoutcontainer hebben gediend.218
1 .1 .2

Overige keramische objecten

E r zijn 316 fragmenten van 126 slinger- of werpkogels aangetroffen. D e meeste heb
ben een biconische vorm; slechts twaalf exemplaren zijn rond. Bij de biconische
exemplaren kom t het formaat vrij sterk overeen: ze zijn gemiddeld 11-13 cm lang,
6-9 cm breed en hebben een gewicht van ca. 500 gram. H et formaat van de ronde
exemplaren varieert van 5-9 cm in doorsnee. O ok zij wegen gemiddeld ca. 500
gram.
Alle exemplaren zijn aangetroffen op het castellumterrein, waarvan 110 in gracht
2a en zes in gracht 3; de overige tien exemplaren konden niet aan een context w or
den toegeschreven.
In de oeverzone is een halve gietmal voor een bronzen nagel m et bolle kop aange
troffen (afb. 77, 1). Hij is gevormd uit m et plantaardig materiaal verschraalde klei.
D e mal heeft oorspronkelijk uit twee delen bestaan, waarvan er één compleet
bewaard is gebleven.
In de rechter retentura is een fragment van een smeltkroes te voorschijn gekomen
(afb. 77, 2). Hij is aangetroffen in een greppel die mogelijk tot periode 3 van het castellum heeft behoord, en is als zodanig niet direct in verband te brengen m et de
eventuele fabrica uit de eerste periode.
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A jb. 16 Drie oorpotjes van handgevonnd aardewerk. Schaal 1:2.
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A jb. 77 H elft i>an een gietmal voor een bronzen nagel (links) en bodem pan een smeltkroes
(rechts). Schaal 1:1.

7 .1 .3 Graffiti

Ongeveer 0,4% van het aardewerk is van een graffito voorzien. D it zijn secundair
ingekraste merken, meestal een naam o f een getal, maar soms ook een tekening (bij
lage 6). D e meeste graffiti zijn teruggevonden op borden en bakjes van terra sigillata.
O ok zijn enkele gladwandige kruiken o f kruikamforen en drie olijfolieamforen
voorzien van een graffito.
In zes graffiti w ordt melding gemaakt van een centuria, een infanterie-eenheid van
80 man, geleid door een centurio, naar wie de centuria is vernoemd. Eén kom t voor
op een sigillatabord m et een pottenbakkersstempel van L. Cosius Virilis uit 80-110
na C hr.219 Daarmee is aangetoond dat in periode 2 in ieder geval een cohors in
Alphen was gelegerd. O ok twee andere sigUlataborden m et centuria-aanduidingen
kunnen in de Flavische tijd geplaatst worden.
Twee graffiti zijn vóór het bakken van de vorm in de wand ingekrast. 220 Eén
bevindt zich op een olijfolieamfoor, de tweede op een mogelijk beeldje. H et is niet
duidelijk o f dit beeldje uit de Rom einse dan wel (post-)middeleeuwse tijd dateert.
7 .1 .4 Datering en verspreiding

Tijdens de opgravingen zijn twee contexten aangesneden die in vele opzichten van
elkaar afwijken: het castellumterrein en de rivieroever. O ok in het aardewerkspectrum zijn duidelijke verschillen waarneembaar (tabel 13).
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Tabel 13 Verdeling van de hoofdgroepen van het Romeinse aardewerk over het castettumterrein
en de oeverzone. N : aantal scherven.
materiaal
terra sigillata
geverfde waar
Belgische waar
Waasland en Scheldevallei
kruiken en amforen
Nijmeegs/Holdeums
gladwandig
dikwandig
ruwwandig
handgevormd
totaal

castellum N%

rivier N%

6,2
4,4

21,6
8,3
2,0
0,6
42,6
0,1
1,1

1,4
0,4
56,2
0,3
0,9
4,4
23,5

3,7
18,2

2,3

1,8

18.995

8.011

Een belangrijk verschil is van chronologische aard: het aardewerk dat op het castellumterrein is aangetroffen, dateert hoofdzakelijk in de periode 40-70, m et een uit
loop naar de eerste helft van de tweede eeuw, terwijl het aardewerk uit de oeverzone
voornamelijk van na de Bataafse opstand dateert.221
H et begin van de militaire bezetting van Alphen kan derhalve w orden afgeleid van
het aardewerk dat op het castellumterrein is aangetroffen. H et spectrum kom t sterk
overeen m et dat van het oudste castellum van Hofheim ,222 en m et dat van periode 13 in Valkenburg.223 Bij de terra sigillata kom en vroege vormen, zoals de bakjes Hof
heim 8 en 9 en de borden Dragendorff 16 en Hofheim 1 m eer voor dan in bijvoor
beeld Zwammerdam, dat vanaf ca. 47 na Chr. gedateerd w ordt.224 O nder de pottenbakkersstempels bevinden zich exemplaren van pottenbakkers die al onder Tiberius
actief waren, zoals Scottius, Maccarus en Salvetus. O ok enkele versierde kom men
m ogen op grond van het decoratieschema in de Tiberische o f vroeg-Claudische
periode geplaatst worden. Italische terra sigillata ontbreekt daarentegen volledig,
evenals vroege Zuid-Gallische vorm en als Hofheim 5 en Dragendorff 17.225
O ok onder het overige aardewerk zijn de vroege vorm en en baksels ruim verte
genwoordigd. Zo maken bij de geverfde waar de halfbolvormige bakjes Stuart 16
m eer dan de helft van de drinkwaar uit; bij de kruiken kom t vooral de vroege lipvorm voor, die een overgang lijkt te vorm en tussen de typen Stuart 101 en Hofheim
50/51. D e aanwezigheid van terra rubra duidt eveneens op een vroege aanvangsdatering: in Zw am m erdam periode I kom t deze categorie niet m eer voor.226 Een
wrijfschaal uit de Rhónevallei en een gordelbeker van terra nigra horen vooral in de
Augusteïsche tijd thuis.
Aardewerk dat tot periode 2 o f 3 m oet behoren, is op het castellumterrein nauwe
lijks aangetroffen. H et oudste dateerbare materiaal uit deze stratigrafisch lastig uit
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elkaar te houden periodes w ordt gevormd door fragmenten van een versierde beker
DragendorfF 30 uit 80-110 na C hr.,227 het jongste door een rand van een kookpot
m et dekselgeul Niederbieber 89 in een w it baksel.
In de oeverzone is het aardewerk uit periode 2 wel vertegenwoordigd. Bij de ter
ra sigillata is het verschil in de datering tussen beide contexten het duidehjkst aan
toonbaar. Typen die op het castellumterrein nauwelijks o f niet voorkom en en ken
m erkend zijn voor de Flavische tijd, zoals DragendorfF 35, 36 en 37, Déchelette 67
en Curie 11, zijn in de oeverzone wel aangetrofFen. Daarentegen zijn de hoofdzakehjk pre-Flavische vorm en veel m inder frequent. H et overige aardewerk geeft het
zelfde beeld. Bij de geverfde waar bijvoorbeeld kom en de latere technieken b en c
vaker voor, terwijl het aandeel Lyonner waar is teruggelopen van 11% naar 3%. H et
bakje Stuart 16 kom t nauwehjks m eer voor. Daarvoor in de plaats zijn de bekers
Stuart 2 en N iederbieber 30 en 32 gekomen.
Vorm en en baksels die vanaf de tweede helft van de tweede eeuw te dateren zijn,
dat wil zeggen in periode 3, zijn ook in de Rijnzone niet frequent aanwezig. T och is
het aandeel hier beduidend hoger.
Een einddatering voor het castellum van Alphen is op basis van het aardewerk der
halve heel moeilijk te geven. Traditioneel w ordt het laatste kwart van de derde eeuw
aangehouden als einddatum voor alle Nederlandse castella. In het aardewerkspectruni is de derde eeuw echter nauwelijks zichtbaar: de jongste terra-sigillatasteinpels
dateren tot 180, en de jongste potvorm en vanaf het midden van de tweede eeuw.
Slechts één versierde sigillatakom is m et zekerheid in de derde eeuw te plaatsen.228
H et verschil in datering van het aardewerk uit de oeverzone en het castellumterrein is te verklaren door externe omstandigheden: in de oeverzone konden de diep
ste lagen, waar zich mogelijk ouder aardewerk bevond, niet bereikt worden, terwijl
op het castellumterrein juist de jongere vondstlagen voor een groot deel verdwenen
zijn, waardoor het aandeel laat tw eede- en derde-eeuws aardewerk hier zeer laag is.
O ok in de verdeling van het aardewerk over de diverse materiaalgroepen zijn signi
ficante verschillen te zien tussen beide complexen. Zo is in de oeverzone de terra
sigillata veel beter vertegenw oordigd dan op het castellumterrein, m et een aandeel
van 21,6% tegenover 6,4%. H et merendeel hiervan bestaat uit vanaf de Flavische tijd
te dateren baksels en vorm en, terwijl op het castellumterrein bijna uitsluitend preFlavische sigillata aangetrofFen is.
D it onderscheid in datering vorm t mogelijk de verklaring. In de loop van de eer
ste eeuw is de aanvoer van terra sigillata aanzienlijk toegenomen. H et lijkt erop dat
het vanaf de Flavische tijd de plaats heeft ingenom en van serviesgoed van ander
materiaal, zoals terra rubra en terra nigra, en misschien ook van houten eet- en
drinkgerei.
De geverfde waar is in de oeverzone eveneens beduidend vaker aangetrofFen, en
ook in dit geval w ordt het verschil voornamelijk veroorzaakt door het aandeel ‘late
re' baksels en vormen, m et name de in techniek b geverfde bekers. O o k hier mag
derhalve met een toegenom en aanbod rekening gehouden worden.
De groep amforen en kruiken is daarentegen in de Rijnzone veel kleiner dan op
het castellumterrein, met een aandeel van 42,6% tegenover 56,2%.229
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T en slotte is er een onderscheid in de gemiddelde vondstdichtheid. D e putten in de
oeverzone hebben 30% van het Rom einse aardewerk opgeleverd, terwijl ze slechts
15% van het opgegraven maaiveldoppervlak vertegenwoordigen. De vondstdicht
heid bedraagt hier dus ca. tien scherven per m 2. O p het castellumterrein zijn gemid
deld slechts vier scherven per m 2 aangetroffen. Dit betekent dat er in de oeverzone
m eer dan tw ee keer zo veel scherven zijn aangetroffen per m 2 maaiveldoppervlak,230
terwijl de fragmentatiegraad van de scherven in beide contexten ongeveer even
groot is.231 Hierbij m oet opgemerkt w orden dat er tot op een dieper niveau opge
graven kon w orden en dat het pakket m et Rom einse vondstmateriaal beduidend
beter bewaard was dan op het castellumterrein.
Andere vondstgroepen laten een ander beeld zien: bij de m unten is de vondst
dichtheid in beide contexten even groot,232 en bij het overige metaal blijkt op het
castellumterrein gemiddeld vijf keer m eer metaal per m z te zijn aangetroffen dan in
de oeverzone.233
W ellicht ligt de verklaring in de functie van de context: de oeverzone heeft
gediend om het afval uit het kamp te dumpen. Dat zich daaronder relatief veel aar
dewerk en weinig m unten bevinden, ligt voor de hand.
7.2 M unten (F. Kemmers)
Tijdens de opgravingen van 2001-2002 zijn 742 Rom einse m unten gevonden. Een
dusdanig groot aantal m unten uit een gecontroleerde opgraving is in Nederland een
zeldzaamheid; alleen de recente opgravingen op het Kops Plateau en de H unerberg
in Nijm egen hebben grotere aantallen m unten aan het licht gebracht.234 De w eten
schappelijke waarde van een dergelijk vondstcomplex is bijgevolg bijzonder groot en
rechtvaardigt een uitgebreide analyse, waarin zowel numismatische als historischarcheologische them a’s aan bod komen.
Eerst zal een overzicht van de m untvondsten {aantallen, datering, types) in chro
nologische volgorde gepresenteerd worden, daarna volgt de feitelijke analyse van het
materiaal. Daarbij zal in de eerste plaats w orden ingegaan op de ruimtelijke versprei
ding van de m untvondsten binnen het fort, zowel qua vondstdichtheid als qua chro
nologie. Op deze manier w ordt het gebied m et het intensiefste geldverlies duidelijk;
op dit gebied hebben alle overige analyses betrekking. Daarnaast kan wellicht een
verschil in chronologie binnen het opgravingsareaal aangetoond worden, hetgeen
van belang is voor de vraag naar een mogelijke fasering binnen het complex.
Hoew el de datering en intensiteit van bewoning van een nederzetting niet uitslui
tend op m unten gebaseerd kunnen worden, zijn er binnen de numismatiek m etho
den ontwikkeld om op basis van het m untbeeld de begindatering van een site te
bepalen. O m tot een begindatering voor het castellum in Alphen aan den R ijn te
kom en zal tevens een vergelijking gemaakt w orden m et het m untbeeld van min of
m eer contemporaine castella langs de Boven- en B eneden-R ijn. Enkele aspecten
van historische en numismatische aard kom en niet aan bod; zij zijn elders gepubli
ceerd.235
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Periode
A jb. 78 Chronologische verdeling v m dc munten (schatvondsten niet inbegrepen).
7.2 .1

Overzicht van de munten

O m dat systematisch m et een metaaldetector is gezocht, is het aantal m untvondsten
in Alphen aan den R ijn zeer groot {afb. 78). M en kan ervan uitgaan dat vrijwel alle
m unten die in de Rom einse periode verloren zijn gegaan, tijdens de opgravingen
zijn teruggevonden. Van een overrepresentatie van edelmetaal o f grote m untstukken
(sestertii) is anders dan bij opgravingen uit het detectorloze tijdperk geen sprake. W el
m oet m en zich er bij elke vergelijking m et een m untcomplex uit een ander fort van
bewust zijn, dat Alphen aan den R ijn in dat opzicht tamelijk bijzonder is.
D e conserveringstoestand van de m unten loopt zeer uiteen, en bijgevolg de deter
minatiemogelijkheden. D e m unten uit de rivierbedding hebben door de zuurstofarme omgeving waarin ze zijn bewaard, het voor W est-Nederland zo karakteristieke
rivierpatina. In dit patina is de oorspronkelijke kleur van de m unten bewaard geble
ven: een rode gloed voor koperen m unten en een goudgele kleur voor de m unten
van orichalcum. De m unten van het binnenterrein van het castellum zijn echter
voor het grootste deel sterk gecorrodeerd, aan elkaar geklonterd o f m et een dikke
laag aangekoekt materiaal bedekt. N a schoonmaken van deze m unten was een deel
nog zeer goed leesbaar, maar van ongeveer 20% kon hooguit bij benadering een
datering gegeven worden.
Republiek en overgangstijd

U it de periode van de Rom einse Republiek (tot 44 v.Chr.) en de zogenaamde
Overgangstijd (44-31 v.Chr.) zijn in Alphen aan den R ijn 17 denarii en 2 gehal-

veerde bronzen m untstukken gevon
Tabel 14 Chronologische verdeling van de
den. Aangezien Republikeinse denarii
Republikeinse denarii.
tot de m unthervorm ing van keizer
N ero een belangrijk deel van de geld
datering
aantal
circulatie uitmaakten en ze pas na de
regeerperiode van Trajanus echt zeld
2
> 100 v.Chr.
zaam werden, verw ondert een dergelij> 90 v.Chr.
0
ke hoeveelheid vroege denarii in Alba3
> 80 v.Chr.
niana niet;236 sterker nog, bijna de helft
> 70 v.Chr.
0
van de 35 zilveren m unten is in deze
> 60 v.Chr.
0
periode geslagen.
> 50 v.Chr.
2
Zoals tabel 14 laat zien, zijn de date
5
> 40 v.Chr.
ringen van de m unten niet evenredig
> 27 v.Chr.
0
over de hele periode verspreid. D e
2
legioensdenarii
nadruk ligt sterk op de jaren ’40 van de
onbekend
3
eerste eeuw v.Chr., en in iets mindere
mate op de jaren ’80 en ’50 voor de
totaal
17
jaartelling. U it onderzoek blijkt dat een
dergelijke verdeling in vondstcomplexen uit de keizertijd vrijwel niet samenhangt m et geografische o f chronologische
factoren, maar m et de wisselende intensiteit van de muntslag in R om e.237 Deze
intensiteit was sterk afhankelijk van de behoefte aan zilvergeld, meestal gerelateerd
aan (burger)oorlogen en de noodzaak om soldaten te betalen. Ver uiteen gelegen
vindplaatsen als Nijmegen, Augst, Pompeij, Uzita en Alphen aan den R ijn laten pie
ken zien in de periode 90-80 (oorlog tussen Sulla en Marius), 60-50 (begin alleen
heerschappij Caesar) en vooral 50-40, de periode van de burgeroorlogen rondom
Caesar en na diens dood.238
Daarnaast zijn er nog de legioensdenarii, in 32-31 voorafgaand aan de slag bij Actium geslagen door Marcus Antonius; in Alphen zijn er slechts twee aanwezig, waar
van een geplateerd. Deze denarii m et een lager zilvergehalte bleven nog tot in de
derde eeuw na Christus in circulatie.239
Bronzen m unten uit de Republikeinse periode zijn niet in Alphen aangetroffen.
W el zijn twee gehalveerde bronzen m untstukken uit de overgangsperiode (44-31
v.Chr.) te voorschijn gekomen, waarvan het precieze type niet m eer te bepalen was.
Waarschijnlijk behoren ze tot het zogenaamde Copia/V ienna-type (r p c 514/515/
517). D it is in vroeg-militaire contexten als Neuss, Nijmegen-Kops Plateau en Nijm egen-H unerberg in grote aantallen aanwezig, maar w erd snel verdrongen toen de
massale productie van Nemausus- en later Lyonner-altaarassen eenmaal op gang
kwam.240 In de eerste eeuw na Chr. zal dit m unttype nog slechts incidenteel in
omloop geweest zijn.
Augustus

In totaal zijn 40 van de in Alphen aan den R ijn gevonden m unten toe te schrijven
aan keizer Augustus: 7 denarii, 32 assen en een semis (tabel 15). Vier assen en een

Tabel 15 M unten geslagen onder keizer Augustus.
denominatie

referentie

munt

denarius

Gaius/Lucius type
R IC (1-2) 201A
R IC (1-2) 257
Muntmeester 11/ IV
Muntmeester IV
RIC(I-2) 471
Altaar I
Altaar II
Altaar I/II
Altaar imitatie
R PC 445/446

Lugdiuium

Gallië
Calagurris

?

5

?

?

as

semis
totaal

Italia
Roma

Lugdunum

datering

aantal

2 v.Chr. - 4 na Chr.
8 v.Chr.
32-29 v.Chr.
16-6 v.Chr.
7 v.Chr.
10-12 na Chr.
7-3 v.Chr.
8-14 na Chr.
7 v.Chr. - 14 na Chr.

5
1
1

ni 7 v.Clir.
2 v.Chr. - 14 na Chr.
27 v.Chr. - 14 m Chr.
27 v.Chr. - 14 na Chr.

1
1
3

met
klop

6
1
2

3
2
3
1
4
1

3

40

14

semis konden op basis van het portret o f van de aanwezige kloppen als Augusteïsch
gedateerd worden, maar een specifiekere datering bleek niet mogelijk.241 Eén denarius is geslagen in het allereerste begin van Augustus’ alleenheerschappij , tussen 32
en 29 v. Chr., in Italië. Alle overige denarii zijn geslagen in Lugdunum (Lyon),
waarvan er vijf van het Gaius-en-Lucius-type zijn. D it type, m et de beoogde opvol
gers van Augustus op de keerzijde, is in zeer grote aantallen geslagen tussen 2 voor
en 4 na Chr. Gezien de grote aantallen is wel gesuggereerd dat het gedurende een
veel langere periode o f in m eer muntplaatsen is geslagen, o f beide.242 In vrijwel het
hele Rom einse R ijk kom t dit m unttype frequent voor in Augusteïsche context,243
maar zeker ook in jongere nederzettingen is het type dom inant aanwezig totdat de
Flavische aanmaak van denarii goed op gang kwam.244
Evenals het zilvergeld is het bronsgeld, voor zover determineerbaar, in m eerder
heid afkomstig uit Lugdunum. H et betreft hier zonder uitzondering m unten van de
altaar-series, m et een afbeelding van het altaar voor R om a en Augustus op de keer
zijde. Van zeven m unten is onduidelijk of ze tot de eerste o f tweede serie van dit
m unttype gerekend m oeten worden. Vier assen behoren echter zeker tot de eerste
serie, gedateerd tussen 7 en 3 v.C hr.,245 en drie assen tot de tweede serie, geslagen
tussen 8 en 14 na C hr.246 Vooral de eerste serie is in zeer grote hoeveelheden aange
m unt en verspreid over Noordw est-Europa.247 De m unt was het eerste type dat ook
buiten militaire contexten een verspreiding kende, en zou daarom een rol hebben
gespeeld in de monetarisering van GalHa en Germania onder keizer Augustus.248
D an zijn er nog drie assen die overduidelijke barbaarse imitaties van de altaarmun-
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ten zijn. Vermoedelijk in Gallië o f Germanië gemaakt om het gebrek aan kleingeld
in de Julisch-Claudische periode te compenseren, zijn imitatiem unten een gebruike
lijk verschijnsel langs de Germaanse limes. Vermoedelijk w erden nog tot in de Claudische periode imitaties van de Augustéische altaarmunten vervaardigd.249
Eén Augusteïsche munc is geslagen in de Spaanse stad Calagurris (Calahorra). M un
ten van dit type, r p c 445/446, kom en in kleine hoeveelheden wel vaker voor in
laat-Augusteïsche o f Tiberische forten.250 De overige Augustéische m unten zijn ver
vaardigd in R om e. Eén exemplaar, van het type r j c 471, is geslagen in 11 o f 12 na
Chr., de andere negen behoren tol de zogenaamde muntmeesterseries. geslagen tus
sen 16 en 6 v.C hr.251 Van slechts één exemplaar is met zekerheid te zeggen dat het
in 7 v.Chr. geslagen is, de overige acht m unten kunnen alleen globaal tussen 16 en 6
v.Chr. gedateerd worden. Van groter belang voor de datering is echter het feit, dat
zes van de m unten de klop c a e s a r (in ligatuur) dragen, waarvan een daarnaast ook
de klop T i B i M , Beide kloppen w orden geassocieerd met de regeerperiode van Tiberius, eerstgenoemde vermoedelijk m et de campagnes van Germanicus in 14-16 na
Chr. Naar w ordt aangenomen gaat het hier om oud geld dat in R om e circuleerde en
daar w erd verzameld om naar Germanië verscheept te worden, toen Tiberius geld
nodig had om de legioenen daar hun deel van Augustus’ erfenis te doen toekomen.
Eenmaal in Germanië werden de m unten voorzien van een klop van de nieuwe
heerser en gedistribueerd.252 Gezien de onregelmatige bevoorrading m et kleingeld,
en soms zelfs het gebrek eraan, neemt m en aan dat zowel de altaarseries als de m untmeesterseries van Augustus tot zeker het midden van de eerste eeuw in omloop
bleven.253
Tiberius

D e enige gouden m unt die in het castellum Albaniana is gevonden, is een aureus van
het Pontifex-M aximustype van Tiberius (afb. 79), waartoe ook de drie Tiberische
denarii uit Alphen behoren. Hoew el gouden m unten onder nederzettingsvondsten

A fb. 19 Aureus van Tiberius, gevonden in het castellum. O p de keerzijde Livia als Pax.
Schaal 2:1.
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Tabel 16 M unten geslagen onder keizer Tiberius (uitgezonderd de schatvondst).
munt

denominatie

referentie

Lugdunum
Roma

aureus
denarius
sestertius
dupondius
as

RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)

Turiaso

brons

RPC 413

?

imitatie

naar RIC(I-2) 81

totaal

25
26 type
51
43
81
80/81

datering

aantal

14-37
14-37
22-23
22-23
22-30
22-30
14-37
14-37
14-37
22-

3
1
1
12
1
2
1
1
3

1

26

een zeldzaamheid zijn, is dit specifieke type in goud, maar bovenal in zilver, in enor
me hoeveelheden aangemunt in Lugdunum. Naast de hierboven besproken Gaiusen-Lucius-denarii is dit het meest voorkom ende pre-Neroonse denarius-type.254
Naast het edelmetaal zijn in Albaniana 42 bronzen m unten van keizer Tiberius aan
getroffen (tabel 16), waarvan er tw intig tot een muntschatje behoren. Dertien van de
los gevonden m unten zijn Providentia-assen, geslagen voor Divus Augustus, daar
naast zijn er zeker drie imitaties. Problematisch is de datering van dit type. Hoewel
er consensus lijkt te bestaan over de officiële muntslag in R om e, van 22 tot 30 na
C hr.,255 heeft er vermoedelijk een veelheid aan lokale ateliers in Gallië bestaan, die
dit type eveneens uitgaven tot in de regeerperiode van Claudius.256 Gedeeltelijk is
dit type lokale m unten aan de stijl van de afbeeldingen te herkennen, maar de gren
zen hiervan zijn niet scherp gesteld en w orden door elke onderzoeker anders
gelegd.257 De m unten uit Alphen aan den R ijn zijn gedeeltelijk dusdanig gesleten
e n /o f slecht geconserveerd, dat het vaak hoe dan ook niet m eer mogelijk is de spe
cifieke stijl van voor- en keerzijde te benoem en. Van drie m unten van het type kan
zonder twijfel gesteld w orden dat het lokale imitaties zijn, maar de overige elf blijven
onduidelijk.
Naast deze zeer gangbare m unten bevat het vondstcomplex uit Alphen aan den
R ijn enkele vrij zeldzame m unten van Tiberius. H et betreft een sestertius, een
m unttype dat onder Augustus en Tiberius slechts zelden is geslagen, r i c 51, en een
dupondius voor Drusus, Ric 43. Daarnaast zijn nog twee ondetermineerbare assen
van Tiberius gevonden, die in R om e o f Gallië geslagen zijn. U it de muntplaats
Turiaso in Spanje zijn twee bronzen m unten afkomstig. Hoew el m unten uit derge
lijke muntplaatsen in Beneden-G erm anië vrij zeldzaam zijn, kom en juist m unten uit
Turiaso in kleine aantallen wel in dit gebied voor.258
De schatvondst van twintig Tiberische assen, waarvan de betekenis in paragraaf
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Tabel 17 M unten geslagen onder keizer Caligula.
denominatie

referentie

sestertius

RIC(I-2)
RïC(I-2)
RJC(( 2)
R IC (1-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
R IC (1-2)
R IC (1-2)
R IC (1-2)
R IC (1-2)
RIC.(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
R IC (1-2)

dupondius

as

datering
32
33
36
36 type
37
37 type
46
55
34
34 type
49
56
57
35
35 type
38

RIC(I-2) 38 type
RIC(I-2) 47/54
RIC(I -2) 58
R PC 1172
imitatie

totaal

naar R.IC(I-2) 38
naar RIC (1-2) 58

37-38
37-38
37-38
37-41
37-38
37-41
39
37-41
37-38
37-41
40-41
37-41
37-41
37-38
37-41
37-38
37-41
39-41
37-41
37-38
37-41
3737-

N (zonder klop)

N (met klop)

aantal

0
1

2
0
2
0

2
1
8
1

0
0

6
1

0
1
3
0

1
3

6
1
6
1
1
2
12
2
1
15
15
32
7
35

0
4
0
24
6
40

15
2
1
19

15
56
13
75

6
0
64
1
2
2
1

3
2
21
0

9
2

3
0
0

5
2

213

111

324

85
1

1

7.2.4 behandeld zal worden, bestaat uit negentien imitatie-assen van het Providentia-type. D e meeste hiervan zijn sterk barbaars van aard, en enkele zijn vermoedelijk
stempelgelijk. D e twintigste m unt uit de vondst is eveneens een Tiberische m unt, uit
de Divus Augustus Pater-serie. Ditmaal staat op de keerzijde een zittende vrouw m et
een scepter afgebeeld ( r i c 71-73). Onduidelijk is o f het hier een imitatiem unt o f een
reguliere emissie betreft.
Caligula

Veruit de meeste m unten uit het Alphense castellum —324 van de 742 STET - zijn
toe te schrijven aan Caligula. U it tabel 17 blijkt een aantal dingen. In de eerste plaats
ligt de nadruk zeer sterk op de jaren 37-38 na Chr. Slechts vier m unten kunnen met
zekerheid tussen 39 en 41 gedateerd worden. Aangezien dit verschijnsel op zeer veel
vindplaatsen voorkom t,259 ook in vondsten uit R o m e zelf,260 hangt dit vermoedelijk
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Tabel 18 M unten geslagen onder keizer Claudius.
denominatie

referentie

datering

denarius

RIC(I-2) 77

sestertius

RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC(I-2)
?

96 type
98 type
99
99 type
115

RIC(I-2)
RIC(I-2)
RIC{I-2)
RIC(I-2)

94
94 type
104
95

quadrans

RIC(I-2) 1

50-54
41-54
41-54
41-50
41-54
50-54
41-54
41-50
41-54
50-54
41-50
41-50
41-50
41-50
50-54
41-54
41

imitatie

RIC(I-2) 84
naar RIC(I-2) 100/116
?

41
4141-

dupondius

as

RIC(I-2) 97
RIC(I-2) 100
RIC(I-2) 100 type
RIC(I-2) 113

aantal

kJop

1

2
1
2
2
1
1
4
3

PRO
1 X P R O + IMP
lx ?

]
1
1
5
10

1
1
2
1
26
1

3 X BO N

A jb. 80 Dupondius van Caligula met Nero en D m sus Caesares te paard. Rechtsonder de
klop (ondersteboven) T I C L A V I M . Schaal 2:1.
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samen m et een verminderde intensiteit van muntslag.261 Daarnaast is een groot aan
tal Agrippa-assen gevonden (r i c 58), waarvan de datering in 37-41 geplaatst wordt.
D it type m unt hoort thuis in een reeks - r i c 55-58 —waarvan de datering omstre
den is. H et voert te ver om de hele discussie hier weer te geven, maar dateringen
onder Tiberius o f Claudius zijn voor deze types ook voorgesteld.262 Gezien de fre
quentie het meest van belang voor de m unten uit Alphen aan den R ijn is de datering
van het type r i c 58, dat Marcus Agrippa afbeeldt. Op basis van stijl, aan- en afwe
zigheid van specifieke kloppen, metallurgische analyse en inhoudelijke thematiek
w ordt een officiële muntslag onder Caligula redelijk algemeen aanvaard.263 Evenals
bij de Providentia-assen van Tiberius gaat m en echter uit van grootschalige naboot
sing van dit type in m in of m eer legale ateliers in Gallië tot in de regeerperiode van
Claudius.264 Aangezien duidelijke criteria voor deze nabootsingen ontbreken, legt
iedere onderzoeker de grens anders. Bij de m unten uit Alphen aan den R ijn kan,
gezien de vaak slechte conserveringstoestand, slechts bij één exemplaar m et zeker
heid van een imitatie gesproken worden. W el duidelijk is, dat deze m unten in zeer
verschillende stijlen zijn uitgevoerd op muntplaatjes van uiteenlopende grootte.
H et derde fenom een dat uit de tabel blijkt, zou behulpzaam kunnen zijn bij de
bovengenoem de dateringsproblemen. H et betreft het frequente voorkom en van
kloppen op m unten van Caligula. In 66 gevallen betreft het de klop t i c l a v i m 265
(afb. 80), in één geval zeker een ander type (maar onleesbaar) en 44 keer een onlees
bare klop, waarvan niet is uit te sluiten dat het eveneens om het type t i c l a v i m gaat.
Deze letters zijn overduidelijk een afkorting van de naam van Caligula’s opvolger,
Claudius, en het lijdt geen twijfel dat de klop aan het begin van diens regeerperiode
is te dateren.266 In tegenstelling tot andere aan Claudius toegeschreven kloppen267
kom t dit type noch in Alphen, noch zover bekend op andere vindplaatsen op zijn
eigen m unten voor, maar uitsluitend op m unten van Caligula. Interessant is nu dat
de klop in kwestie op zowel r i c 55, 56 als 58 verschijnt, pleitend voor een datering
onder Caligula, maar niet op het type Ric 57. H et voert, gezien de vrij kleine aan
tallen, wellicht te ver om hieruit te concluderen dat r i c 57 Claudisch gedateerd
m oet worden, maar opvallend is het wel.
Naast de veelheid aan m unten van Caligula die vervaardigd zijn in R om e, en wel
licht voor een deel in Gallië, is er in Albaniana een exemplaar gevonden uit Korinthe, eveneens daterend uit 37-38. Buiten het oostelijk deel van het mediterrane
gebied is dit type m unt betrekkelijk zeldzaam.268
Claudius

Van de 67 m unten (tabel 18) uit het castellum die aan Claudius toegeschreven kun
n e n worden, is e r slechts één een denarius ( r i c 77). Zilvergeld van Claudius is,
evenals dat van Caligula, onder nederzettingsvondsten vrij zeldzaam.269 H oew el dit
deels samenhangt m et de geringe uitgifte van denarii in die periode, speelt de m unt
hervorm ing van N ero zeker een rol. In 64 na Chr. verlaagde hij het zilvergehalte van
de denarius, hetgeen oude denarii m et een hoger zilvergehalte snel uit de circulatie
deed verdwijnen.270 Eveneens zeldzaam zijn drie Claudische quadrantes, tweemaal
r i c 1 en 84, geslagen in 41 na Chr. te resp. Lugdunum en R om e. Hoew el post-
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Augustéische quadrantes m inder zeldzaam zijn dan lang w erd gedacht, zijn drie
Claudische quadrantes van één vindplaats vrij bijzonder.271
De datering van de overige bronzen m unten van Claudius is m inder duidelijk.
Vrijwel al zijn m unttypen kom en in een variant m et p p en zonder p p voor. N u is
bekend, dat hij in het jaar 42 de titel Pater Patriae, ‘Vader des Vaderlands’ aannam,
zodat het logisch lijkt de muntslag zonder p p in 41 na Chr. te dateren en de m unten
m et p p in de periode vanaf 42 na Chr. tot aan zijn dood in 54. M unten zonder PP
kom en echter veel m eer voor dan die mét, hetgeen gezien de veel langere aanmaakperiode van de typen m et p p onlogisch is. H iervoor zijn verschillende oplossingen
voorgesteld. Sutherland gaat uit van het edelmetaal, waarop pas vanaf 50 de titel p p
verscheen en dateert het bronsgeld m et deze titel eveneens in de periode 50-54.272
Von Kaenel wijst erop dat in Italië juist m eer m unten m et p p dan zonder gevonden
worden, terwijl de m unten benoorden de Alpen zonder p p grotendeels im itatiem unten zijn. Hij stelt dan ook in 41 een grote toelevering van m unten aan de noordelijke
gebieden voor, terwijl de vanaf 42 geslagen m unten vooral in Italië zelf bleven cir
culeren.273 Een derde mogelijkheid is dan nog, dat een hulpm unt in Gallië m unten
zonder p p bleef slaan, terwijl de officiële m unt reeds was overgestapt op een andere
legenda.274 Zoals uit tabel 18 blijkt, zijn in Alphen twaalf van de deterniineerbare
m unten inderdaad van een type zonder p p ,275 tegen drie mét, maar van twintig m un
ten is de aan- o f afwezigheid van de letters niet m eer te bepalen. V oor dateringsvraagstukken is een analyse van de precieze types dan ook niet mogelijk.
U it de tabel blijken nog drie opmerkelijke zaken. In de eerste plaats is het aantal
kloppen op reguliere m unten m et drie stuks gering, maar ze zijn van bekende, ver
moedelijk laat-Claudische, typen.276 Een dergelijk klein aantal geklopte m unten is
o.a. bekend uit het castellum te Valkenburg,277 terwijl in het nabijgelegen castellum
te Zwammerdam juist alle Claudische dupondii en sestertii van een klop zijn voor
zien.278 T en tweede is het aantal sestertii hoog te noemen, hoger nog dan dat van de
dupondii. T en derde is in Alphen aan den R ijn een groot aantal imitatiem unten
gevonden. Hierbij gaat het in vrijwel alle gevallen om imitaties van het m unttype
E i c 100/116 m et op de keerzijde M inerva m et speer en schild (afb. 81). Hoew el

A fb. 81 Links en midden: imitatiemunt van Claudius met op de keerzijde een zeer barbaar
se afbeelding van Minerva met speer en schild. Rechts: imitatie-as van Tiberius uit de muntschat, met daarop het altaar van Providentia. Schaal 1:1.
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Tabel 19 M unten geslagen onder keizer Nero.
munt

denominatie

datering

keerzijde type

Roma
Roma/Lugdunum

semis
sestertius

62
65

dupondius

64-65
65-67
66-67
65

Roma
Roma
Securitas
Securitas
?

dupondius/as
as
Lugdunum

?

66-67
65

sestertius
dupondius
as

67
65

semis
imitatie

66-67
66
64-

aantal
1
1
1
1
1
1
1
1

Victoria
1

Annona
Securitas
Victoria
Janus tempel
Victoria
Tafel
j

1
1
2
[
1

totaal

16

deze imitaties soms nauwelijks van reguliere emissies te onderscheiden zijn, is het
grootste deel van de imitatie-assen uit Alphen sterk barbaars van aard. O p drie ervan
is de klop b o n gezet, waarmee vermoedelijk w erd aangegeven dat de betreffende
m unt alsnog gelegaliseerd werd.279
Nero

In het castellum Albaniana zijn 23 m unten van keizer N ero gevonden (tabel 19), alle
van brons. Van deze m unten is er nog slechts één als imitatie te beschouwen. Daar
naast zijn tw ee semissen, zes assen, vier dupondii en negen sesterüi gevonden. Van
één m unt is niet m eer uit te maken of het een dupondius o f as betreft. Een dergelijk
hoog aandeel sestertii is onder eerste-eeuwse nederzettingsvondsten erg ongebruike
lijk, maar zeven van de sestertii werden zeer dicht bijeen in een brandlaag aangetrof
fen, zodat het hier vermoedelijk een muntschatje betreft. In de regeerperiode van
Nero w erd bronsgeld zowel in R om e als in Lugdunum aangemunt, maar in N oordwest-Europa kom en m unten uit Lugdunum het meest frequent voor.280 Alphen
wijkt hierin niet af, w ant slechts één m unt is met zekerheid in R om e geslagen, van
zeven kan niet bepaald w orden waar ze aangemunt zijn en de overige vijftien m un
ten zijn afkomstig uit Lugdunum.
Hoew el N ero reeds vanaf 54 aan het bewind was, kwam de aanmaak van brons
geld pas vanaf 62 op bescheiden schaal en vanaf 64 op grote schaal op gang.281 V oor
al de emissies van 66-67 zijn op zeer grote schaal in Lugdunum uitgegeven. O pm er
kelijk genoeg kennen de muntvondsten uit Alphen aan den R ijn juist een piek in het
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Tabel 2 0 M unten geslagen in de Flavische periode.
denarius

sestertius

Vespasianus
Titus
Domitianus
Flavisch

1
0
0
1

1
1
1
0

4
0
4
0

totaal

2

3

8

dupondius dupondius/as

as

totaal

2
0
0
0

12
1
9
1

20
2
14
2

2

23

38

Tabel 21 N ie t nader detemiineerbare munten.
datering
Julisch/Claudisch
lste/2de eeuw
2de eeuw

aantal

N (met klop)

N (gehalveerd)

61
108
3

28
0
0

5
0
0

jaar 65, en zijn m unten daterend vóór 66 m et 14 stuks frequenter dan m unten uit 66
o f 67, m et 7 stuks.282 Deze piek w ordt voornamelijk veroorzaakt door het m untschatje —alle zeven sestertii dateren uit 65, dat ook nog eens een sterke nadruk op
een specifiek type heeft —op vier exemplaren kom t Annona voor. Aangezien N ero
een veelheid aan typen heeft laten slaan, is dit zeker opmerkelijk. De overige m un
ten zijn van gangbare typen als Rom a, Victoria en Securitas en de wat zeldzamere
Decursio en Janus.
Vierkeizerjaar

U it het Vierkeizerjaar 68-69, toen achtereenvolgens Galba, O tho, Vitellius en Ves ■
pasianus aan de macht kwamen, zijn in Alphen aan den R ijn slechts twee m unten
gevonden. Gezien de relatieve zeldzaamheid van de emissies is dat niet verw onder
lijk. H et betreft een denarius van Vitellius en een sestertius van Galba.
Flavische keizers

Van de Flavische keizers zijn in het castellum 38 m unten aangetroffen {tabel 20),
twintig van Vespasianus, twee van Titus, veertien van Domitianus en twee niet
nader toe te schrijven exemplaren. Vanwege de slechte conserveringstoestand kon
een groot aantal van deze m unten niet op het jaar nauwkeurig w orden gedateerd;
evenmin kon van alle m unten de precieze muntplaats bepaald worden. N iettem in
kan vastgesteld w orden dat de dateerbare m unten van Vespasianus zich concentreren
rond het jaar 71 (9 ex.) en 77-78 (2 ex.). Voor Domitianus liggen de pieken bij 82
(2 ex.) en 90-91 (5 ex.). W anneer een muntplaats bepaald kon worden, was dit bij
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Vespasianus vijf maal Lugdunum en slechts een maal R om e. D it patroon, zowel pie
ken in bepaalde jaren als een dominante aanwezigheid van m unten uit Lugdunum,
kom t volledig overeen m et het beeld van andere vindplaatsen in de Germaanse pro
vincies.28'1De verdeling over de verschillende denominaties is eveneens volgens ver
wachting. De ontwikkeling naar het steeds frequenter voorkom en van grote deno
minaties ten koste van de as is ook hier te constateren.284 D e dupondius maakt bijna
twintig procent van het totaal aantal m unten uit, hetgeen in vergelijking m et JulischClaudische, en zeker Augusteïsche, vondstcomplexen hoog is.
Nerva en adoptief keizers

In Alphen aan den R ijn is het aantal m untvondsten van Nerva, Trajanus en Hadrianus bijzonder gering. Van N erva zijn twee sestertii aangetroffen en van Hadrianus
een as. Opvallend is dat de m unten van Trajanus, voor zover aan een jaartal toe te
schrijven, zich concentreren rond 101-102 (3 ex.), twee stuks zijn niet te dateren en
één dupondius is geslagen tussen 114 en 117.
D e A ntonijnse dynastie

Slechts drie m unten uit het castellum Albaniana zijn in de Antonijnse periode aange
munt; een sestertius voor Marcus Aurelius van Antoninus Pius, een sestertius voor
Lucius Verus van Marcus Aurelius en een niet nader te specificeren denarius. Uit
deze m untvondsten blijkt wel het toegenom en belang van sestertii in de tweede
eeuw, vermoedelijk gerelateerd aan een algemene inflatie.
Overig

Van één m unt is niet bekend aan welke keizer en muntplaats deze toegeschreven kan
worden. H et betreft een messing m unt uit een provinciale muntplaats. O p de voor
zijde is een vrouwenhoofd m et een klein torentje erbovenop afgebeeld. In Griekse
letters is een restant van de legenda te lezen . m h n ... Op de keerzijde staat een mand
m et papaverbloemen en de tekst ...o(m ega).. . e l a . .. De afbeelding op de keerzijde
in combinatie m et de letters e l a zouden kunnen wijzen op de muntplaats Elaia aan
de Ionische kust. D e voorzijde van deze m unt is echter niet bekend uit Elaia. D e let
ters zouden kunnen wijzen op de godheid M en, die echter anders w ordt afgebeeld.
Ondetermineerbaar

Gezien de slechte conserveringstoestand is een relatief groot aantal m unten slechts
globaal te dateren (tabel 21). Hierbij is een indeling gemaakt in Julisch-Claudisch,
indien de m unt een klop heeft, gehalveerd is, o f een typisch Julisch-Claudisch por
tret draagt; tweede eeuw indien de m unt vrij dik en hoekig van vorm is, en
eerste/tw eede eeuw indien van de m unt alleen maar te zeggen valt dat er in geen
geval sprake is van een derde- o f vierde-eeuwse m unt.
Samenvatting

H et overgrote deel van de m untvondsten uit Alphen valt in de pre-Flavische tijd te
dateren. Van Flavische en latere keizers dalen de aantallen m unten gestaag, totdat van
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Marcus Aurelius nog slechts één exemplaar aanwezig is. In de Juhsch-Claudische
periode vorm en de m unten van Caligula veruit het grootste aandeel, waarna het aan
tal m unten van Claudius en N ero gestaag afneemt. Bronsgeld van Tiberius en
Augustus is lastig te dateren, maar in vrij kleine hoeveelheden aanwezig. Van belang
is om op te m erken dat een niet onaanzienlijk deel van de Augustéische m unten een
Tiberische klop heeft, terwijl op ongeveer een derde van de m unten van Caligula
een vroeg-Claudische klop is aangebracht.
1 .2 .2

Verspreiding van de munten

De verspreiding van de m unten over het opgegraven areaal is in zowel chronolo
gisch als geografisch opzicht interessant. Als de m unten van een bepaalde keizer niet
evenredig over het terrein verdeeld zijn, kan hier wellicht een chronologische ont
wikkeling geconstateerd w orden. Indien de dichtheid van de m untvondsten per
opgegraven eenheid sterk verschilt, kunnen uitspraken gedaan w orden over verschil
in muntverlies en gebruik. V oor dit doel is het terrein globaal ingedeeld in vijf zones:
de rivieroeverzone, het tracé van de via principalis o f hoofdweg, de barakken, de
fabrica o f werkplaats en de verdedigingsgordel van het kamp, bestaande uit wal,
m uren en grachten.285
Zoals uit tabel 22 bhjkt, is het tracé van de via principalis bijzonder rijk aan m unt
vondsten, terwijl het opgegraven areaal niet bovengemiddeld groot is. H iervoor zijn
twee verklaringen mogelijk, die elkaar niet uitsluiten. In de eerste plaats betreft het
de hoofdroute door het kamp, waarover het meeste personenverkeer zich zal hebben
verplaatst. H et aantal verloren m unten zal hoger zijn naarmate zich m eer mensen op
een plek bevonden hebben. In de tweede plaats is mogelijk het afval van zowel de
woonkwartieren als de fabrica, die de weg flankeren, regelmatig naar buiten
geveegd, de greppels van de weg in. H et is voorstelbaar dat de m unten tussen het
overige afval, vloerstrooisel en etensresten niet opvielen, terwijl bijvoorbeeld grote
re stukken aardewerk er wel tussenuit werden gehaald. H et relatief lage percentage
m unten in de oeverzone ondersteunt dit idee. Juist in dit gebied is, zeker gezien de
opgegraven oppervlakte, het grootste gedeelte van het aardewerk gevonden, waar
door het geïnterpreteerd w ordt als een gebied om afval uit het kamp te storten.286
In het gebied van de barakken en de fabrica zijn vergelijkbare aantallen m unten
gevonden. Aangezien dit vermoedelijk na de via principalis het gebied was waar de
meeste mensen leefden en werkten, op een relatief klein oppervlakte, w ekt dit geen
verbazing.
Opvallend is het zeer kleine percentage m unten in ter hoogte van de wal, m uren
en grachten.287 Aangezien andere vondstcategorieën eveneens in relatief kleine per
centages in dit gebied voorkom en, ontstaat de indruk dat vooral de grachten bewust
zijn schoongehouden.
Gezien het sterke verschil in vondstdichtheid per opgegraven areaal is het m etho
dologisch lastig een chronologische vergelijking te maken. Er werd voor gekozen
niet determineerbare m unten en schatvondsten niet mee te tellen, en daarnaast het
percentage m untvondsten per keizer over het hele terrein te bepalen. Vervolgens is
het percentage m untvondsten per keizer per areaal berekend (tabel 23), waarna de
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Tabel 2 2 Verdeling van de munten over de belangrijkste structuren.
aantal

%
12,2

via principalis
barakken
fabrica
wal en grachten

79
295
120
136
19

totaal

649

oeverzone

45,5
18,5
21,0
2,9
100,0

Tabel 2 3 Verdeling van de munten van de afzonderlijke keizers over de belangrijkste structuren.

Republiek
Augustus
Tiberius
Caligula
Claudius
Nero
Vierkeizeijaar
Flavisch
Adoptief
Antonijns
totaal

gemiddeld

oeverzone

via
principalis

19
40
26
324
67
16

3
7
1
8

7
14
11
156

15
7
1
19

21
1
1
6

6
2

2
0

8
3
52
9
3
0
5
0
0

69

219

82

2
38
9
3
544

wal en
barakken

fabrica

grachten

2

4
6
7

0
3
0
0

0
0
1
5
■1
1
0
1
0
0

95

12

66
8
1

afwijking ten opzichte van het gemiddelde over het hele terrein in een grafiek is
weergegeven (afb. 82).
Bij de bestudering van de grafiek valt een aantal zaken op. H et gebied dat het
gemiddelde het rneest benadert, is de barakkenzone. De overige vier gebieden vallen
in twee groepen uiteen. Aan de ene kant staan de oeverzone en de wal en grachten,
die veel m inder m unten van Caligula hebben dan gemiddeld en meer m unten van
Claudius en latere keizers. D e rivieroeverzone heeft hierbij nog een duidehjke piek
bij de Flavische keizers, terwijl het gebied van wal en grachten nog een m eer dan
gemiddeld aandeel Antonijnse m unten heeft. Daartegenover staan de fabrica en de
via principalis. Beide gebieden hebben m eer m unten van Caligula dan gemiddeld,
en m inder van Claudius en de latere keizers. Feitelijk zijn de twee groepen eikaars
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Rivierzone

Via prindpalis

Barakken

---------

Fabrica

——

W al en grachten

AJb, 8 2 A fw ijking (in procenten) van het gemiddeld aantal munten per keizer, voor de afzon
derlijke structuren.

spiegelbeeld, hetgeen niet geïnterpreteerd m oet w orden als een chronologische
opvolging van de ene groep door de andere. Veeleer ligt de einddatering van de eer
ste groep vroeger dan die van de tweede.
7 .2 .3

De datering van het castellum op basis van de munten

Een datering op basis van m untvondsten alleen is lastig, en zal altijd ondersteund
m oeten w orden door de datering m et behulp van andere vondstcategorieën. Tevens
is het goed te beseffen dat een datering op het jaartal nauwkeurig voor een op zich
zelf staande vindplaats, zonder hulp van bijvoorbeeld dendrochronologie, niet
mogelijk is. W el kan de vindplaats door een vergelijking m et andere sites in de
omgeving relatief gedateerd worden: eerder o f later dan de desbetreffende nederzet
tingen.
Voor het castellum te Alphen aan den R ijn ligt een vergelijking m et de nabijgele
gen castella Valkenburg en Zwam m erdam voor de hand, gevolgd door versterkingen
in de wijdere omgeving, zoals Vechten en Nijmegen. Een vergelijking m et goed
opgegraven en gepubliceerde castella in het buitenland is eveneens een mogelijk
heid. Daarbij m oet eraan gedacht w orden dat verschillen in aantallen m unten per
periode niet altijd een chronologische oorzaak hebben, maar veroorzaakt kunnen
zijn door een verschil in bevoorrading o f bewoningsintensiteit.
De muntenlijst van Alphen vertoont een aantal opvallende kenmerken, In de eer
ste plaats is dat natuurlijk de geweldige piek van m unten van keizer Caligula,
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gevolgd door een scherpe daling van het aantal m unten uit de regeerperiodes van
Claudius en N ero. Flavische en latere m unten zijn, zeker op het binnenterrein van
het fort, bijzonder schaars. Uitsluitend op basis van de m untvondsten van dit terrein
zou m en een sterke teruggang van bewoning in de Flavische periode m oeten aanne
men, waama het terrein rond het m idden van de tweede eeuw helemaal verlaten zou
zijn. D it is echter in tegenspraak m et andere vondsten en m et historische gegevens.
U it een in Alphen aangetroffen bouwinscriptie blijkt een (gedeeltelijke?) herbouw
van het fort onder het bewind van Septimius Severus.288 Bovendien zijn uit vorige
campagnes en uit meldingen van amateur-archeologen wel degelijk redelijke aantal
len m unten uit de tweede eeuw uit Alphen aan den R ijn bekend.289
Hoew el m unten uit de eerste helft van de derde eeuw in Nederland vrij schaars
zijn, vermoedelijk gerelateerd aan bevoorradingsproblemen en verminderde troe
pensterkte, zijn m unten uit de tweede eeuw in castella een normaal verschijnsel.290
H et lijkt er dan ook op dat het eindigen van de muntenreeks halverwege de tweede
eeuw, en een reeds sterke afname aan het begin van deze eeuw, niet veroorzaakt
w ordt door enerzijds het verlaten van het terrein o f anderzijds een stagnatie in m untbevoorrading. H et zal eerder het gevolg zijn van de erosie van de jongste bew oningslagen van het castellumterrein. O p basis van de muntenreeks zijn dan ook enkel
uitspraken te doen over de vroegste bewoningsfase(n) van het castellum.
Relatieve datering

Centraal in de discussie over de begindatering van het fort in Alphen aan den Rijn
staat vanzelfsprekend het zeer grote aantal m unten van Caligula. De m unten uit
voorafgaande periodes zijn relatief gering in aantal en staan, zeker wat betreft edel
metaal en imitaties, bekend om hun lange circulatieduur. Daarnaast is een aantal van
deze m unten voorzien van een klop, die de feitelijke intreding in de circulatie langs
de Rijn een aantal decennia naar voren schuift.291 De vraag is dan in hoeverre een
piek aan m unten uit het regime van Caligula wijst op een begindatering van het fort
in diezelfde periode. Als hulpmiddel om deze vraag te beantw oorden zal eerst gepro
beerd w orden de beginperiode van het fort relatief te dateren.
Aangezien in alle forten uiteenlopende hoeveelheden m unten zijn opgegraven,
m oet een vergelijking op relatieve aantallen worden gebaseerd. W anneer van een
aantal forten de percentages m unten van verschillende keizers worden berekend,
waarbij het totale aantal pre-Flavische m unten als 100 procent w ordt gerekend (tabel
24),292 dan is het fort in Alphen niet het enige castellum waar de m unten van Cali
gula het talrijkst zijn: in de castella van Valkenburg en Burghöfe is dit ook het geval.
E r is slechts één fort waar Claudische m unten de m eerderheid vormen: Zwam m erdam. Tiberische m unten zijn in de m eerderheid in de castella Aislingen en Oberstimm, terwijl Augustéïsche m unten dat zijn in Vechten, Xanten, Neuss, Vindonissa,
Hofheim en R heingönheim . T o t slot is slechts in de canabae legionis in Nijmegen
het percentage m unten van N ero het grootst.293 N u is, niet alleen op basis van m unt
vondsten, bekend dat bew oning in Vechten, Xanten, Neuss en Vindonissa ergens in
de Augustéische periode begonnen is, maar zeker tot de Flavische periode voort
duurde. In deze gevallen correspondeert de grootste piek in de m untvondsten dus
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Tabel 2 4 Verdeling van de pre-Flavische munten in enkele legioensvestingen en castella, uitge
drukt in kolompercentages. D e absolute aantallen munten zijn onder aan de kolommen weer
gegeven.
Alphen a/d Rijn

Valken Zwammerburg
dam

Nijmegen

Xanten

Neuss

6,0
20,4
14,4
20,6
5,6
5,2
11,2

4,2
4,8

20,3
2,2

5,1
63,5

16,7

5,6
10,4

4,3
51,3
7,2
6,0
6,8

1090

356

Keltisch
Republiek
Overgangstijd
Augustus
Tiberius
Caligula
Claudius
Nero

0,0
3,3
0,4
8,2

0,0
0,0
0,0
15,7

5,4
65,8
13,6
3,3

9,8
45,1
21,6
7,8

0,0
7,7
76,9
3,1

2,6
20,3
0,0
29,0
7,5
20,7
9,6
10,3

totaal aantal

486

51

65

696

Rheingönheim

Hoflleim

Aislingen

Keltisch
Republiek
Overgangstijd
Augustus
Tiberius
Caligula
Claudius
Nero

0,8
18,4
4,0
23,2

0,2
14,4
1,5
29,6
18,9
20,8
12,8

0,8
5,8
0,0
29,8
29,8
17,4

totaal aantal

125

12,8
18,4
13,6
8,8

0,0
0,0

Vechten

3,1
9,2

3,1
3,4

1,8
3149

Burghöfe Oberstimm Vindonissa

1,8

11,6
4,9

0,0
20,0
4,6
12,3
13,8
21,5
15,4
12,3

658

121

65

0,0
5,1
0,0
12,1
39,4

0,7
9,9
0,2
50,9

12,1
19,2

16,7
12,5
5,2

12,1

3,9

99

5140

met de begindatering van de nederzetting. Van de canabae legionis in Nijm egen is
bekend dat deze uitsluitend in de Flavische periode, vanaf ongeveer 70, bew oond is
geweest. De piek aan m unten van N ero - latere m unten zijn niet in de vergelijking
betrokken - geeft aan dat in dit geval de groep m unten die in tijd het dichtst bij de
begindatering ligt, de hoogste waarde bereikt. Gezien het feit dat in een Flavisch
assemblage de m unten van Caligula een gering aandeel hebben en dus grotendeels
uit circulatie verdw enen zijn, kan een piek aan m unten van Caligula dus niet zonder
m eer gerelateerd w orden aan een massale productie van zijn m unten. Naar analogie
m et de twee voom oem de constateringen —het hoogste percentage m unten kom t
overeen m et de begindatering (ruwweg) van een nederzetting (ook al loopt deze nog
decennia door) en de aantallen m unten per keizer stijgen gestaag in de aanloop naar
de periode met de meeste m unten - kunnen de andere vondstcomplexen w orden
gerangschikt.
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Aislingen en Oberstimm hebben beide hun grootste piek bij m unten van Tiberius,
maar in Aislingen is het aandeel Tiberius even groot als het aandeel Augusteïsche
m unten. H et ligt dan in de verwachting dat het castellum in Aislingen eerder te date
ren valt dan dat in Oberstimm, maar later dan de bovengenoem de Augusteïsche ver
sterkingen.
H et aantal m unten per keizer in het fort Burghöfe stijgt gestaag tot een top bij
Caligula en daalt dan w eer langzaam, hetgeen zijn begindatering na Aislingen en
Oberstim m plaatst. Opmerkelijk hierbij is dat in Burghöfe een aanzienlijke hoeveel
heid bronsgeld uit de Republikeinse periode is aangetroffen. Aangezien de tabel in
de periode daarna (tot Caligula) een sterke daling laat zien, duiden deze m unten niet
op een laat-Republikeinse o f Augusteïsche begindatering. Waarschijnlijk zijn deze
m unten onder Caligula o f Claudius in het gebied in circulatie gebracht.294
D e m untenreeksen van Valkenburg en Alphen aan den R ijn bereiken eveneens
hun hoogtepunt onder Caligula. Bij deze vondstcomplexen is het aantal m unten van
Tiberius echter lager dan dat van Augustus, hetgeen conflicteert m et de boven
geconstateerde gestage toename naar een piek.295 Daarnaast daalt het aantal m unten
onder Claudius in beide castella zeer sterk, terwijl de afname in Burghöfe veel lang
zamer gaat. D it laatste zou kunnen samenhangen met een relatief korte, intensieve
bewoning in Alphen en Valkenburg.
Een afname van het aantal m unten onder Tiberius ten opzichte van het aantal
Augusteïsche m unten is ook waar te nemen in Hofheim en Rheingönheim . Hoew el
in deze beide castella de muntcurve een piek bereikt onder Augustus, is er een ver
gelijkbaar patroon waarneembaar als in de twee W est-Nederlandse forten. In alle
vier de castella is het percentage m unten uit de Overgangstijd lager dan het aantal
Republikeinse m unten, waarna er weer een stijging optreedt onder Augustus, een
daling onder Tiberius, een stijging onder Caligula, waarna het aantal Claudische
m unten weer lager is en het aantal Neroonse m unten nog weer lager. Zow el in
R heingönheim als Hofheim is, evenals in Burghöfe, een groot aantal Republikeinse
bronzen m unten aanwezig, die thuishoren in de circulatie rond 40-50 na Chr.
Tevens zijn in beide forten vrij veel van de Augusteïsche m unten in feite imitatiem unten van de altaarseries uit Lugdunum. Deze kopieën kunnen reeds onder het
bewind van Augustus gemaakt zijn, maar een vervaardiging in de jaren ’40 is zeker
ook mogelijk.296 Indien deze m unten w orden verdeeld over de m unten van Caligu
la en Claudius dan vervalt de piek onder Augustus en kom t deze bij Caligula te lig
gen. Z o blijken deze vier forten toch zeer vergelijkbaar in opbouw van de m untcur
ve en vermoedelijk dan ook in begindatering. De verhouding tot het castellum
Burghöfe, dat weliswaar een piek onder Caligula kent, maar geen dal bij Tiberius, is
nog onduidelijk. W ellicht is het een aanwijzing voor een iets eerdere begindatum
van dit fort.297
De zeer duidelijke piek aan m unten onder Claudius in Zwam m erdam plaatst dit
castellum wat later dan alle voom oem de forten, maar wel eerder dan de canabae
legionis in Nijmegen.
De begindatering van het castellum in Alphen aan den R ijn is dus vergelijkbaar
met die van Valkenburg, Hofheim en Rheingönheim . Burghöfe is misschien iets

183

eerder, Aislingen, Oberstim m en de Augusteïsche versterkingen zijn zeker vroeger.
Zwammerdam begint duidelijk later. O ver de absolute datering van de vindplaats is
daarmee echter nog niets gezegd. Hierbij kan een nadere analyse van de kloppen en
de circulatieduur van m untgeld behulpzaam zijn.
Absolute datering

In verschillende historische bronnen is er sprake van dat de m unten van Caligula na
zijn dood op bevel van de senaat moesten w orden ingezameld en omgesmolten,298
D it was een onderdeel van de damnatio memoriae, waarbij ook borstbeelden van de
gehate keizer w erden stukgeslagen. Hoew el er discussie is in hoeverre m en gehoor
gaf (of kon geven) aan deze oproep, is het muntgeld van Caligula inderdaad opm er
kelijk snel uit de circulatie verdw enen.299 Aangezien m unten van Caligula niet heel
zeldzaam zijn, is het meest waarschijnlijke scenario dat m unten van deze keizer niet
werden teruggestuurd naar R om e, maar al snel niet m eer werden geaccepteerd als
betaalmiddel. In een gebied als het Rijnland zou dit echter wegens de moeizame
aanvoer van bronsgeld voor financiële problem en hebben gezorgd. Een oplossing
was dan om m unten van Caligula te voorzien van de naam van de nieuwe heerser,
Claudius. De vele m unten m et de klop t i c l a v i m in Alphen zijn hier een voorbeeld
van.300 Gezien het bovenstaande m oeten de ongeklopte m unten van Caligula uit
Alphen aan den R ijn voor het grootste deel tijdens zijn bewind o f vrij snel na zijn
dood in de grond terecht zijn gekomen. In de regeerperiode van Claudius, en gezien
de bedoeling van de klop aan het begin daarvan, werd de meerderheid van de nog in
circulatie zijnde m unten van Caligula voorzien van de naam van de nieuwe heerser.
In hoeverre de beursinhoud van een individuele soldaat hieraan onderw orpen was,
o f slechts de schatkist van een legerkamp, is onduidelijk. Hoew el van de m unten met
klop niet gezegd kan w orden hoe lang ze in circulatie zijn gebleven, impliceert de
sterk regionale verspreiding van specifieke kloptypes, dat de m unten reeds voor de
dood van Caligula in het B eneden-R ijn gebied aanwezig waren.301 Zow el de
geklopte als de ongeklopte m unten van Caligula uit Alphen aan den R ijn wijzen
erop, dat de bew oning hier gestart m oet zijn tijdens de regeerperiode van keizer
Caligula o f net na zijn dood; in welk jaar precies, dat valt niet uit de m untvondsten
af te leiden.
N og een argument om de begindatering van het castellum Albaniana niet pas
tegen het eind van Claudius’ regeerperiode te dateren vorm t het m untcom plex uit
het naburige fort Zwam m erdam. In dit fort m et een zeer hoog percentage m unten
van Claudius kom t de bewuste klop t i c l a v i m niet voor. W el zijn vrijwel alle
dupondii en sestertii van Claudius voorzien van een klop,302 terwijl dat juist in
Alphen vrijwel niet het geval is. De piek aan m unten onder Claudius geeft aan dat de
begindatering van het fort in de regeerperiode van deze keizer m oet liggen. Indien
de stichting van Zwam m erdam aan het begin van Claudius’ heerschappij zou liggen,
zou het m untbeeld veel m eer op dat van Alphen aan den R ijn lijken: nog vrij veel
m unten van Caligula, de aanwezigheid van de klop t i c l a v i m en een laag aandeel
geklopte dupondii en sestertii.
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7 .2 .4 Twee schatvondsten

O nder de m unten uit Alphen aan den R ijn zijn twee onbetwiste schatvondsten. H et
betreft twee vondsten van aan elkaar gekoekte m unten, die zeer waarschijnlijk in een
beurs o f iets dergelijks gezeten hebben. In een analyse van muntvondsten uit een
nederzetting kunnen schatvondsten eigenlijk niet betrokken worden; zij weerspiege
len immers niet het dagelijks gebruik van m unten, maar een uitzonderlijke situatie.
Meestal zal een hoeveelheid m unten verborgen zijn als spaarpotje, bij gebrek aan
banken. W aarom een dergelijk spaarpotje niet is opgehaald door de eigenaar, is de
vraag. Vaak brengt m en dit in verband m et het overlijden van de eigenaar, door oor
logsgeweld o f anderszins, maar er kunnen ook heel andere redenen aan ten grondslag
liggen, zoals het waardeloos worden van de m unten.303
H et eerste muntschatje betreft zeven amper gesleten sestertii van Nero, alle gesla
gen in 65 in Lyon (afb. 83). O m dat het muntschatje is gevonden in de brandlaag die
de sporen van periode lc ter plaatse van de oudste barakken afdekt, ligt de verklaring
ervan voor de hand. D oor verwoesting van het gebouw was het niet m eer mogelijk
het spaargeld op te halen. H et tijdstip van verbergen van de schatvondst kan afgeleid
worden uit de samenstelling van de vondst, de locatie en het beeld van de overige
m unten op het terrein. Eerder is al opgemerkt dat in Alphen Neroonse m unten van
vóór 66 op zich al domineren. Juist m unten uit de jaren 66 en 67, en dan voorna
melijk de Victoria-assen en Securitas-dupondii, zijn echter in zeer grote hoeveelhe
den geslagen en kom en navenant voor in nederzettingen.304 Tevens neemt m en aan,
dat N eroonse m unten het hoogtepunt in hun omloop pas in de Flavische periode
bereikten.305 Vooral de laatste emissies zouden pas in die tijd in circulatie gekomen
zijn.306 Aangezien op het binnenterrein van het castellum in Alphen, waar het m unt
schatje gevonden is, vrijwel geen Flavische of latere m unten zijn aangetroffen, zou
m en een verhes van de m unten vóór 69 kunnen veronderstellen. D it w ordt vrij aan
nemelijk gemaakt door het feit dat de sestertii alle zeven vrijwel ongesleten zijn.
Aangezien de m unten in de brandlaag over periode lc zijn aangetroffen, is het ver
leidelijk het muntschatje als een getuige van de Batavenopstand in 69/70 na Chr. te

Ajb. 83 Ben muntschat van zeven sestertii van Nero, uit de brandlaag over periode lc.
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A ß . 8 4 Verspreiding van vroeg-Claudische kloppen in het noordwesten van het Romeinse
R ijk. Een groot symbool geeft de aanwezigheid van veel (meer dan 20) munten met dat type
klop aan. 1: T I C L A V I M . 2: T I A V . 3: T I C A . 4: T I B C L A V I M P .
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zien. D it zou betekenen dat in ieder geval de vroege m unten van N ero wel degelijk
nog in zijn regeerperiode werden gedistribueerd.
H et tweede muntschatje is gevonden in een hoek van het als fabrica geïnterpre
teerde gebouw H. H et bestaat uit een twintigtal assen van een Tiberisch type (afb.
81). Zoals eerder beschreven zijn het allemaal im itatiem unten m et op de voorzijde
een afbeelding van de vergoddelijkte Augustus. Hoew el de imitaties theoretisch ver
vaardigd kunnen zijn vanaf het m om ent dat het origineel aangemunt w erd in het j aar
22, is een vervaardiging in de jaren ’40 o f ’50 —het hoogtepunt van de imitaties —
goed mogelijk. Opm erkelijk is natuurlijk wel dat alle m unten op één na van hetzelf
de type zijn, sommige zelfs stempelgelijk. D it zou verklaard kunnen w orden door
een voorkeur van de eigenaar voor dit specifieke type. Waarschijnlijker lijkt het de
schatvondst te beschouwen als een greep uit een grotere partij imitatiemunten. Hoe
die grotere partij dan in Alphen gearriveerd is, via officiële wegen, door eigen make
lij, o f meegebracht uit m eer stroomopwaarts gelegen forten, blijft onduidelijk. Tijd
stip van verbergen en reden van het niet ophalen van de schatvondst zijn eveneens
niet m et zekerheid te achterhalen. Er is geen reden om aan te nem en dat de vondst
de veronderstelde begindatering van het castellum rond 40 vervroegt.
7 .2 .5

D e klop T I C L A V I M

H et zeer frequent voorkom en van de klop t i c l a v i m in Alphen aan den R ijn
behoeft enige nadere duiding. Zoals boven w erd vermeld, is dit type klop vanwege
de afwezigheid ervan in Zwammerdam en op m unten van Claudius zelf vroeg in de
regeerperiode van deze keizer aangebracht. De meest waarschijnlijke reden voor het
aanbrengen van deze klop is de damnatio memoriae van Caligula.
Naast de klop t i c l a v i m zijn er enkele andere kloppen in het noordwesten van het
Rom einse R ijk bekend, die als vroeg-Claudisch gedateerd worden. D it zijn de
kloppen t i a v (in verschillende variaties),307 t i c a (in verschillende variaties)308 en
T iB c l a v I M P (in verschillende variaties). 309 W anneer het voorkom en van deze
kloppen gekarteerd w ordt (afb. 84), dan valt op dat ze alle een sterk regionale ver
spreiding kennen. Vanzelfsprekend kom t een individueel exemplaar wel eens in de
grotere muntassemblages van bijvoorbeeld Vindonissa o f Neuss voor, maar de m eer
derheid van de vondsten beperkt zich tot een geografisch afgegrensd gebied. De klop
t i a v concentreert zich in Gemiania Superior en Raetia, m et een sterke nadruk op
het gebied rond Mainz en Hofheim. t i c a daarentegen is sterk aanwezig in Trier en
het huidige Luxemburg. Hoew el T iB c l a v i m p wat zeldzamer is, kom t deze vooral
voor in het Boven-Rijnse gebied, t i c l a v i m ten slotte kom t veruit het vaakst voor
in Alphen aan den R ijn en is buiten het Nederlandse rivierengebied erg zeldzaam.
In een invloedrijk artikel uit 1956 merkte Kraay al op, dat kloppen van bepaalde
types zich sterk in een regio concentreren.310 H ieruit concludeerde hij enerzijds dat
een klop m oet zijn aangebracht in de regio waar deze het meest voorkom t,311 ander
zijds dat de circulatie van bronsgeld sterk regionaal van aard is.312 De verspreidingskaart ondersteunt deze laatste theorie. Gezien het distributiepatroon van de klop
t i c l a v i m kan m en aannemen dat deze in het Rijnmondingsgebied is aangebracht.
De forten in Alphen aan den R ijn en Valkenburg zijn goede kandidaten voor de
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Tabel 2 5 Verdeling van de Romeinse me
lokalisering van een soort atelier. H oe
taalvondsten over de verschillende metalen.
wel het aantal kloppen in Alphen aan
den R ijn veel hoger is dan in Valken
materiaal
aantal
burg, kan dit laatste fort als locatie niet
worden uitgesloten. H et percentage
2
zilver
geklopte m unten is in beide forten ver
brons
1239
gelijkbaar, maar Valkenburg is vóór de
2383
introductie van de metaaldetector
ijzer
samengesteld
98
opgegraven, waardoor het aantal m untvondsten veel geringer is dan in Alphen
3722
totaal
aan den Rijn.
Indien de klop t i c l a v i m inderdaad,
en naar het lijkt op grote schaal, in
Alphen aan den R ijn o f Valkenburg is aangebracht, dan heeft dat een aantal interes
sante implicaties. In de eerste plaats betekent dit, dat er in het gebied een autoriteit
aanwezig was m et genoeg gezag en aanzien om de opdracht te krijgen m unten te
kloppen. Kennelijk was het Rijnmondingsgebied op dat tijdstip belangrijker dan
Nijmegen o f Vechten, waar geen ‘eigen’ klop te lokaliseren valt. Daarnaast was er
kennelijk de noodzaak ter plaatse een flinke hoeveelheid geld bij de hand te hebben.
Indien die noodzaak er niet was geweest, had m en het m untgeld van Caligula sim
pelweg ongeldig kunnen verklaren o f omsmelten. N ieuw aangemunt geld van Claudius was schijnbaar niet in voldoende hoeveelheden voorhanden. D it alles werpt
interessante vragen op over de rol van het fort te Alphen aan den R ijn in het begin
van de jaren ’40.
7.3 Overige metaalvondsten

O p grond van de resultaten van het in 1998 uitgevoerde proefonderzoek w erd aan
genomen dat de opgraving van 2001-2002 hoogstens enkele honderden metalen
voorwerpen zouden opleveren. Uiteindelijk zijn er bijna vijfduizend objecten van
vooral brons en ijzer te voorschijn gekomen.
De metalen objecten uit de oeverzone waren voor het merendeel door het grond
water afgesloten van zuurstof. H un conservering was daardoor vaak voortreffelijk.
Ijzeren voorwerpen waren relatief weinig gecorrodeerd en bronzen objecten waren
niet groen uitgeslagen, maar al naar gelang de gebruikte koperlegering blinkend geel
o f rood.313 De voorwerpen die op het castellumterrein zijn aangetroffen, verkeerden
over het algemeen in een slechte conserveringstoestand.
7.3 .1 Overzicht van de metaalvondsten (K. Zee)
Alles bijeen genom en omvat de verzameling metaalvondsten 4985 stuks.314 Daaron
der vallen niet alleen de Rom einse, maar ook de post-Rom einse stukken. Bij het
brons en ijzer konden deze vrij eenvoudig van elkaar worden onderscheiden, bij het
lood was dit lastiger.
De precisie van het aantal voorw erpen is slechts schijn. Veel stukken waren minus-
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Tabel 2 6 Hoofdgroepen van bronzen en
ijzeren voorwerpen.

A fb. 8 5 Getordeerde halsring van zilver uit
de oeverzone van de R ijn . Schaal 1:2.

hoofdgroep

aantal

uitrusting
wapen
paard
persoonlijk
huishoudelijk
meubel
industrie
werktuig
overig
onbekend

316
121
19
156
57
45
310
186
2235
230

totaal

3675

cuul en vormeloos, en kunnen gemakkelijk bij andere fragmenten hebben behoord.
De 4985 voorwerpen vallen uiteen in 960 loden objecten en 4025 stukken zilver,
brons, ijzer en combinaties daarvan.
Van de 4025 niet-loden voorwerpen zijn er 303 als post-Rom eins aangemerkt, en
3722 als Rom eins. Tabel 25 geeft een overzicht van de verdeling van de 3722
Rom einse stukken over de verschillende metaalsoorten. Er zijn slechts twee zilveren
objecten, en ruwweg tweemaal zoveel ijzeren als bronzen voorwerpen.
Van de 3722 Rom einse stukken zilver, brons en ijzer bleken er nog verscheidene
aan elkaar gepast te kunnen worden, wat het totaal aantal terugbracht tot 3675
objecten.
Zilver

De twee zilveren voorwerpen die bij de opgraving tevoorschijn zijn gekomen, zijn
een dunne getordeerde halsring en een ring m et een oranje gekleurde gem. Een
getordeerde halsring o f torques was een van de onderscheidingen die aan een soldaat
kon w orden verleend wegens individuele dapperheid, maar dergelijke ringen zijn
veel dikker dan het Alphense exemplaar (afb. 85). D it m oet w el een gewoon sieraad
zijn. H et stuk kom t uit een Rom einse laag in de Rijnbedding.
De gem van de zegelring toont een bok die ergens tegenop springt, mogelijk een
palm o f een dergelijke boom (afb. 86). De ring is aangetroffen in de bovengrond op
het castellumterrein, ter hoogte van de vermoedelijke fabrica.
Brons en ijzer

De 3675 bronzen en ijzeren voorwerpen zijn in onderverdeeld in een aantal hoofd
groepen, die elk weer in kleinere groepen objecten uiteenvallen (tabel 26 en 27).315

A fb. 8 6 Links: zilveren ring m etgem , met een voorstelling van een bok die tegen een palm 
boom opspringt. Rechts: ijzeren ring m etgem , met een afbeelding van een vrouwenkop. Schaal

2 : 1.

Brons en ijzer zijn hier samengenonien, omdat veel voorwerpen m et dezelfde func
tie in beide metaalsoorten uitgevoerd kunnen zijn, en omdat bij wapens en uitrus
tingsstukken brons en ijzer vaak gecombineerd zijn.316
Bij de uitrustingsstukken valt het grote aantal wangkleppen op, die alle van ijzer zijn
gemaakt. Sommige zijn nog voorzien van een bronzen randbeslag en beslag in de
vorm van rozetten. Tw ee tamelijk complete wangkleppen en fragmenten van twee
andere zijn geconserveerd, deels ook gerestaureerd (afb. 87). D e twee grote stukken
zijn van infanteriehelmen van het type Weisenau. De andere fragmenten van wang
kleppen zijn te klein om daarover een uitspraak te doen. De fragmenten van helm en
zijn van ijzer, maar andere voorw erpen die op de helm en w erden gemonteerd, zoals
de oorbeschermers en de helmboshouders, zijn van brons gemaakt.
De aangetroffen pantseronderdelen behoorden alle op een na tot het platenpantser,
lorica segmentata. D it bestond uit ijzeren stroken die door middel van bronzen
scharnieren, gespen en haken m et elkaar werden verbonden. De laatstgenoemde
onderdelen zijn vaak los aangetroffen, maar er zijn ook vrij veel aan elkaar geroeste
brokken van in elkaar geschoven stukken ijzerplaat met de bronzen beslagstukjes er
nog op. H et enige onderdeel van een ander soort pantser, het ringenpantser o f lori
ca hamata, is een sluithaak. Tw ee van dergelijke haken vorm den de sluiting aan de
voorzijde van een schouderstuk van dit pantser, dat in zijn geheel van ringetjes werd
gemaakt. De lorica hamata w erd voornamelijk door soldaten van de hulptroepen
gedragen, zowel infanterie als cavalerie, de lorica segmentata alleen door infanteriesoldaten. Eerder w erd aangenomen dat het platenpantser uitsluitend was voorbehou
den aan legioensoldaten, maar de aanwezigheid van onderdelen van dit soort pantser
in castella laat steeds m eer twijfel toe over de exclusiviteit van de lorica segmentata,
H oe het ook zij, de hoeveelheid onderdelen van de lorica segmentata in Alphen
wijst duidelijk op de aanwezigheid van infantenetroepen.
Een opvallende groep w ordt gevormd door de bronzen voorwerpen m et eigendomsinscripties. H et gaat om een beslagknop, een vierkant plaatje, twee ronde
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Tabel 27 Bronzen en ijzeren voorwerpen, gerangschikt per hoofdgroep.
categorie

object

aantal

categorie

object

uitrusting

helmfragment
wangklep

6
10

persoonlijk

helmboshouder
oorbeschermer

10
2

fibula
gesp
schoennagel
vingerring

rozetbeslag
pantserbeslag

2
12

armband
halsring

pantsergesp
pantserschamier
pantserhaak

10
72
14

haarnaald
strigilis

pantserplaat

23

pantserplaat met beslag
haaksluiting van hamata
gesp
knopsluiting

3
1
26
21

cingulumbeslag en -gesp 26
riemkoppeling
1
riemsluiting
5
schildhandgreep

11

schildiandbeskg
umbo

20
10

beslag
naamplaatje

23
8

totaal uitrusting
wapen

to t a a l p a a r d

inktpot
koker
schrijfstift
zegeldoosje
totaal persoonlijk
huishoudelijk

316

dolk en dolkschede
zwaardschedebeslag
speerpunt
pilum
geschutspunt
speervoet

totaal w apen
paard

spatel
spiegel

22
22
58
7
5

121

fragment zadelboom?

1

bel
hanger

2
6

phalera
riemkoppeling
riemsluiting
riembeslag
ruiterspoor

3
1
3
2
1
19

totaal meubel

70
21
6
8
1
1
4
10
8
2
4
1
10
10
156

lamp
lepel
scheplepel
emmer
kan
pan
applique van vaatwerk
diversen vaatwerk
haardrooster

totaal huishoudelijk
meubel

aantal

meubelbeslag
meubelpoot
kistbeslag
sleutel
ringsleutel
slot
grendel

4
2
4
2
4
6
6
28
1
57
3
1
11
19
2
5
4
45

categorie

object

industrie

gewicht
gietrest
knipsel
halfiabricaat?
reparatiefragment
schroot

totaal industrie

bijl
dissel
dolabra
dolabrafoedraal
schop /hak
zaag
zeis
vishaak
werktuig onbekend
totaal w erktuig

3

categorie

object

overig

beslag
bootshaak
draad
haak
huls
handvat
ketting

55
214
1
2
35

knop
kram
mastband schip?

310
beitel
spatel
spatel/beitel
priem
boor
mes
slachtmes
schaar
hamer
hamerdissel

werktuig

aantal

21
4
3

nagel
oog
plaat
plaat met inscriptie
ring

17
1
66
2

scharnier
splitpen
staaf

4
5
4
8
2
5
5
4
8
2
1

strip
totaal overig

aantal
161
6
2
15
36
11
7
10
16
1
1480
3
214
1
99
3
6
148
16
2235

onbekend

230

totaal onbekend

230

eindtotaal

3675

24
186

schijfjes en drie tabulae ansatae. Ze zijn bevestigd geweest op voorwerpen waarvan
het belangrijk was om ze individueel te markeren, bijvoorbeeld uitrustingsstukken of
houten kisten. Soms w erden de voorwerpen zelf voorzien van een eigendomsinscriptie, zoals een speerpunt en het foedraal van een dolabra. D e inscripties, die ver
der worden beschreven in paragraaf 7.3.3, noem en allemaal de centuria van de eige
naar. Dit wijst net als de wangkleppen en de vele onderdelen van lorica segmentata
op de aanwezigheid van infanteriesoldaten; ruiters waren ondergebracht in turmae.
Dat er geen ruitereenheid in het legerkamp gelegerd is geweest, blijkt ook uit de
geringe aantallen voorwerpen die aan paardentuig en ruiteruitrusting kunnen w or-
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Afl). 8 7 Twee met brons afgewerkte wangkleppen van ijzeren helmen van het type Weisenau,
na restauratie. Schaal 1:2.

den toegeschreven, ondergebracht in de categorie ‘paard’. H et paardentuig kan
afkomstig zijn van enkele incidentele ruiters o f van hogere officieren, die over een
rijpaard beschikten.
De categorie wapens is relatief omvangrijk. De meeste wapens zijn van ijzer, om een
voor de hand liggende reden: het is harder dan brons. Daarnaast zijn andere materia
len gebruikt om ze compleet te maken, zoals hout voor schachten van de speren en
de pila, een soort werpspeer die alleen door legioensoldaten w erd gebruikt.
De speerpunten variëren in lengte van 8 tot naar schatting 30 cm. De kleinere zul
len als werpspeer hebben gediend en de grotere als stootwapen. Een indeling op
grond van afmetingen om zo een indeling naar functie te verkrijgen, is echter vrijwel
onmogelijk, niet alleen omdat alle maten voorkomen, maar ook omdat de speerpun
ten vaak niet compleet zijn bewaard. H et is bovendien voorstelbaar dat de meeste
speren zo nodig als werpspeer én als stootwapen werden gebruikt. De speer geldt als
een wapen voor de soldaten van de hulptroepen, maar het is niet uitgesloten dat ook
legioensoldaten er gebruik van maakten.
De pilum, een werpspeer met een kogel- of piramidevormige punt, een lange ijze
ren schacht en een houten schacht, verzwaard m et een ijzeren voet, was voorbehou
den aan legioensoldaten. Datzelfde geldt voor de geschutspunt, afkomstig van pijlen
die m et een katapult w erden afgeschoten.
T o t de standaardwapens van de soldaten behoorden naast de speer ook een dolk en
een zwaard. Er zijn veel fragmenten van dolken, dolkschedes en soms zelfs delen van
een dolkschede m et dolk teruggevonden. Een van de meest complete stukken is
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Afb. 8 8 Ijzeren beslag van een vergane houten dolkschede, met ingesneden visgraatversiering.
Schaal 1:2.

gerestaureerd (afb. 88). Een dolkschede is van hout, bedekt m et een dunne ijzeren
plaat die versierd is m et geometrische o f florale motieven, vaak ingelegd m et zilver
o f email. Fragmenten van zwaarden zijn niet aangetroffen, maar w el veel bronzen
onderdelen van de zwaardschedes. De zwaardschedes waren van hout, soms over
trokken m et leer en voorzien van randen, punten en beslagplaten die in brons waren
uitgevoerd. Een bijzonder beslagstuk, dat mogelijk van een zwaardschede kom t, is
een plaatje m et een afbeelding in reliëf van de Rom einse wolvin m et aan weers
zijden een m annenportret (afb. 89). Links van deze scène lijkt het trio nogmaals
weergegeven te zijn, althans het rechter m annenhoofd is nog te zien, daarnaast is het
afgebroken. Afbeeldingen van de wolvin kom en vaker voor op onderdelen van
wapenuitrusting en dienden mogelijk als propagandamiddel om leden van het kei
zerlijk huis te presenteren, o f om loyaliteit aan de keizer uit te dragen.
Aan de dolken en zwaarden uit Alphen is niet te zien door wat voor soort soldaten
ze zijn gebruikt. D it geldt ook voor de metalen onderdelen van schilden: het bron
zen randbeslag, de ijzeren schildknop o f umbo en de ijzeren handgreep. H et essen
tiële verschil school in de vorm van het schild zelf, dat van verschillende lagen hout
was gemaakt: de hulptroepen droegen platte schilden, de legioensoldaten hadden
schilden die in de breedte waren gebogen. Aan de hand van wapenvondsten lijken
alleen de pila en de geschutspunten te wijzen op aanwezigheid van legioensoldaten.
Een mogelijke verklaring kan m en lezen bij de bespreking van de eigendomsinscriptie op het foedraal van een dolabra in de volgende paragraaf.
O nder de noem er ‘persoonlijk’ vallen kledingonderdelen die niet specifiek militair
zijn te noemen, zoals mantelspelden o f fibulae,317 gespen en schoennagels. O ok sie
raden, toiletgerei en schrijfgerei behoren tot deze categorie. Opvallend is de hoe
veelheid badkrabbers o f strigiles, bronzen instrumenten die werden gebruikt om de
huid na het insmeren m et olie w eer schoon te schrapen, waarbij het vuil m et de olie
w erd meegenomen. O ok de hoeveelheid schrijfstiften en inktpotten is opmerkelijk;
het best bewaarde exemplaar had een m unt van Claudius als dekseltje. D e zegeldoosjes behoren eveneens tot het schrijfgerei, en wellicht ook een bronzen koker die
gebruikt kan zijn om schrijfstiften in te bewaren, maar het is niet uitgesloten dat het
een houder voor toiletgerei o f medisch gereedschap is geweest.
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Ajb. 8 9 Bronzen strip met voorstelling van de wolvin die Rom ulus en R em us voedt, geflan
keerd door twee mannenkoppen, mogelijk leden van 1i£t keizerlijk huis. Schaal 1:1.

De voorwerpen die in de rubriek ‘huishoudelijk’ w orden opgesomd, zijn overwe
gend van brons. AJleen een fragment van een haardrooster, gebruikt om pannen op
te zetten boven het vuur, is van ijzer. O nder het vaatwerk vallen de emmers op, een
niet gebruikelijke vondstgroep, waarvan er een zelfs zo compleet was dat hij is
geconserveerd. Dergelijke emmers, waarin kon w orden gekookt, behoorden tot de
standaarduitrusting van de soldaten.318
In de categorie ‘m eubel’ vallen metalen onderdelen van meubels, zoals kistbeslag van
brons, ijzeren scharnieren van kasten o f deuren en sloten, slotplaten en sleutels.
O nder de sleutels, die uitgevoerd zijn in brons o f ijzer, vallen twee kleine zoge
naamde ringsleutels op, sleutels die als een vingerring konden w orden gedragen.
De groepen die onder ‘industrie’ zijn gerangschikt, zijn ook bij het lood goed verte
genwoordigd. H et gaat vooral om restanten van het metaal, zoals knipsels, schroot
en gietresten, die kunnen wijzen op de productie van metalen voorwerpen. Dat
gewichten vaker in lood dan in brons werden uitgevoerd, is ook bij het materiaal uit
Alphen te zien: tegenover 3 bronzen staan 42 loden gewichten.
De werktuigen zijn van ijzer, uiteraard wegens de hardheid van het materiaal. De
grootste groep zijn de messen, waarvan elke soldaat er minstens één had. Van som
mige messen zijn zelfs de handvatten van been o f hout bewaard gebleven. D e dolabra is een werktuig dat tot de standaarduitrusting behoorde; de soldaten gebruikten
het bij het aanleggen van de verdedigingswerken. H et is een combinatie van een
pikhouweel en een bijl, waarvan de scherpe snede door een bronzen foedraal werd
beschermd. E r zijn vier haken gevonden die deel uitmaakten van een dergelijke foe
draal en zelfs een compleet exemplaar met een eigendomsinscriptie.
De rubriek ‘overig’ is de grootste. H ieronder vallen allereerst de voorwerpen die niet
nader kunnen w orden omschreven dan als plaat, staaf o f strip. Er zijn ook groepen
voorw erpen die wel herkenbaar zijn, maar waarvan de functie niet duidelijk is, zoals
haken, handvatten, hulzen, knoppen en andere voorwerpen die niet m et zekerheid
als meubelonderdeel, deel van de wapenrusting of iets dergelijks kunnen w orden
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Tabel 2 8 Hoofdgroepen van loden voorwerpen.
aantal

voorwerp

Tabel 2 9 Gedetermineerde mantelspelden o f
fibulae.
type

aantal

midden-La Tène
haakfibula
boogflbula
knikfibula
ogenfibula
Aucissafibula
(vroege) schamierfibula
draadfibula
schijfFibula
omegafibula

1
1
2
9
13

schroot
vislood
overig
onbekend

54
42
256
54
96
33
61
23
97
244

totaal

960

totaal

58

amorf stuk lood
gewicht
gietrest
knipsel
plaat
recent

18
4
7
1
2

aangemerkt. De grootste groep binnen deze categorie w ordt gevormd door de
nagels, gesmede spijkers, die samen m et de splitpennen en krammen wel beschouwd
kunnen worden als bouwmateriaal.
Van in totaal 230 voorw erpen was het onmogelijk om te zeggen w at het is geweest,
o f waarvan het deel heeft uitgemaakt. H et gaat voornamelijk om zeer kleine frag
menten.
Lood

In totaal zijn 960 loden voorwerpen geregistreerd. Anders dan bij het brons en ijzer
is het hierbij soms lastig om Rom einse en post-Rom einse stukken van elkaar te
onderscheiden. In tabel 28 w orden alle loden objecten opgesomd, ongeacht o f ze al
dan niet met zekerheid als recent zijn aangeduid.
In de tabel zijn alleen de meest voorkom ende groepen voorwerpen opgenomen.
De meeste zijn vormeloze brokken, knipsels, plaatjes, schroot en dergelijke, die
mogehjk voor hergebruik bestemd waren. E r zijn 42 gewichten herkend en 23 vis
loodjes. O nder de noem er ‘overig’ vallen onder meer drie lampen, drie schietloden
en een slingerkogel.
Slakken

Bij de metaalvondsten zijn ten slotte ook 480 brokken slak ondergebracht, die samen
bijna 47 kg wegen. H et lijkt uitsluitend om slakken te gaan die bij het smeden van
ijzer zijn gevormd. Zow el in aantal als in gewicht gerekend kom t ongeveer 33% van
de slakken van het castellumterrein, en 67% van de Rijnoever. De slakken van het
castellumterrein zijn voornamelijk afkomstig uit gracht 4c en zijn daar vermoedelijk
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A jb. 9 0 Fibula van het type Ettlinger 3, met onderdraadse veerconstructie. Schaal 1:1.

pas bij de ontruim ing van het kamp in terechtgekomen; een kleiner deel van de slak
ken is misschien gebruikt voor de verharding van de via principalis.
7 .3 .2 Mantelspelden van brons (M. Erdrich)
Gedurende de opgravingen van 2001-2002 zijn zeventig fibulae o f mantelspelden uit
de Rom einse tijd gevonden. Twaalf fragmenten kunnen niet nader w orden toege
schreven. Opm erkelijk is het grote aantal volledig bewaarde fibulae: 32 stuks; van 28
ontbreekt alleen de naald. De verdeling van de 58 gedetermineerde fibulae over de
verschillende typen is weergegeven in tabel 29.319
De samenstelling van de verzameling mantelspelden mag typisch voor militaire
vindplaatsen uit de tweede helft van de eerste en de vroege tweede eeuw worden
genoemd. De nadruk ligt op de ook uit andere forten goed bekende vorm en zoals de
Aucissa- en boogfibulae en de ogen- en knikfibulae, vermoedelijk om chronologi
sche redenen zijn de draadfibulae minder sterk vertegenwoordigd; deze kom en pas
voor vanaf de Flavische tijd.
Haast exotisch mag m en de vondst van een fibula van het M idden-La Tène-m odel
noem en (afb. 90). Een —hoewel veel kleinere —parallel is in Nijm egen ontdekt tus
sen de resten van een bronsgieterij uit de Flavische tijd.320 Beide exemplaren worden
echter gekenmerkt door een onderdraadse veerconstructie. D e hoog gewelfde boog
van deze fibulae, Etdinger type 3, doet denken aan de Aucissa- o f boogfibulae. De
fibulae uit Alphen en Nijmegen behoren tot een kleine groep mantelspelden uit de
eerste helft van de eerste eeuw, die door vorm en constructie buiten het eigentijdse
vormenspectrum vallen en duidelijk in de traditie van Gallische fibulae uit de M id
den- en Late Ijzertijd staan.321
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A jb. 91 Fragment van een bronzen plaat met inscriptie (1) en zeven bronzen voorwerpen met
ingeponste eigenaarsmerken (2-8). Schaal 1:1.
7 .3 .3

Inscripties op metaal

O p ruim een dozijn metalen voorw erpen waren teksten ingekrast o f m et een scherp
voorwerp ingedreven. D e tien volledigste worden hier gepresenteerd (afb. 91 en
92), Ze zijn alle afkomstig uit de oeverzone van de Rijn.
H et eerste fragment is ondanks zijn zeer geringe omvang misschien wel het bij
zonderste object. H et betreft een verknipt en verbogen stukje bronsplaat van 30 x
38 m m groot en 2 m m dik. Hierop zijn resten leesbaar van twee regels tekst:
[— ] N i v [ — ] / [— ] r a e [— ]. De letters zijn 12 m m hoog, en de interlinie bedraagt
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eveneens 12 mm. D e vorm van de letters is zeer verzorgd, waardoor onmiddellijk de
gedachte opkom t aan een officieel document. H et meest voor de hand liggend is dan
een militair diploma, een uit twee bronzen plaatjes bestaand docum ent waarin de
rechten van een afgezwaaide soldaat van (meestal) de hulptroepen staan beschreven.
Voor een dergelijk diploma is het stuk echter te dik en zijn de letters te groot; het
fragment had dan bovendien aan de achterzijde eveneens tekst m oeten bevatten.
De op het Alphense fragment resterende combinatie van tweemaal drie letters
biedt op het eerste gezicht slechts weinig kans op identificatie van het document.
Verrassenderwijs kom t ze echter maar weinig voor in andere inscripties. Veruit de
meeste parallellen zijn wij-inscripties van praefecti, commandanten van eenheden
van de hulptroepen, o f gewijd aan M ythrae, aan Mythras, waarbij n i v dan een deel
is van een familienaam van de dedicant, eindigend op —nius. D e letters n i v kom en
op hun beurt w eer voornamelijk voor in coniugi, ‘voor zijn echtgenote’, als deel van
de tekst op grafstenen. H et is echter duidelijk dat dit bronzen fragment uit Alphen
noch tot een wij-altaar noch tot een grafsteen heeft behoord.
D e enige inscriptie waarin beide tekstfragmenten voorkomen, is een stuk steen dat
secundair in de stadsmuur van Mainz was verw erkt.322 D e incomplete tekst hiervan
luidt:
]n a m

castrorvm

[

jlG N IS TVENDOS ET[
] P R O P O S V I IPSE I N G [
]S P R O V I N C IA S D I M l [
] L EG IONV M O M N IV M [
]r e d iq v e

in

lo ca n

]r a e s c r ip t v m
] t i v m [a ] v
]a q v e

[

a m e

[

x il ia r ia r

[

p e r t [i n

]e [

De letters die in het Alphense stuk voorkomen, zijn vetgedrukt. Hoew el de beteke
nis van de tekst niet in alle opzichten duidelijk is, gaat het bijna zeker om de weer
gave van een keizerlijk edict. De eerste regel kan zonder twijfel w orden aangevuld
tot disciplina(m) castrorum, de ‘militaire tucht’ - volgens de inleiding van het vierde-eeuwse militaire tractaat van de auteur Vegetius een van de pijlers van de militai
re kracht van het Rom einse rijk.323 H et herstel van de militaire tucht na een periode
van zwakte is een maatregel die graag aan keizers en veldheren w erd toegeschre
ven.324 Verder w ordt melding gemaakt van legioenen en van soldaten van hulptroe
pen.
De Mainzer tekst doet sterk denken aan een onlangs bij Leersum gevonden frag
m ent van een bronzen plaat - anders dan de inscriptie uit Mainz dus op een zelfde
drager aangebracht als de Alphense tekst. D e zogenaamde Tabula Leersumiana lijkt
eveneens een afschrift van een officieel edict te zijn, en maakt onder andere melding
van diezelfde disciplina castrorum, en waarschijnlijk van hulptroepen - cohortes
(infanterie) en turmae (cavalerie):

199

c[
C O H [o rtes?
T V R fm ae?
TANTAQVE CO[
SEVERVS E X C E S S I T [
Jt IA Q V E P R O V I D E N [ d i s c i p l
NA Q V O Q V E CASTRO R[VM
]b v s

qvae

f v it a

d id [

]lA IA M IN D E A D [
ET SIN E Q V A E RELI [
PRA D I X I P [
PR A E S E N T IS

e

[

EIS Q V O Q V O M O [
[ .]F IC [

H oew el de identificatie van het Alphense fragment als een deel van een afschrift van
een soortgelijk edict op grond van de wel zeer weinige resterende letters uiterst spe
culatief is, blijft het gezien de zorgvuldige uitvoering en de grootte van de letters een
aantrekkelijke mogelijkheid.
O p een ijzeren lanspunt was over twee regels verdeeld de tekst > GR ■ GAS / M O aan
gebracht (afb. 92). H et teken > staat voor centuria, een eenheid van 80 m an die
onder bevel stond van een centurio. H et teken heeft soms de vorm van een scherpe
haak, soms die van een c in spiegelbeeld. Na het centuria-teken kom t in dergelijke
inscripties de naarn van de centurio, gevolgd door die van de eigenaar van het voor
werp. In dit geval zijn de nam en zo sterk afgekort, dat ze niet zijn aan te vullen.
Een bronzen knop m et een stevige pin aan de achterzijde geeft de tekst > a r /
C R E S C E N T IS te lezen (afb. 91, 6). De letters zijn moeizaam om twee gaatjes heen
geordend. D e naam van de centurio is te sterk afgekort om hem zinvol aan te vullen.
Crescens is een veel voorkom ende naam, die tamelijk gelijkmatig over het W estRom einse rijk verdeeld is.
O p een rechthoekige plaatje is in zeer duidelijke letters de tekst > A P R IL IS / r e g v l i
aangebracht (afb. 91, 2). D e naam Aprilis is vooral bekend uit de Germaanse provin
cies en N oricum , ongeveer het huidige Oostenrijk. Regulus is opvallend goed ver
tegenwoordigd in Britannia.
Drie namen zijn aangebracht op een zogenaamde tabula ansata oftewel een ‘plaatje
m et handvatten’. D it zijn rechthoekige plaatjes met aan weerszijden een driehoekig
aanhangsel dat als een zwaluwstaart aan de zijkant van het plaatje is bevestigd. Op
een van de plaatjes is een drieregelige tekst aangebracht, die zich niet helemaal laat
ontcijferen, wellicht > i p a [— ]ci / s a b [— ] / s m v e n t (afb. 91, 4). Ondanks de
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A fb. 9 2 Bronzen bijlfoudraal en ijzeren speerpunt met centuria-inscriptie. Schaal 2:3.
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slechte leesbaarheid gaat het zeker om een centuria-inscriptie. De eerste regels laten
zich misschien aanvullen tot L. Patrici Sabini, maar dit is twijfelachtig.
De twee andere tabulae ansatae geven allebei de naam van een centurio Valerius te
zien: > v a l i i r i / v i i r i i c v en > v a l e r i / v i n d i c i s (afb. 9 1 , 5 en 3 ) . H oew el de e
bij het eerste plaatje door middel van twee verticale strepen is weergegeven en bij
het tweede plaatje niet, gaat het vermoedelijk toch om dezelfde centurio. Valerius is
een zeer veel voorkom ende naam, die in de Germaanse provincies echter onderver
tegenwoordigd is. D e meeste voorbeelden zijn bekend van de benedenloop van de
Donau. De naam Verecundus kom t minder vaak voor, maar verhoudingsgewijs veel
langs de Rijn. De verspreiding van de naam Vindex geeft een zwaartepunt te zien in
Pannonië, langs de Donau.
O ok twee ronde plaatjes van zeer dun bronsblik m et een pin aan de achterzijde
tonen de naam van een en dezelfde centurio: Vitellius. De tekst van het ene plaatje
luidt waarschijnlijk > v i t e l l i / m a r i c i , die van het andere > v i t e l / m i s o (afb. 9 1 ,
7 en 8). De sterke overeenkomst in de vorm van de plaatjes maakt het aannemelijk
dat het gaat om twee soldaten van dezelfde eenheid. De naam Vitellius is vooral
bekend van de commandant van het Neder-Germaanse leger die het in het Vierkeizeijaar 6 9 na Chr. kortstondig tot keizer bracht, maar kom t verder maar weinig
voor. Van de naam Maricus o f Mariccus zijn maar vijf andere voorbeelden bekend,
en Miso lijkt, als de naam juist is gelezen, tot dusver een unicu m te zijn.
De volledigste eigenaarsaanduiding is aangetroffen op de schede van een dolabra, de
pioniersschop van het Rom einse leger (afb. 9 2 ) . De schede is gemaakt van dun
bronsblik en is nog 1 2 , 5 cm lang. Opvallend zijn de hangertjes die aan de onderzijde
bevestigd zijn. Oorspronkelijk is het foedraal langer geweest, zoals blijkt uit de reste
rende tekst, de asymmetrische positie van de klinknagels die de voor- en achterzijde
bijeenhouden, en de plaats van de oogjes voor de hangers. De schede is blijkbaar aan
één zijde afgebroken en vervolgens ingekort; de originele lengte m oet ruim 16 cm
hebben bedragen. Aan weerszijden van de centrale nagel zijn gepunteerde letters
te zien, die samen de tekst [ - a J q v i l i s e v e r i > l i c i n i vormen: van (ontbrekende
voornaam) Aquilius Severus uit de centuria van Licin(i)us. De familienaam Aquilius
komt veel voor in Italia en Dalmatia. De bijnaam Severus is wijdverbreid, maar
vooral geconcentreerd in de oudste provincies, Italia, Hispania en GaUia N arbonensis. Licini kan een afkorting zijn van de bijnaam Licinus, de familienaam Licinius o f
de bijnaam Licinius. D e familienaam kom t veruit het meest voor, m et een zwaarte
punt in Hispania en Gallia Narbonensis. De bijnaam Licinus is veel zeldzamer, maar
eveneens geconcentreerd in de zuidelijke provincies, terwijl de bijnaam Licinius het
meest voorkom t langs de benedenloop van de Donau. Voor Aquilius Severus is een
mediterrane herkomst al m et al zeer wel mogelijk, voor Licinius o f Licinus is dat
m inder zeker.
O m dat de eigenaar van de schede niet alleen over een bijnaam beschikte, maar ook
over een familienaam, m oet hij een Rom eins burger zijn geweest. Voor een soldaat
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van de hulptroepen die blijkbaar geen officiersrang had, is dat ietwat verrassend. De
hulptroepen waren in beginsel namelijk gelicht uit peregrini, ingezetenen van het
rijk die niet over het burgerrecht beschikten. Voor de aanwezigheid van een
R om eins burger in het hulptroepenfort Alphen zijn verschillende verklaringen
denkbaar. Hij kan deel hebben uitgemaakt van een van de cohorten die waren
samengesteld uit burgervrijwilligers, de Cohortes Voluntariorum Civium R om anorum. T en minste één van die vrijwilligerscorpsen, de Cohors x v Voluntariorum, is
in verscheidene Nederlandse castella actief geweest.325 Een andere mogelijkheid is
dat het een legioensoldaat was die tijdelijk m et een bijzondere opdracht in Alphen
was gelegerd.326 D e mediterrane connotatie van zijn namen maakt dit tot een aan
trekkelijke hypothese. Een andere mogelijkheid is dat hij ofwel individueel ofwel
samen m et zijn gehele eenheid wegens bijzondere verdiensten onderscheiden is met
het R om einse burgerrecht —een voorrecht dat elke keizer aan soldaten van de hulp
troepen kon verlenen.327
W anneer de negen eigenaarsmerken uit Alphen in ogenschouw w orden genomen,
valt op dat ze allemaal een centuria vermelden —een onderdeel van een infanterieeenheid. D it versterkt de eerder gesignaleerde schaarste aan vondsten die op de aan
wezigheid van ruiters wijzen. In de verspreiding van de in de teksten vermelde
namen valt herhaaldelijk een sterke vertegenwoordiging langs de D onau op. D it
hoeft niet per se te betekenen dat er in Albaniana troepen hebben gelegen die in dat
gebied waren gelicht; ze kunnen er ook een tijd lang gelegerd zijn geweest en daar
m et lokale recruten zijn aangevuld.
7 .3 .4

Verspreiding van de metaalvondsten

Bij de bespreking van de oeverwerken is al kort ingegaan op enkele opvallende
eigenaardigheden in de verdeling van de metaalvondsten over de Rijnoever en het
castellumterrein.328 W aar bij het aardewerk en de m unten 30% o f m inder afkomstig
is uit de oeverzone, is dat bij het metaal bijna 50%. Opm erkelijk is dat de verdeling
van het lood m et 34% uit de oeverzone dicht bij de waarden van het aardewerk en
de m unten komt.
H et is verleidelijk het afwijkende verspreidingspatroon van het brons en ijzer toe
te schrijven aan het opzettelijk in de rivier gooien van wapens en uitrustingsstukken
na het afsluiten van de diensttijd, een gebruik dat door talrijke vondsten van vaak
opzettelijk onklaar gemaakte militaria in rivieren elders w ordt geïllustreerd. Een
vluchtige analyse van de verdeling van de afzonderlijke categorieën brons en ijzer
over castellum en oever laat echter geen in het oog springende overheersing van
wapens en uitrustingsstukken in de oeverzone zien. D at ook in Alphen rituele depo
sities in de R ijn voorkwamen, bhjkt uit de vondst van enkele verbogen wapens.
O ok de omstandigheid dat alle stukken metaal m et eigenaarsinscripties uit de oever
zone komen, wijst in deze richting.
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Tabel 3 0 Hoofdgroepen van de stempels op baksteen uit 2 0 0 1 -2 0 0 2 , vergeleken met oudere
vondsten.
2001-2002
Cohois VI Breucorum
onbekende (hulp)troepen
Tegularia Transrhenana
Legio X Gemina
Legio I Minervia
Legio XXX Ulpia Victrix
Legio ?
Vexillarii Exercitus Germanici Inferioris
Exercitus Germanicus Inferior
Didius Iulianus Consularis
kruis
overig
onleesbaar
stempel onzeker
totaal

1998

vóór 1998

totaal

1

8

1
2
9
3
2

3
1
8
5

~J

10
77
2

9
3
6
3
22
12
3
17
163
6
3
3
14
1

2
3
5
4
1
21
2

65
2

3
4
4
1

10

43

102

121

266

7. 4 Stenen bouumateriaal
De opgravingscampagne van 2001-2002 heeft naar schatting 12 m 3 stenen bouw 
materiaal opgeleverd. Nagenoeg alles is afkomstig uit secundaire context, voor een
belangrijk deel uit de oeverzone van de Rijn. Om dat er relatief weinig m eer in ver
band is te brengen m et de structuren waar het oorspronkelijk deel van heeft uitge
maakt, en er van de m uren en gebouwen in kwestie ook nauwelijks iets over was, is
er weinig aandacht besteed aan dit materiaal. H ier w ordt slechts een overzicht gebo
den van de stempels die op het baksteen zijn aangetroffen en een beschrijving van
twee inscripties op natuursteen.
7 .4 .1 Stempels op baksteen (J.-F. Gentenaar)
De voor militaire bouwactiviteiten benodigde bakstenen werden door het leger zelf
geproduceerd. Een deel van de gefabriceerde pannen en tegels w erd gestempeld om
duidehjk te maken voor welke eenheid de stenen bestemd waren. H et aanbrengen
van soortgelijke ‘eigendomsmerken’ op militair materiaal kom t al voor sinds 15
v.Chr., zoals blijkt uit een geschutspunt waarop een m erk voorkom t van de Legio
x i x .329 De oudst bekende stempels op baksteen kom en voor vanaf ca. 45-60 na
C hr.330
De steenproductie kon lokaal plaatsvinden, w at vooral voorkwam bij hulptroepen,
maar kon ook centraal geregeld zijn. Voorbeelden van centrale productie zijn de
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Tegularia Transrhenana, die vermoedelijk in de buurt van Xanten o f Neuss aan de
overzijde van de R ijn was gelegen, en de pannenbakkerij van de Exercitus Germanicus Inferior bij D e H oldeum , ten zuidoosten van Nijmegen.
In Alphen aan den R ijn zijn in 2001-2002 43 stempels gevonden. Bij het onderzoek
van 1998 waren er al 102 aangetroffen331 en daarvóór nog eens 121.332 Van de in
totaal 266 stempels zijn er 41 afkomstig van legioenen, 180 van Exercitus Germanicus Inferior en detachementen daarvan, en 30 overige waarvan er 15 niet leesbaar
zijn. In tabel 30 zijn ze zo veel mogelijk chronologisch geordend.
Cohors V I Breucorum

Er zijn negen stempels van de Cohors vi Breucorum bekend uit Alphen (afb. 93, 1).
De naam van deze infanterie-eenheid is afgeleid van de stam waaruit de soldaten
oorspronkelijk werden gelicht, de Breuci. Deze Illyrische stam was gevestigd in het
zuidwestelijke deel van Pannonia Inferior. Op grond van baksteenstempels is aan te
tonen dat één o f meerdere cohortes Breucorum in de Flavisch-Trajaanse periode in

AJb. 9 3 Enkele stempels op baksteen van (mogelijke) hulptroepen. Schaal 1:2.
1: uit verscheidene fragmenten gereconstrueerd baksteenstempel van de Cohors V I Breucorum.
2-3: niet geïdentificeerde stempels. 4-6: stempels van de Tegularia Transrhenana.
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Germania Inferior gelegerd waren. Een in 1977 in Alphen gevonden stempel toon
de voor het eerst een leesbaar volgnummer, waardoor m et zekerheid te zeggen is dat
de Cohors VI Breucorum bouwactiviteiten in het castellum van Alphen heeft ver
richt.333 H et is onbekend hoe lang deze eenheid in Alphen gelegerd is geweest. Uit
twee militaire diploma’s blijkt dat de cohors in elk geval in 98 en 127 zijn standplaats
had in Germania Inferior.334
Onbekende (hulp)troepen

Twee stempels bevatten weliswaar enkele leesbare letters, maar zijn nog niet te inter
preteren (afb. 93, 2-3). H et tweeregehge exemplaar is hoogstwaarschijnlijk afkomstig
van een eenheid van de hulptroepen. H et gebruik van tweeregehge stempels kom t
veel voor bij hulptroepen en de Tegularia Transrhenana, terwijl de legioenstempels
over het algemeen éénregelig zijn.335 Van cohortenstempels w ordt aangenom en dat
ze overwegend uit de periode 70-120 na Chr. dateren.336
Legio I Minervia

De Legio t Minervia is in Alphen vertegenwoordigd m et 22 stempels. D it legioen is
onder Domitianus opgericht, waarschijnlijk in samenhang m et de Chattische oorlog
wat een rekruteringsdatum van vóór 82 na Chr. oplevert. In 82 na Chr. w erd het
legioen gelegerd in Bonn, waar het tot 101/102 na Chr. het vaste garnizoen vorm 
de. Van 101/2 tot 105/6 na Chr. heeft het legioen in verband m et de Dacische oor
logen wisselende standplaatsen in Moesia Inferior en Dacia gehad. In 105/6 na Chr.
keerde de eenheid weer terug naar Bonn, waar zij tot 161/2 na Chr. verbleef. In de
jaren 161-165 na Chr. nam het legioen deel aan de veldtochten tegen de Parthen
onder Lucius Verus, waarna ze w eer terugkeerde naar de Rijn. Een inscriptie uit 295
na Chr. toont aan dat het legioen op dat m om ent weer in Bonn is gelegerd. D e ver
dere geschiedenis van het legioen is onzeker.
De Alphense stempels van dit legioen dateren uit de tweede helft van de tweede en
de derde eeuw. Gezien de parallellen m et stempels die op De H oldeum zijn aange
troffen, zijn de stenen daar gemaakt, en niet uit Bonn aangevoerd.
Legio X G etnim

De Legio X Gemina is m et drie stempels in Alphen vertegenwoordigd. D it legioen
dat waarschijnlijk al onder Caesar is opgericht, vormde tot aan de tijd van N ero
samen met de Legio v i Victrix de bezetting van de provincie Hispania C itenor. In
62 na Chr. verving het legioen de Legio x v Apollinaris in C am untum (Bad
Deutsch-Altenburg). O nder Galba werd het legioen eerst naar Italië verplaatst en
kreeg het vervolgens Germania Inferior als thuisbasis.
De Legio X Gemina was van kort na 70 tot ca. 104 na Chr. gelegerd in Nijmegen,
Keizer Trajanus verplaatste het legioen in verband met de eerste Dacische oorlog
naar het Donau gebied, waar zij tot 118 na Chr. de bezetting vormde van Aquincum
(Boedapest-Obuda). H et legioen w erd door Hadrianus in 118 na Chr. verplaatst naar
Vindobona (Wenen). O nder Diocletianus werd Pannonia Superior onderverdeeld in
Pannonia Prima en Savia. Vele stempels m et de tekst dux Pannoniae primae et Norici
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ripensis in combinatie m et de naam van het Tiende Legioen vorm en een indicatie

voor een grote bouwcampagne aan de Donaulimes gedurende de vierde eeuw.
Bronnen voor de geschiedenis van het legioen in de vijfde eeuw zijn vrijwel afwezig.
De stempels van het Tiende Legioen uit Alphen m oeten tijdens het verblijf van dit
legioen in N ijm egen zijn aangevoerd, dus in de periode van ca. 71-104 na Chr.
Legio X X X Ulpia Victrix

Een twaalftal stempels uit Alphen is afkomstig van de Legio x x x Ulpia Victrix. Cassius Dio vermeldt dat de Legio x x x onder Trajanus is opgericht. N a de eerste Dacische oorlog w erd de Legio x x x gestationeerd in het nieuw opgerichte kamp van
Brigetio (Szöny) in Pannonia Superior, waarna het rond 120 na Chr. naar Vetera II
(Xanten) w erd verplaatst. M unten uit de tijd van Carausius (287-293 na Chr.) tonen
aan dat het legioen toen nog bestond.337 D e standplaats is echter onzeker. De vond
sten uit Vetera II duiden op een bezetting tot aan het m idden van de derde eeuw.
W ellicht m oeten we de eenheid daarna binnen de m uren van de Colonia zoeken,
maar eveneens is het mogelijk dat het legioen na de Frankische inval van 355 na Chr.
ophield te bestaan.
De Alphense stempels van het Dertigste Legioen zullen net als die van het Eerste
Legioen in de tweede helft van de tweede eeuw o f de derde eeuw zijn gemaakt.
Tegularia Transrhenana

Zeven gestempelde stenen zijn afkomstig uit de Tegularia Transrhenana (afb. 93,
4-6). Eén hiervan is niet geheel met zekerheid aan deze pannenbakkerij toe te schrij
ven. De Tegularia Transrhenana is alleen bekend van gestempelde bakstenen. Trans
rhenana duidt erop dat deze bakkerij aan de overzijde van de R ijn gelegen was, wel
licht ter hoogte van Xanten o f Neuss.338 De pannenbakkerij produceerde vooral in
de Flavische tijd. Stempels m et de tekst T E G V L A (r ia ) t r a n s r h e n a n a zijn te dateren
vanaf 70 na Chr. Stempels m et de tekst T R A ( n s r h e n a n a e ?) zouden er echter op kun
nen duiden dat de pannenbakkerij al in de tijd van N ero in bedrijf was.339 Stempels
van de Tegularia Transrhenana maken regelmatig melding van gedetacheerde
militairen van diverse legioenen en hulptroepen.340 W ellicht is het tweeregelige
stempel [. . , ] l e g [. . . ] / [ . . ,] a n s [. . , ] f o f e uit Alphen een dergelijk exemplaar. H et ver
spreidingsgebied van stempels uit deze tegularia is groot. In het zuiden w ordt het ge
bied begrensd door Aken en Keulen en in het westen door de vindplaats AlphenLemkes.341
Vexillarii Exercitus Germanici Inferioris / Exercitus Germanicus Inferior

Van de 266 baksteenstempels uit Alphen zijn er 180 afkomstig van de Exercitus Ger
manicus Inferior. D it is de verzamelnaam voor alle in de provincie Germania Inferi
or gestationeerde militaire eenheden. D e pannenbakkerij en die de naam van deze
overkoepelende organisatie gebruikten, leverden aan verschillende eenheden en
betrokken daaruit ook hun personeel. Deze gedetacheerde soldaten werden aange
duid m et de naam vexillarii.342 De centrale steenbakkerij van de Exercitus Germani
cus Inferior was vanaf het m idden van de tweede eeuw in bedrijf, waarbij de stem-
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pels van het type v e x e x g e r i n f vroeger zijn dan stempels m et de tekst e x g e h i n f .
De grootschalig georganiseerde productie van de Exercitus Germanicus Inferior kan
de reden zijn dat de kleinschalige lokale productie van diverse hulptroepen ver
dween.343 Holwerda merkte al op dat bij stempels van de Exercitus Germanicus
Inferior naast reliëfletters zoals deze van alle legerafdelingen bekend zijn, ook ver
zonken letters voorkom en.344
Didius Iulianus consularis
Z e s stempels uit Alphen vermelden de naam Didius Iulianus. Didius Iulianus was in

ca. 180-185 na Chr. gouverneur van de provincie Getmania Inferior; in 193 na Chr.
was hij zelfs korte tijd keizer. Evenals bij de stempels van de Exercitus Germanicus
Inferior kom en bij de consulaire stempels verzonken letters voor.345
C ontext van de stempels

De 43 stempels die in 2001-2002 zijn gevonden, waren ongeveer gelijk verdeeld
over het castelluinterrein en de oeverzone: 25 tegen 18 stuks. Tien stempels waren
afkomstig van het binnenterrein van het castellum, de overige vijftien kwamen te
voorschijn uit de opgravingsputten ter plaatse van de verdedigingswerken aan de
zuidzijde.
D e meeste baksteenstempels zijn te voorschijn gekomen uit uitbraaksporen van het
castellum van periode 3, vooral de zuidpoort en de aangrenzende muur; en van de
bijbehorende gracht 4c. Hieronder bevinden zich vooral stukken van de Exercitus
Germanicus Inferior, de Legio i Minervia en de Legio x x x . Dezelfde legeronder
delen zijn vertegenwoordigd in de lagen in de oeverzone die samenhangen m et het
gebruik en de sloop van het castellum van periode 3.
De oudste stempels kom en overwegend van het binnenterrein van hec castellum.
Tw ee van de tweeregelige stempels zijn aangetroffen ter hoogte van de barakken D F, zij het in een pakket dat dateert van de afbraak van het stenen castellum. Een van
de twee stempels van de Tegularia Transrhenana is van hetzelfde pakket afkomstig,
maar dan boven de fabrica. H et derde tweeregelige stempel stamt uit de lagen in de
oeverzone uit de tijd van het stenen castellum, het tweede Transrhenana-stempel uit
de daarop gelegen vroegmiddeleeuwse laag.
7 .4 .2

Inscripties op natuursteen

Tijdens het in 1998 uitgevoerde proefonderzoek is bij de zuidpoort van het castellum een groot fragment van een bouwinscriptie te voorschijn gekomen. In 20012002 werden enkele kleinere brokstukken van deze zelfde steen blootgelegd, die een
precisering van de lezing en datering mogelijk maken. Daarnaast w erd in de oever
zone van de R ijn een fragment van een tweede m onumentale inscriptie op steen
ontdekt.
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Een bouwinscriptie uit de tijd van Septimius Severus (P.F.J. Franzen)

Een van de belangrijkste vondsten van de opgravingen van 1998 en 2001-2002 is
ongetwijfeld een bouwinscriptie die van de porta principalis dextra stamt. Het groot
ste fragment is al in 1998 gevonden en in 2001 konden nog meer, deels aanpassende
delen geborgen worden. Daarbij kwam en nog meer grote stenen van de poort te
voorschijn, waaronder een deel van de vatting van de inscriptie. Alles bijeen geno
men zijn er nu negen delen van de inscriptie, waarvan er vijf een duidelijke samen
hang vertonen (afb. 94).346 D e inscriptie is verdeeld over twee platen, die ongeveer
even hoog waren, ca. 59 cm; de breedte kon niet w orden vastgesteld. De boven- en
onderrand zijn deels nog voorhanden. De linkerplaat is 10 cm dik, de rechter onge
veer 11 cm. Ze zijn gemaakt van Lotharinger kalksteen. W ellicht is de dunste van de
twee platen een hergebruikte plaat van een oudere inscriptie.
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H et in de vierde regel vermelde PORTA toont aan dat het om een bouwinscriptie
gaat. Op grond daarvan kan m en in de eerste regel de naam van de keizer verwach
ten. Dat het daarbij om (Imperator Caesar L. Septimius Severus P)ivs PE(rtinax
Augustus) gaat, was al in 1998 duidelijk.347 De bijnamen ARAB(icus) en A(diabenicus)
kunnen nu aan de eerste regel w orden toegevoegd. Verdere delen van de titulatuur,
zoals Particus, Parthicus Maximus en Pontifex Maximus, zijn zeker te verwachten,
maar kunnen met de voorhanden fragmenten niet worden aangetoond. Duidelijk is
slechts dat de titulatuur in de tweede regel doorloopt.
H et e t IM P in de tweede regel maakt duidelijk dat de wijding niet alleen de keizer
gold, maar ook een mederegent, waarbij het alleen maar om zijn zoon Marcus A ure
lius Antoninus kan gaan, die vanaf 198 als mederegent optrad. De voorafgaande let
ters kunnen dan alleen maar tot de verdere titels en namen van de vader behoren.
Daarmee is de tweede regel wellicht te lezen als [ t r i b p o t x v i (tot x ix ) c o s
i i ] i p(ater) p(atriae) p r [ o c ] o s e t i m [ p c a e s ] , die dan tot in de derde regel w ordt
voortgezet m et [ m a v r e l a n t o n i n v s a v g t r i b p o t x i (tot x iv ) c o s ]m
p r [ o c ] o s [ — ].

H et gebruik van de formule p P P R O C O S is tot dusver slechts van mijlpalen en
inscripties uit de stad R om e bekend, niet van bouwinscripties uit Germania Inferior.
In inscripties uit W est-N ederland w ordt meestal alleen het tribunaat vermeld.348
Van belang is dat het hier gaat om het derde consulaat van Marcus Aurelius A nto
ninus, dat in het jaar 208 valt. Daarmee is de inscriptie vanaf 208 te dateren, maar
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A fb. 9 4 V ijf delen van de (her)bouwinscriptie van de porta prindpalis dextra in hun onder
linge samenhang. Schaal 1:10.

zeker voor 4 februari 211, de sterfdag van zijn vader. O f de jongste zoon, Geta, ook
in de inscriptie w erd vermeld, kan m et de beschikbare fragmenten niet w orden uit
gemaakt, maar het is wel aannemelijk.
Van regel 4 resteert p o r t a en op fragment b de letters t a o f i a , wat mogelijk als
[v e t v s t ] a t [ e c o l l a p s v m ] te lezen is. W ellicht waren de muur, o f een deel daar
van, en de poort ingestort, w a t tot de formulering [m v r v m c v m ] p o r t a z o u kun
nen leiden. O m dat de bouwgeschiedenis van de poort duidelijk maakt dat deze geen
vooruitspringende torens had, kan het alleen maar om een reparatie zijn gegaan, niet
om nieuw bouw a s o l o , maar eerder A f v n d a m e n t i s . De inscriptie laat genoeg
ruimte voor deze woorden, zoals de uitvoerige titulatuur van Septimius Severus in
de eerste twee regels duidelijk maakt.
Regel 5 laat [ c v r a ] n t e en [— ] d (?) i o [— ] lezen, op de plaats waar de naarn van
de gouverneur te verwachten is. H et gaat daarbij ongetwijfeld om Q. Venidius
Rufus Marius Maximus L. Calvinianus, die blijkens een inscriptie uit het nabijgele
gen castellum van Leiden-Room burg rond deze tijd gouverneur van Germania Inferior was.349 O m dat Venidius Rufus deze functie in 205 na Chr. bekleedde en voor
211 twee gouverneurs bekend zijn, is het mogelijk dat de bouwwerkzaamheden in
Alphen en R oom burg tot de eerste maatregelen van de nieuwe gouverneur behoor
den. Een gouverneurschap van drie o f vier jaren is aannemelijk. Bij de uit 211
bekende namen, L. Lucceius Martinus en Ignotus, zou het om de oude en de nieu
we gouverneur kunnen gaan, waarmee de ambtstermijn van Venidius Rufus in 205208 zou vallen. Daarmee zou de inscriptie precies in het jaar 208 gedateerd zijn.350
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Ajb. 9 5 Klein fragm ent van een uAj-altaar voor de zonnegod. Schaal 1:5.

O f een zo scherpe datering mogelijk is, blijft onzeker, zodat m en beter een datering
tussen 208 en 211 kan aanhouden.
Een wij-altaar voor de zonnegod

In het noordelijke deel van de oeverzone is in een post-Rom einse laag boven de
Rom einse en vroegmiddeleeuwse opvulling van de R ijn een klein stuk kalksteen
gevonden m et resten van tw ee regels tekst (afb. 95):
[—

i ] n v i c t [o

— ]

[— ]C A T V [— ]

Van de steen resteert slechts een m in o f m eer driehoekige brok, m et een breedte van
29 cm, een hoogte van 24 cm en een dikte van 16 cm. Van boven is de steen enigs
zins afgerond; wellicht was dit ook oorspronkelijk de bovenkant. D e overige zijden
zijn m in o f m eer haaks op het tekstvlak afgebroken. De letters van de bovenste regel
zijn 4,5 cm hoog, die van de onderste lijken slechts 4 cm hoog geweest te zijn. Dit
suggereert dat de bovenste regel oorspronkelijk de beginregel van de inscriptie was
en sluit aan bij de veronderstelling dat de afronding van de bovenzijde de oorspron
kelijke toestand was.
Hoew el er nauwelijks tekst over is, volstaan de weinige resterende letters om vast
te stellen dat het een fragment van een wij-altaar betreft. D oor het opstellen van een
dergelijke steen gaf de schenker uiting aan zijn dankbaarheid voor de verlening van
een gunst door een o f m eer goden o f godinnen.
De interpretatie van het fragment als restant van een wij-altaar berust op het w oord
[i ] n v i c t [ o ], ‘onoverw onnen’ o f ‘onoverwinnelijk’. D it kom t in inscripties op steen
slechts in twee combinaties voor: als deel van de keizertitulatuur vanaf het einde van
de tweede eeuw na Chr. en als deel van de naam van een godheid, gewoonlijk de
zonnegod Sol o f de daar nauw mee verbonden Mythras.351
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D e verering van de zon kwam zeker al in de eerste eeuw na Chr, vanuit het Oos
ten naar R om e en kreeg vooral aanhang binnen het leger. In het kielzog van de sol
daten vond zij geleidelijk haar weg naar de grensprovincies. Sol was het Romeinse
equivalent van de Syrische zonnegod Baal en w erd vaak vereenzelvigd met de van
oorsprong Perzische god Mythras. De cultus van de zonnegod bloeide op m et de
komst van de soldatenkeizers vanaf het einde van de tweede eeuw; zij voegden diens
bijnaam Invictus vaak toe aan hun erenamen. H et bewind van Elagabalus (218-222
na Chr.), die voordat hij tot keizer werd uitgeroepen hogepriester was van Baal in
het Syrische Emesa, betekende een sterke impuls voor de cultus.
Als onderdeel van de keizertitulatuur kom t Invictus bijna alleen op stenen mijlpa
len voor.352 H et fragment uit Alphen heeft een geheel vlakke buitenzijde, zodat het
niet van een dergelijk cilindrisch m onum ent afkomstig kan zijn. H et m oet dus wel
om een stuk van een wij-altaar gaan, opgesteld voor Sol Invictus o f Sol Invictus
Mythras. Dat deze zomiegod al tamelijk vroeg in onze streken w erd vereerd, blijkt
uit een wij-altaar voor onder andere Jupiter Optimus Maximus en Sol Invictus dat in
ca. 174 na Chr. in Vechten is geschonken door de toenmalige gouverneur van de
provincie Germania Inferior, 353 en uit een wij-altaar voor Sol Elagabal en Minerva
dat tot heil van keizer Antoninus Pius (138-160) in W oerden is opgesteld door een
officier van de Cohors m Breucorum .354
Opvallend is dat de bijnaam Invictus op de Alphense steen voluit is geschreven.
Doorgaans is deze sterk afgekort, in vaste formules als D(eo) I(nvicto) M(ythrae). Dat
deze bij militairen zo geliefde godheid ook in het castellum Albaniana werd vereerd,
behoeft geen verbazing te wekken.
In de tweede regel van de tekst mag m en zoals zo vaak de naam van de dedicant
vermoeden. D e resterende letters luiden c a i v o f c a t v en kunnen een deel zijn van
een cognom en o f bijnaam in de nominativus. W ellicht mag m en de naam aanvullen
tot Pacatus, een cognomen dat veel voorkom t in de Germaanse provincies; er zijn
maar weinig andere namen die op -caius, -catus, -gaius o f -gatus eindigen.
7.5 Glas
Eén van de kleinere vondstgroepen in Alphen w ordt gevormd door het glas: er zijn
in totaal 180 vondstnummers m et dit materiaal geregistreerd. Een derde deel hiervan
bevatte ook materiaal uit de post-Rom einse tijd. H et glas is globaal geïnventariseerd;
enkele stukken zijn nader gedetermineerd. H et post-Rom einse materiaal is bijna
geheel buiten beschouwing gebleven.
7.5 .1
Overzicht van het Romeinse glas
Van de 180 vondstnummers waarin glas is aangetroffen, zijn er 48 nader gedetermi
neerd. H ierin zijn alles bijeen genomen 47 voorw erpen en vier stuks vensterglas her
kend (tabel 31). D e overige glasscherven bestaan uit wandfragmenten van onbeken
de vorm uit de Rom einse periode, en materiaal uit de post-Rom einse tijd.
H et merendeel van het materiaal heeft een blauwgroene kleur, die veroorzaakt is
door de aanwezigheid van ijzeroxide, en ook wel de natuurlijke kleur w ordt
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Tabel 31 Categorieën en typen van glas, met verdeling over het castellumterrein en de oever
zone. M A T. m inim um aantal individuen, gereconstrueerd op basis van allefragmenten.
categorie

kleur

type

vaatwerk

groen
gemarmerd

servies
Isings 3
servies
Isings 3
Isings 50
Isings 50/51
Isings 52
fles of kruik
unguentarium
servies
servies
onbekend
meloenkraal
slak
speelsteen
druppel
vensterglas
speelsteen

natuurlijk

sieraad
overig

zwart
gelaagd
blauw .
groen
natuurlijk
zwart

totaal

MAI

MA1%

castellum
MAI

1
2
1
13
2
4
1
10
1
2
1
1
2

2,0
3,9
2,0
25,5
3,9
7,8
2,0
19,6
2,0
3,9

1
2

1
1
1
4
3
51

2,0
2,0
3,9
2,0

oever
MAI

1
7
1
1
3
1
2
1
1
2

6
1
4
7

1

7,8
5,9

1
1
1
2

3
1

100,0

27

24

2,0
2,0

genoemd.355 Daarnaast kom en de kleuren blauw, groen en zwart incidenteel voor.
Polychroom glas kom t voor in twee technieken: gemarmerd en gelaagd.
E r is voornamelijk vaatwerk aangetroffen. H et type Isings 3, de ribkom, is het best
vertegenwoordigd. Deze kom m en werden in een mal gemaakt en daarna gepolijst.
Ze kom en al in de Augusteïsche periode voor en zijn typisch voor de eerste eeuw.
D e vroegste exemplaren zijn uit polychroom glas gemaakt, later kreeg m onochroom
glas de overhand.356 In Alphen zijn vijftien ribkom men tevoorschijn gekomen. D er
tien zijn uitgevoerd in natuurlijk, blauwgroen, glas. Tw ee exemplaren zijn gemar
merd; de ene kom bestaat uit verschillende tinten groen, gemengd m et opaak wit
glas, de andere is in verschillende tinten paars uitgevoerd, m et bijmenging van wit
ondoorschijnend glas (afb. 96).
H et overige vaatwerk bestaat vooral uit fragmenten van flessen m et korte hals
Isings 50 en 51, en flessen m et lange hals Isings 52 en 55 —vorm en die vanaf de
Claudische tijd al voorkom en. De Alphense exemplaren zijn alle van een blauw
groene kleur. Eén bodem van een vierkante fles Isings 50 draagt een fabrieksmerk
van twee concentrische cirkels in het midden, en een cirkel in iedere hoek. Eén hals

A fb. 9 6 Gemarmerde ribkom Isings 3, aangetroffen in de omgeving van barak D . Schaal 2:3.

van blauwgroen glas heeft waarschijnlijk tot een unguentarium o f zalfflesje behoord.
Een onbekende vorm is uit gelaagd glas gemaakt. De buitenkant bestaat uit blauw,
doorschijnend glas, de binnenkant is opaak wit.
Sieraden zijn vertegenwoordigd door twee fragmenten van meloenkralen. Beide
zijn van turquoise, ondoorschijnend glas gemaakt. Ze zijn even groot, ca. 2 cm in
doorsnede, en hebben waarschijnlijk tot één kralenstreng behoord.
O nder het overige glas bevinden zich vier speelsteentjes, waarvan er drie uit opaak
zwart glas zijn gevormd, en één uit opaak groen glas. Ze zijn ongeveer 1,5 cm in
doorsnee en 0,5 cm hoog.
Tw ee vondstnummers ten slotte bevatten materiaal dat misschien in verband kan
w orden gebracht m et de vervaardiging van glas, te w eten een glasslak en een glasdruppel.
7 .5 .2 Verspreiding

Van de 180 vondstnummers m et glas stammen er 130 van het castellumterrein en 50
uit de oeverzone. H et nader gedetermineerde materiaal is min o f m eer gelijk ver
deeld over beide complexen.
Alle glasfragmenten uit de oeverzone zijn aangetroffen in een laag m et niet alleen
Rom eins, maar ook vroegmiddeleeuws materiaal. H et is derhalve mogelijk dat de
vier stukken vensterglas en de glasslak uit deze laag pas van na de Rom einse periode
dateren.
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Van de stukken van het castellumterrein is een derde in de rechter praetentura aan
getroffen. Eveneens een derde kom t uit de rechter retentura, de overige zijn gelijke
lijk verdeeld over de grachten, de zuidpoort en de plaats waar de principia zich m oet
hebben bevonden.
Enkele stukken glas konden aan een structuur worden toegeschreven. In barak E is
een speelsteentje uit groen glas aangetroffen, en uit de open ruim te tussen barak D
en E is een gemarmerde ribkom Isings 3 te voorschijn gekomen. Tw ee wandfragmenten van mogelijk een fles Isings 50 zijn aangetroffen in waterput 3.
In de rechter retentura is tussen gebouw H en de via principahs een knop van een
stam van een beker op voet in olijfgroen glas aangetroffen.
7.6 Hout (P. van Rijn)

Het houconderzoek tijdens de opgraving van 2001-2002 richtte zich in de eerste
plaats op het houtgebruik en houtbevoorrading gedurende de periode van de
Romeinse militaire aanwezigheid. Gedetailleerde datering van de opeenvolgende
fasen van structuren was een tweede, zeer belangrijk doel van het onderzoek en ten
derde waren de vondsten van zoveel constructiehout reden om aandacht te schenken
aan de door de R om einen toegepaste bouw m ethoden en verbindingstechnieken.
Voor het houtonderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd:
- Welke houtsoorten zijn gebruikt?
- Heeft er selectie van specifieke houtsoorten plaatsgevonden die in relatie staat tot
de functie van het object o f de structuur waar het hout is aangetroffen?
- Is er sprake van een verschuiving in het gebruik van houtsoorten?
- Waar kwam het hout vandaan? Was het afkomstig van lokale standplaatsen in de
buurt van het fort o f is hout van verder weg aangevoerd?
- Is het mogelijk aan de hand van het bouw hout een reconstmctie te m aken van de
barakken, andere gebouwen, beschoeiingen en kades?
- Wat zijn de mogelijkheden voor absolute e n /o f relatieve dateringen m et behulp
van dendrochronologisch onderzoek?
Behalve Romeinse sporen zijn ook post-Rom einse waterputten en enkele subrecente palen aangetroffen. H et materiaal hieruit is wel verzameld en gedocumenteerd,
maar zal hier niet aan de orde komen.
7.6.1 Methoden

Het houtonderzoek is voornamelijk uitgevoerd op de opgraving zelf. Daarvoor is de
houtspecialist regelmatig voor de duur van de opgraving enkele dagen per week op
de opgraving aanwezig geweest.
De beschrijving van de houtvondsten heeft plaatsgevonden volgens de standaard
methode van B i A X Consult, waarbij gekeken is naar afmetingen van de objecten,
wijze van bewerken, de aanwezigheid van bewerkings- en slijtagesporen, de aanwe
zigheid van constructie-elementen, oriëntatie in de stam, en bij palen naai- de lengte
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en vorm van de punten. Bij een slechte tot matige staat van conservering is het
meestal niet mogelijk de oorspronkelijke afmetingen te bepalen en zijn bewerkingssporen niet m eer zichtbaar.
Eik ( Quercus), es (Fraxinus excelsior) en iep (Ulmus ) kunnen meestal direct in het
veld herkend worden. Bij twijfels over de determinatie m et het blote oog zijn klei
ne stukjes als m onster genomen voor microscopische determinatie op het laboratori
um van b i a x , evenals van al het overige hout. Als determinatiesleutel is Schweingruber 1982 gebruikt. H et is bij een aantal taxa niet mogelijk m et de gebruikelijke
determinatiemethode uit te maken m et welk van de (onder)soorten m en te maken
heeft. Zo is het houtanatomisch niet mogelijk onderscheid te maken tussen de ver
schillende taxa van elzen (Alnus glutinosa/A . incana), eiken (Quercus robur/Q . petraea),
wilgen (Salix ), kornoelje (Com us ) en dennen (Pinus ). Aangezien de verschillende
taxa echter in veel gevallen gebonden zijn aan verschillende bodems en standplaat
sen, kan daaruit opgemaakt worden om welke taxon het in dit gebied gaat.
V oor het dendrochronologische onderzoek ten behoeve van absoluut daterend
onderzoek zijn, naast drie duigen van zilverspar (Abies albd), alle stukken constructiehout van eik, es en iep bemonsterd die maar enigszins voldeden aan de hiervoor
gestelde criteria. Bij de bepaling van de geschiktheid voor dendrochronologisch
onderzoek gaat m en standaard uit van een m inim um aantal van 60 jaarringen en de
aanwezigheid van de laatste groeiringen (spinthout). In dit geval is echter gekozen
voor een zo groot mogelijk aantal monsters en zijn ook monsters met slechts 40 rin
gen in het onderzoek betrokken, evenals monsters zonder spinthout. De reden hier
voor is dat het hout naar alle waarschijnlijkheid afkomstig was van lokaal gegroeide
bom en, waarvan de individuele jaarringpatronen vaak niet overeenkomen met
bestaande referentie-chronologieën. H et kan dan nodig zijn vele afzonderlijke
m etingen m et elkaar te middelen en zo lokale middelcurven te vormen, die wel
weer gedateerd kunnen w orden m et de bestaande kalenders.
Bij het nem en van de monsters werden de ca. 6 cm dikke plakken vóór het zagen
omwikkeld m et brede tape ter bescherming van het eventuele spinthout en wankanten.357 H et dendrochronologische onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands
C entrum v o o r Dendrochronologie, Stichting r i n g , te Amersfoort.
Van vrijwel alle vondsten van bouw hout m et constructie-elementen o f houtverbindingen zijn tekeningen gemaakt, evenals van alle voorwerpen.
7. 6 .2 Overzicht van het bestudeerde hout
In totaal zijn 1435 houtvondsten onderzocht. Een groot deel van de structuren kon
door middel van dendrochronologisch onderzoek exact gedateerd worden, alleen
voor de periode van 175-275 na Chr. waren geen geschikte dendrochronologische
monsters beschikbaar.
De houtassemblage bestond voor het overgrote deel uit constructiehout van de
bebouwing binnen het castellum zoals barakken, de hoofdweg (via principalis), fun
deringen van de hout-aarde-wal en de houten poorten, funderingen van de stenen
m uur en stenen poort, en waterputten, waaronder enkele tonputten. Daarnaast
kwam constructiehout uit beschoeiingen en kades buiten het eigenlijke castellum.
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Verder zijn voorwerpen, vlechtwerk, spaanders en andere resten van bewerking
onderzocht en een aantal fragmenten van natuurlijk gedeponeerd hout dat in de
ondergrond aanwezig was. E r zijn in totaal 13 houtsoorten gevonden: els (A ln u s ), es
(.Fraxinus excelsior), iep ( Ulmus ), eik (Quercus), Spaanse aak (een esdoornsoort) (Acer
campestre), hazelaar ( Corylus avellana), vlier (Sambucus ), kornoelje ( Com us), wilg
(,Salix ), beuk (Fagus sylvatica), en de drie naaldhoutsoorten zilverspar (Abies alba), fijnspar (Picea abies) en grove den (Pinus ).
De m eerderheid (57%) van de houtvondsten is afkomstig van structuren uit perio
de 1 (41-69/70 na Chr.), waaronder veel materiaal uit de barakken. Van de barakken
uit de latere perioden is geen hout bewaard gebleven.
De staat van conservering liep uiteen van slecht tot goed. Drie procent van de
houtvondsten was niet te determ ineren vanwege de slechte staat van conservering.
H et betrof hier voornamelijk het liggende hout van de vloeren van de barakken en
de vermoedelijke fabrica uit de werkputten 28, 29 en 32, op een diepte van ca. 0,40
m -

n a p

7 .6 .3

.

Dendrochronologisch onderzoek

Voor het dendrochronologisch daterend onderzoek zijn 129 monsters ingezonden;
hiervan heeft m en er 90 kunnen dateren, een slagingspercentage over het geheel van
bijna 70%.
Bij een eerste onderzoek door R I N G in 2001, waarbij 21 monsters van eik, es en iep
zijn onderzocht, konden slechts tw ee monsters van eik gedateerd worden. Ondanks
deze slechte resultaten in het begin heeft m en volhard in het laten onderzoeken van
m eer monsters en deze strategie heeft zijn nut bewezen. D oor het aantal monsters
flink uit te breiden, kon ook een aantal van de eerste serie alsnog gedateerd worden.
De laatste tijd zijn er veel metingen gedaan aan eiken, essen en iepen uit het gebied
van de Beneden-R ijndelta in de Rom einse periode, zoals van de opgravingen in het
Leidsche-Rijngebied. D it heeft geleid tot het formeren van nieuwe o f verbeterde
lokale en regionale referentiechronologieën. Zo bestaat er sinds kort een middelcurve van eiken uit Vleuten-De M eem (Romweg) die loopt van 141 v.Chr. tot 124 na
Chr. en een middelcurve van iep eveneens uit Vleuten-De M eem (Ulmus).358 H ier
door zijn de kansen op dateringen van lokaal gegroeid hout aanzienlijk verbeterd.
O ok zijn in de afgelopen 10 tot 15 jaar referentie-chronologieën ontwikkeld voor
eiken uit Nederland, zoals N lR o m R 9 , een regionale kalender van eikenhout gevon
den in Nederland, die loopt van 1027 v.Chr. tot 826 na C hr.359 en N lR om 3, een
kalender van lokale eiken uit archeologische vindplaatsen in W est-Nederland, die
loopt van 140 v.Chr. tot 87 na C hr.360 Verder zijn in het kader van Europees onder
zoek waarin ook r i n g participeerde, nieuwe kalenders ontwikkeld voor Nederland
en Noordwest-Duitsland (EU 1).361 Al deze ontwikkelingen hebben de kans van
slagen bij het daterend onderzoek in Nederland voor de Rom einse tijd enorm
vergroot.
In bijlage 1 is een overzicht opgenom en van de dateringen, geordend per structuur,
m et vermelding van de houtsoort. Van de gedateerde monsters leverden er 32 een
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terminus post quem op, een datering na een bepaald jaar. Vooral bij es en iep is het

ontbreken van een wankant een probleem, aangezien deze soorten vaak geen duide
lijk spinthout laten zien en de veldatum dan ook niet bij benadering bepaald kan
worden, zoals wel mogelijk is bij eik.
Slechts enkele monsters van es en iep gaven een duidelijke onafhankelijke datering
m et bestaande kalenders. D oor voldoende overeenkomst tussen individuele m on
sters konden echter middelcurven geformeerd w orden die wel weer dateerden met
bestaande eikenkalenders. Behalve via de middelcurven konden ook losse indivi
duele monsters door onderlinge overeenkomst gedateerd worden.
H et hout bleek voor het grootste deel slechts ‘intem ’ gedateerd te kunnen worden,
dat wil zeggen door onderlinge overeenkomst tussen individuele monsters o f mid
delcurven daarvan, o f m et pas ontwikkelde lokale chronologieën van Vleuten-De
M eem . D it is een indicatie voor lokale o f regionale herkomst van het hout.
De zeer (te?) vroege datering van 36 na Chr. van een m onster uit de via principalis is vreem d.362 Als deze datering juist is, dan geeft het een heel vroege activiteit in
het gebied aan, maar het kan ook zijn dat het moeilijk was het aantal ontbrekende
ringen tot aan de wankant te bepalen ten gevolge van de zeer smalle laatst gegroeide
ringen.
O ok het daterend onderzoek aan waterput 4, m et duigen van zilverspar (A.bies
alba), leverde problem en op. De belangrijkste reden om deze put te laten dateren was
dat m en aanvankelijk niet wist o f het hier om een Rom einse dan wel M iddeleeuw
se put ging. N och r i n g noch het Duitse laboratorium van de Universiteit van
H ohenheim (M. Friedrich) kon correlaties vinden m et de hun beschikbare Abies
ötëa-kalenders. Friedrich kreeg echter wel een goed resultaat m et een nieuwe
Rom einse eikenchronologie voor Zuid-Duitsland, op 35 v.C hr.363 Goede correla
ties tussen eik- en zilversparkalenders zijn mogelijk, toch beschouwen noch r i n g
noch Friedrichs deze datering als betrouwbaar. De vroege datering van de laatst
gemeten ring in 35 v.Chr. zou echter wel verklaard kunnen w orden door het feit dat
het hier om duigen gaat. T en eerste kunnen duigen zowel uit het binnenste deel van
een stam als uit het buitenste deel gehaald w orden en verder w ordt bij de bewerking
tot duig nog een onbekend aantal jaarringen weggekapt. Kom en de duigen uit het
binnenste deel van de stam, dan is het in combinatie m et het bewerken tot duig, vol
kom en onbekend hoever m en van de veldatum van de boom verwijderd is. Ten
tweede m oet m en rekening houden m et de gebruiksduur van de ton voordat deze
secundair als waterput gebruikt ging worden.
E r m oeten enkele kanttekeningen geplaatst w orden bij het bepalen van het seizoen
waarin het kappen van de boom plaatsvond. H et is in principe mogelijk dit te bepa
len wanneer de laatst gegroeide ring, de zogenaamde wankant, nog onbeschadigd
aanwezig is. H et kapseizoen w ordt bepaald aan de hand van morfologische verschil
len in vorm en grootte van cellen en diktes van celwanden, die in de loop van het
groeiseizoen optreden. H et is echter moeilijk dit vast te leggen in exacte maanden.
In het ene jaar lopen de bom en eerder uit dan in het andere, afhankelijk van de win
ter- en lentetem peraturen en de neerslag in het betreffende jaar en ook individueel
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kunnen er tussen bom en verschillen zijn in de periode van uitlopen, soms vanwege
standplaatsverschillen, soms om genetische redenen. De seizoensbepalingen zijn dus
heel globaal en er m oet voorzichtig omgegaan worden m et dit soort informatie als
m en conclusies wil trekken over activiteiten van het Rom einse leger in bepaalde
jaargetijden.
7 .6 .4 Houtgebruik

D e resultaten van het houtonderzoek zijn allereerst ingedeeld volgens de globale
periodisering die bij de uitw erking van de opgraving is gehanteerd:
periode 1: 41 - 69/70 na Chr.
periode 2: 70 - 160 na Chr.
periode 3: 160 - 270/275 na Chr.
In afb. 97 zijn de verhoudingen van het totaal aan gevonden houtsoorten over de
perioden 1, 2 en 3 weergegeven. H ierin zijn alle determinaties van houtvondsten
voor de betreffende perioden opgenomen. D e geringe hoeveelheden hout uit perio
de 2 en 3 kom en voort uit het feit dat van deze perioden minder bewaard is geble
ven vanwege de vele verstoringen van het terrein in latere tijden en de grondwater
stand. Een aantal sporen kon niet overtuigend ingedeeld worden in één periode en
deze zijn bij deze berekeningen buiten beschouwing gebleven.
U it de afbeelding kom t een verschuiving naar voren in het aantal houtsoorten en
in het aandeel dat de soorten binnen de desbetreffende perioden hebben. In het
spectrum van periode 1 zijn 12 soorten vertegenwoordigd, in de perioden 2 en 3
slechts vijf. Verder is in perioden 2 en 3 de toename van m et name eik opvallend,
evenals de afname van es en iep.
Een probleem bij de interpretatie van de diagrammen is het grote verschil tussen
de absolute aantallen van houtvondsten die er per periode in verwerkt zijn. Boven
dien is het hout voor periode 1, een tijdsduur van ca. 30 jaar, afkomstig van vele ver
schillende soorten structuren. De latere perioden beslaan een veel grotere tijdsruim
te (90 tot 110 jaar) en hebben een veel m inder grote verscheidenheid in structuren.
D e verschillen tussen perioden 1, 2 en 3 in de breedte van het spectrum en in het
aandeel van de verschillende soorten zijn zeker voor een deel hieraan toe te rekenen,
maar dat is niet de enige reden voor de verschuiving. O m m eer inzicht te krijgen in
wat er aan de hand is, m oeten de houtdata m eer gedetailleerd w orden geanalyseerd.
In tabel 32 w ordt een overzicht gegeven wat er aan hout per periode gebruikt is en
daarbinnen wat voor hout er in de afzonderlijke structuren is gebruikt. In tegenstel
ling tot afb. 97 gaat het in tabel 32 alleen om de grotere stukken constructiehout;
vlechtwerk, spaanders en voorw erpen zijn hierin niet opgenomen. O p deze manier
is het houtgebruik beter m et elkaar te vergelijken. D it laatste was m et name m oge
lijk voor periode 1, waar op grond van vele dendrochronologische dateringen een
onderscheid gemaakt kon w orden tussen het allereerste begin van kap- en bouw 
activiteiten en de iets latere fasen binnen periode 1.
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Tabel 3 2 H outgebm ik in de verschillende perioden, ingedeeld naar structuren en houtsoorten,
in rijpercentages. N : absolute aantallen.
els

es

iep

eik esdoorn

vlier

naald

N

hout

periode la
barak D
barak E
barak F
hoektoren

43
45
42
33
48
45
25

zuidpoort
gebouw H (fabrica)
wal/walfündering
via principalis
periode lb -c
kade 2
kade 3
waterput 2
zuidpoort herbouw/herstel

26
30
42
40
21
23
52
33

26
19
12

2

2

2
2

4
2

27
14

17

23
15
22

7
1

2
7

28

17

16
16
30
28

82
62

35
32

41
32

24

24

8
11
70
24

18
25

9

4

1

146
151
46
15
77
56
97
6

24

37
19

11

10
21

periode 2
brug over grachten
kade 4
kade 5

11
53
6

100

periode 3
funderingen stenen
muur en zuidpoort
fundering stenen
muur herbouw
palen ter plaatse
van gracht 3
palen ter plaatse
van gracht 1
waterput 3

18
83

1
11

86

79

2

109

14

6

18

14

50

19

14

4

27

26

7

1

7

Tabel 3 3 H outgebm ik in de barakken D , E en F, in rijpercentages. N : absolute aantallen.
onderdeel

els

es

iep

eik esdoorn

planken
31
staanders/palen
32
liggend hout
47
vlechtwerk/takkenbossen

32

18
15
26

16
1
1

47
24
15

3
5
1
15

vlier

wilg

kor
noelje

1
50

20
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N
38
73
230
20

Periode 1, ca. 40-69/70 na Chr., N = 822
wilg
naaldhout
4%

2%

Periode 2, 70-160 na Chr., N = 84

komoelje/vl ier/hazelaar

1%

esdoorn
4%

Periode 3,160-270/275? na Chr., N = 174

Periode 1b-c, 517-69/70 na Chr., N = 93
esdoorn
3%

'3 8 %

\

eik
51%

iep1%

4%

A jb. 9 1 D e verhouding van het totaal aan gevonden houtsoorten voor de perioden 1, 2 en 3
(boven en linksonder) en voor periode tb-c (rechtsonder).
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H et hout uit de structuren van periode la

U it tabel 32 blijkt een grote overeenkomst tussen het houtgebruik in de verschillen
de structuren van periode la. Els, es en iep kom en steeds naar voren als de meest
gebruikte soorten, m et iep meestal op de derde plaats, Een uitzondering vorm t de
via principalis, waarin els volkom en ontbreekt en het percentage eik hoger ligt dan
iep, en de houten poort, waai- eveneens eik hoger scoort dan iep.
Tabel 33 geeft een overzicht van de houtsoorten die voor de verschillende onder
delen van de barakken zijn gebruikt. Voor het staande hout is m et name veel es
gebruikt, gevolgd door els. H et liggende hout bestond voor bijna de helft uit els. Es
en iep namen ieder ongeveer een kwart voor hun rekening. Veel van het liggende
hout uit de barakken is omschreven als krom, knoestig en m et zijtakken en zowel
het staande als het liggende hout lijkt afkomstig te zijn van stammen m et kleine dia
meters, vanaf 8 tot maximaal 14 cm. Van de planken bestaat zestien procent uit
eikenhout. D it lijkt een vrij hoog aandeel, maar de meeste van deze planken zijn
smal en dun, terwijl de dikste en breedste van elzenhout zijn.
H et houtgebruik in gebouw H, de vermoedeüjke fabrica, blijkt niet af te wijken
van dat in de barakken. H et meeste hout bestond uit (vergaan) elzen-, essen- en
iepenhout van liggers en de vloer, dunne planken en plankjes, en elf palen waarvan
twee van knoestig en krom eikenhout.
Bij de zuidpoort. de porta principalis dextra, is het aandeel van eik hoger dan bij de
andere structuren, m et zeven palen en brede dikke planken. De diameters van de 32
essen, iepen en eiken palen/staanders zijn naar verhouding fors, tussen de 24 en 36
cm, waarbij het eikenhout de geringste gemiddelde diameter had, namelijk 23 cm,
terwijl die voor bijvoorbeeld els op 33 cm lag.
H et hout van kade 1 is vanwege het kleine aantal bemonsterde palen (4) niet opge
nom en in tabel 33. Tw ee palen waren van els, één van iep en één van es, met in ver
houding tot de palen uit de barakken stevige diameters, van 13-19 cm.
H et hout uit structuren van periode lb-c

H et algemene beeld van het hout uit periode lb -c is weergegeven in afb. 97 (rechts
onder), waaruit blijkt dat es, iep en esdoorn gezamenlijk 53% van het totaal vormen
en eik toegenom en is tot 22%. H et aandeel van eik is bij alle structuren opgelopen,
maar es, els en iep blijven een aanzienlijk deel vonnen. H et is opmerkelijk dat bij het
hout uit de kades 2 en 3 de diameters van de elzen- essen- en iepenhouten palen
gemiddeld groter waren (resp. 15, 13 en 13 cm) dan die van de eiken palen (12 cm).
O ok bij de herbouwfase van de zuidpoort lagen de diameters van de stammen van
elzen, essen en iepen, hetzij gebruikt voor planken hetzij voor staanders, soms boven
de 30 cm, terwijl die van eik niet boven de 22 cm uitkwam.
H et hout uit de structuren van periode 2, tot 1 25 na Chr.

In deze periode en bij alle structuren heeft eik steeds het grootste aandeel. Van drie
van de vier structuren zijn de absolute aantallen gering. In kade 4 (53 monsters) zien
we waarschijnlijk een m eer reëel beeld van het houtgebruik.
De palen van een o f m eer opeenvolgende bruggen over de grachten buiten de
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zuidpoort zullen grotendeels tot periode 2 behoren, al kunnen enkele ouder zijn. Bij
deze constructie zien we voor het eerst dat de gemiddelde diameters van de eiken
palen iets hoger ligt dan die van de elzen palen (15 tegen 14 cm). Maar ook bij deze
eiken stammen w ordt enkele malen de term krom en knoestig gebruikt.
Kade 4 bestaat m et 53 palen voor bijna tweederde uit eik, nog maar een kwart van
de palen is van elzenhout en het aandeel van es en iep is duidelijk kleiner dan daar
voor. Behalve de palen zijn 41 fragmenten van rijshout o f takken uit twee pakketten
rijswerk bekeken. De diameters waren niet groter dan 2 cm, soms zelfs maar 0,5 cm.
Er was geen enkel bewerkingsspoor, bijvoorbeeld van snijden te zien. Van de tenen
was 93% van elzenhout, m et daar tussen door een enkel fragment van es en wilg.
Van kade 5, die tijdens het onderzoek naar de scheepsresten door de r o b is aange
sneden, zijn maar zes palen bemonsterd, voor dendrochronologisch onderzoek. H ier
zal een selectie op eik hebben plaatsgevonden die niet veel te m aken heeft m et de
totale houtsamenstelling van de structuur, want op de veldtekening zijn ook enkele
zachthouten palen aangegeven. Verdere gegevens ovér het hout zijn niet bekend.
Periode 3

Van de funderingspalen van de stenen zuidpoort en de bijbehorende stenen m uur is
tweederde van het hout eiken-, en m inder dan een derde elzenhout, m et een enke
le es en iep er nog tussen. D e gemiddelde diameter van zowel de elzenhouten als de
eikenhouten stammen was 12 cm. Een aantal eiken w erd beschreven als krom en
knoestig.
Een palencluster onder de tweede fase van de stenen poort omvatte 12 elzenhou
ten palen m et diameters variërend tussen 10 en 17 cm, en twee van eik m et dia
meters groter dan 17 en 23 cm. Aangezien deze twee palen aan vier kanten waren
gerecht en van alle spint waren ontdaan, zijn ze niet voor dendrochronologisch
onderzoek ingezonden.
7.6 ,5
Verschuivingen in het houtgebruik
D e verschuivingen in het houtgebruik die al te zien zijn in afb. 97, blijken bevestigd
te worden in tabel 33. Daarin is te zien da.t in periode 1 de toepassing van es, iep en
Spaanse aak niet alleen beperkt was tot de lichter geconstrueerde barakken, maar dat
die soorten ook gebruikt w erden in zwaardere constructies. U it het houtgebruik in
bijvoorbeeld de houten zuidpoort en de via principalis uit periode 1, waarin naar
verhouding m eer eik is verw erkt dan bij de andere gelijktijdige structuren, blijkt dat
het aandeel van es, iep en Spaanse aak aanzienlijk was. Als het houtgebruik in soort
gelijke structuren uit de verschillende perioden naast elkaar w ordt gelegd, valt op dat
in periode 2 en 3 het aandeel van es, iep en Spaanse aak is afgenomen. H et eiken
hout, waarvan het gebruik percentueel zo sterk toenam in de tijd, is zeker geen keu
ze geweest vanwege de betere kwaliteit van het hout. De eikenhouten palen w orden
door alle perioden heen vaak omschreven als krom en knoestig en de gemiddelde
diameters van elzen, essen en iepen zijn in de meeste structuren hoger dan die van
eiken. De afname van es, iep en Spaanse aak in periode 2 en 3 zou heel goed een
afname in de beschikbaarheid kunnen betekenen.
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Een van de sporen die niet goed kon w orden ingedeeld in een periode, en dus ook
niet is opgenom en in de diagrammen, is een pakket rijshout boven gracht 2a. H et is
een pakket van evenwijdig gestapelde dunne takken m et diameters van 1 tot 2 cm.
H et rijshout strekt zich uit over een groot gebied rondom de zuidpoort en is ruim 20
m eter lang en zal 2 tot 3 m eter breed geweest zijn. O m dat het pakket aan de zuid
zijde w ordt afgesneden door de funderingspalen van de jongste stenen m uur zou het
tot periode 3 kunnen behoren. De soortensamenstelling van els, Spaanse aak, iep en
hazelaar wijst eerder in de richting van de eerste eeuw, al dreigt hier een cirkelrede
nering. O ok als we de gegevens van het rijshout toevoegen aan periode 2 o f 3,
neemt het aandeel van uit ooibos afkomstig materiaal sterk af en blijven de trends in
het houtgebruik dezelfde.
1 .6 .6 Constructiehout
O m zetting van stam tot constructiehout en bewerking

Voor veel van de palen was de hele stam gebruikt, maar ook in half o f kwarten
gekliefde stammen, waarbij in veel gevallen schors noch bast verwijderd was. De
palen waren aangepunt m et 2 tot 8 vlakken. Er lijkt geen relatie te bestaan tussen de
dikte van de diameter en het aantal vlakken, waarschijnlijk eerder met het beschik
bare gereedschap, bijvoorbeeld de breedte van de bijlen.
Een aantal zware palen, vooral uit de eerste bouwfase van de houten poort, de
hoektoren en de barakken, was niet aangepunt maar had een geheel vlakke onder
kant. Bij de poort en de toren zijn deze palen op sloffen gezet. Andere dikke palen
hadden zeer korte, slechts aan twee zijden bekapte punten. H et is duidelijk dat bei
de m ethoden te m aken hebben met de drassige ondergrond en moesten voorkom en
dat zware palen bij zware belasting te diep in de zachte bodem wegzakten.
Er was een grote variatie in de wijze waarop balken, staanders en liggers waren
gefabriceerd. Vele waren aan vier zijden gerecht tot een vierkante o f rechthoekige
doorsnede m et het hart in het midden, een aantal was op deze manier bewerkt uit
een halve o f kwart stam. Soms bevond het hart zich echter aan het ene uiteinde in
het m idden van de balk, maar aan het andere uiteinde excentrisch in een hoek. Dit
m oeten kromm e stammen zijn geweest die op deze manier tot rechte balken gecon
verteerd zijn (afb. 98). Soms ook waren balken op twee tegenovergestelde zijden
gerecht terwijl de daartussen liggende zijden niet bew erkt waren en zelfs niet van
schors en bast ontdaan waren.
Van een aantal stukken constructiehout zijn foto’s gemaakt van bewerkingssporen.
Enkele bijlsneden konden op gemeten w orden en de totale breedte van de rechte en
vlakke bijlsnede was maximaal 8 cm.
Onderdelen van barakken en andere constructies

Behalve de palen die verder geen constructie-elementen vertonen, zijn er onder het
bouw hout enkele groepen van verbindingsconstructies die informatie geven over de
wijze waarop barakken en andere structuren in elkaar w erden gezet. H ieronder zijn
zestien stukken constructiehout van elzen- en essenhout, die in doorsnee rechthoe-
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A jb. 98 Verloop van het hart van een
kromme stam in een rechte balk. Spinthout
is weergegeven door middel van een puntraster (naar Goodbum 1991, 189).

kig of vierkant zijn, m et op één o f m eer zijden naar binnen toe schuin verlopende
inkepingen (afb. 99). De totale lengte was soms m eer dan drie meter, de breedte en
dikte varieerden tussen 7,5 en 13 cm.364 De inkepingen hadden een lengte van 7,5
tot 11 cm, een breedte van ca. 4 cm en een diepte van ca. 3 tot 4 cm. De inkepin
gen kwam en voor op één o f twee aangrenzende of juist tegenover elkaar gelegen zij
den, o f op drie zijden. Bij veel van deze balken lijken ze systematisch, op m in o f
m eer regelmatige afstand van elkaar aangebracht te zijn, ca. 42 tot 46 cm van begin
inkeping tot begin van volgende inkeping. Naar voorbeeld van een reconstructie
van een barak, waarin dergelijke balken (‘studs’) zijn beschreven als de verticale
delen van de wanden,365 kunnen ook de in Alphen gevonden balken gemaakt zijn
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A fb. 9 9 Constructiehout uit de barakken. Twee delen van een in doorsnee rechthoekig o f vier
kant gekapte balk, met op één o f meer zijden naar binnen toe schuin verlopende inkepingen.
Schaal 1:10.

om te dienen als w and- en hoekstaanders.366 De schuine inkepingen dienden om, als
het raamwerk van liggers, hoek- en wandstaanders en dakplaten (de horizontale bal
ken boven op de wandpalen) in elkaar gezet was, horizontale latten in te laten, waar
langs in verticale richting takken gevlochten werden voor het dichtmaken van de
wand. D e staanders m et inkepingen op twee tegenovergestelde zijden dienden dan
als wandpalen halverwege de wand, die m et inkepingen op drie zijden als wand
staanders bij een tussenwand, en die met inkepingen op twee aaneensluitende zijden
als hoekstaanders aan de uiteinden van de barakwand.
Een flink aantal van deze ‘staanders’ is echter teruggevonden als liggers, onder de
vloerplanken van de barakken, soms m et de inkepingen aan de onderkant, bij welke
toepassing de inkepingen geen enkel nut lijken gehad te hebben. Er kan hier sprake
zijn van prefabricage van barakonderdelen waarbij een soldaat de opdracht kreeg een
bepaalde hoeveelheid te maken, waarvan de niet als wandpaal gebruikte stukken een
andere toepassing kregen. Een tweede mogelijkheid is natuurlijk dat oude wand
palen secundair gebruikt zijn geweest. Op een van de liggers was echter nog bast
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aangetroffen dat zeker losgelaten zou hebben en verdwenen zou zijn bij secundair
gebruik.
Een andere dergelijke ‘staander’ is teruggevonden als paal in de via principalis. Een
dendrochronologische datering van deze paal kom t uit op ca. 41 na Chr. De via
principalis heeft zelf’ een aantal dateringen waarvan er drie liggen omstreeks het jaar
42 na Chr. en één die uitkom t op 58 na Chr. O ok hier kan sprake zijn van secundair
gebruik, maar ook van overproductie. Een liggende balk uit de via principalis, met
één schuin verlopende inkeping, wijst op hetzelfde fenomeen. Staanders m et dezelf
de vorm van inkepingen zijn gevonden in Alphen tijdens de opgraving in 1985367 en
in het castellum van Valkenburg.368
In de barakken zijn ook liggers gevonden m et rechthoekige uitsparingen die tot
ongeveer de helft van de balkdikte verdiept zijn en waarin zo met een halfhoutverbinding een dwars daarop liggende balk verzekerd wordt. De liggers hebben op
regelmatige afstanden rechthoekige gaten voor een open pengatverbinding waarin
rechtopstaande wandpalen vastgezet konden worden (kaart F). Van andere liggers
zijn slechts fragmenten m et rechthoekige gaten bewaard gebleven.
Er zijn twee staanders aangetroffen waar op de vlakke onderkanten op één, respec
tievelijk drie zijden rechthoekige uitsparingen gemaakt zijn. Hierin pasten de liggers
waarop de staanders rustten. Een van de twee stond op de hoek van een scheidings
wand tussen barak D en de centuriowoning.
T o t het constructiehout uit de houten poort van de oudste bouwfase behoort een
zware funderingsbalk met een vierkant gat van 8,5x7x8,5 cm voor een blinde pen
gatverbinding. H ierin paste een uitstekend deel aan de onderkant van een staander.
M en heeft m et een dun eiken plankje de staander in het gat vastgeklemd (kaart E).
Eén zware staander heeft op twee opeenvolgende zijden ca. 15 cm vanaf de vlak
ke onderkant rechthoekige openingen van ca. 15x6 cm, die m et elkaar een open
verbinding vorm en (kaart E ).
U it de omgeving van de brug over de grachten ter hoogte van de zuidpoort kom t
een stuk van een halfverkoolde eikenhouten plank van 45x14x3 cm m et langs de
rand een serie van zeven bronzen nagels en een gat van een nagel. D it zou een stuk
van de toegangspoort kunnen zijn geweest (kaart E).
1 .6 .1

Vlechtwerk/takkenbossen

Er zijn enkele stukken van vlechtwerk in een raamwerk gevonden, die afkomstig
zouden kunnen zijn van vlechtwanden.
Een van de stukken is ca. 2 m ten noorden van de zuidelijke wal gevonden. H et
raamwerk bestaat uit een lat van essenhout en evenwijdig daaraan, op een afstand
van 35 cm een smalle dunne lat van eik. Alle vlechtwerktwijgen hepen evenwijdig
over de ene lat heen en onder de tweede lat door. De twijgen waren niet geschild en
hadden een diameter van ca. 1 tot 1,5 cm.
Een ander stuk kom t uit de vulling van gracht 2a. H et raamwerk bestaat uit twee
evenwijdig lopende balkjes van elzenhout, die op 32 cm van elkaar afliggen en waar
afwisselend onder en over wilgen- en elzentakken van 1 cm diameter gevlochten
zijn (afb. 11).
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Tabel 3 4 Houtsoorten en diameters van vlechtmateriaal en takkenbossen/rijshout. N : absolute aantal-

structuur

els

es

kade 4
kade 4
jSTvan walfundering

19
19

3
1

6
10

1

baan met rijshout
barak D
waterput ?
gracht 2
gracht 2
gracht 1 of 2

eik

es
doorn

1

haze- korlaar noelje

2

3
3

1

3

8

7

wilg

N

diameter (cm)

1

23
20
13
10
22
4
18
3
20

0,3-1,5
0,2-2,6
0,5-1,5
1-3

3

6

4
1

4

9

11
2

68

totaal

iep

11

10

1

3

2

11

13

4

15

1,5
3-5
1-1,5
1
0,6-2,3
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In tabel 34 w ordt een overzicht gegeven van houtsoorten en diameters van vlecht
werk en takkenbossen/rijshout die op verschillende plaatsen gevonden zijn, in tabel
35 is de leeftijdsverdeling aangegeven. O ver het algemeen is er een vrij grote sprei
ding in het aantal jaarringen per monster. In de structuur kade 4 is een piek te zien
bij drie, maar deze aantallen zijn te klein om een uitspraak te kunnen doen over
eventueel beheer van griendhout.

Tabel 3 5 Leeftijdsverdeling binnen vier monsters van vlechtwerk en rijshout. N : absolute aan
tallen.

2

3

kade 4

3

kade 4
gracht 1 of 2

1

4
12

intervallum periode 1

5

totaal

9

16

4

1
6
1
8

aantal jaarringen
5
6
1
2
2

5

N
7

8

9

10

1
1
2

1
1

4
2

2

2

7

0

1

9
17
13
11
50

A jb. 100 Een paneel van dunne eiken planken in een raamwerk van essenhouten latten, aan
getroffen in grach t 2a.

A fb. 102 H outen schrijftafeltje, aangetroffen in de vulling van gracht 2a. In de verdiepte vlak
ken werd was aangebracht, waarin werd geschreven. Linksonder en rechtsboven zijn nog vage
resten van letters te zien die door de waslaag tot in het hout zijn gekrast. Schaal 2:3.

7. 6 .8 Voorwerpen
In de vulling van gracht 2a is een paneel van twee lagen van dunne eiken planken in
een raamwerk van essenhouten latten gevonden, met diagonaal op de eiken planken
een smalle balk van beukenhout (Fagus sylvatica) (afb. 100 en kaart E). O p een van de
raamlatten waren tijdens het blootleggen nog enkele metaalresten te zien, mogelijk
van beslag. D e totale afmetingen bedragen 80x150 cm, en oorspronkelijk mogelijk
80x180 cm. Gezien het grote formaat ligt het niet voor de hand dat het een deksel
van een kist o f een luik is geweest. De dubbel gelegde eiken planken doen vermoe
den dat de constructie zoveel mogelijk w ind- en lichtdicht moest zijn. Zow el deze
eigenschap als de afmetingen maken een functie als deur aannemelijk. Gezien de
betrekkelijk lichte constructie zal het dan wel een binnendeur zijn geweest.
Naast en op de deur zijn vijf vrijwel complete tentharingen en vijf fragmenten van
haringen gevonden. Alle waren gemaakt van essenhout.
In totaal zijn fragmenten van drie wasschrijftafeltjes gevonden, alle gemaakt van zil—
verspar (Abies alba). O p de verdiepte binnen- en buitenzijde van een van de tafeltjes,
uit de vulling van gracht 2a, waren de sporen van in de was gekrast lopend schrift
aanwezig (afb. 102). D e overige twee schrijftafeltjes zijn afkomstig uit de oeverzone,
en vertonen geen sporen van schrift (afb. 101).
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U it de vulling van w aterput 2 kom t een 8,5 cm lang fragment van een gedraaid
object van essenhout (afb. 101). Beide uiteinden zijn afgebroken. H et ene einde is
dikker en heeft over een lengte van 3,5 cm een diameter van 5,5 cm en een dunner
deel van 2,5 cm, Dergehjke gedraaide voorwerpen zijn onder andere ook gevonden
in Velsen en kunnen afkomstig zijn meubels.369
U it de oeverzone afkomstig is een schepachtig voorwerp m et een totale lengte van
45 cm, en 20 cm breed en 5 cm dik (afb. 103). H et blad is 30 cm lang en iets meer
dan 20 cm breed, waaruit een versmald deel steekt dat als steel gediend kan hebben.
De brede onderkant is afgerond door gebruik, het boveneinde van de steel is afge
werkt. Boven aan de steel is, aan één brede zijde, over een lengte van ca. 5 cm het
hout enigszins ingedrukt. H et object lijkt wat betreft uiterlijk en afmetingen op een
klep die kan horen bij een duiker, zoals gevonden in Valkenburg-M arktveld.370 De
vondst kan ook uit de post-Rom einse periode afkomstig zijn.

A fb. 103 Schepachtig voorwerp, aangetroffen in de oeverzone. Schaal 1:5.
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Diep in de R ijnbedding is ten slotte een stuk eikenhout gevonden dat is afgebro
ken van een langer stuk (afb. 104). De resterende lengte bedroeg 62 cm, de volledige
breedte 29 cm en de dikte 22 cm. Er loopt een gat m et een diameter van ca. 3 cm
onder een hoek van ca. 90° vanaf de lange zijde naar de aangrenzende korte zijde, op
ca. 12 cm van de hoek. De ingangen van het gat, vooral die aan de lange zijde, ver
toonden sporen van slijtage die leken op de sporen die het wrijven van touw zou
achterlaten. H et object is in de lengte door midden gebroken op de hoogte van de
doorboring. H et werd in eerste instantie beschouwd als (een deel van) de achter
steven van een schip, maar nader onderzoek van de vindplaats door de r o b kon dit
niet bevestigen,371

Ajb. 104 S tu k eikenhout, dat oorspronkelijk werd geïnterpreteerd als (een deel van) de achter
steven van een schip. Links van het midden is een brede uitgeschuurde opening te zien, in
doorsnede B een kleine opening die een haakse bocht maakt. Waar het hout aan de rechterzijde
is afgebroken, lijkt de aanzet van een tweede brede uitgeschuurde opening aanwezig te zijn.
Schaal 1:10.
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7. 6 .9 Discussie en conclusies pan het houtonderzoek
Lokale bosvegetatie en herkomst van het hout

De delta van de B eneden-R ijn vormde in de Rom einse tijd een zoetwatergetijdegebied, hetgeen getypeerd w ordt als een overgangsgebied van een door de zee naar een
door rivieren gedomineerd landschap van benedenlopen en rivierm ondingen.372 De
rivieren zorgden aan de ene kant voor de aanvoer van zoet water en de afzetting van
riviersediment, anderzijds w erden de rivierwaterstanden beheerst door opstuwing
vanuit zee. D irect langs de hoofdgeulen en kreken lagen uit zandig materiaal opge
bouwde oeverwallen. Verder van de watervoerende geulen lagen kom m en met
zware rivierkleiafzettingen die overgingen in veen. Daarachter heeft zich het grote
veengebied van Holland ontwikkeld.
De oeverwallen langs de rivier bestonden uit zandige, kalk- en voedselrijke en
vochtige bodems, waarop zich van nature gemengde loofbossen kunnen ontwikke
len, de rivierbegeleidende bossen, ook wel ooibossen genaamd. O p de strook langs
de rivier die in het voorjaar voor langere tijd onder water staat en waar hevige
waterbewegingen kunnen plaatsvinden, kan alleen wilg zich handhaven en zwarte
populier (Populus nigra).373 Deze soorten zijn kenm erkend voor het zachthoutooibos.
Voor de slechts incidenteel overstroomde, hogere delen van de oeverwallen zijn de
kenmerkende soorten Spaanse aak (Acer campestre), de enige inheemse esdoomsoort
die van nature in Nederland voorkom t, iep ( Ulmus ), es (Fraxinus excelsior), hazelaar
(■Corylus avellana), rode kornoelje ( Com us sanguinea), zomereik (Quercus robur), en
zwarte els (A lnus glutinosa ). Deze maken deel uit van het zogenaamde hardhoutooi
bos.374
Afhankelijk van het hoogtereliëf op de oeverwallen, de wisselende waterstanden
van de rivier en de duur van de overstromingen verschilde de samenstelling van de
ooibossen. Alle bovengenoem de soorten houden van een kalk- en voedselrijke
bodem en een zekere mate van vochtigheid. D e verschillen in vochtigheid van de
bodem binnen het terrein bepalen de dominantie van de soorten. D e iep hoort thuis
op een vochthoudende, maar ’s zomers vaak oppervlakkig uitdrogende kalkhoudende grond, en verdraagt tijdelijke overspoeling van de stamvoet.375 D e Spaanse aak en
hazelaar kunnen slecht tegen overstroming en zijn te vinden op een iets drogere
maar toch nog steeds matig vochtige grond, onder andere op zandige rivierklei.
Spaanse aak kom t in standplaatseneisen sterk overeen m et rode kornoelje.376 Es en
zwarte els stellen veel van dezelfde eisen aan de bodem wat betreft voedselrijkheid en
een vrij hoge vochtigheid. Es verdraagt geen dagelijkse overstromingen, wel af en
toe in de winterperiode zolang het water daar niet stagneert.377
De zwarte els en zomereik groeien echter ook op minder voedselrijke, drassiger
bodems m et stagnerend water, juist daar waar de andere ooibossoorten zich niet
kunnen handhaven.378 Achter de oeverwallen, in de verder van de rivier afliggende
nattere moeras- en broekbossen was zwarte els de dom inante soort, m et essen en
eiken, waarbij naarmate de bodem minder voedselrijk werd, het aandeel van eiken
toenam. O p de zware kleiige kom gronden tussen oeverwallen en het veengebied in
kon m en vooral elzen en wilgenstruweel vinden.
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In het spectrum van de houtsoorten van periode 1 (afb. 97) zijn soorten te zien die
indicatief genoem d kunnen w orden voor een hardhoutooibosvegetatie van de hoge
re delen die slechts incidenteel tot zeer incidenteel overstroom d worden, namelijk
iep, Spaanse aak, es en hazelaar,379 goed voor 52% van het totaal. Spaanse aak, de
boom van de droogste gronden binnen een hardhoutooibos, maakt daar overigens
slechts een beperkt deel van uit. Misschien is dit nog een aanwijzing voor het voch
tige en natte milieu dat ook uit het macrorestenonderzoek naar voren kom t.380 Ver
der heeft els m et 35% ook een fors aandeel tegen slechts 7% van eik. Weliswaar heeft
zwarte els waarschijnlijk een grotere rol gespeeld in de toenmalige ooibossen dan in
de huidige,381 maar zowel eik als els kunnen ook gedeeltelijk afkomstig geweest zijn
uit de moerasbossen.
H et is duidelijk dat voor de bouw van het eerste castellum hout vooral uit de
hardhoutooibossen gehaald is, en daarnaast misschien ook els en eik uit moerasbos
sen. H et is heel aannemelijk dat m en bij de aanleg van het castellum in periode la de
bebossing gekapt heeft op het bouwterrein zelf en daar vlak om heen, ten eerste om
het terrein bouwklaar te maken en de ruimte om het fort te openen en zo een beter
gezichtsveld te creëren, maar dat dit tegelijkertijd (een deel van) het benodigde
bouw hout geleverd heeft. V oor periode lb -c blijkt es, iep en Spaanse aak nog steeds
goed voor 53% van het hout. Eik en els hebben een aandeel van 22 respectievelijk
25%. Kennelijk is er dan nog steeds langs de rivier ooibos te vinden. O p de locade
van het fort zelf en de ruim te daarom heen zal geen regeneratie van de bosvegetatie
hebben kunnen plaatsvinden. De onmiddellijke omgeving zal open hebben m oeten
blijven en bovendien plaats hebben m oeten bieden aan opslagloodsen, kades en der
gelijke, en ruimtes voor allerlei activiteiten die buiten het castellum plaatsvonden,
werkplekken voor aanvoer van grondstoffen en de verwerking daarvan.
In periode 2 neem t het aandeel van es en iep sterk af tot samen 10% en verdwijnt
Spaanse aak helemaal uit het spectrum. Daarentegen w ordt voor bijvoorbeeld
beschoeiingen, brugconstructies en dergelijke wat m inder els (20%) en veel eik
(69%) gebruikt, maar dit laatste zal, zoals hierboven al gezegd, niet te maken hebben
gehad m et de kwaliteit van het hout. In periode 3a w ordt bij de bouw van de stenen
poort en m uur in 160 na Chr. voor 66% eikenhout gebruikt, voor 30% els en nog
een enkele es, iep en esdoorn, voor de tweede fase van de stenen m uur alleen nog
maar els en eik. V oor de gehele periode 3 zien we een kleine toenam e van de ooibossoorten, al is die m et 11% nog steeds beperkt. Misschien duidt dit op een licht
herstel van de ooibosvegetatie.
U it bovenstaande blijkt dat er in ieder geval vanaf de jaren ’70 veel m inder hout
uit ooibossen gebruikt werd. De oeverwallen m et de ooibossen vormden waar
schijnlijk vrij smalle stroken langs de oever. In de eerste fase kon m en bij gebrek aan
ooiboshout nog wel het ‘catchment area’ om het fort uitbreiden door verder de
rivier op o f af te gaan. Maar toen eenmaal ook de andere forten aan de BenedenR ijn gebouwd waren, zullen deze hun eigen ‘catchment area’ nodig gehad hebben
en was m en gedwongen het hout steeds verder uit het achterland, uit de moerasbos
sen en het laagveen te halen. N a 160 na Chr. kan de druk op het landschap mogelijk
iets m inder geworden zijn. D it zal echter nauwkeuriger bekeken m oeten worden.
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D e referentiechronologieën waarmee de eiken gedateerd zijn, geven duidelijke
aanwijzingen dat ze lokaal o f in de regio gegroeid zijn, m et uitzondering misschien
van een van de heipalen van de stenen poort, die ca. 135 ringen heeft en gedateerd
is m et de kalender van Oost-Friesland.382 H et hout van kade 5, waarvan de veldatum
uitkom t op 124/125 na Chr., vertoont hoge correlaties met de lokale chronologieën
van R om w eg en N L R om 3 en dit betekent dat de stammen uit de regio afkomstig
De naaldhoutsoorten, waarvan fijnspar (Picea abies) en zilverspar (Abies alba) niet tot
de inheemse soorten w orden gerekend, maken slechts een heel beperkt deel uit van
de houtassemblage. H out van zilverspar kom t alleen voor in de vorm van tonputten
en enkele schrijftafeltjes en m oet geïmporteerd zijn, evenals de enkele stukken van
fijnspar. Een paar dunne paaltjes van grove den (Pinus sylvestris) zijn misschien
afkomstig uit het veen, maar kunnen ook meegekomen zijn met transporten van
ander materiaal uit Duitsland. Van doelgerichte invoer van dit hout is geen sprake.
Er zijn dus geen aanwijzingen voor grootschalige im porten van hout, terwijl in
diezelfde periode van 124/125 na Chr. in Valkenburg-Marktveld hout w ordt
gebruikt dat uit een heel ander gebied afkomstig is en waarschijnlijk uit Duitsland
geïmporteerd is.383
Merkwaardig is het geringe aandeel van wilg in de assemblage. Een dergelijke
observatie werd ook gedaan bij houtonderzoek aan materiaal uit het castellum van
Valkenburg.384 W ilg kom t in Alphen wel voor in de vorm van takkenbossen, rijs
hout en vlechtwerk, maar slechts in beperkte mate, vaker zijn jonge takken van bij
voorbeeld els en es gebruikt. H et lijkt erg onwaarschijnlijk dat wilg niet in de buurt
aanwezig zou zijn geweest en het is moeilijk een verklaring te vinden voor dit m ini
male voorkomen. W el zijn bijna alle Rom einse aalfuiken die in het verleden en de
afgelopen jaren in het Leidsche-Rijngebied ten westen van U trecht zijn gevonden,
gevlochten van één-, tw ee- o f driejarige wilgentenen.385 Een verklaring zou kunnen
zijn dat wilg gespaard w erd en niet voor het grovere vlechtwerk gebruikt werd, maar
alleen voor het fijne vlechtwerk van fuiken, manden en dergelijke. In inheemse
nederzettingen w orden onder het bouw hout vrijwel geen wilgenpalen van enige
omvang gevonden, maar wel is het gebruikt voor allerlei vorm en van vlechtwerk,
ook het grovere van bijvoorbeeld omheiningen. M en zou hierbij bijna kunnen gaan
denken aan een bewuste griendencultuur.
H et totaalspectrum aan houtsoorten kom t sterk overeen m et dat van het hout dat
is gebruikt bij de bouw van de andere castella en Rom einse infrastructurele werken
in de Rijndelta. D it is echter de eerste keer dat door de scherpe dateringen van de
structuren een zo gedetailleerde analyse gemaakt kon w orden van veranderingen in
het houtgebruik in de tijd.
Constructiehout

In de beginperiode blijkt m en voor zwaardere staanders en palen een voorkeur
gehad te hebben voor els, es en iep. De reden hiervoor was dat deze soorten de
stammen m et de grootste omvang leverden.Voor het lichtere constructiehout w erd
alles gebruikt wat voorhanden was: kromme, knoestige dunne stammetjes, waaron

236

der zelfs van hout van vlier. H et gebruik van eik was zeer beperkt, maar al nam het
toe in de latere perioden, de kwaliteit van het eikenhout bleef tamelijk slecht; de
diameters zijn vrij klein en het w ordt vaak omschreven als krom en knoestig. Dat
bleef zo, ook toen de bosopstanden van het eerste uur weggekapt waren.
H oew el van het constructiehout doorgaans slechts het materiaal tot de hoogte van
het vloeroppervlak en daaronder bewaard is gebleven en dus van de opgaande delen
en dakconstructies niets over is, zijn er, doordat balken secundair gebruikt zijn e n /o f
een andere functie hebben gekregen dan waarvoor ze oorspronkelijk gemaakt zijn,
toch nog stukken over m et verbindingsconstructies die informatie hebben kunnen
verschaffen over de wijze waarop structuren in elkaar gezet werden.
Dendrochronologisch onderzoek

H et daterend onderzoek aan zowel eik als es en iep heeft veel informatie opgeleverd,
niet alleen door de dateringen van de verschillende bouwfasen van structuren binnen
en buiten het castellum, maar ook w at betreft de herkomst van het hout en leeftijden
van de gekapte bosbestanden. Eventueel secundair gebruik van hout kan echter ver
warring opgeleverd hebben binnen de dateringen van structuren. H et is moeilijk
secundair gebruik vast te stellen. Meestal gebeurt dat aan de hand van houtverbindingen die geen functie gehad lijken te hebben in de positie waar ze zijn aangetrof
fen. Soms kunnen daar echter ook andere verklaringen voor gegeven worden, zoals
prefabricage van bouwelementen.
De ruime bemonstering en het ruim opgezette onderzoek hebben resultaten opge
leverd die m et een beperkt onderzoek aan slechts enkele monsters niet mogelijk
zouden zijn geweest. H ierdoor en dankzij een zelfde benadering van ruime bem on
stering bij het project Leidsche R ijn is het mogelijk lokale o f regionale referentiechronologieën te formeren o f te verbeteren, hetgeen er voor zorgt dat het daterend
onderzoek in W est-Nederland steeds m eer resultaten oplevert.
7.7 Voeding en milieu {L.I. Kooistra)
Tijdens de opgravingscampagne van 2001-2002 zijn grondmonsters genom en uit
verschillende structuren: zowel uit grachten en w aterputten als uit barakken en een
graanpakhuis o f horreum. Er is een goede steekproef genomen uit de aanwezige spo
ren, m et als doel het achterhalen van het voedsel en de herkomst daarvan van de sol
daten en de officieren in de eerste eeuw na Chr. H et verkrijgen van informatie over
het milieu in en rond het castellum maakte deel uit van het genoemde doel.
7.7 .1 Materiaal en methode
Botanische macroresten

Tijdens het veldwerk zijn door het veldteam uit de verschillende archeologische
sporen grondmonsters genomen. Van de monsters is in principe een halve liter ge
zeefd op een zeef m et een maaswijdte van 0,25 mm. De rest is gezeefd op zeven met
maaswijdten van 0,5 en 1 mm.
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Tabel 3 6 Archeologische gegevens van de geanalyseerde botanische monsters.
vondstnr.

context

put

spoor

datering

periode

opmerking

M80002
M80004
M80011
M80012

paalkuil
gracht
gracht
laag

22
22

137
145

la
2

23
23

137
136

M80044
M80078

haard
haard

28
32

918
66

41
70-160
70-160
na 160
41-69/70
41-69/70

M80082
M80103

haard
gracht

33
37

53/54
72

41-69/70
70-160

3
la (t/m lc?)
la (t/m lc?)
la (t/m lc?)
2

zuidpoort
gracht 2a
gracht 2a
laag boven gracht 2a
barak D, papilio 1
gebouw H, kamer 6
zone J
gracht 2a

M80143
M80202

waterput
vloer

43
42

193
145

41-69/70
41-69/70

M80223

vloer

57

65

41-69/70

lb /c
la (t/m lc?)
la (t/m lc?)

gebouw H, kamer 7
barak E, papilio 6

2

O m een goede afweging van te analyseren monsters te maken, zijn ruim honderd
monsters geïnventariseerd op de rijkdom en de variatie aan plantenresten (bijlage 9,
tabel 1). Daarbij is tevens de globale samenstelhng van de plantenresten in de m on
sters vastgesteld. Vervolgens zijn elf monsters voor analyse uitgekozen (tabel 36).
Om dat een van de geselecteerde monsters uit een pakket van onduidelijke aard
boven een gracht kwam, is de analyse van dit monster gestaakt.386
De monsters zijn geïnventariseerd en geanalyseerd m et behulp van een opvallendlichtmicroscoop m et vergrotingen tot 40 maal. Een enkele keer is een doorvallendlichtmicroscoop m et vergrotingen tot 400 maal gebruikt. D e inventarisaties zijn uit
gevoerd door L. van Beurden en L.I. Kooistra en de analyses door K. H anninen en
L.I. Kooistra. Bij de analyse is gebruik gemaakt van de geëigende determinatieliteratuur en de vergelijkingscollectie van b i a x Consult.
Pollen en andere microfossielen

Aangezien palynologisch onderzoek tijdens de opgravingscampagne van 1985 goede
resultaten had opgeleverd,387 zijn in de campagne van 2001-2002 profielbakken in
vloerlagen van de barakken en in ophogingspakketten geslagen. Van vijf profielbak
ken zijn in totaal achttien submonsters van ca. 1 cm3 genomen. D e pollenmonsters
zijn door C.D. Troostheide van de Universiteit van Amsterdam volgens de in de
palynologie gebruikelijke m ethoden chemisch bewerkt.388 O m inzicht te verkrijgen
in de concentratie van het stuifmeel in de submonsters zijn aan elk submonster tij
dens de pollenbereiding tw ee tabletten m et een bekend aantal sporen (13911 + 308
per tablet) van een exoot (Wolfsklauw = Lycopodium) toegevoegd. De residu’s zijn
verwerkt tot preparaten voor microscopisch onderzoek,
De preparaten zijn geïnventariseerd. Daarbij is gelet op pollenrijkdom, conserve
ring en de aanwezigheid van cultuurindicatoren zoals het pollen van graan en akkeronkruiden. U it inventariserend onderzoek dat door L. van Beurden is uitgevoerd,
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bleek echter dat de monsters arm aan pollen zijn (bijlage 9, tabel 2).389 Slechts één
pollenmonster van de vloer van de centuriowoning bleek een telbare hoeveelheid
pollen te bevatten. Aangezien de andere monsters niet geschikt zijn voor analyse,
ontbreekt de mogelijkheid de resultaten van dit m onster te staven m et controlem onsters. E r zijn dan ook geen pollenmonsters geanalyseerd.
7.7.2 Resultaten
Conservering

De monsters zijn afkomstig uit verschillende typen contexten. Daardoor is de con
servering van het plantaardig materiaal van m onster tot m onster verschillend. Zo
bevatten de monsters uit diepe sporen, die tot in het grondwater reikten, naast ver
koolde ook onverkoolde plantenresten, terwijl in de monsters van haarden en vloer
oppervlakken alleen verkoold materiaal bewaard is gebleven.
H et onverkoolde materiaal is, als het al bewaard gebleven is, over het algemeen
redelijk tot goed geconserveerd. De conservering van het verkoolde materiaal
varieert van heel slecht tot goed. Deze grote variatie in conservering is verklaarbaar
door de herkom st van het materiaal. H et materiaal van de vloeren en de haarden lag
in de Rom einse tijd aan het oppervlak en was daardoor toen al onderhevig aan ver
wering en kneuzing. Materiaal in vullingen van kuilen, grachten en waterputten is
ontsnapt aan verw ering in de Rom einse tijd en heeft alleen de tand des tijds m oeten
doorstaan.
Haarden

Van drie haarden zijn monsters onderzocht (bijlage 9, tabel 3). H et gaat om haarden
in barak D, papilio 1, gebouw H, kamer 6, en zone J. Deze haarden dateren alle drie
uit periode 1 (41-69/70 na Chr.). D e haard uit barak D bevat naast verkoolde ook
onverkoolde plantenresten. In de monsters uit de beide andere haarden zijn veel
m inder plantenresten aangetroffen, die bovendien vrijwel uitsluitend verkoold zijn.
In de twee laatst genoemde monsters zijn ook fragmenten verbrand bot aangetrofFen.
H et m onster uit zone J bevatte tevens een viswervel en een verkoolde muizenkeutel.
Tussen de graanresten kom t gerst (Hordeum ), broodtarwe ( Triticum aestivum),
emmer (T. dkoccon), spelt (T. spelta) en haver (Avena) voor. Van haver is niet zeker of
het hier om een cultuurgewas gaat, want de korrels van de verschillende wilde
haversoorten kunnen niet van gecultiveerde haver (Avena sativa) w orden onderschei
den. De kafresten van deze soorten zijn wel soortspecifiek, maar die zijn nu juist niet
gevonden.
Naast granen kom en in de haard van zone J één, maar mogelijk nog twee zaden
van duiveboon ( Vida faba var. minor) voor.
Vooral in het m onster uit de haard van barak D zijn veel wilde planten aangetrof
fen, zowel in verkoolde als onverkoolde vorm. D e verkoolde en onverkoolde plan
tenresten hebben een vergelijkbare samenstelling. H et lijkt er daarmee op dat een
willekeurig deel van wat er aan plantenresten in papilio 1 aanwezig was, in het vuur
van de haard is gekomen. Zegge ( Carex ) is het meest vertegenwoordigd. Daarnaast
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zijn zaden gevonden van onder andere grote o f getande weegbree (Plantago major
s.l.), uitstaande melde o f spiesmelde (A triplex patula/prostrata), water- o f akkermunt
(.Mentha aquatica farvensis), ratelaar (R hinanthus) en schapezuring (R u m e x acetosella).
H et gaat hier vooral om planten uit natte tot vochtige milieutypen —milieutypen die
ongetwijfeld in en rond het castellum voorkwamen.
Vloeren

H et plantaardig materiaal is afkomstig van een vloer uit kamer 7 van gebouw H en
van papilio 6 van barak E. H et m onster uit barak E bevat alleen onverkoolde resten
van wilde planten. H et gaat hier voornamelijk om zaden van grote brandnetel (Urtica
dioica), zegge (Carex), zuring (R um ex) en mogelijk pitrus (Juncus effusus type). N et als
het monster uit de haard van papilio 1 van barak D lijken de wilde planten een neer
slag te zijn van het lokale milieu in en rond het kamp. Daar is één uitzondering op,
te weten de aanwezigheid van enkele zaadfragmenten van bolderik (Agrostemma
githago). Bolderik is een uitgesproken akkeronkruid, waarvan de zaden heel moeilijk
uit de graanoogst zijn te verwijderen. H et gevolg daarvan is dat in het verleden in
het voedsel vaak fragmenten van dit onkruid voorkwamen. De aanwezigheid van
bolderik duidt op een voedselverwerkende activiteit dan wel op consumptie van
voedsel in barak E. Van het voedsel zelf is echter niets in dit m onster teruggevonden.
In tegenstelling tot het vloermonster uit barak E heeft het m onster uit gebouw H
vrijwel alleen verkoolde graanresten op geleverd. H et gaat hier vooral om graankor
rels, waaronder gerst (Hordeum ), broodtarwe ( Triticum aestknim) en mogelijk haver
(Avena), die over het algemeen in slechte staat verkeerde. Er zijn vrijwel geen kafresten, noch andere resten aangetroffen. O p basis van de samenstelling van het monster
is het aannemelijk te veronderstellen dat het graan tijdens het bereiden van voedsel
m et het haardvuur in aanraking is geweest en vervolgens als zwerfvuil op de vloer in
deze barak terechtgekom en is.
Paalkuil zuidpoort

De bemonsterde paalkuil maakt deel uit van de zuidpoort ofporta principalis dextra.
De datering van de kuil, 41 na Chr., is gebaseerd op het dendrochronologisch
onderzoek van de in deze kuil ingegraven paal. H et materiaal dat in de kuil is aange
troffen, dateert uit de tijd dat de poort is gebouwd.
In het m onster zijn geen voedsel- en gebruiksplanten aangetroffen, maar wel veel
plantenresten die aanwijzingen voor het lokale milieu geven - een milieu dat door
menselijk handelen verstoord was en waarin vooral planten van (matig) voedselrijke,
vochtige tot natte bodem voorkwamen. De aanwezigheid van grote brandnetel
( Urtica dioica) wijst daarnaast op aanrijking van de bodem m et stikstof Andere veel
voorkomende soorten zijn zuring (Rum ex), zegge (Carex), bijvoet (Artemisia vulga
ris), perzikkruid (Persicaria maculosa) en kluwenzuring (R um ex conglomeratus) . Als we
alleen op de zaden en de vruchten af zouden gaan, zou de indruk bestaan dat er w ei
nig bom en voorkwamen. In het monster zijn echter ook veel houtresten aangetrof
fen, waaronder bladknoppen van takken en lenticellen.390 Juist de aanwezigheid van
de knoppen wijst op takken of twijgen en daarmee op de aanwezigheid van bom en
in de buurt.
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Waterput 2

In het m onster uit de vulling van waterput 2, die gedateerd is in de jaren ’60 van de
eerste eeuw, kom en twee tuinkruiden voor van mediterrane origine, te weten dille
(A nethum gravceolens) en koriander (Coriandrum sativum). Dille en koriander laten zich
vrij makkelijk inburgeren en kunnen in o f bij het castellum zijn gekweekt.
In de categorie groentes en tuinkruiden staat zwarte mosterd (Brassica nigrd]
genoemd. Tegenwoordig heeft zwarte mosterd een natuurlijke standplaats in de
ruigten op aanspoelgordels langs rivieren.391 H et is echter de vraag o f de plant in de
Rom einse tijd in Nederland al een natuurlijke verspreiding had, want pas vanaf de
Rom einse rijd w ordt de soort hier regelmatig aangetroffen. Zwarte mosterd is waar
schijnlijk door toedoen van de mens vanuit Zuidoost-Europa naar Nederland geko
men. Als gewas heeft zwarte mosterd twee toepassingen, de zaden worden verwerkt
tot mosterd en de bladeren kunnen als groente worden gegeten.392
Tussen de resten van vruchten en noten bevindt zich een pitje van framboos
(.Rubus idaeus). Waarschijnlijk zijn frambozen net als hazelnoten in de omgeving ver
zameld. Dat kan niet gesteld worden voor het pitje van de vijg (Ficus carica) in dit
monster. Hoew el vijgenbomen in Nederland kunnen groeien én ook nog vruchten
voort kunnen brengen, is het aannemelijker dat vijgen uit het mediterrane gebied
(in gekonfijte vorm) zijn aangevoerd.
Gracht 2a

Er zijn drie monsters uit grachten onderzocht. Ze zijn alle afkomstig uit de punt van
gracht 2a, twee aan de zuidkant en één aan de westkant van het castellum, en date
ren daarmee uit periode 2 (70-160 na Chr.). O ok w ordt hier een m onster besproken
uit een pakket dat is nagezakt in de bovenvulling van gracht 2a. De aard van dit pak
ket is onzeker; het kan zowel opgespit o f verslagen materiaal uit de gracht bevatten
als materiaal van een geheel andere herkomst.
Alle vier de monsters bevatten voornamelijk onverkoolde plantenresten die vrij
goed zijn geconserveerd. Tussen de cultuurgewassen kom en kafxesten voor van
emm er ( Triticum dicoccori) en spelt (T . spelta). fSij de oliehoudende gewassen is een
ouderwetse variant van maanzaad (Papaver somniferum subsp. setigerum) gevonden.
Aangenomen w ordt dat de plant om de oliehoudende zaden is gekweekt en wellicht
ook om het melksap uit de zaaddozen, dat een verdovende werking (opium)
heeft.393
In twee van de monsters uit gracht 2a en in het m onster uit de nagezakte laag is sel
derij (A p iu m graveolens) aangetroffen. Selderij is een tuinkruid dat van nature voor
kom t in de licht brakke graslanden en ruigtevegetaties in het kustgebied van N eder
land.394 H et is mogelijk dat de plant in het wild voorkwam in Alphen aan den Rijn,
maar er is verder geen enkele wilde plant van brakke graslanden en ruigten gevon
den. Daarom w ordt aangenomen dat de selderij in de gracht van het castellum een
tuinkruid was en dus als zodanig w erd gekweekt.
In de nagezakte laag zijn dille (A nethum graveolens) en koriander (Coriandrum sati
vum) aangetroffen, tw ee mediterrane tuinkruiden die ook in het m onster uit de vul
ling van waterput 2 voorkomen.
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Peen (Daucus carota) is ook een gewas dat zijn wortels niet in Nederland heeft, maar
zich er wel, ver voor de jaartelling, als wilde plant heeft gevestigd. Van origine kom t
peen waarschijnlijk uit Zuidwest-Azië, en Zuid- en M idden-Europa.395 H et is al
vroeg herkend als voedingsgewas en daarom ook gekweekt. Peen kom t van nature
niet o f nauwelijks op zware klei en veen voor, de grondsoorten in de omgeving van
het castellum. Daarom w ordt aangenomen dat het in de nagezakte laag gaat om een
plant die om zijn wortels is gekweekt.
In de grachtvullingen kom en enkele vruchten en noten voor, die waarschijnlijk in
de omgeving zijn verzameld, zoals meidoombessen (Crataegus), hazelnoten (Corylus
aveïlana) en vherbessen (Sambucus ). De aanwezigheid van dit fruit betekent tevens dat
de houtige gewassen in de buurt van het castellum stonden. U it het m onster uit de
nagezakte laag is een klokhuisfragment van appel (Malus) en een fragment van een
pruim enpit (Prunus ) tevoorschijn gekomen. Deze twee fruitsoorten zijn naar alle
waarschijnlijkheid gekweekt en niet in de omgeving verzameld. O f deze bom en ook
op het castelluinterrein stonden, is niet duidelijk. H et fruit kan ook van elders zijn
aangevoerd.
In de grachtvullingen en in de laag daarboven kom en redelijk wat onkruiden van
akkers, erven en tuinen voor (zie bijlage 9, tabel 3). De meeste van deze soorten
groeiden waarschijnlijk op het castellumterrein, zoals uitstaande o f spiesmelde (Atriplex patula/prostrata), gewoon herderstasje ( Capsella bursa-pastoris), perzikkruid (Persicaria maculosa), grote o f getande weegbree (Plantago major), gekroesde melkdistel
(Sonchus asper) en vogelm uur (Stellaria media).
Er zijn binnen de genoemde categorie ook enkele kenmerkende vertegenw oor
digers gevonden van de onkruidgemeenschap van de grote klaproos (Papavereialia
rhoeadis).396 H et gaat om bijvoorbeeld bolderik (Agrostemma githagó), bleke o f grote
klaproos (Papaver dubiutn/rhoeas), naaldenkervel (Scandix pecten-veneris) en getande
veldsla (Valerianella dentata), waarbij de laatste in de nagezakte laag is aangetrofFen.
Samen m et guichelheil (Anagaïlis arvensis) kom en deze akkeronkruiden heden ten
dage voor op basenrijke en kalkrijke leem - en kleigronden in het zeekleigebied, het
rivierengebied en Zuid-Lim burg. Op basis van deze karakteristiek kan niet worden
uitgesloten dat het graan (emmer, spelt en mogelijk haver) in de grachten afkomstig
is van nabijgelegen akkers op rivierklei.
De categorieën ‘storings- en natte pionierplanten’, ‘water- en oeverplanten’ en
‘graslandenplanten’ zijn rijk vertegenwoordigd in zowel de grachtvullingen als in de
nagezakte laag. H et lijkt erop dat de planten uit deze categorieën in o f langs de
grachten stonden. D e aanwezigheid van echte waterplanten als eendekroos (Lemna),
fonteinkmid (Potamogeton) en waterranonkel (Ranunculus subgen. Batrachium) in het
monster uit de westzijde van gracht 2a. betekent dat deze ook watervoerend is
geweest.
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7.7.3 Discussie
Voeding

Tijdens de opgravingscampagne van 2001-2002 zijn uit een grote verscheidenheid
aan sporen grondmonsters genomen voor palynologisch en macrorestenonderzoek.
Eén van de redenen voor dit uitgebreide monsterprogramma was dat tijdens de
opgravingscampagne van 1985 heel boeiende resultaten waren bereikt m et dit
gecombineerde onderzoek.397 Toen leverden grondmonsters uit de centuriowoning
van barak E uit het m idden van de eerste eeuw een schat aan informatie over het
dieet van de bew oner (tabel 37), De geanalyseerde monsters uit de campagne van
2001-2002 kom en uit werkplaatsen en barakken van de soldaten. In deze monsters is
vooral het dieet van de soldaten terug te vinden. O m dat de informatie over het dieet
van de centurio en dat van de soldaten uit dezelfde periode dateert, zijn deze gege
vens hier met elkaar vergeleken.
U it de vergelijking kom t naar voren dat het m enu van de soldaten en de centurio
wat betreft het basisvoedsel sterk m et elkaar overeen kwam. In beide diëten speelde
graan een belangrijke rol. Weliswaar is rogge (Secate cereale) en pluimgierst (Panicum
müiaceum ) wel in de centuriowoning gevonden en niet bij de soldaten, maar dit heeft
waarschijnlijk m et trefkans te maken. Beide gewassen stonden namelijk in de
Rom einse tijd niet als exclusief te boek. Pluimgierst is voornamelijk in de Ijzertijd
verbouw d en was in de Rom einse tijd als voedingsgewas op zijn retour.398 De waar
de van rogge w erd pas in de loop van de Rom einse tijd onderkend. D it gewas is geevolueerd en veranderde van akkeronkruid in voedingsgewas. Mogelijk gaat het in
Alphen aan den R ijn nog om stuifmeel van het akkeronkruid rogge. D e verschillen
in het m enu van de soldaten en de centurio zijn m et name te vinden bij de tuinkrui
den en het fruit. In de centuriow oning zijn voor deze tijd exotische tuinkruiden en
vruchten gevonden, zoals echte kervel (Anthriscus cerefolium), echte karwij (C am m
carvi), venkel (Foeniculum vulgare), anijs (Pimpinella anisum), vijg (Ficus carica), olijf
(Olea europaea), perzik (Prunuspersico) en druif ( Vitis vinifera). O ok in de m eer gewo
ne contexten zijn exotische producten gevonden, namelijk twee tuinkruiden van
mediterrane herkomst: dille (A nethum graveolens) en koriander (Coriandrum sativum );
tevens is vijg gevonden. De contexten waarin deze voedingsplanten zijn gevonden,
zijn echter jonger. H et gaat hier om de waterput uit de jaren ’60 en het laat-tweedeeeuwse pakket boven gracht 2a. H et is mogelijk dat de m eer luxe producten toen
makkelijker waren te verkrijgen.
H et in Alphen aan den R ijn gevonden voedingspatroon van soldaten en officieren
past in het beeld dat we uit de literatuur kennen. Voor graan was een belangrijke rol
weggelegd, samen m et spek, kaas, groentes, zure wijn, zout en olijfolie.399 M et
archeobotanisch onderzoek kunnen geen uitspraken worden gedaan over dierlijke
producten als spek en kaas, noch over de dranken wijn en olijfolie. Weliswaar zijn in
de centuriow oning druif en olijf aangetroffen, maar het is niet aannemelijk dat deze
vruchten voor het maken van vloeistoffen zijn gebruikt. H et gaat hier toch eerder
om echte druiven (of rozijnen) en olijven, die zijn gegeten.
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Tabel 3 7 Vergelijking van voedselplanten uit woonvertrekken van gewone soldaten met die uit
de centuriowoning in barak E (zie K uijper/Turner 1992). + : aanwezig, cf.: determinatie
niet zeker, p: aangetroffen als pollen.
Soldaten

centurio
granen

granen
Avena
Hordeum
Panicum miliaceum
Secale cereale
Triticum aestivum
Triticum aestivum/spelta
Triticum dicoceon
Triticum spelta

+

+

+
+
+

+P
+
P
P
+ (cf.) p
+

p eu lv ru ch ten

peulvruchten
Vicia faba var. minor
oliehoudende gewassen
Linum usitatissimuui
Papaver somniferum
Papaver somniferum subsp. setigerum

-

+P

+

+
+

+

+

+

+

P
+

+
+
+

P

+
P
P

Dille
Echte kervel
Selderij
Zwarte mosterd
Echte karwij
Koriander
W ilde peen
Venkel
Anijs
fruit en n o ten

fruit en n oten
Crataegus
Crataegus laevigata
Corylus avellana
Ficus caricä
Malus domestica
Olea europaea
Prunus
Prunus avium
Prunus persica
Prunus spinosa
Pyrus communis
R ubus caesius
Rubus idaeus
Sambucus
Sambucus ebulus
Vitis vinifera

Duiveboon
oliehoudende gewassen
Vlas o f Lijnzaad
Maanzaad
Maanzaad
groentes en tu in k ru id en

groentes en tuinkruiden
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
Apium graveolens
Brassica nigra
Carum carvi
Coriandrum sativum
Daucus carota
Foeniculum vulgare
Pimpinella anisum

Haver
Gerst
Pluimgierst
Rogge
Broodtarwe
B rood- o f Spelttarwe
Emmertarwe
Spelttarwe

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Meidoorn
Tweestijlige meidoorn
Hazelnoot
Vijg
Appel
O lijf
Pruim
Zoete kers
Perzik
Sleepruim
Peer
Dauwbraam
Framboos
Vlier
Kruidvlier
D ruif

H e t lokale milieu en de mogelijkheden voor de landbouw

H et terrein waarop het castellum is gebouwd, m oet erg vochtig zijn geweest. In de
assemblages aan wilde planten valt op hoeveel soorten er aanwezig zijn van vochtige
tot natte standplaatsen (bijlage 9, tabel 3). O ok de aanwezigheid van onverkoolde
plantenresten in de barakken doet vermoeden dat het daar zelfs tijdens het gebruik
behoorlijk vochtig was. Vergelijkbare monsters uit gebouw H en zone J leverde vrij
wel geen onverkoolde plantenresten op.
H et lokale milieu was niet alleen erg vochtig tot nat, maar ook voedselrijk, De
voedselrijkdom van het milieu is in aanvang bepaald door de ondergrond. H et gaat
hier om vestiging op een kronkelwaard van de O ude Rijn. D e ondergrond is m ine
raal en door overstromingen werd m et regelmaat nieuw mineraal en daarmee voed
selrijk substraat afgezet. Daarnaast w erd de omgeving van het castellum m et afval en
meststoffen van mens en dier verrijkt.
Pollenonderzoek is beter geschikt om de vegetatiestructuur van de omgeving te
achterhalen, want bij het onderzoek aan botanische macroresten zijn de zaden en
vruchten van bom en en struiken doorgaans sterk ondervertegenwoordigd. Helaas
leverde het pollenonderzoek in dit geval geen bruikbare resultaten op. H et zadenonderzoek geeft inderdaad een beeld van een open landschap m et weinig bomen. Toch
bestond de matrix van de grondmonsters vaak uit allerlei houtresten en bladknoppen
(bijlage 9, tabel 3).400
In een dergelijk vochtig tot nat milieu is het slecht boeren. Daarom lijkt het aan
nemelijk dat veel van het voedsel van elders is aangevoerd. T och hoeft dat ‘elders’
niet ver weg te zijn. D e granen, peulvruchten en oliehoudende gewassen en een deel
van de groentes en tuinkruiden kunnen in het rivierengebied zijn verbouwd. Sterker
nog, de assemblage akkeronkruiden duidt op akkers die in het rivierkleigebied kun
nen liggen. Voorwaarde is wel dat een deel van het agrarisch gebied perm anent
boven het grondwater lag, want gewassen als spelttarwe en broodtarwe werden bij
voorkeur als wintergraan verbouwd. Dicht in de buurt van Alphen aan den R ijn
kwam en geen geschikte agrarische locaties voor deze gewassen voor, maar m eer naar
het oosten, op de oude stroomruggen van de Kromme R ijn bij Utrecht, zijn derge
lijke akkerbouwgebieden wel voor te stellen. Opvallend is dat in de agrarische
nederzettingen in het centraal rivierengebied soorten als spelttarwe en broodtarwe
alleen in de eerste eeuw zijn aangetroffen.401 Daarna verdw enen ze, waarschijnlijk
omdat door een toegenom en bevolkingsdruk het akkerland lager op de stroomrug
gen kwam te liggen.
O f het agrarisch areaal in het centraal rivierengebied in de eerste eeuw voldoende
groot was om de militairen langs de grens van voedsel te voorzien is onderw erp van
onderzoek. Z eker is dat in de tweede eeuw surplusproductie van de agrarische be
volking in het grensgebied ontoereikend was.402
7 .8 Botten

De opgravingscampagne van 2001-2002 heeft iets m eer dan duizend vondstnum mers m et botmateriaal opgeleverd, alles bijeen genomen ca. 400 kg. D it betekent dat
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A fb. 105 Fragmenten van overwegend sterk versleten leer, afkomstig van onder andere schildhoezen, tenten en schoenen. D e nummers verwijzen naar bijlage 8. Schaal 1:4.
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ongeveer een kwart van het totaal aantal vondstgroepen bot bevatte. R u im een
zevende van de vondstgroepen m et bot kon op grond van andere vondsten in de
post-Rom einse tijd w orden gedateerd.
In de inleiding van dit hoofdstuk is uiteengezet dat het botmateriaal bij de uitw er
king geen prioriteit heeft gekregen. Een selectie van de botvondsten uit de barakken
en de oeverzone is ter beschikking gesteld van de Universiteit van Amsterdam om
daar in het kader van individuele materiaalpractica te w orden geanalyseerd. O p het
m om ent van schrijven kunnen nog slechts zeer globale resultaten w orden gemeld.403
D e onderzochte dierlijke resten kom en uit twee ruimtelijk gescheiden delen van de
opgraving, en het zoöarcheologisch onderzoek heeft enkele duidelijke verschillen in
depositie en samenstelling aan het licht gebracht.
H et eerste complex, uit de barakken D en E, kan beschouwd w orden als een
depositie van etensresten. H et materiaal is sterk gefragmenteerd; alle botten zijn in
stukken gehakt en er zijn geen complete botten aanwezig. H et spectrum omvat
voornamelijk rund en varken, met weinig schaap. O ok de samenstelling van de skeletelementen duidt erop dat vooral vleesrijke delen (ledematen) aanwezig zijn. O ok
zijn er veel ribben, in het bijzonder van rund, en wervelfragmenten aanwezig, die
allemaal haksporen vertonen.
H et tweede complex is afkomstig uit de oeverzone en kan geïnterpreteerd worden
als een dump van voornamelijk slachtafval. H et complex bestaat bijna helemaal uit
runderbotten. De samenstelling van de skeletelementen wijkt sterk af van die uit de
barakken. Afval en slachtstukken zoals resten van de schedel zijn ruim vertegen
woordigd. Opm erkelijk is de aanwezigheid van 33 bijna complete schouderbladen
die een o f twee gaten vertonen. Ze hebben ook allemaal systematische haksporen.
Daarnaast zijn nog veel meer grote fragmenten en complete o f bijna complete bot
ten aanwezig, waaronder ook twee resten van een paard, dat waarschijnlijk niet
gegeten werd.
7.9 Leer (C. van Driel-Murray)

Bij het Rom einse leer uit de opgraving van 2001-2002 gaat het om een relatief klei
ne hoeveelheid zeer fragmentarisch materiaal, voornamelijk afval afkomstig van een
militaire reparatiewerkplaats. Wegens de hoge fragmentatiegraad is het waarschijnlijk
dat het materiaal verplaatst is, en geeft het dus geen directe aanwijzing voor de aan
wezigheid van een atelier ter plaatse.
H et meeste materiaal is afkomstig van kapotgesneden, zeer versleten stukken leer,
zonder kenm erken die hun oorspronkelijke functie verraden.404 Eén klein fragment
zou afkomstig kunnen zijn van een schildhoes (afb. 105, 4b), enkele andere frag
m enten tonen naden o f stiksels die overwegend gebruikt werden om legertenten te
maken, en die goed bekend zijn uit andere militaire complexen, zoals Valkenburg.405
Vooral het voorkom en van naadtype II (4 maal) maakt een datering in de tweede
helft van de eerste eeuw waarschijnlijk. Gezien het voorkom en van twee fragmenten
met een versterkte naad die in de tweede eeuw populair werd, m oet misschien eer
der gedacht w orden aan het vierde dan aan het derde kwart van de eerste eeuw.
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H et schoeisel wijst in dezelfde richting. Opvallend is het aantal afsnijdsels van nieu
we geitenveUen, voornamelijk vel randen- Gelet op de negatieven van de vorm en die
uit deze nieuwe vellen gesneden zijn, lijkt reparatie de hoofdbezigheid te zijn
geweest, niet het fabriceren van nieuwe uitrustingstukken. Samen m et de lappen
zeer verweerd leer geeft dit een beeld van een militaire werkplaats die bezig was o.a.
oude tenten en schildhoezen w eer op te lappen, soms door vervanging m et nieuw
leer, soms door hergebruik van oude stukken waarvan nog iets te redden viel. Dit
hergebruik verklaart ook de slechte staat van het vondstmateriaal. Gezien het ont
breken van grotere onderdelen lijkt het m eer om lopend onderhoud te gaan, niet
om omvangrijk, projectmatig opknappen van uitrusting, zoals in bijvoorbeeld in
Leiden-Room burg het geval was. Er is een zeer kleine hoeveelheid schoenmakersafval (rundleer), niet m eer dan altijd wel als zwerfvuil opduikt (afb. 105, 3a-b). Inte
ressant is wel een grotere afsnijdsel van de buik met uier van een volwassen koe (3d).
O nder het schoeisel bevinden zich vier min o f m eer complete zolen, en grotere
fragmenten van nog eens vijf, waarvan twee een paar totaal vergane zolen vormen.
Alle zolen zijn bespijkerd, enkele zijn zeer groot van formaat (14 en 18), maar twee
behoren zeker niet toe aan volwassen m annen (12 en 15).
Eén schoen heeft een ietwat afgeplatte voorkant (15), een modeverschijnsel dat het
sterkste tot uiting kwam onder keizer Hadrianus (117-138 na Chr.), maar hier niet
erg uitgesproken is en dus waarschijnlijk nogal wat vroeger te dateren is. Enkele
fragmenten zouden ook wel in de tweede eeuw kunnen thuishoren, de bespijkering
is weinig specifiek (14). Spijkerpatronen als die van nr. 10 en 18 zijn karakteristiek
voor de tweede helft van de eerste eeuw, met uitlopers tot heel vroeg in de tweede
eeuw. Vooral nr. 10 bezit vroege kenmerken, goed vergelijkbaar m et Valkenburg 1
en 2. Hierbij kom t nog een zoolfragment afkomstig van het stort;406 de bespijkering
van deze zool kom t zeer goed overeen met Valkenburg 2 en ook m et schoenen van
andere vindplaatsen uit de tweede helft van de eerste eeuw, zoals Casdeford en Vindolanda. Behalve mogelijk de zool nr. 14 zit er geen overduidelijk tweede-eeuws
materiaal tussen, maar ook ontbreken schoenen uit de eerste helft van de eerste
eeuw. H et is echter een kleine groep, niet weinig diagnostisch materiaal, dus voor
zichtigheid is geboden.
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8

SYNTHESE

H et onderzoek dat in de jaren 1998-2002 in het centrum van Alphen aan den R ijn
is uitgevoerd, heeft een schat aan informatie opgeleverd over de geschiedenis van het
castellum Albaniana. In dit hoofdstuk w orden de belangrijkste resultaten van de ver
schillende deelonderzoeken met elkaar in verband gebracht en waar mogelijk in een
wat breder kader geplaatst. Deze synthese dient tevens als een beantw oording van de
onderzoeksvragen die in hoofdstuk 3 zijn gesteld.
8.1 D e bouw van het eerste castellum: periode la (vanaf 41 na Chr.)

Nadat Caesar in de jaren ’50 van de eerste eeuw v.Chr. naar eigen zeggen tot de
R ijn was opgemarcheerd, betekende de komst van een grote Rom einse veroveringsmacht in het tweede decennium voor onze jaartelling de feitelijke inlijving van
het Nederlandse rivierengebied bij het Rom einse rijk. D e dood van keizer Augustus
in 14 na Chr. leidde tot een bevriezing van de toen bestaande situatie, waarbij geheel
Nederland deel uitmaakte van het rijk. M et uitzondering van de Friese opstand in 28
na Chr. bleef het overwegend rustig in onze streken. R o n d het jaar 40 is ons land
echter weer een belangrijker rol gaan spelen in de militaire geschiedenis.
In het jaar 39 begaf keizer Caligula zich m et een grote legermacht naar Mainz,
waarschijnlijk in de eerste plaats om vandaaruit opstandige Germaanse stammen in
het O ver-R ijnse tot de orde te roepen. Aansluitend op zijn optreden in Germanië
begaf Caligula zich in 40 naar de Noordzeekust, om in de voetsporen van Caesar een
begin te maken m et de verovering van Britannia. De expeditie w erd echter voor
tijdig afgeblazen. Volgens de historische overlevering — die Caligula bepaald niet
welgezind was —bracht hij zijn troepen bijeen op het strand, maar in plaats van ze in
te laten schepen voor de oversteek liet hij ze schelpen verzamelen bij wijze van
krijgsbuit.
M en heeft lang aangenomen dat deze kleurrijke episode zich geheel bij Boulognesur-M er heeft afgespeeld, maar de laatste jaren stapelen de aanwijzingen zich op dat
deze gebeurtenissen niet ongemerkt zijn voorbijgegaan aan W est-Nederland. R o n d
40 w erd in Valkenburg bij de m onding van de O ude R ijn een castellum gebouwd,
en in het jaar 41 gebeurde hetzelfde in Alphen aan den Rijn.
De bouw van het eerste houten castellum in Alphen lijkt niet direct deel te hebben
uitgemaakt van de voorbereidingen voor de verovering van Britannia, een plan dat
heel wat serieuzer kan zijn geweest dan de bronnen ons willen doen geloven. De
oudste houten palen zijn immers pas tussen het najaar van 40 en het voorjaar van 41
gekapt. M aar het is altijd nog mogelijk dat het vanaf 41 gebouwde fort al dan niet op
dezelfde plaats een voorganger heeft gehad, waarin de soldaten in tenten bivakkeer
den; goede aanwijzingen hiervoor zijn er echter niet.
H et is daarom het aannemelijkst dat het Alphense castellum in het jaar volgend op
de afgeblazen expeditie is gebouwd. D it zou heel goed kunnen betekenen dat Cali
gula de verovering van Britannia niet voorgoed had geschrapt, maar slechts uitge
steld om haar beter te kunnen voorbereiden. De bouw van de forten van Alphen en

249

FT

Valkenburg laat zich het beste begrijpen als een maatregel om de R ijn te beveiligen,
bij een expeditie naar Britannia een vitale aanvoerroute voor goederen en man
schappen. In Alphen w erd een eenheid infanteristen ondergebracht, mogelijk omdat
het landschap zich nauwelijks leende voor een effectief optreden van cavalerie.
D at de bouw van het fort direct gebeerd was aan de Rijn, mag blijken uit de
ongunstige situering. Enkele honderden meters van de R ijn af lag een relatief hoge
stroomrug, die veel gunstiger vestigingsomstandigheden bood dan de zompige kronkelwaard waarop het castellum is gebouwd. D e ligging direct aan de R ijn was blijk
baar een eerste voorwaarde. De beoogde locatie en de directe omgeving werden
ontdaan van de aanwezige ooibosvegetatie. die tegelijk een deel van het bouw hout
leverde; het wat verder van de R ijn gelegen moerasbos voorzag in de benodigde
elzen en eiken. De dikste bom en w erden gebruikt voor zware constructiedelen als
de staanders van poorten en torens. Voor andere gebouwen en constructies werden
zo nodig de armzaligste stammetjes gebruikt. Hoew el de door kreekjes en geultjes
doorsneden kronkelwaard enigszins w erd geëgaliseerd, bleef het ook daarna nog een
golvend terrein m et hoogteverschillen van tientallen centimeters.
De ruim te voor het kamp was zo beperkt, dat het ideaalmodel op verschillende
punten werd aangepast. Van een retentura werd afgezien, waarschijnlijk om dat het
terrein vanaf de R ijn zo snel naar het westen afhelde dat het al gauw te nat was om
goed te kunnen bouw en. V oor een normaal rechthoekig kamp ontbrak kennelijk
ook de ruimte, zodat het fort de vorm kreeg van een parallellogram. V oor de binnenbebouwing m oet dat allerlei aanpassingsproblemen opgeleverd hebben. H et
kamp was verder zo krap bem eten dat de barakken zeer dicht op elkaar werden
gebouwd. Van de gebruikelijke open ruimte tussen twee tegenover elkaar gelegen
barakken, het spatium conversantibus, bleef bijna niets over.
De dateringen van de verschillende houten constructies doen verm oeden dat de
bouw van liet kamp m eer dan één jaar in beslag heeft genomen. De verdedigings
w erken —wal, zuidpoort, zuidwestehjke hoektoren —hebben hout m et kapdata in
najaar/winter 40 en in 41 opgeleverd, terwijl de barakken pas in het jaar 42 lijken te
zijn gebouwd, evenals de oudste beschoeiing van de Rijnoever.
D e soldaten zullen voortdurend aan den lijve hebben ondervonden hoe ongunstig
het kamp was gelegen. De barakken waren zo vochtig dat onkruidzaden die in de
aangestampte vloeren belandden, de tand des tijds zonder problemen hebben door
staan. Wateroverlast m oet aan de orde van de dag zijn geweest, en de twee grachten
rond het kamp, die droog behoorden te staan, zullen geregeld o f perm anent water
hebben bevat. O ok in andere opzichten zal het bestaan in het begin hard zijn
geweest. H oew el het kamp een belangrijke aanvoerroute voor militaire goederen
moest bewaken, lijken de meeste goederen letterlijk aan bet Alphense kamp voorbij
te zijn gegaan. Luxe aardewerk uit de jaren ’40 is opmerkelijk schaars, en dat zal ver
moedelijk ook voor vele andere levensmiddelen en benodigdheden hebben gegol
den. Om dat er nog nauwelijks sprake was van een fijn vertakte militaire infrastruc
tuur, zullen de soldaten in hoge mate zelfvoorzienend m oeten zijn geweest. Kapotte
leren en metalen uitrustingsstukken en andere gebruiksvoorwerpen w erden zoveel
mogelijk opgelapt in de eigen fabrica. Alleen de strikt noodzakelijke voedingsmid-
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delen werden aangevoerd. In het horreum kon een flinke voorraad graan w orden
opgeslagen; vele andere gewassen zullen ze zelf m oeten hebben verbouw d o f uit de
omgeving hebben betrokken. Die ‘omgeving’ kan zich daarbij overigens hebben
uitgestrekt tot het Krom m e Rijngebied, het achterland van het casteHum in Vech
ten, dat in de beginjaren stroomopwaarts de eerstvolgende versterking lijkt te zijn
geweest.
8 .2
Van vooruitgeschoven post naar onderdeel van een grenssysteem: periode ia-c
(4 1 - 6 9 /7 0 na Chr.)

Op 24 januari van het jaar 41, het jaar waarin de bouw van het Alphense fort startte,
w erd Cahgula in R om e verm oord en opgevolgd door zijn oom Claudius. Die was
wegens een lichamelijk handicap tot dan toe niet voor vol aangezien, en kon wel een
militair succes gebruiken om zijn uitverkiezing te rechtvaardigen. Britannia lonkte,
en de door Caligula in gang gezette voorbereidingen maakten al in 43 een succes
volle overtocht mogelijk. Terwijl de verovering van Britannia langzaam vorderde,
nam de nieuw benoem de commandant van het Neder-Germaanse leger, Corbulo,
in 47 de inlijving van het O ver-Rijnse Germaanse gebied w eer ter hand. Keizer
Claudius riep hem echter al w eer snel terug, omdat hij geen oorlog op twee fronten
wilde, o f volgens Tacitus omdat hij Corbulo diens successen misgunde. Vanaf dat
m om ent gold de R ijn als de grens van het Rom einse rijk, en w erd Alphen onderdeel
van een langgerekte keten van forten en wachttorens die op de zuidoever van de
rivier w erd aangelegd.
H et oudste kamp is vóór de Batavenopstand van 69/70 na Chr. tweemaal geheel
o f gedeeltelijk her- o f verbouwd, waarbij in elk geval de zuidpoort, de zuidweste
lijke hoektoren en de barakken veranderingen hebben ondergaan. O p grond van de
dateringen van enkele palen valt te denken aan twee reparatiefasen in de jaren ’50
(56?) en 60. D e indehng lijkt daarbij grotendeels hetzelfde te zijn gebleven. Bij elke
verbouw ing w erd het terrein weer geëgaliseerd en vermoedehjk op de diepste plek
ken ook doelbewust opgehoogd.
Voor de her- o f verbouwingswerkzaamheden heeft m en opnieuw geput uit de
omringende ooi- en moerasbossen. De eerste kade die in 42 langs de R ijn was
gebouwd om afslag van de oever tegen te gaan, is in deze periode ook minstens
tweemaal, in 51 en 67, en waarschijnlijk doorlopend, gerepareerd en vervangen.
D e uitbreiding van de militaire infrastructuur betekende ook dat de aanvoer van
allerlei goederen beter op gang kwam. D it blijkt in de eerste plaats uit de verschij
ning van steeds m eer luxe aardewerk en andere vondstgroepen, waaronder glas.
Daarnaast hjkt ook het voedselassortiment langzaamaan breder en rijker te zijn
geworden. D e aanwezigheid van een gestaag uitdijende troepenmacht in het rivie
rengebied kan het ook gemakkelijker hebben gemaakt om in een wat groter gebied
te gaan foerageren.
M et de dood van Claudius’ opvolger N ero in het jaar 68 waren de mannelijke
leden van het Julisch-Claudische keizerhuis uitgestorven. Er ontbrandde een strijd
om het purper waarin grote delen van het rijk betrokken werden. Een van de troon-

pretendenten was de commandant van het Neder-Germaanse leger, Vitellius. O m
zijn aanspraken kracht bij te zetten trok hij met een groot deel van zijn troepen naar
Italië en Het de Rijngrens verzwakt achter. Zijn tegenstrever Vespasianus gebruikte
daarop de Bataven om in de rug van Vitellius een opstand uit te lokken. Die bleef
aanvankelijk niet zonder succes. De achtergebleven Rom einse troepen w erden aan
alle kanten in het nauw gedreven, zelfs zodanig dat de commandanten van de castella langs de R ijn hun kampen ontruim den en achter zich in brand staken. O o k het
Alphense castellum w erd in de as gelegd.
8.3 Een lange periode van betrekkelijke rust: periode 2 (7 0 -1 6 0 na Chr.)

In het jaar 69 kwam Vespasianus zegevierend uit de machtsstrijd tevoorschijn. De
opstandige Bataven w erden in 70 m et groot machtsvertoon weer in het gareel
gedwongen en de castella langs de R ijn werden opnieuw opgebouwd. H et Alphen
se castellum w erd daarbij in noordelijke richting iets vergroot, maar bleef scheef en
klein.
Van de indeling van het nieuwe kamp is zo goed als niets bekend. H et w erd waar
schijnlijk omringd door drie grachten, die zo diep waren dat de bodem vaak vol
water zal hebben gestaan; in de binnenste gracht zijn zelfs zaden van waterplanten
aangetroffen.
H et is in deze periode dat voor het eerst gebakken pannen zijn gebruikt om de
daken te bedekken. H et is nog niet zeker o f dat ook voor alle gebouwen heeft ge
golden. O m dat sommige dakpannen zijn gestempeld door de eenheden die ze heb
ben gemaakt, krijgen we daarmee voor het eerst ook zicht op de troepen die in
Alphen gelegerd zijn geweest. De enige eenheid die tot dusver op baksteenstempels
is geïdentificeerd, is de Cohors vi Breucorum. De aanwezigheid van duidelijke mis
baksels van dakpannen maakt duidelijk dat althans een deel van dit materiaal ter
plaatse is gemaakt.
De schaarste aan samenhangende sporen uit de Flavische tijd en de eerste helft van
de tweede eeuw beneem t het zicht op de bouwgeschiedenis van het kamp in deze
periode. Om dat hout nog steeds het belangrijkste bouwmateriaal was en dit hooguit
enkele decennia meeging, zal het castellum ongetwijfeld verschillende keren zijn
gerepareerd en mogelijk herbouwd. H iervoor zijn echter geen aanwijzingen ge
vonden.
In de oeverzone van de R ijn is dat wel het geval. In de jaren ’90 van de eerste
eeuw is hier veelvuldig gewerkt aan oeververstevigingen. Eén keer is daarbij in plaats
van eenvoudige beschoeiingen een kadewand gemaakt die m et trekbalken aan de
vaste oever was verbonden. N et als zijn voorgangers is ook deze uiteindelijk door
het w ater ondergraven en voorover in de geul gegleden. Hetzelfde lot was een nieu
we beschoeiing uit 124/125 beschoren. Hoewel de datering van deze laatste kade
overeenkomt m et die van ingrijpende herstelwerkzaamheden elders langs de W estNederlandse rijksgrens, in Valkenburg, W oerden en De M eem , is er een belangrijk
verschil: het in Alphen gebruikte eikenhout is van lokale o f regionale herkomst, en
niet zoals elders uit Duitsland aangevoerd. H et veelvuldige gebruik van eikenhout in
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deze periode is een belangrijk verschil met de voorafgaande tijd. H et zou erop kun
nen wijzen dat de ooibossen in de nabijheid zo ver gekapt o f uitgedund waren, dat
ze nog maar weinig geschikt bouw hout leverden.
De aanwezigheid van waterplanten in een van de grachten van periode 2 wijst er al
op dat wateroverlast een aanhoudend probleem was. De vulling van twee van de
grachten maakt duidelijk dat de overlast aanzienlijk kon zijn. Tenm inste eenmaal is
er met grote kracht water door gestroomd, zoals blijkt uit de aanwezigheid van grof
zand in het noordelijke deel van de grachten en humeus materiaal en houtresten in
het zuidelijke deel. O nder het hout bevonden zich zelfs stukken van gebouwen,
waaronder een deel van een vlechtwerkwand en een deur. D it zou lijkt te betekenen
dat een overstroming de aanleiding is geweest tot een ingrijpende opknapbeurt van
het castellum.
8 .4 Drie stenen castella: periode 3a-c (1 6 0 -2 7 0 /2 7 5 ? na Chr.)

In 160 na Chr. heeft het kamp een stenen weerm uur en stenen poorten gekregen.
Vreemd genoeg is het daarbij aan de noordzijde w eer verkleind tot de afmetingen uit
de pre-Flavische tijd. H et was mogelijk nog maar door één gracht omgeven.
Een lang leven was dit castellum echter niet beschoren. Tw intig tot dertig jaar later
zijn de verdedigingswerken grotendeels verspoeld bij een grote overstroming. H et
water heeft zich een weg gebaand door de (voormalige) grachtengordel. Daarop is
weer een nieuw e m uur gebouwd en zijn de poorten hersteld. De doorbraakgeul
heeft nog een tijd lang dienst gedaan als gracht, totdat zij grotendeels verland was.
O ok elders zijn aanwijzingen voor overstromingen in de late tweede en derde
eeuw. Deze kunnen het gevolg zijn geweest van grootschalige houtkap langs de
bovenloop van de Rijn, waardoor het regenwater m inder goed w erd vastgehouden
en er in kortere tijd m eer water w erd afgevoerd dan voorheen.
In het begin van de derde eeuw is de stenen m uur aan de noordwestzijde nogmaals
vernieuwd en is tussen 208 en 211 ook ten minste de zuidpoort hersteld. De verlande doorbraakgeul is geëgaliseerd en in de opvulling is een nieuw e gracht uitgegra
ven; daarbuiten w erden nog eens twee grachten aangelegd.
H et hout dat bij de werkzaamheden in de late tweede en vroege derde eeuw is
gebruikt, omvat w eer wat m eer zachthout dan voorheen. D it zou erop kunnen wij
zen dat de ooibosvegetatie in de omgeving zich weer enigszins had hersteld.
Hoew el sporen en vondsten uit de derde eeuw schaars zijn, zijn er geen gegronde
redenen om aan te nem en dat het castellum Albaniana al snel na 210 is opgegeven.
Vermoedelijk is het omstreeks 270/275 na Chr. ontruimd, toen de Rom einse troe
pen van de Rijnlimes werden teruggetrokken. H et is onduidelijk wat er vervolgens
m et het kamp is gebeurd. Op grond van een pakket met veel Rom eins bouw puin en
Badorf-scherven in de Rijnbedding zou m en kunnen veronderstellen dat het fort in
de achtste o f negende eeuw is ontmanteld.
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8 .5 H et garnizoen van het castellum Albaniana

D e vraag naar de bezetting van het Alphense fort is tot op zekere hoogte gemakkelijk te beantwoorden: het garnizoen zal van begin tot eind gevormd zijn door infan
terie-eenheden van de auxilia, de hulptroepen. Uitrustingsstukken die wijzen op de
aanwezigheden van ruiters, zijn uiterst schaars. De barakken van de oudste bouwfase
zijn ook duidelijk infanteriebarakken.
Een verdere precisering van de aard van de garnizoenen is echter moeilijk. Over
het algemeen is dit alleen mogelijk voor de periode van ca. 70-120 na Chr., omdat
in die tijd bakstenen en dakpannen zijn gebruikt die door de hulptroepen zelf
gestempeld zijn. Vóór 70 w erd er nauwelijks baksteen toegepast en na 120 w erd de
productie gecentraliseerd en voorzien van stempels die slechts de naam van het
Neder-Germaanse leger weergaven.
Voor het Alphense castellum kennen we daardoor slechts één eenheid bij naam: de
Cohors vi Breucorum . Deze uit het voormalige Joegoslavië afkomstige cohors quingenaria peditata —infanterie-eenheid van ca. 480 m an —zal tussen 70 en 120 enige
tijd de bezetting hebben gevormd.
In de pre-Flavische tijd kan het castellum bezet zijn geweest door troepen die door
een van de om ringende stammen werden geleverd, wat in die tijd geen ongebruike
lijk verschijnsel was. O p grond van de Friese invloeden die in het handgevormde
aardewerk uit Alphen zichtbaar zijn, is het verleidelijk om te denken aan Friese
hulptroepen, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat Friese potten —en andere goe
deren —via handel o f ruil in het castellum zijn beland.
O ver het garnizoen in de tweede en derde eeuw tasten we nog grotendeels in het
duister. O p grond van het eigenaarsmerk op een bijlfoedraal is het mogelijk dat de
Cohors x v Voluntariorum enige tijd (deels?) in Alphen heeft gelegen. Andere graf
fiti laten namen zien die vooral uit het Donaugebied bekend zijn. Zeker in de twee
de en derde eeuw was dat een belangrijke leverancier van troepen voor de R ijnlimes.
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SAMENVATTING

In 2001-2002 konden vooruitlopend op een omvangrijk nieuw bouwproject in het
centrum van Alphen aan den R ijn de resten van het Rom einse castellum Albaniana.
bijna geheel w orden onderzocht. De zuidelijke helft van het fort bleek dankzij de
hoge grondwaterstand plaatselijk zeer goed geconserveerd, waardoor nog houten
palen en vloeren van de oudste bouwfase bewaard waren gebleven; de noordelijke
helft was door post-Rom einse kleiwinning en bebouw ing bijna geheel verstoord.
H et fort was direct aan de toenmahge R ijn gelegen, op de drassige ondergrond
gevormd door een oude kronkelwaard, ook al waren slechts enkele honderden
meters landinwaarts hogere en drogere gronden beschikbaar. D e ongunstige situe
ring maakte een afwijkend ontwerp noodzakelijk —een parallellogram, m et de lange
zijde naar de R ijn gericht —en leidde tot voortdurende wateroverlast. D e erosie van
de oever direct vóór het fort werd tegengegaan door het aanbrengen van palenrijen
en kadewanden, maar deze werden geregeld door het water ondergraven en weg
gespoeld.
Op grond van vooral de opeenvolging van w oon- en slooplagen binnen het kamp,
van verbouw ingen van de verdedigingswerken en van onderlinge versnijdingen van
de grachten rondom het fort konden drie bewoningsperioden w orden onderschei
den, die minstens acht bouwfasen omvatten:
periode
periode
periode
periode

la -lc :
2:
3a:
3b-3c:

41-69/70 na Chr.
70-160 na Chr.
160-180/190 na Chr.
180/190-270/275? na Chr.

H et oudste kamp (periode la) was veruit het best bewaard. H et w erd omgeven door
een m et hout bekiste aarden wal met vermoedelijk vier poorten en hoektorens.
Daarbuiten lagen twee tamelijk ondiepe grachten. In de voorste helft van het kamp
lagen aan de rechterzijde drie manschapsbarakken; dit was vermoedelijk ook het
geval aan de linkerzijde, maar van die hoek van het kamp was nauwelijks iets
bewaard. In de achterste helft lag aan de rechterzijde hoogstwaarschijnlijk een fabrica o f werkplaats en aan de linkerzijde een horreum o f graanpakhuis. Van de gebou
wen die daartussen m oeten hebben gelegen —het hoofdkwartier o f principia en de
commandantswoning o f praetorium - waren alle restanten verdwenen. U it het
onderzoek van de jaarringpatronen van de bij de bouw gebruikte hout blijkt dat de
oudste palen vóór de lente van het jaar 41 na Chr. zijn gekapt. De wal, de zuidwes
telijke hoektoren en de zuidpoort zijn gebouwd in 41, de barakken en de oudste
beschoeiing van de R ijn in 42.
H outen constructies hadden een beperkte levensduur. H et is dan ook niet ver
wonderlijk dat de verdedigingswerken en de binnenbebouw ing al snel gerepareerd
o f vervangen werden. De barakken zijn in de eerste dertig jaar van het bestaan van
het castellum tweemaal herbouwd, en aan de verdedigingswerken en beschoeiingen
van de R ijn zijn in die tijd ook reparaties uitgevoerd (periode lb -lc ). O f er sprake is
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geweest van volledige herbouw , en wanneer die dan heeft plaatsgevonden, is ondui
delijk. De resten van de directe opvolgers van het oudste castellum zijn veel grondi
ger gesloopt en hebben nauwelijks sporen nagelaten.
H et castellum Albaniana is zoals zovele anderen tijdens de Batavenopstand van
69/70 na Chr. door de troepen verlaten en in brand gestoken. N a het neerslaan van
de opstand is het herbouw d, waarbij het iets werd vergroot, voornamelijk in noor
delijke richting (periode 2). H et nieuwe kamp werd door drie grachten omgeven. Er
zijn nauwelijks sporen var bewaard gebleven, zodat er over verbouwingen niets
bekend is. In 160 na Chr. is het vervangen, mogelijk na een overstroming. D e bin
nenste twee grachten bevatten zandlagen en pakketten humeus materiaal m et verspoeld hout, die bij hoogwater m oeten zijn afgezet.
In 160 w erd het kamp opvallend genoeg verkleind tot de oorspronkelijke omvang.
H et kreeg wel een stenen w eerm uur en stenen poorten (periode 3a). H et was mis
schien nog maar door één gracht omgeven. Kort na 175 is het kamp door een grote
overstroming gedeeltelijk vernield. H et water baande zich een weg door de grach
tengordel aan de zuid- en westkant van het fort en ondermijnde daar de m uur en de
poort, die geheel o f gedeeltelijk in de doorbraakgeul stortten. De m uur en de poor
ten werden nog tweemaal herbouw d o f hersteld (periode 3b-3c). Oorspronkelijk
deed de doorbraakgeul dienst als gracht, maar later werd de gedeeltelijk verlande
geul vervangen door drie grachten. Eén van de verbouwingen —vermoedelijk de
laatste - kan dankzij de bouwinscriptie van de rechter zijpoort in 208-211 na Chr.
worden gedateerd.
Hoewel vondsten uit de daaropvolgende decennia schaars zijn, zal het castellum
Albaniana wel net als de meeste andere castella in onze streken in 270/275 na Chr.
zijn verlaten. H et is vermoedelijk pas in de achtste o f negende eeuw grondig ge
sloopt.
De opgraving van 2001-2002 heeft een overstelpende hoeveelheid vondsten opge
leverd: ruwweg 40.000 fragmenten aarden vaatwerk, 800 m unten, 5.000 andere
metalen voorwerpen, 1.500 houtmonsters, 200 grondmonsters en honderden kilo’s
bot, baksteen en natuursteen. Deze vondsten leverden een schat aan informatie op,
maar konden soms slechts zeer selectief worden onderzocht.
De m unten bevestigden het beeld dat uit de jaarringpatronen van het hout naar
voren kwam: een eerste aanleg omstreeks 40 na Chr. M unten uit de tweede helft
van de tweede eeuw en uit de derde eeuw ontbraken nagenoeg. D it m oet het gevolg
zijn van de grondige verstoring van de jongere bewoningslagen op het terrein. O ok
onder het aardewerk is materiaal uit de laatstgenoemde periode schaars; voor zover
het er is, kom t het uit de grachten en uit stortlagen in de Rijnbedding. Vaatwerk uit
de jaren ’40 van de eerste eeuw is echter ook niet erg talrijk; blijkbaar was de aan
voer toen nog niet goed op gang gekomen.
Een van de belangrijkste vondstgroepen van de opgraving w ordt gevormd door
het hout. Elders is dit vaak geheel vergaan, maar in Alphen was het hier en daar nog
goed bewaard. H et biedt inzicht in het houtgebruik door het Rom einse leger en in
de begroeiing van de omgeving van het kamp. Anders dan in de meeste andere cas
tella lijken de soldaten in Alphen geen hout van betekenis van ver te hebben aange-
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voerd, maar alles uit de omringende ooi- en moerasbossen te hebben gekapt. Daar
door is de ooibosvegetatie sterk achteruitgegaan, al lijkt deze zich na het m idden van
de tweede eeuw w eer enigszins te hebben hersteld.
U it de overvloedige metaalvondsten blijkt dat het castellum Albaniana uitsluitend
infanteriesoldaten heeft gehuisvest; cavalerie kon in deze natte omgeving misschien
niet goed genoeg uit de voeten. Hoew el het kamp zeer klein is, zou het een voltal
lige cohors quingenaria peditata - infanterie-eenheid van 480 m an - kunnen hebben
geherbergd. U it dakpanstempels blijkt dat de Cohors vi Breucoruiri, oorspronkelijk
afkomstig uit het voormalige Joegoslavië, tussen 70 en 120 na Chr. enige tijd de
bezetting heeft gevormd. Verder zou de ook uit andere W est-Nederlandse castella
bekende Cohors x v Voluntariorum Civium Rom anorum , oorspronkelijk gerekru
teerd uit burgervrijwilligers, in Albaniana gelegen kunnen hebben, al kunnen de
vondsten die daarop wijzen ook op een andere manier w orden uitgelegd.
H et castellum Albaniana is op zijn laatst in het jaar 41 gebouwd —minstens zes jaar
eerder dan algemeen w erd aangenomen, en in een geheel andere strategische con
text. D e aanleg m oet verband houden m et de voorgenom en verovering van Britannia door keizer Caligula (37-41), en niet met het besluit van diens opvolger Claudius
(41-54) om de verovering van Germanië te staken en de Rom einse troepen terug te
trekken ten zuiden van de Rijn. D it werpt niet alleen een ander licht op de ont
staansgeschiedenis van de Rom einse rijksgrens in onze streken, maar ook op de plan
ning en uitvoering van de verovering van Brittannië.
De oudste stenen poort van het castellum is gebouwd in het jaar 160 — minstens
tw intigjaar eerder dan voor Nederlandse castella in het algemeen w erd aangenomen.
Hoew el de directe aanleiding misschien niet een strategische afweging was maar een
overstroming, m oet het wel leiden tot een nieuwe analyse van de historische context
van de verstening van de forten in onze streken.
H et behoeft geen betoog dat het onderzoek van het castellum Albaniana verrassende
nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd. Alphen aan den R ijn zal de kom ende jaren
zeker een belangrijke plaats krijgen in de geschiedschrijving over het noordwesten
van het Rom eins rijk.

257

NOTEN
1 Kok 1999.
2 D e Katholieke Universiteit Nijmegen heet sinds 1 sep
tember 2004 Radboud Universiteit Nijmegen; in dit
verslag wordt nog de oude benaming gehanteerd.
3 Haaiebos/Franzen 2000.
4 Kok 1999.
5 Kok 2000, 11, 21-23 en 29-30.
6 Kok 1999, 79-81.
7 Geciteerd in Haalebos/Franzen 2000, 21-22.
8 NKNOB 1966, *92-93; Jaarverslag R O B 1966, 15.
9 Jaarverslag R O B 1970, 60.
10 N KN OB 1971, *74-75.
11 Jaarverslag R O B 1976, 95-96; 1977, 46-47.
12 Kok 1999, 85-86 en de daar vernielde literatuur.
13 Bogaers/Haalebos 1987, 42-50; opnieuw afgedrukt in
Haalebos/Franzen 2000, 22-28.
14 De laatste geconstateerde jaarring was gevormd in 41
na Chr. H et ontbrekende spinthout kan gezien de
leeftijd van de boom (meer dan 200 jaar) 26 ± 8 ringen
hebben geteld, gevormd in even zovele jaren (vgl. bij
lage 1). De duigen zijn aangetroffen onder de goot
waarin de latrine uitmondde.
15 Kok 1999, 90 en de daar vermelde literatuur.
16 Jaarverslag R O B 1991, 86.
17 Haalebos/Franzen 2000.
18 Haalebos/Franzen 2000, 11.
19 Put 30 was geen opgravingsput, maar een rioleringssleuf door de Julianastraat. Put 52 was een profielsleuf
langs de Julianastraat ter hoogte van het voormalige
postkantoor en put 62 een klein profielsleufe ter
hoogte van de noordoostelijke hoek van dit gebouw.
20 Haalebos/Franzen 2000, 189-191.
21 In de periode van 15 december 2001 tot 1 april 2002
heeft het veldwerk geheel stilgelegen, omdat er geen
terreinen voor onderzoek beschikbaar waren.
22 Bogaers/Haalebos 1987, 40-43.
23 Dank is verschuldigd aan P.F.J. Franzen en A.E.
Gazenbeek (KUN) voor literatuuronderzoek en assis
tentie bij het boren, en aan E. van der Most voor de
mondelinge overdracht van kennis.
24 P. Vos (TN O -N ITG ) beschreef het dwarsprofiel dat
de R O B over de Rijnoever heeft aangelegd, W.K. van
Zijverden (ADC ArcheoProj ecten) verrichtte enkele
waarnemingen op het castellumterrein.
25 Zonneveld 1944 en een door Van der Most beschik
baar gestelde zanddieptekaart van Fugro.
26 W e zien dit fenomeen ook na de afdamming van de
Linge bij Tiel en die van de Hollandse IJssel bij Klap
hek (tegenover Vianen). Op beide rivieren nam het
getijde aanzienlijk toe.
27 Voor een beschrijving van de ontwikkeling van het
gebied in de middeleeuwen en in de vroegmoderne
tijd zie Kok 1999, 25-30 en de daar geciteerde litera
tuur.
28 Haalebos/Franzen 2000, 39.
29 Haalebos/Franzen 2000, 50-56.
30 Haalebos/Franzen 2000, 41-45, op 39-41 m vanaf de
kruising met de Julianastraat.
31 Zie voor deze palen verder paragraaf 6.3.4 en 6.3,5.
32 De vondsten die in Haalebos/Franzen 2000, 50 zijn
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38
39
40
41
42
43

44
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46

47

48
49
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51
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op gevoerd als behorende tot de vulling van gracht 1,
zijn naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit een jon
gere laag, die nagezakt is in de gracht; ze zijn hier niet
meegenomen.
Zie paragraaf 6.8.1 en bijlage 1, alc. 33,1.
N og eens 35 m vanaf het meest oostelijke punt is de
gracht mogelijk nogmaals aangesneden in een klein
proefputje (werkput 62).
Haalebos/Franzen 2000, 41-45. Komende vanuit het
oosten sneed de gracht het riooltracé op 34-35 m van
af het kruispunt met de Julianastraat; de gracht sneed
de rioolsleuf bijna zeker opnieuw op ca. 45 m, maar
hier bevond zich een grote post-Roraeinse bakstenen
put.
Zïe voor deze palen verder paragraaf 6.3.4 en 6.3.5.
Gezien de ligging ten opzichte van de grachtpunt is
het de vraag o f de kogels werkelijk “in de gracht wa
ren gedumpt”, zoals eerder werd verondersteld
(Haalebos/Franzen 2000, 51),
Haalebos/Franzen 2000, 41-45, op 48-49 m vanaf de
Julianastraat.
Zie voor deze palen verder paragraaf 6.3.4 en 6.3.5.
Haalebos/Franzen 2000, 41-45, op 52-55 m vanaf de
Julianastraat.
Haalebos/Franzen 2000, 54.
Haalebos/Franzen 2000, 54-56.
Haalebos/Franzen 2000, 41-45. Gracht 4c was vanaf
het kruispunt met de Julianastraat over een afstand van
ca. 38 m zichtbaar, grotendeels op de vulling van de
doorbraakgeul.
Vgl. paragraaf 6.9.
Haalebos/Franzen 2000, 44, op 57-59 m vanaf de
kruising met de Julianastraat. De veronderstelde gracht
met vlakke bodem die daar wordt genoemd, is de
doorbraakgeul.
Haalebos/Franzen 2000, 68-74. D e doorbraakgeul is
het spoor dat daar is aangeduid als gracht 2; de planken
en andere houtresten die op het talud lagen., moeten
bij de overstroming hier terecht zijn gekomen, juist als
het overvloedig aangespoelde hout in de noordwesthoek van de grachtengordel. Gracht 4b is daar aange
duid als gracht 3 en —naar nu blijkt ten onrechte —be
schouwd als de ztddelijke voortzetting van gracht 2a;
de gracht is hier halverwege de ombuiging naar het
oosten aangesneden. D e voortzetting in oostelijke rich
ting is in 1998 gezien in profiel G -H (vgl. idem, 69,
onder gracht 1); nog verder oostwaarts kwam de zuidflank van gracht 4b net onder de doorbraakgeul uit,
T ot 9 m uit het kruispunt waren op een diepte van
1,00-1,20 m —NAP unne zandlagen te zien, die de
bodem van de geul markeren. Daaronder bevond zich
een dik pakket met tuf en ander puin doorspekte klei
m et bandjes grijs zand.
Haalebos/Franzen 2000, 129, nr. 20; 141, nr. 95.
De versierde kom is gezien de eierlijst gemaakt door
Censor uit Trier, die werkzaam was in ca. 160-185.
Zie voor de inscriptie paragraaf 7.4.2.
Haalebos/Franzen 2000, 135, nr. 50.
Haalebos/Franzen 2000, 68-74. Gracht 6 is daar aan
geduid als gracht 1; de toen als onzeker bestempelde
voortzetting in westelijke richting maakt wel degelijk
deel uit van gracht 6.
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53 Haalebos/Franzen 2000, 37.
54 Ter vergelijking: de onderkant van de bekisting van de
dichtbij gracht 2a gelegen waterput 3 bevond zich op
1,80 m -N A P , zodat op deze diepte water m oet zijn
toegestroomd (vgl. paragraaf 6.8.3).
55 Voor een dergelijke constructiewijze van de fundering
van de hout-aarde-wal vgl. Valkenburg periode 1 (Van
G i f c 1940-1944, 101-102 en afb. 39-40) en Utrecht
periode I (Ozinga e.a. 1989, 48-49 en afb. 20).
56 Een dergelijke constructie is ook aangetroffen in pe
riode 2 van het castellum te Künzing aan de Donau
(vgl. Schönberger 1975, Abb. 5, 2). Valkenburg 1
heeft geen bekisting gehad en Utrecht periode I lijkt
alleen aan de vooreijde een bekisting te hebben gehad
(Van Grfïèn 1940-1944, 102 en Ozinga e.a. 1989, 100
en afb, 60).
57 Bijlage 1, alc 79.1.
58 Vgl. paragraaf 2.2.
59 Bij de porta pnncipalis dextra van Valkenburg 1 zijn
deze afmetingen als volgt; 10 m, ca. 2,80, 6 en 3,40 m.
60 V oor een beschrijving van dit type poortgebouw vgl,
Manning/Scott 1988, 4-5 en fig. 1.1, IVa.
61 Brunsting 1961, 55-6 en kaart 2, Glasbergen/Groenman-van Waateringe 1974, fig. 2, Haalebos 1977, Beilage la; zie ook de poorten van Great Casterton, Hayton, Hodd Hill, Hüfingen I, Pen Llystyn, Risstissen en
Usk (Manning/Scott 1979, fig. 7, 54, 59 en 60, fig. 8,
69, fig. 9, 72 en 73 en de daar geciteerde literatuur).
Vergelijk verder de porta principalis sinistra van R o ttweil/Arae Flaviae I (Planck 1975, Abb. 11).
62 De in Alphen gebruikte houtsoorten voor de op gegra
ven staanders waren: 2 maal eik (Al en A4), vier maal
iep (A2, A3, B4 en B5), twee maal els (A6 en B2) en
één maal es (A5). Van staander B3 is alleen bekend dat
het een zachthouten paal betrof. In Valkenburg is bij
de fundering van de porta principalis dextra in periode
2 en in periode 5 eikenhout en in periode 4 iepenhout
gebruikt (Van Giffen 1940-1944, 163 en Van Giffen
1948-1953, 65-66 en pl. 8).
63 Van de bemonsterde planken waren er in Alphen 6
van eiken (A4, B l, B4 en B5), 8 van elzen (Al, A2,
A5, A6 en B2): 2 van essen (Al, B2) en 1 van een iep
(A2). In Valkenburg zijn bij de porta principalis dextra
en de porta praetoria van. periode 2 uitsluitend eiken
planken gevonden (Van Gïfien 1940-1944, 163).
64 Van de paalkuil van hoekpaal B l is alleen de rand in
het profiel aangesneden. De onderkant van de kuil
bevond zich hier op 1,10 m —NAP; dit wil niet zeggen
dat het centrum van de paalkuil niet dieper kan zijn
geweest.
65 Manning/Scott 1979, 52-53 en fig. 8, 69: in het castel
lum van Pen Llystyn te Wales zijn tussen de paalgaten
van de porta decumana ook dergelijke zgn. beam-slots
gevonden. In wezen is dit dezelfde constructietechniek
zoals die bij de wanden van een houten barak zijn toe
gepast, vgl. Haalebos/Franzen 2000, 173-75, afb. 8687, Vgl. ook rcconstrucdetekeningen van de oostpoort
van het castellum te Künzing (Schönberger 1975, Abb.
5). Voor een reconstructie van de wanden met verti
caal aangebrachte planken o f balken zie Manning
1981, fig. 18.
66 Vgl. Planck 1975, Abb. 13 voor een reconstructieteke-
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ning van een van de portae prindpales van R ottweil/Arae Flaviae III.
Bijlage 1, alc 44.0, 76.0 en 82.1.
Bijlage 1, alc 114.0 en 40.Ö.
Bijlage 1, alc 51.1 en 36.1.
Voor een houten hoektoren met een dergelijke plat
tegrond zie Schönberger 1963-64, Abb. 5 en 6. De
hoektorens van de houten castella van Valkenburg
hebben dezelfde vorm, maar zijn telkens uitgevoerd
met zes staanders (Glasbergen 1972, fig. 46-50).
Bijlage 1, alc 45.0.
Bijlage 1, alc 68,1
Vgl. de portae prindpales van het castellum Hessel
bach (Baatz 1973, Taf. 8).
Bijlage 1, resp. alc 30.1, 55.1, 19.1, 31.1, 38.1, 32.1 en
53.1.
Vgl. het fundament van de weermuur van. Valkenburg
6 (Van Giffen 1940-1944, 80, pl. 5: profiel 25 en 34 en
pl. 7; a). Zie ook de beschrijving van de zuidwesthoek
van het castellum in Haalebos/Franzen 2000, 43-44.
De afmetingen van de oudste steenbouwfase van de
poort komen overeen m et die van de porta principalis
sinistra van Zwammerdam III (Haalebos 1977, Beilage
la).
Hierboven zijn deze palen al vermeid als de meest zui
delijke palen van de voorgevels van de poorttorens, die
tot een grote diepte van 1,90-2,00 m —NAP tot in het
zand waren geslagen,
Vgl. paragraaf 6.2.5.
Haalebos/Franzen 2000, 113-118.
Vgl. paragraaf 7.4.2.
Haalebos/Franzen 2000, 41-42 en afb. 18.
De omstandigheden tijdens de aanleg van deze opgravingsput waren echter zeer ongunstig, waardoor de
mogelijkheid bestaat dat moeilijk zichtbare, uitgetrok
ken e n /o f vergane palen niet waargenomen zijn.
Haalebos/Franzen 2000, 43-44.
Schönberger 1975, Abb, 5,3 en 6,3 (Künzing); O RL
B 36, Taf. 1 en 2; O R L B 66a Taf. 3,3 (Urspring). In
Urspring is de stenen muur rechtstreeks tegen de hou
ten bekisting aangebouwd zonder deze eerst af te bre
ken en werden de houten staanders in de stenen muur
verwerkt.
Zie paragraaf 2.1 en 2.4.
Dergelijke vertrekken zijn bijvoorbeeld bekend uit de
castella van Valkenburg, Heidenheim, Echzell, Ober
stimm en Rottweil (Johnson 1987, 190, Abb. 129);
vgl. de oostelijke uiteinden van barakken 2-9 van Val
kenburg 1 (Glasbergen/Groenman-van Waateringe
1974, fig. 2).
Van de via praetoria uit de oudste periode is niets te
ruggevonden. Om het tracé van deze weg te recon
strueren is ter hoogte van de zuidpoort het midden
genomen tussen de binnenste, oudste gracht zoals die
aan de zuid-, en noordzijde van het castellum aangetroffen is (gracht 1). Dit middelpunt van de via principalis is het punt van waaruit de landmeters de hoofdassen, cardo en decumanus, van het castellum uitzet
ten. De via praetoria was een van deze hoofdassen, die
vanuit dit punt haaks op de via principalis werd uitge
zet; vgl. Johnson 1987, 54-55.
De afmetingen komen goed overeen met die van de
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infanteriebarakken van Valkenburg 1 (Glasbeken/
Groenman-van Waateringe 1974, 22 en fig. 3).
Voorbeelden van dergelijke ruimtes zijn bekend uit
Neuss en uit Echzell (Johnson 1987, 196).
M et betrekking to t de in 1985 opgegraven centuriowoning spreekt Van Enckevort {1987, 38) over overbEjfselen van houten balkjes langs de zijwanden, waar
op nog een deel van de planken vloer lag, Wellicht
worden hiermee ligger; bedoeld zoals deze in 20012002 zijn aangetroffen.
Vgl. ook de 4knuppeIwegJ in Van Giffen 1940-1944,
afb. 42.
Detgelijke ‘overtollige’ inkepingen zijn ook in de
oudste barakken van Valkenburg aangetroffen (Groen
man-van Waateringe/Van Beek 1988, 7, met afb. 1.5
en 1.7). Een ander voorbeeld van bouwmateriaal dat
oorspronkelijk voor andere doeleinden was bestemd, is
een staander m et een. afgezaagde pengatverbinding,
een voor de bouwwijze van de Alphense barakken
onnodig constructie-element (houtmonster M90538).
Staanders met pengatverbindingen zijn wel gebruikt in
de barakken van Valkenburg 2, waar in de fundetingsgreppels balken waren gelegd die aan de bovenzijde
van gaten waren voorzien (Van Giffen 1940-1944,
151-152 en afb. 38).
De ondergrond moet in Alphen erg nat en slap zijn
geweest, zodat het noodzakeljjk was het loopniveau
‘aan te plempen’ m et hout. Van Giffen merkte bij de
in 1953 aangetroffen vloeren op: “Dat de ondergrond
ten tijde van de bewerking o f bewoning vrij slap en
nattig is geweest, mag blijken uit het ‘doorknijpen’ van
deze grond tussen de gelegde houten delen” (dagrap
port 17-9-1953, geciteerd in Kok 1999, 81). Dit
maakt tevens een houten bestrating tussen de barakken
zeer aannemelijk. D e vloeren van de barakken, inclu
sief centuriowoning, van Valkenburg periode 1 be
stonden uit zavelige zoden, samengesteld uit een dun
vloertje van spaanders, een dikke middenlaag van zo
den en een dun deklaagje van humeuze grond met
twijgresten (vgl. Van Giffen 1940-1944, 154). Er zijn
geen sporen van houten vloerdelen aangetroffen en
(dus?) ook geen liggen langs de wanden van de ver
trekken zoals in Alphen. Het verschil in vloerconstruc
tie zal waarschijnlijk verklaard moeten worden door
het verschil in begaanbaarheid van de ondergrond.
H et schijnt gebruikelijk geweest te zijn twee turmae in
één barak te huisvesten: Johnson 1987, 196; vgl. ook
Valkenburg 1, waar maximaal twee turmae in één ruiterbarak in de praetentura ondergebracht zijn (Glasber
gen/Groenman-van Waateringe 1974, 12-13 en 20).
Davison 1989, 106-109, % E-F.
Schönberger 1978, Abb. 59 en 60- D e aanwezigheid
van haardplaatsen in gebouw F maakt een functie als
voorraadgebouw echter onwaarschijnlijk,
Vgl, paragraaf 7.2.1, onder Tïberius.
De veronderstelling dat de centuriowoning niet uit de
oudste bouwfase zou stammen, werd in 1985 mede
ingegeven door de aanwezigheid in de staanders van
inkepingen voor dwarslatten ónder het aangetroffen
vlechtwerk; deze zouden op hergebruik van ouder
hout wijzen. D ergelijke ‘overbodige’ inkepingen zijn
ook in 2001-2002 geconstateerd. Ze tonen aan dat de

staanders van de barakken waren voorbewerkt en pas
op de bouwplaats op de juiste lengte werden afge
zaagd. Een belangrijk argument voor de hypothese dat
de centuriowoning pas rond 50 na Chr. zou zijn
gebouwd, was verder de vondst van duigen van een
minstens enkele jaren na 41 na Chr. gemaakte eiken
ton ónder de houten goot waarin de latrine uitmond
de (Bogaers/Haalebos 1987,49; vgl. Van Enckevort
1987,46-47). Omdat uit de nieuwe dendrodata blijkt
dat barak E in 42 na Chr. is gebouwd, zal de goot tot
periode lb o f 1c moeten worden gerekend, o f is de
goot pas na verloop van tijd met de duigen van de ton
gestut.
99 Bijlage 1, alc 91.1.
100 Bijlage 1, alc 43.0.
101 Bijlage 1, alc 89.1.
102 Vgl. paragraaf 7.2,1, onder Caligula.
103 O ok in 1985 zijn stempels van het Neder-Germaanse
leger in deze puinlaag aangetroffen.
104 U it deze vermoedelijke uitbraaksleuf is een randfragm ent van een ruwwandige kookpot met dekselgeul
Niederbieber 89.
105 Vanwege enkele verstoringen kan niet geheel uitgeslo
ten worden dat het gebouw zich nog verder naar het
noorden toe heeft uitgestrekt. In dat geval resteert er
echter nauwelijks ruimte voor het hoofdkwartier, de
principia.
106 Tijdens de opgraving van 2001-2002 bevond zich hier
nog het diep onderkelderde stadskantoor, waardoor
het zuidelijke deel van de rechter retentura niet onder
zocht kon worden.
107 De intervallumbreedte van ca. 5 m is gebaseerd op dé
afstand tussen de fundering van de wal en het zuide
lijke uiteinde van de barak die in 1985 is opgegraven
(Haalebos/Franzen 2000, 24, afb. 7). Zo bezien be
droeg de afstand tussen de noordwestelijke hoekpaal
van de zuidpoort en gebouw H nog geen 2 m.
108 Vergelijk paragraaf 6.4.1.
109 H et meest zuidelijke segment is slechts gedeeltelijk
blootgelegd. Bij een m et de overige segmenten over
éénkomende breedte bedroeg de lengte van gebouw
H minimaal 29 m.
110 D e maatvoering kom t overeen met die van de barak
ken in de rechter praetentura. Zie paragraaf 6.4.1.
111 D e binnenruimte van het tweede segment vanaf het
noorden was verstoord door een post-R,omeinse wa
terput.
112 Negentien dateren vanaf 22 na Chr., de twintigste
vanaf 15 na Chr. Zie paragraaf 7.2.4.
113 Bijlage 2, nr. 100.
114 Zie paragraaf 6.8.1.
115 Zie ook paragraaf 6-7.1.
J 16 D e exacte begrenzing was zowel in het westen als in
het noorden niet te bepalen.
117 Zie ook paragraaf 6.5.3.
118 Tussen de vage sporen in het noorden van de vuile
zone zijn nog een as uit de tijd van Caligula en een
denarius aangetroffen, die hiermee mogelijk in ver
band staan.
119 Vier andere assen zijn in ieder geval pre-Flavisch, één
dateert uit de eerste eeuw, één is niet nauwkeuriger te
dateren dan in de eerste o f tweede eeuw.
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120 Ter hoogte van segment 1 was het Romeinse pakket
verdwenen.
121 De locatie van de scheidingswand tussen kamer 3 en 4
is verstoord door een recente riolering.
122 De enige vondsten die er misschien mee in verband
kunnen worden gebracht, zijn vijf assen van Caligula
en een niet nader dan in de eerste eeuw te dateren
exemplaar.
123 De diepte heeft maximaal 25-30 m bedragen: de
afstand van de via principalis tot aan het intervallum.
De breedte van het complex kan wegens de paraUellogramvorm van het castellum tussen de 43 m in het
oosten en 47 m in het westen hebben bedragen.
124 Vgl. Johnson 1987, 204-209.
125 Vgl. paragraaf 7.2.5.
126 Zie Schönberger 1978, 30-57; Johnson 1987, 205207. Andere fabricae m et binnenplaats zijn bekend uit
Wiesbaden, en eventueel uit Valkenburg, D e fabrica te
Wiesbaden is een stenen bouwwerk, en dateert vanaf
ca. 80 na Chr. Gebouw 11 van Valkenburg periode 1
dateert van omstreeks 40 na Chr. D e interpretatie als
fabrica is echter niet onomstreden, vgL Groenman-van
Waateringe 1991, 179-183.
127 H et castellum van Oberstimm was, anders dan dat van
Alphen, in drie zones verdeeld: de praetentura, de late
ra praetorii, en de retentura.
128 Schönberger 1978, 36.
129 Parallellen voor open o f omheinde werkruimtes zijn te
vinden in Oberaden en Dangstetten, en mogelijk in
Valkenburg 1, waar de zogenoemde fabriculae oor
spronkelijk ook open ruimtes geweest zouden kunnen
zijn (Groenman-van Waateringe 1991, 181).
130 Davison 1989, 108-109 en fig. F.
131 In de meeste castella zijn de barakken ofwel allemaal in
de praetentura gelegen, ofwel allemaal in de retentura,
ofwel verdeeld over de gehele prae- en retentura
(Davison 1989, 106-107 en fig. E).
132 Zie paragraaf 6.4*1.
133 Zie paragraaf 6.4.2.
134 De diepte van de onderzijde van de palen lijkt samen
te hangen met hun positie binnen of buiten het horreum: de onderkanten van de palen aan de oostkant
van het gebouw bevonden zich op ca, 1,14 m —NAP,
een paal midden in het horreuxn reikte tot 1,28 m
-N A P , en twee van de gecoupeerde palen buiten het
horreum waren tot omstreeks 1,06 m -N A P zichtbaar.
135 Rickman 1971, 226 en 244-245, type A. Andere
typen zijn: (B) dubbel horreum* (C) gepaarde horrea
om een binnenplaats en (D) horrea m et de uiteinden
tegen elkaar.
136 Rickman 1971, 215 en Johnson 1987, 164-165. De
vloeren van de hon-ea van H od Hill en Fishbourne
zijn op een vergelijkbare wijze verhoogd (Johnson
1987, 164-171). In Germania zijn horrea in Haltem,
Hofheim en het vroegste horreum in Saalburg verge
lijkbaar (Rickman 1971, 239).
137 Laadplatforms; Rickman 1971, 233, 248. Vergelijk
Johnson 1987, 165, Abb. 105.
138 Tussen de gereconstrueerde westzijde van het hor
reum en de binnenste gracht is nog bijna 10 m ruimte.
Het gebouw had in deze richting dus nog enkele me
ters langer kunnen zijn. Ten westen van het palengrid

262

van het horreum zijn echter geen paalkuilen meer
waargenomen. Ten noorden en ten zuiden van het
palengrid zijn nog wel paalsporen opgetekend, maar
hierin was geen verband te herkennen. ïn de breedte
(N-Z) zal het gebouw dus in zijn geheel zijn waarge
nomen.
139 In Germania zijn houten horrea met een laadplatform
en/of porticus echter zeldzaam. Johnson 1987, 171
noemt voorbeelden uit Baginton en Oberstrmm.
140 U it 25 paalkuilen zijn grondmonsters genomen; zeven
monsters zijn gezeefd, maar in geen daarvan is orga
nisch materiaal gevonden.
141 Waarschijnlijk is in het noordprofiel een foutieve
NAP-maat gehanteerd, gezien het grote verschil in de
diepte van de onderkanten de staanders van de oostelijke poorttoren zoals die in 1966 en 2001-2002 zijn
gedocumenteerd.
142 Tussen gebouw H en de weg is een waterput gelegen
(paragraaf 6.8.1).
143 In dit cluster, dat driekwart van de breedte van de weg
besloeg, waren de buitenste palen het dikst en zeer
diep ingeheid. De binnenste palen reikten minder diep
en waren smaller. Vreemd is dat twee van de zware
palen aan de oostzijde zich onder de fundering van
barak C bevonden.
144 Zie ook Johnson 1987, 140. Vaak staan palen van een
colonnade langs de via principalis o f via praetoria op
een regelmatige onderlinge afstand, zoals in Valken
burg (Van Giffen 1940-1944,144-145).
145 Bijlage 1, alc 102.1.
146 Bijlage 1, alc 63-2 en 105.0.
147 Bijlage 1, alc 117.1 en 118.0. D e datering van alc
117,1 in 36/37 na Chr. is niet geheel zeker, aangezien
de buitenste ringen zo nauw op elkaar staan dat ze
moeilijk te tellen zijn; een iets latere datering is dus
ook mogelijk.
148 Bijlage 1, alc 103.0. Deze datering sluit goed aan bij
een reparatie van de zuidpoort in 56 na Chr. (vgl.
paragraaf 6.3.2).
149 Bijlage 1, alc 52.1, 60.1 en 34.1.
150 Naar het noorden toe, bij g, is slechts op één plek een
restant van deze dunne grijze kleibaan te zien in het
verlengde van een van de sporen bij a.
151 Vaker lag de goot wel in het midden van de weg, zoals
in Valkenburg (Van Giffen 1940-1944,108).
152 Zie ook paragraaf 6.4.1 en 7.6.6.
153 Mortel wordt niet vaak aangetroffen in wegdekken
binnen castella, maar soms wel daarbuiten (Forbes
1934,148 en 150).
154 Johnson 1987, 126; Van Giffen 1940-1944, 85 (Val
kenburg, praetorium); Haalebos 1977, 38 (Zwammerdam, principia).
155 Johnson 1987, 126.
156 Van noord naar zuid geordend bevond de onderkant
van de waterputten zich op 2,20 m —NAP (waterput
2), 2,70 m -N A P (waterput 4), 2,30-2,55 m -N A P
(waterput 3), 1,13 m -N A P (waterput 1).
157 Zie voor gebruik van een emmer ook Klee 1995, 6667.
158 De verbrande staat van de bovenste planken is niet
gedocumenteerd, maar wel duidelijk op foto’s zicht
baar. Tussen het fotograferen en het gedetailleerd

d o c u m e n t e r e n , van de waterput is een deel van de put
vernield bij de bodemsanering,
159 Vergelijk Van Giffen 1940-1944, 85, afbeelding 23, A
(Valkenburg) en Klee 1995, 67 (Saalburg).
160 Z o gold dat volgens Van Giffen ook voor de vulling in
een van de Valkenburgse waterputten: “Op dat niveau
(2.40 in den vasten grond) rustte de ton op, en iets in,
een opzettelijk aangebracht, drieledig (dï. 0,20) laagje
van kiezel, gelen zavel en fijn puin, een echten filter
dus” (Van Giffen 1940-1944, 86).
161 Zie paragraaf 7.7.2.
162 Bijlage 1, alc 35.1.
163 Bijlage 1, alc 104.1 en 129.0.
164 Parallellen voor deze put zyn onder meer in KrefeldGellep, Künzing en Oberstimm gevonden (Johnson
1987, 225)’ hier zijn op drie punten horizontale plan
ken tussen de staanders bevestigd en om de hele bekis
ting heen bevinden zich horizontale planken, zonder
duvels o f spijkers bijeengehouden door de druk van
buitenaf. O f er bij waterput 3 van een dergelijke om
bouw sprake is geweest, is met aantoonbaar. Meer dan
wat houtsnippers is er in de aangrenzende lagen niet
gevonden.
165 Bijlage 1, alc 33.1.
166 D e hoepels zijn niet bemonsterd en hun houtsoort is
onbekend.
167 Vgl. paragraaf 7.6.3.
168 Kok 1999, 43, m et verdere literatuurverwijzingen. Zïe
ook paragraaf 2.2.
169 Jaarverslag R O B 1991, 86. Zie ook paragraaf 2.6.
170 Bijlage 1, alc 62.0.
171 H et diepste opgravingsvlak van de desbetreffende
werkput (25) bevond zich op 2,04-2,26 tn -N A P .
172 Bijlage 1, alc 09.0.
173 Bijlage 1, alc 84.0, 75.1, 85-1, 86.1, 87.1, 88.2, 121.1
en 122.1.
174 Bogaers/Haalebos 1983, afb. 6-7.
175 Bijlage 1, alc 01-3 en 02.0.
176 Bijlage 1, resp. alb 1.0, 3.1, 4.1 en 5.0, alb 02.1 en alc
50.1.
177 Bijlage 1, resp, alc 48.1 en 47.1
178 Bijlage 1, alc 49.1.
179 Bijlage 1, alc 99.1.
180 Deze opmerkingen zijn te danken aan J.-M.A.W.
Morel van het Nederlands Instituut voor Scheeps
archeologie, onderdeel van de RO B , die betrokken
was bij het onderzoek van de schepen van De Meem
en Woerden, en zo vriendelijk was het blok hout uit
Alphen aan den R ijn na de conservering nogmaals te
bestuderen.
181 Vgl. paragraaf 7,1.4.
182 De met puin gevulde greppels die in 1998 zijn
beschouwd als mogelijke restanten van het hoofd
kwartier van de steenbouwfase (Haalebos/Ftanzen
2000, 56-58) hebben daarmee niets van doen. Het
betreft deels uitbraaksleuven van de stenen m uur en
porta decumana, deels veel jongere greppels.
183 Zie paragraaf 2.5.
184 In Alphen is in de retentura, tussen de fabriea en het
hotreum voldoende ruimte voor een principia en een
praetorium m et een lengte van 25 m en een breedte
van 20 m. Voorbeelden van principia m et dergelijke

afmetingen zijn bekend uit Hofheim, Oberstimm,
Hod Hill (Claudisch), Baginton (Neroons), Pen Llystyn, Strageath en Fendoch (laat-Flavisch), Gelligaer
(Trajaans), Wallsend, Ambleside, Housesteads (Hadriaans), Birrens en Newstead (midden tweede eeuw).
Praetoria van deze orde van grootte zijn gevonden in
Obers timm, Fendoch (laat-Flavisch), Gelligaer en Bir
rens (Johnson 1987, 123-152 en 257-306 m et afbeel
dingen en de daar vermelde literatuur).
185 Haalebos 1977, Beilage la.
186 Het post-Romeinse aardewerk is verzameld en apart
opgeslagen, maar niet gedetermineerd en geanalyseerd.
187 Alle uit de hand gevormde scherven zijn in combinatie
m et Romeins gedraaid aardewerk aangetroffen.
188 De fragmenten zijn per materiaalgroep bij elkaar op
geteld, en uitge drukt in percentages; onder aan de
kolommen staan de absolute waarden. In de eerste
kolom is het totaal aantal scherven weergegeven, in de
tweede kolom het MAI (minimum aantal individuen),
dat is gereconstrueerd op basis van alle scherven. In de
derde kolom is het aantal randscherven genoteerd, en
de vierde kolom geeft de randindex weer, het randpercentage gedeeld door 100189 In enkele militaire complexen uit de eerste helft van de
eerste eeuw lijkt handgevormd aardewerk weliswaar
meer voor te komen. Vgl. bijvoorbeeld Bosman 1997,
93-94: Velsen 1 vroeg (16-21 na Chr.): 14,9%; Velsen
1 laat (21-28): 11,1%; Velsen 2 (40-50): 4,3%; Nijmegen-Kops Plateau (context Ia): 13,4%. Valkenburg
1 /la (40-47): 34,6%, maar dit betreft slechts 19 scher
ven; Valkenburg 2/3 (47-69): 16,4%. Een in het mid
den van de eerste eeuw te dateren wachttoren te Leidsche R ijn heeft zelfs een aandeel handgevormd aarde
werk van 77,2 % (Niemeijer 2004).
190 Van der Linden 2000, 96.
191 Vgl. Polak 2000, 99 vooi dergelijke grote stukken. Zie
bijlage 2, nr. 54 en bijlage 6, nr. 8.
192 Zie bijlage 3, nr. 1-3.
193 Zie bijlage 3, nr. 7 en 21.
194 Zie bijlage 3, nr. 20 en 22.
195 Zie bijlage 3, nr. 10-15.
196 D e eierlijst van dit stuk komt overeen met de eierhjsten van de beschreven kommen.
197 Technieken naar Brunsting 1937, 70-71.
198 Definitie ‘rotbemalt' naar Oelmann 1914, 53; ‘QuaBtatsware* naar Oelmann 1914, 35, Bij Brunsting is dit
techniek d.
199 De meeste fragmenten zijn bestrooid met fijn zand of
kwarts, ongeveer een derde deel heeft een bestrooiing
met kleikotrels.
200 Zie bijlage 4, nr. 1.
201 Wortmann 1967, 284; Van Boekel 1987, 779.
202 Van Boekel 1987, 776-780; W ortmann 1967, 280284.
203 Van Boekel 1987, 779.
204 Mogelijk zijn de kelken in Keulen geproduceerd. De
kleur van de deklaag komt overeen met de produkten
uit de pottenbakkerij Mauritiussteinweg (FundsteUe
15), die aan het einde van de eerste en begin van de
tweede eeuw in bedrijf was. Er zijn echter geen iden
tieke standvoeten uit Keulen bekend. Mededeling C.
Höpken.
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205 Hofheim type 31.
206 Vgl. Fremersdorf 1964, 24, Tafel 79. Hij noemt het
baksel Gallisch, zander nadere toelichting.
207 Daarnaast zijn nog vier bronzen en drie loden lampen
aangetroffen, wat het totaal op 61 brengt.
208 Zie bijlage 4, nr. 2-6.
209 Van der Linden 2000, 96, kraagkom.
210 Van der Linden 2004, 55.
211 Als verklaring voor het voorkomen van ‘Holdeums’
aardewerk in Woerden wordt een lokale productie
door de Cohors XV Voluntanonrm voorgesteld, die
daar in de Flavische periode gelegerd was, H et is ech
ter niet bekend o f deze cohors ook al eerder in Woer
den lag (Haalebos/Thijssen 1977, 109-110). De ver
dachte aardewerkfragmenten uit W oerden zijn in
Neroons-Flavische context aangetroffen, wat zou kun
nen wijzen op een mogelijke productie in pre-Flavische tijd* Wanneer de Alphense fragmenten, die in
pre- en vioeg-Claudische context zijn aangetroffen,
door de Cohors XV zijn geproduceerd, m oet deze dus
al in de Claudische periode in de buurt gelegerd zijn
geweest.
212 Een complete rand is aangetroffen in gracht 2.
213 Zie bijlage 4, nr. 7-10.
214 Vilvorder/Vanderhoeven 2001, 67-71.
215 Vgl. Stuart '1976, fig. 52, 7.
216 Vgl. Taayke 1996, 109-222.
217 Van denBroeke 1996, 193-195.
218 Van denBroeke 1996, 195-200.
219 Zie bijlage 2, nr. 118.
220 Ante cocturam, zie bijlage 6, nr. 11 en 27.
221 Op het castellumterrein zijn drie bewoningsperioden
onderscheiden. Een groot deel van het aardewerk kan
op grond van de vondstomstandigheden en de typedatering aan periode 1 toegeschreven worden, die in 4169/70 na Chr. gedateerd wordt. In de Rijnzone zijn
de vondsten niet aan een periode te koppelen, doordat
ze niet apart verzameld zijn. Pas achteraf is duidelijk
geworden dat ook hier een onderscheid te maken is in
verschillende £asenf enigszins vergelijkbaar aan die op
het castellumterrein, D e datering van het aardewerk is
echter overwegend later: het grootste deel dateert
grofweg van de Flavische tijd tot het midden van de
tweede eeuw, dus in periode 2,
222 Ritterling 1912.
223 Vgl. De Weerd 1972, 122-127.
224 Haalebos 1977, 47-55 en Beilage II.
225 Zie bijvoorbeeld Velsen Iï, 40-50 na Chr., waar geen
Arretina voorkomt, evenals in Valkenburg 1-1 a, 40-47
na Chr.; in Velsen I, dat tussen 16-28 na Chi. in
gebruik was, is wel Arretina aangetroffen.
226 Haalebos 1977, 52-53 en Beilage III, maakt melding
van één bord Hofheim 97(Holwerda 77) van terra
rubra uit periode 1.
227 Aangetroffen in waterput 3. Eierlijst vgl. Dannell/
Dickinson/Vemhet 1998, 78, Ila en b: M . Crestio, C.
Valerius Albanus, 1VCV, Patricius, 80-110 na Chr.
228 Een kom Dragendorff 37 uit Trier met versiering van
de pottenbakkers Atillus/Pussosus, die werkzaam wa
ren tussen 205-225. Zie bijlage 3, nr. 22.
229 H et verschil schuilt vooral in het aandeel van de krui
ken: op het castellumterrein komen ze twee keer zo
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232
233

234

235
236
237
238
239

240
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242

veel voor. In de oeverzone is echter een groter aandeel
onbekende wandscherven aangetroffen, die mogelijk
tot kruiken hebben behoord. Daarmee zou het aandeel
kruiken in beide contexten ca. 12% zijn. H et verschil
in percentage van de gehele materiaalgroep amforen
en kruiken is vooralsnog niet verklaarbaar.
CasteUum: 18.994 fragmenten op 4414 m 2 maaiveldoppervlak. Rijn: 8011 fragmenten op 786m2 maaiveidoppervlak.
231. Op het castellumterrein is de gemiddelde fragmentatiegraad van de randscherven 18%, in de Rijn
17%. Dit betekent dat een potrand gemiddeld in zes
scherven breekt. Per materiaalgroep varieert dit per
centage enigszins; bij de terra sigiUata en het handgevormde aardewerk is het randpercentage gemiddeld
kleiner dan 10%, terwijl bij de groep amforen en krui
ken per scherf gemiddeld meer dan 50% van de rand
bewaard is. O p het castellumterrein neemt de fragmentatiegraad van het aardewerk in noordelijke rich
ting toe, terwijl de hoeveelheid vondsten afheemt.
Gemiddeld 0,1 m unt per m2 maaiveldoppervlak. Vgl.
paragraaf 7.2.2.
Gemiddeld drie stuks metaal per m2 op het castellumterrein tegenover een vondstdichtheid van 0,6 per m2
in de oeverzone. Hierbij moet opgemerkt worden dat
er grote verschillen zijn tussen de verschillende metaalsoorten. Vgl. paragraaf 7.3,4,
Van der Vin 2002 en Kemmers (in voorbereiding).
Hiermee wordt geenszins gesuggereerd dat in Alphen
aan den Rijn een uitzonderlijk groot aantal Romeinse
munten gecirculeerd heeft, maar veeleer blijkt hieruit
de voortschrijdende opgravingstechniek (introductie
van de metaaldetector) en toegenomen mogelijkhe
den voor grootschalig archeologisch onderzoek. De
vondstcomplexen in Maastricht en Vechten zijn even
eens van een vergelijkbare, of nog grotere, omvang. In
het geval van Maastricht betreft het echter voorname
lijk vierde-eeuwse munten, in het geval van Vechten is
een groot deel van de collectie verloren gegaan.
Kemmers 2004.
Peter 2001, 39; Duncan-Jones 1994, 104 en 196.
Peter 2001, 39-40; Van der Vin 1996, 34.
FM R N III; Kemmers (in voorbereiding); Peter 2001,
40; Van der Vin 1996, 23-24.
O.a. Peter 2001, 39; Van der Vin 1996, 27; Vermoe
delijk kwamen deze m unten pas vanaf de laat-Augusteïsche periode massaal in Noordwest-Europa terecht
om de grote Germanië-campagnes te financieren,
Kemmers (in voorbereiding).
Chantraine 1982, 42-47 (Neuss) ; FM R N III (Nijmegen-Kops Plateau); Kemmers (in voorbereiding) (Nijmegen-Hunerberg). Zie voor de discussie over de
datering van deze m unten o.a. Van Heesch 1999;
Wigg 1999.
Eenmaal TIBIM, eenmaal AVC en T l... en eenmaal
CAESAR en T1B. Alle drie zijn voorbeelden van typi
sche laat-Augusteïsche of Tiberische kloppen die
voorkomen op Augusteïsche munten. Zie verder o.a.
Chantraine 1982, 36-38.
Sutherland 1984, 55; Berger 1996, 31 gaat, op grond
van daar gevonden muntstempels, uit van ten minste
één andere muntplaats in Spanje.

243 Zie voor een overzicht van vindplaatsen Berger 1996,
25-31.
244 Peter 2001, 39.
245 In Sutherland 1984, 57 wordt dit type nog vaag geda
teerd “until after 10 B C ” . De door van Heesch 1993
voorgestelde datering tussen 7 en 3 v.Chr., gebaseerd
op het ontbreken van het type in Oberaden en hec
oppakken van de zilverermssies in Lugdunum in 2
v.Chr. lijkt bijzonder plausibel.
246 Sutherland 1984, 57-58.
247 Zie Berger 1996, 34-37 voor een verspreidingskaart.
248. Heimichs 2000, 192-193.
249 Dit blijkt o.a. uit ïmitatiemunten met op de voorzijde
een portret van Claudius en op de achterzijde het
bekende altaar. Zie Peter 2001, 72.
250 Gaxcia-Bellido 2000. Deze munten beschouwt men als
bewijs van het verplaatsen van hulptroepen en legioe
nen uit Spanje naar het Rijngebied in de laat-Augusteïsche en Tiberische periode.
251 De datering van de muntmeesterassen is omstreden.
Begindatering rond 23 v.Chr. en een einddatering 3/2
v.Chr. zijn ook voorgesteld. Voor een discussie en uit
leg zie Mattingly 1923 en Kraft 1951/1952.
252 Ktaay 1956, 136. MacDowall lokaliseert het aanbren
gen van de klop CAESAR, in Nijmegen (MacDowall
1992, 47-48), In navolging van Kjaay 1956, 118-122
baseert hij zich op het percentage muntmeesterassen
met dit type klop in verschillende nederzettingen.
MacDowall legt echter de link met de aanwezigheid
van een legioen in Nijmegen in de periode 15-23 na
C hi., hetgeen aantoonbaar onjuist is. Wel kan mis
schien gedacht worden aan de versterking op het Kops
Plateau als commandocentrum.
253 Peter 2001, 52-56.
254 Sutherland 1984, 90.
255 O p basis van een metaalanalyse van gedateerd koper
geld van Tiberius en van Providentia-assen stellen
Klein en von Kaenel 2000, 76-77 een emissie van het
type in 22/23 voor, al geven zij toe dat de officiële
muntslag in R om e zelfs tot 34 doorgegaan kan zijn.
256 Sutherland 1984, 99. Chantraine 1982, 22-23 noemt
enkele overslagen van dit type op munten van Caligu
la en Claudius.
257 Zie hierover Peter 2001, 60, die pleit voor catalog?
met veel afbeeldingen om zo vergelijkingen mogelijk
te maken.
258 O.a. Nijmegen-Hunerberg (Kemmers in voorberei
ding), Nijmegen-Küps Plateau (FM RN III), Mainz en
Keulen (Garria-Bellido 2000). Deze munten be
schouwt men als bewijs van het verplaatsen van hulp
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beeldt zijn moeder a f), al discussieert men erover in
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1962.
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294 Zie ook Peter 2001, 42-43.
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296 Peter 2001, 72; Wigg 1996, 427.
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298 Suetonius Claudius, 11 en Cassius Dio 50, 22.
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301 Zie paragraaf 7.2.5.
302 Haalebos 1977, 204-205; De W eerd 1977, 269.
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schatvondstenzie Reece, 1988, 266: “ ...the hoard will
be the same, whether its owners died at the crossroads, their hearts torn fiom their twitching bodies to
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whether they retumed home after placing the pot a
defmite number o f paces from the blasted oak and then
had all their memories erased by a jar of potent
m ead...”
Peter 2001, 74.
Zoals blijkt uit de verhoudingen in Augst, Peter 2001,
75.
D it baseert men op de zeldzaamheid van Neroonse
emissies in pre-Flavische nederzettingen. Gebhart e.a.
1956, 43-44.
Grünwald 1946, plaat XIV. 102, 105; plaat XV, 114,
116, 117; plaat XVI, 119, 120, 122, 124.
Grünwald 1946, plaat XIV, 104; plaat XV, 107, 109,
111.
Grünwald 1946, plaat XIV, 99, 100, 103; plaat XV,
108, 112. Zeer zeldzame kloppen zijn bij dit alles met
mee geteld.
Kraay 1956, 113-136.
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130-131 en Duncan-Jones 1994, 176-178.
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koper, messing e,d.
Ongeveer een derde van de metaalvondsten is gedeter
mineerd door A J.M . Zwart. Bij de bewerking van het
resterende metaal is veel voorbereidend werk gedaan
door J.-F. Gentenaar.
In deze tabellen zijn de post-Romeinse voorwerpen
van brons en ijzer niet meegerekend.
Een goed overzicht van wapens en uitrustingsstukken
is Bishop/Coulston 1993, met veel verwijzingen naar
verdere literatuur.
Zie voor de fibulae paragraaf 7.3.2.
Koster 1997, 61Vergelijk voor de indeling Haalebos 1986.
Haalebos beschouwde deze fibula destijds als ‘Fremdkörper' tussen de vondsten uit de Flavische canabae en
zocht naar mogelijkheden om deze mantelspeld in
samenhang met de Augusteïsche castra te brengen
(Haalebos 1986, 14, m et fig. 2, 2).
Ettlinger 1973, 13-14; vgl. Hiddink 2003, 202.
CIL X I I I 11831.
Vegetius, I, 1.
Bijv. Tacitus in verband met de aanstelling van Corbulo als gouverneur van Neder-Germanië (Annales, XI,
18); Suetonius in zijn levensbeschrijving van keizer
Vespasianus (Vespasianus, 10, 4); Plinius Minor, in zijn
lofrede op keizer Trajanus (Panegyricus, VI).
Bogaers/Haalebos 1983, 304.
Zo is bijv. een centurio van het Achtste Legioen in het
kamp op het Kops Plateau te Nijmegen geweest (Van
Enckevort/Zee 1996, 67-68), en een gewoon soldaat
van het Eerste Legioen in het castellum te Vechten
(CIL XIII 8813).
Pferdehirt 2002, 4-56.
Vgl. paragraaf 6.9.4.
Brandl 1999, 30.
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Brandl 1999, 31-32.
Haalebos/Franzen 2000, 121-141.
Haalebos/Franzen 2000, 195-196, noot 100.
Bogaers 1980, 67.
Haalebos 2000, 58.
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336 Bogaers 1980, 67, met noot 6.
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338 Haalebos/Franzen 2000, 121.
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340 Haalebos/Franzen 2000, 125, 2a-2b.
341 Haalebos/Franzen 2000, 121.
342 Haalebos/Franzen 2000, 121.
343 Haalebos/Franzen 2000, 121.
344 Holwerda/Braat 1946, 106.
345 Holwerda/Braat 1946, 106,
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eerder gepubliceerd in Haalebos/Franzen 2000, 113118 en Haalebos 2001.
347 Zie voor de titulatuur van Septimius Severus en zijn
zonen M. Fluss in R E II A 2, 1948; Birley 1999;
Rubin 1980.
348 CIL XIII 8826, 8828 en 8829 (Leiden-Roomburg).
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349 CIL XIII, 8825 en 882$; Eek 1985, 198-199, nr. 46.
350 CIL XIII, 8201 en 8050; Eek 1985, 200-202, nr. 4748.
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tijd van Trajanus Decius (249-251 na Chi.): [Imp(eratori) Caes(aiï) C(aio)] / [MJessio Quin/[to] Traiano /
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ci) [ma]x(imo) [t]/rib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) [I]I
p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) / [c(ivitas)J Cananefatu[m] / ab [3] / leug(as) [3] (CIL XVII 587).
353 Iovi O(ptimo) M(aximo) Smrano / Exsuperantissimo
/ Soli invicto Apollini / Lunae Dianae Fortunae /
Marti Victoriae Paci / Q(uintus) Anti.sti.us Adventus /
[l]eg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / dat (CIL XIII
8812).
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balo et Miner(vae) / L (ucius) Terentius / Bassus c(enturïo) coh(ortis) III Breucoi(um) (Bogaers 1994).
355 Van Lith 1987, 3.
356 Isings 1957, 17-18.
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358 E. Hanraets, in voorbereiding.
359 Jansma 1996.
360 Jansma 1995.
361 Leuschner, deiidiochronologiscli laboratorium Tübingen, Duitsland, ongepubliceerd.

362 Bijlage 1, alc 117.1.
363 Rapportage PJN G /Friedrich juni 2002.
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365 Goodbum 1991, 185 en 194.
366 Haalebos/Franzen 2000, 175, afb. 87.
367 Van Enckevort 1987.
368 Groenman-van Waateringe/Van Beek 198$, 11, afb.
1.7.
369 Bijlage 4 in: van Rijn 1997, niet gepubliceerd.
370 Van Rijn 1995, 164.
371 Zie ook paragraaf 6.9.2.
372 W olf e,a, 2001* 26.
373 De rol van de zwarte populier is echter onduidelijk,
W olf e.a. 2001, 18. ïn Romeinse opgravingen in de
Beneden-Rijndelta is tot nu toe geen hout van popu
lier gevonden.
374 W olf e.a. 2001,18.
375 Weeda 1985, 121.
376 Weeda 1988, 25
377 Weeda 1988, 77.
378 Weeda 1985, 93.
379 W olf e.a. 2001.
380 Vgl. paragraaf 7.7.
381 W olf e.a. 2001, 18.
382 Bijlage 1, alc 53.1.
383 Van R ijn 1987.
384 Biilage 1.4 (1. Stuvts), in: Groenman-van Waaterinee/
Van Beek 1988.
385 Van R ijn 1995, 155 en Van Rijn, in voorbereiding.
386 Monster M80012, uit een kag boven gracht 2a aan de
zuidzijde van het castelhun.
387 Zie Kuijper/Tumer 1992.
388 Erdtman 1960; Faegri e.a. 1989.
389 Van Beurden 2003, 30-33.
390 Lenticellen zijn de zogenoemde ademopenlngen in de
schors van bomen.
391 Zie Weeda e.a. 1987, 47.
392 Zie Weeda e.a. 1987, 46; Van Haaster 2003, 13.
393 KÖrber-Grohne 1987, 396-408.
394 Weeda e.a, 1987, 270.
395 Weeda e.a. 1987, 290; Höst/Bregnhöi '1979, 81.
396 Haveman e.a. 1998, 212-219.
397 Zie Kuijper/Tumer 1992.
398 Bakels 1991, 279-298.
399 Davïes 1971, 125.
400 M eer informatie over de houtige vegetatie is te vinden
in paragraaf 7.6.
401 Lange 1990; Kooistra 1996.
402 Kooistra 1996.
403 D e botresten zijn gedetermineerd door A. Fischer en
A. van der Valk; de resultaten van hun werk zijn
saraengevat door C. Cavallo en R . Maliepaard.
404 De herkenbaarste stukken leer zijn beschreven en voor
het merendeel ook afgebeeld in bijlage 8.
405 Groenman-van Waateringe 1967.
406 M et dank aan de heer Z. Nemeth, die mij op dit stuk
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B ijla g e 1 Dendrochronologie
Van de 230 houtmonsters die in 2001-2002 in beginsel geschikt waren bevonden
voor een dendrochronologische datering, zijn er 129 onderzocht door de Stichdng
K i N G . De resultaten zijn vastgelegd in zeven interne rapporten.407 De interpretatie
van de 90 verkregen dateringen w ordt hier weergegeven in tabel 1. Hierin zijn de
monsters geordend op de structuur waarvan ze afkomstig zijn, en daarbinnen op hun
datering. In tabel 2 is per houtsoort aangegeven hoeveel van de voor datering
geschikte monsters daadwerkelijk gedateerd zijn..
Bij eikenhout is de bepaling van een exacte kapdatum alleen mogelijk als de buiten
ste ring van het spinthout, de wankant, aanwezig is. Als het spinthout onvolledig is
bewaard, kan op grond van een statistische analyse van de aantallen spintringen bij
eiken van een bepaalde leeftijd wel een schatting w orden gemaakt van het aantal
ontbrekende ringen (Hollstein 1980). Voor de berekening gaat m en bij eikenhout
uit van een gemiddeld aantal spintringen van 16 ± 5 bij een boom tot 100 jaar oud,
van 20 i 6 bij een boom van 100 tot 200 jaar oud, en van 26 ± 8 bij een boom
ouder dan 200 jaar.
Als er helemaal geen spintringen m eer op het m onster aanwezig zijn, is het onbe
kend hoeveel kem houtringen er ook nog ontbreken, en ligt de veldatum dus een
onbekend aantal jaren na de einddatering, vermeerderd m et de schatting van het
ontbrekende aantal spinthoutringen.
Essen en iepen hebben geen spinthout. Een schatting van de velddatum is bij deze
houtsoorten dus alleen mogelijk als wankant waarneembaar is. D it is bij deze soorten
erg moeilijk, omdat het zachthout is en de ringen aan de buitenkant ingedm kt zijn,
en omdat de buitenste ringen bovendien meestal zeer smal zijn.

Tabel 1 Interpretatie van de dendrochronologische dateringen. D e houtmonsters zijn geordend
op structuur en vervolgens op veldatum. Eind- en veldata zijn in jaren na Chr., tenzij anders
vermeld.
monster

nr. R IN G

einddatum

ontbrekend

referentie-

(spint)hout

chronologie

veldatum

hoi

na 27

iep

wal periode la
90145

alc 124.0

26

+ > 1

N IR o m 3 /
intern

90071

alc 12.1

38

> 1

ulmus

na 39

es

90080

alc 79.1

40

-

intem

n ajaa r/w in ter 40

es

90080

alc 07.1

31

> 9

intem

na 40

es

90036

alc 14.1

39

> 1

intem

na 40

es

90055

alc 16.1

39

> 1

intem

na 40

es

90065

alc 10.0

41

+ 1?

intem

42 (?)

es
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monster

nr. R IN G

einddatum

veldatuni

houtsoort

intem

na 9 AD

iep

ontbrekend

referentie-

(spint) hout

chronologie

8

> 1

fundering m uur periode 3b
91025

alc 41.0

zuidpoort periode la
91027

alc 61.1

5

+ > 1

intern

na 6

es

90201

alc 28.1

23 BC

>20 ± 6

N lR om 3

na 3 ± 6 B C

eik

90048

alc 125.1

19

+ > 1

intern

na 20

es

90186

alc 83.0

28

+ > 1

N lR om 3

na 29

iep

90222

alc 24.1

6

25 ± 8

EU 1

31 ± 8

eik

90144

alc 23.0

31

+ > 1

intem

na 32

iep

90202

alc 100.1

30

+ 5 (± 6)

N lR om 3

35 ± 6

eik

90164

alc 25.1

28

N lR om 3

38 ± 6

eik

91013

alc 116.0

39

10 ± 6
+ > 1

intern

na 40

iep

90132

alc 26.0

40

1?

N lR om 3

41

eik

90183

alc 82.1

41

-

intem

41

es

90133

alc 76.0

40

1

N lR om 3

v o o rja a r/z o m e r 41

eik

90208

alc 44.0

40

1

C.Duitsland/

z o m e r/w in te r 41

iep

R om w eg
90221

alc 101.1

15

+ > 26 ± 8

N lR om 3

na 41 ± 8

eik

90140

alc 128.1

39

+ ca.3

intem

ca. 42

es

es

zuidpoort periode l b / c
90118

alc 80.1

27 BC

+ > 1

intern

na 26 BC

90994

alc 115.0

14 BC

+ > 1

in tem

na 13 BC

es

90172

alc 81.1

37

+ ^ 1

intem

na 38

es

90988

alc 114.0

50

+ > 1

intern

na 51

iep

90989

alc 40.0

55

+ 1

intem

56

iep

90218

alc 36.1

63

1-10

N lR o m R 9

64 -73

eik

54

18 ± 6

R om w eg

72 + 6

eik

90219

alc 51.1

zuidpoort periode 3a
91028.1

alc 37.1

145

10 ± 5

intern

155 ± 5

eik

90151.4

alc 18.0

153

ca. 5

intem

ca. 158

eik

90151.9

alc 19.1

159

1

intem

160

eik

90135

alc 55.1

159

1

intern

160

eik

90992

alc 32.1

159

1

N lR o m R 9

zo m er 160

eik

90121

alc 30.1

159

1

intern

z o m e r/w in te r 160

eik

90155

alc 31.1

159

1

intern

z o m e r/w in te r 160

eik

90985

alc 38.1

159

1

intem

z o m e r/w in te r 160

eik

91028.4

alc 53.1

152

ca. 8

O . Friesland

ca. 160

eik

278

monster

nr, R IN G

einddatum

ontbrekend

referentie-

(spint)hout

chronologie

veldatum

houtsoort

es

zuidw estelijke h o ek to ren periode la
alc 113.1

16

+ >5

intern

na 21

90969

alc 68.1

37

> 1

intern

na 38

iep

90973

alc 45.0

40

1

intern

41

iep

90968

barakken periode la
90529

alc 42.1

21

>1

N lR o m 3 /in tem

na 22

iep

90583

alc 92.1

25

+ > 1

intem

na 26

es

90520

alcOS.O

29

+ > 1

intem

na 30

es

90635

alc 96.0

31

+ > 1

intem

na 32

es

90523

alc 72.1

32

> 1

intem

na 33

es

90611

alc 67.1

35

+ 1?

intern

36 (?)

es

90537

alc 71.1

28

+ ca. 10

intem

ca. 38

es

90648

alc 65.1

38

+ ca. 2

intem

ca. 40

iep

90614

alc 95.0

39

+ £ 1

intern

na 40

es

90406

alc 89.1

39

+ ca.2

C.Duitsland

ca. 41

es

90556

alc 91.1

41

1

intem

z o m e r/w in te r 42

iep

90611

alc 43.0

41

1

N lR o m 3 /in tem

42

iep

90661

alc 64.0

40

+ ca. 2

intern

ca. 42

iep

via principalis
90816

alc 102.1

27 BC

+ > 20 ± 6

C.Duitsland

na 7 ± 6 BC

eik

91033

alc 117.1

34

+ 1à2

intem

35/36

iep

90833

alc 63.2

36

+ ca. 5

in tem

ca, 41

es

91034

alc 118.0

42

-

intern

42

iep

90834

alc 105.0

41

42/43

es

alc 103.0

38

+ 1à2
+ £ 20 ± 6

intem

90840

C.Duitsland

na 58 + 6

eik

eik

b ru g /d a m buiten zuidpoort
90346

alc 52,1

1

> 20 ± 6

EU 1

na 21 ± 6

90411

alc 60.1

44

+ ca.5

N lR o m 3 /in tem

ca. 49

es

90410

alc 34.1

60

13 ± 6

RM

73 ± 6

eik

90791

alc 104.1

51

+ >6

N lR om 3 / intem na 57

iep

90793

alc 129.0

59

+ > 1

intern

na 60

iep

alc 35.1

62

max. 6?

N lR o n iR 9

63-68

eik

alc 33.1

62

>20 + 6

N lR om 3

na 82 ± 6

eik

w aterput 2

90788
w aterput 3
90900
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m onster

m . R IN G

einddatum

veldatum

houtsoort

n a ja a r/w in te r 42

iep

intern

n ajaa r/w in ter 51

es

ontbrekend

referentie-

(spint)hout

chronologie

kade 1
90040

alc 62.0

O.Friesland/

42

intem
kade 2
alc09.0

51

90230

alc 84.0

45

intern

na 46

es

90243

alc 75.1

66

1

N lR om 3

v o o ija a r/z o m e r 67

eik

alc 85.1

66

1

vdms

z o m e r/w in te r 67

es
es

90255

-

kade 3

90232
90238

alc 86.1

66

1

intem

z o m e r/w in te r 67

90245

alc 87.1

66

1

vdm sl34/

zo m e r/w in te r 67

es

R om w eg
90251

alc 88.2

66

1

vdm sl34/intem

zo m e r/w in te r 67

es

90266

alc 121.1

66

1

intem

67

es

90269

alc 122.1

66

1

in tem

67

es

alc 01.3

93

+ 1

N lR o m R 9 /

zo m e r/w in te r 94

eik

n aja a r/w in te r 94

eik

ca. 124

eik

kade 4
90036

R om w eg
90032

alc 02.0

R o m w eg /

94

Eubigl
kade 5
paal 1

alb 01.0

121

+ ca. 2

Eubig 1 /
R om w eg

paal 6

alb 05.0

123

1

R om w eg

z o m e r/w in te r 12 4 /5 eik

paal 4

alb 03.1

123

1

R om w eg

n ajaa r/w in ter 1 2 4 /5 eik

paal 3

alb 04.1

122

+ 3 (± 5)

R om w eg

125 + / - 5

eik

+ > 20 ± 6

N lrom 3/

na 57 ± 6

eik

oeverzone, overige structuren
paal 5

alb 02.1

37

R om w eg
90281

alc 47.1

77

3-12

EU 1

80-89

eik

90025

alc 99.1

88

1

N lR om 3

voo ij a a r/z o m er 89

eik

90277

alc 48.1

80

R om w eg

ca. 90

eik
eik
eik

: ca. 10

90730

alc 50.1

76

19 ± 6

intem

95 ± 6

90288

alc 49.1

92

5-8

R om w eg

97-100

Tabel 2 Slagingspercentage van de dendrochronologische analyse van de houtmonsters.
houtsoort
eik

N genomen

N gemeten

N gedateerd

% succes

95

44

37

84

es

86

50

34

68

iep

35

32

19

59

3

3

0

0

219

129

90

70

zilverspar
totaal
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B ijla g e 2 Pottenbakkersstempels op terra sigillata (E. van der Linden)
De in de catalogus als parallellen aangevoerde vindplaatsen verwijzen naar de vol
gende publicaties:
Arentsburg
Asciburgium
Vechten
Zwammerdam

Holwerda 1923
Vanderhoeven 1974
Polak 2000
Haalebos 1977

1. O F.A LB IN , Albinus

10. AVE?, Avetus?

ALP01.050.2627, Drag. 33, identiek m et Vech

ALP01.027.0479, Drag. 24/25, vgl. Vechten

ten A31. La Graufesenque, ca. 50-75 na Chr.

A l04-105. La Graufesenque, ca. 40-60 na Chr.

2. [O F A O ]V IT A N < I >. Aquitanus

11. A[— ],

ALPOl.021.0075, bord, identiek m et Vechten

ALP01.040.1896, bord, Zuid-Gallisch.

A56*. La Graufesenque, ca. 55-75 na Chr.

12. OFBA[SSI], Bassus i

3. [O FA Q V IT]A N I, Aquitanus

ALP01.041.2006, bord, identiek m et Vechten

ALP01.041.1977, Drag. 18, identiek m et Vech

B10. La Graufesenque/Carrade, ca. 50-75 na

ten A57. La Graufesenque, ca. 45-65 na Chr.

Chr.

4. A Q V IT A N I, Aquitanus

13. OFBASSfl], Bassus i

ALP01.029.1247, Hofh. 1, identiek m et Vechten

ALP01.056.2476, Drag. 27, identiek m et Vech

A67. La Graufesenque, ca. 40-60 na Chr.

ten B15. La Graufesenque/Carrade, ca. 50-70 na

5. A Q V IT A [N I], Aquitanus
ALP01.050.2802, bord, identiek m et vorige
stempel. La Graufesenque, ca. 40-60 na Chr.

Chr.
14. BASSI, Bassus i
ALP01.033.1659, Drag. 27, identiek m et Vech

6. A Q [V IT A N I], Aquitanus

ten B30. La Graufesenque/Carrade, ca. 50-70 na

ALP01.050.2823, Drag. 15/17, mogelijk identiek

Chr.

met vorige stempels. La Graufesenque, ca. 40-60
na Chr.

15. BASSI, Bassus i
ALP01.051.3844, bord, identiek m et Vechten

7. AQVTT, Aquitanus

B32. La Graufesenque/Carrade, ca. 55-75 na

ALP01.050.2802, Drag. 27, identiek m et Vech

Chr.

ten A73. La Graufesenque, ca. 45-65 na Chr.

16. BA[— ], Bassus i?

8. [— ]VIT[— ], Aquitanus?

ALP01.028.1065, Drag. 27, Zuid-Gallisch, ca.

ALP01.050.2662, Drag. 15/17. La Graufesenque,

55-75 na Chr.

ca. 40-75 na Chr.

17. BASSIC, Bassus i - Coelus

9. AVE, Avetus

ALP01.045.2064, Drag. 24/25, identiek met

ALPOl.028.1214, Drag. 27, wellicht identiek m et

Vechten B51. La Graufesenque, ca. 50-70 na

Vechten A105. La Graufesenque, ca. 40-60 na

Chr.

Chr.
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18. B[— ]
ALP01.027.0475, Drag. 27. Zuid-Gallisch, vanaf

29. O FC .E N S, Censor

ca. 65 na Chr.

ten C121. La Graufesenque, ca. 80-120 na Chr.

ALPOl.042.1518, Drag. 18, identiek m et Vech

19. CA[LAVA], Calava?

30. CLEMENSF?, Clemens

ALPO 1.040.198, Drag. 18/31, vgl. Willems 1986,

ALP01,041.1975,

153-154, fig. 33,5. Lezoux, ca. 100-140 na Chr.

1969, 41, Abb. 6A, 9 en Asciburgium, 14, nr. 31.

20. [O F.CA]LV I. Calvus

Drag.

18/31,

vgl.

Fischer

Sinzig, ca. 140-170 na Chr.

ALP01.021.0069, Drag. 27, identiek met Vech

31. [O F C R E ]S T IO , Crestio

ten C17? La Graufesenque, ca. 65-95 na Chr.

ALP01.042.2243, Drag. 29, identiek m et Vech

21. O FCA LV I, Calvus

ten C158. La Graufesenque, ca. 50-75 na Chr.

ALP01.027.0473, Drag. 18, identiek m et Vech

32. O FC R E S, Crestio

ten C25. La Graufesenque, ca. 65-85 na Chr.

ALP01.025.0448, Drag. 18, identiek m et Vech

22. C A R A N T [IM ], Carantus

ten C166. La Graufesenque, ca. 70-110 na Chr.

ALP01.044.3613, Drag. 18, identiek m et Vech

33. C R E ST I, Crestio

ten C64, La Graufesenque, ca. 70-100 na Chr.

ALP01.029.0560, Drag. 24/25, identiek met

23. CASSIVSF, Cassius
ALP01.040.1990, Drag. 33, vgl, Zwammerdam,

Vechten 0 7 1 . La Graufesenque, ca. 55-70 na
Chr.

99-100, nr. 68-69. C hém ery-Faulquem ont/M it-

34. C .L.[— ]

telbronn, ca. 135-160 na Chr.

ALP01.040.1985, kom. Zuid-GaUisch .

24. CATVLLVSF, Catullus
ALP01.040.1985, Drag. 27, vgl. R o m e u f 2001,

35. [D ]O C C A LI, Doccalus
ALP01.040.1988, Drag. 18, identiek m et Zwam

44, 311, pl. 34, 50.1-3. Lezoux/Les Martres-de-

merdam, 102, nr. 102. Lezoux, ca. 120-na 150 na

Veyre, ca. 120-160 na Chr.

Chr.

25. CELADVSF, Celadus

36. FL O R V S, Florus

ALP01.027.0465, Drag. 24/25, identiek m et

ALP01.050.2648, Drag. 24/25, identiek met

Vechten C87. La Graufesenque/Le R ozier, ca.

Vechten F38. La Graufesenque, ca. 50-70 na

55-70 na Chr.

Chr.

26. [CELAJDVSF, Celadus

37. F[— ]

ALP01.040.1904, bakje, identiek met vorige

ALP01.025.0415, bord. Zuid-Gallisch.

stempel. La Graufesenque/Le R ozier, ca. 55-70
na Chr.

38. GATVSF, retrograde, tabula ansata, Gatus
ALP01.040.1904, Drag. 27, identiek m et Zwam 

27. O FC .N .C E L SI, C. N - Celsus

merdam, 104, nr. 116. La Madeleine, ca. 130-160

ALP01.040.1904, Drag. 18, identiek m et Vech

na Chr.

ten C l 12. La Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.
28. O F C .N .C E L SI, C. N - Celsus

39. G[— ]
ALP01.027.0481, schotel. Zuid-Gallisch.

ALP01.040.1985, Drag. 18, identiek met vorige
stempel. La Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.
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40. lAN V A R IVSF. Ianuarius

49. LVPVS, Lupus

ALP01.044.3506, Drag.

18/31, identiek m et

ALP01.031.1520, Drag. 24/25, identiek m et

Zwammerdam, 105, nr. 119. Vgl. Schönberger

Vechten L38. La Graufesenque, ca. 50-75 na

1970, Abb. 2, 26. Vermoedelijk La Madeleine,

Chr.

ca. 125-150 na Chr.

50. L[— ]

41. [O F]IV C V N D [I], Iucundus
ALPO 1.044.3506, bord, identiek m et Vechten
110. La Graufesenque, ca. 65-85 na Chr.
42. IW [E N I]S C V C E , luvenis - Cucus
ALP01.022.0256, Drag. 36, identiek met Ludowici 1927, 218. R heinzabem , ca. 150-170/180
na Chr.

ALP01.029.0675, Drag. 24/25. Zuid-Gallisch.
51. O F IC M A C C A R [I], Maccarus
ALP01.053.2933, Drag. 18, identiek m et Vech
ten M l. La Graufesenque, ca. 30-60 na Chr.
52. O F IC M A C C A R [I], Maccarus
ALP01.046.3657, bord, identiek m et vorige
stempel. La Graufesenque, ca. 30-60 na Chr.

43. [O FLJENTV, Lentulus
ALP01,021.0185, Drag.

18/31, identiek m et

Zwammerdam, 105-106, nr. 130. La Madeleine,
ca. 130-160 na Chr.
44. LEN TVLI, Lentulus
ALPO 1.049.2530, Drag. 27, vgl. Zwammerdam,
106, nx. 132-134. La Madeleine, ca. 130-160 na
Chr.

53. |O F IC M A |C C A R | 1], Maccarus
ALP01.032.1590, Drag.

15/17, identiek m et

vorige stempels. La Graufesenque, ca. 30-60 na
Chr.
54. O FI.M A C C A , Maccarus
ALP01.046.3656+3657, Drag. 24/25, identiek
m et Vechten M2. La Graufesenque, ca. 40-60 na
Chr.

45. [L]C N IANA | O ]. Licinus
ALP01.027.0468, Drag. 24/25, identiek m et
Vechten L19. La Graufesenque, ca. 50-70 na
Chr.
46. LICIN VS, Licinus
ALP01.051.3880, Drag. 27, identiek niet Vech
ten L20. La Graufesenque, ca. 45-70 na Chr.

55. IQ ]F.M A C C A R . Maccarus
ALP01.028.1033, Drag. 24/25,

identiek met

Vechten M 3. La Graufesenque, ca. 40-60 na Chr,
56. < 0 > F .M A C C A < R > , Maccarus
ALP01.043.2056, bord, identiek m et Vechten
M4*. La Graufesenque, ca. 60-70 na Chr.
57. [M ]A C C A R I, Maccarus

47. [< L > O G ]IR N , Logimus

ALP01.042.2509, Drag. 18, identiek m et Vech

ALP01.021.0102, Drag. 27, identiek m et Vech

ten M8. La Graufesenque, ca. 35-60 na Chr.

ten L26. La Graufesenque/M ontans, ca. 75-95 na
Chr.

58. M ARCELLVS, Marceilus
ALP01.046.3511, Drag. 18/31, identiek met

48. [L]V[CI]VSF, Lucius

Vanvinckcnroye 1989, pl. XIV, 103D. Lezoux,

ALP01.040.1991, Drag. 27, identiek m et Zwam 

ca. 125-150 na Chr.

merdam, 107, nr. 143 en H ardey/D ickinson
1976, 154, fig. 9b, 77. B ouchepom /C hém eryFaulquemont, ca. 100-140 na Chr.

59. |M]ARZLALFE, Martialis
ALP01.040.1896, Drag. 18/31, vgl. Zwam m er
dam, 108-109, nr.

159-160. Chém ery-Faul-

quemont, ca.100-130 na Chr.
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60. [M ARJTIALFE, Martialis

70. M EDDVLFE, Meddulus

ALP01.044.3509, Drag.

18/31, identiek m et

ALP01.042.2276, Drag. 33, identiek met vorige

vorige stempel. Chémery-Faulquem ont, ca. 100-

stempel, Chémery-Faulquem ont, ca. 100-140 na

130 na Chr.

Chr.

61. [M ARTI]A LFE, Martialis

71. O F M O < D > , Modestus

ALP01.044.3625, Drag.

18/31, identiek met

ALP01.030.1176, Drag. 27, identiek m et Vech

vorige stempels. Chém ery-Faulquem ont, ca. 100130 na Chr.

ten M85*. La Graufesenque, ca. 65-80 na Chr.

62. M A R TIA FE, Martialis

ALP01.027.0481, Drag. 27, identiek met vorige

ALP01.040.1900, Drag. 27, identiek m et Zwam -

stempel. La Graufesenque, ca. 65-80 na C hr.

merdam, 109, nr. 161. Chémery-Faulquem ont,
ca.100-130 na Chr,

72. O F M O < D > , Modestus

73. M O N T A N V S , M ontanus
ALP01.044.3625, Drag. 18/31, identiek met

63. M A R T I AF [E], Martialis
ALP01.040.1904, Drag. 27, identiek m et vorige

Zwammerdam, 111, nr. 184. La Madeleine, ca.
120-150 na Chr.

stempel. Chém ery-Faulquem ont, ca. 100-130 na

74. M O N T [— ],Montanus?

Chr.

ALPOl.040.1991, Drag. 27, vgl. Zwammerdam,
111, nr. 183-184. La Madeleine? Ca. 100-150 m

64. MA[— ],Martialis?
ALP01.040.1988, Drag. 18, mogelijk identiek

Chr.

m et Vechten M32? La Graufesenque, ca. 55-75

75. M O N [— ],Montanus?

na Chr.

ALP01.027.0452, Drag. 27, mogehjk identiek
m et vorige stempel. La Madeleine? Ca. 100-150

65. [M AJSCL, Masculus ii
ALP01.040.1904, bord, identiek m et Vechten
M50. La Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.

76. M O XSIVSF, Moxsius
ALP01.040.1991, Drag.

66. O FM A TE, Matemus
ALP01.040.1990, Drag. 18, identiek met Vech
ten M55. La Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.
67. M B D D IC FE. Meddicus
ALP01.040.1988, Drag.

na Chr.

18/31, identiek m et

Zwammerdam, 109, nr. 168. Chémery-Faulquemont, ca. 100-140/150 na Chr.
68. M ED D IC FI, Meddicus
ALP01.028.1103, Drag. 18/31, identiek m et
Arentsburg, afb. 68/69, nr. 117. Chémery-Faul
quemont, ca. 100-140/150 na Chr.
69. M EDDVLFE, Meddulus
ALP01.040.1904, bord, identiek m et Zwam mer
dam, 109, nr. 169 en Asciburgïum, 21, nr. 68.
Chémery-Faulquem ont. Ca. 100-140 na Chr.

18/31, identiek met

Frey 1993, Abb. X, 210, 4 en Hartley/Dickinson
1976, 156, fig. 9c, 108. Trier, ca. 140-160 na
Chr.
77. O F M [— ]?
ALP01.022.0258, Drag. 27. Zuid-Gallisch.
78. PASSENI M A, Passienus
ALPOl.032.1563, bord, identiek m et Vechten
P14. La Graufesenque, ca. 50-70 na Chr,
79. [PA]SSENI, Passienus
ALP01.044.3509, bord, identiek m et Vechten
P16. La Graufesenque, ca. 55-75 na Chr.
80. PA TER ? Pater?
ALP01.042.2331, Drag. 27. La Graufesenque, ca.
80-110 na Chr.
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81. O FPA T R JC I, Patricius

92. Q V IN , Q uin-

ALP01.027.0475, Drag. 18, identiek m et Vech

ALP01.034.1632, Drag. 27, identiek m et Vech

ten P25. La Graufesenque, ca. 65-85 na Chr.

ten Q l l . La Graufesenque, ca. 45-65 na Chr,

82. SILVIPA, C. Silvius Patricius

93. Q V IN , Q uin-

ALP01.044.3506, bakje, identiek m et Vechten

ALP01.033.1662, Drag, 27, vgl. V echten Q l l -

P40. La Graufesenque, ca. 65-85 na Chr.

12. La Graufesenque, ca. 40-70 na Chr.

83. PAVLLVS.F. Paullus i

94. R [O G A T < V > ], Rogatus

ALP01.046.3693, Drag. 18, identiek m et Vech

ALP01.063.3907, bakje, wellicht identiek met

ten P47. La Graufesenque, ca. 40-60 na Chr.

Vechten R 8*. La Graufesenque, ca. 40-65 na

84. PAVLLVS.F. Paullus i

Chr.

ALP01.049.2699, bakje, identiek met vorige

95. [O F]R V FN I, Rufmus ii

stempel. La Graufesenque, ca. 40-60 na Chr.

ALPOl.044.3509, bord, identiek m et Vechten

85. PE R R JM JA N ], Perrus
ALP01.027.0451, D éch. 67, identiek m et Vech
ten P61. La Graufesenque, ca. 55-75 na Chr.
86. P O N T I, Pontius
ALP01.027.0481, Drag. 27, identiek m et Vech
ten P76. La Graufesenque, ca. 70-95 na Chr.
87. PRIMJVLI], Primulus
ALP01.043.3634, Drag. 24/25, identiek m et
Vechten P85. La Graufesenque, ca. 70-90 na
Chr.

R 16. La Graufesenque, ca. 65-90 na C
96. O F R V F IN , Rufmus ii
ALP01.021.0188, Drag. 27, identiek m et Vech
ten R 18. La Graufesenque, ca. 65-75 na Chr.
97. R V S T IC , R ustkus
ALPOl.051.3883, Drag. 24/25. La Graufesenque,
ca. 25-65 na Chr.
98. OFSABI? Sabinus?
ALP01.027.0483, bord. La Graufesenque, ca. 45100 na Chr.

88. < 0 > F IC .P R IM < I> , Primus
ALP01.027.0475, Drag. 29, identiek m et Vech
ten P91*. La Graufesenque/Le R ozier, ca. 70-80
na Chr. V oor de versiering zie bijlage 3, nr. 4.
89. O F P R IM I, Primus
ALP01.029.1293, Drag. 18, identiek m et Vech
ten P I 10. La Graufesenque/Le R ozie, ca. 45-65
na Chr.

99. SABINVS, Sabinus
ALP01.040.1904, Drag.

18/31, identiek met

Zwammerdam, 114, nr. 236. La Madeleine, ca.
130-155 na Chr.
100. SALVE, Salvetus
ALP01.051.3878, Drag. 24/25, identiek met
Vechten S33. La Graufesenque, ca. 35-55 na
Chr.

90. O F .P R IM , Primus
ALP01.027.0481, Drag. 18, identiek m et Vech
ten P l l l , La Graufesenque/Le R ozier, ca. 55-75
na Chr.

101. SALVE, Salvetus
ALP01.029.0654, Drag. 24/25, identiek met
vorige stempel. La Graufesenque, ca. 35-55 na
Chr.

91. PR IM V ? Primus ü?
ALP01.028.1077, bord, mogelijk identiek m et
Arentsburg, Pl. XXXV, nr. 155? Oost-Gallië, ca.
120-180 na Chr.
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102. .S C O T N S ., Scotnus
ALP01.027.0481, Drag. 18, identiek m et Vech
ten S37. La Graufesenque, ca. 40-65 na Chr.

103. O F S C O T I, Scottius

112. O F SEVERI. Severus ii

ALP01.042.2440, Drag. 24/25, identiek met

ALP01.040.1991, schotel, identiek met Vechten

V echten S41. La Graufesenque, ca. 40-60 na

S134. La Graufesenque, ca. 70-95 na Chr.

Chr.

113. SILVANVS, Silvanus

104. O F S C O T I, Scottius
ALP01.051.3830, Drag.

ALP01.040.1895, Drag. 27, vgl. R o m e u f 2001,
15/17, identiek met

vorige stempel. La Graufesenque, ca. 40-60 na
Chr.
105. SC O T IV S, Scottius
ALP01.027.0460, Drag. 24/25, identiek met
Vechten S54. Stempe] dubbel ingedrukt aan het
uiteinde. La Graufesenque, ca. 25-55 na Chr.
106. SECVN D |ll. Secundus ii
ALP01.032.1579, Drag. 24/25, identiek met
V echten S81. La Graufesenque, ca. 45-70 na
Chr.
107. [SECVN1DI. Secundus ii?
ALP01.029.0612, Drag. 18, mogelijk identiek
m et vorige stempel. La Graufesenque, ca. 45-70
na Chr.
108. SECV N , Secundus ii
ALP01.042.2344, Drag. 24/25, datering op basis
van het profiel. La Graufesenque, ca. 50-70 na
Chr.
109. O FSEC V , Secundus iii
ALP01.027.0481, Drag. 18, identiek met Vech
ten S94. La Graufesenque, ca. 65-90 na Chr.
110. L T E R .SE1CVN]. L. Tertius Secundus
ALP01.040.1991, bord, identiek m et Vechten
S106. La Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.
111 O FS, Senis
ALP01.040.3504, Drag. 27. Vergelijkbare stem
pels zijn o.a. Fischer 1973, 221, Abb. 83, 50, waar

48, 313, pl. 36, 169. Lezoux, ca.100-150 na Chr.
114. O FISV LPIC , Sulpicius
ALP01.027.0462, bord, identiek m et Vechten
S179. La Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.
115. TASGILLVS, Tasgfflus
ALP01.040.1985, Drag. 27, identiek m et Asciburgiuni, 24, nr. 86. Lezoux/Les Martres-deVeyre, ca.100-150 na Chr.
116. [O F.V IR ]IL I, Vinlis
ALP01.040.1991, Drag. 27, identiek m et Vech
ten V26. La Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.
117. [OFLCVIJR1LI, L. Cosius Virilis
ALP01.040.1991, Drag. 27, identiek met Vech
ten V36. La Graufesenque, ca. 75-110 na Chr.
118. .L .C O S.V IR IL , L. Cosius Virilis
ALP01.044.3625, Drag. 18, identiek m et Vech
ten V40. La Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.
119. V IR TH V SFE . Virthus
ALP01.025.0409, Drag. 24/25, identiek met
Vechten V48. La Graufesenque, ca. 45-70 na
Chr.
120. O F[VITA ]L, Vitalis ii
ALP01.040.3504, Drag. 18, identiek m et V ech
ten V67. La Graufesenque, ca. 65-80 na Chr.
121. [O F .V ]IT A < .> , Vitalis ii
ALP01.044.3799, bord, identiek m et Vechten
V69*. La Graufesenque, ca. 65-80 na Chr.

het laat-Trajaans tot vroeg-Hadriaans gedateerd

122. O F.V IT A ,, Vitalis ii

w ordt, en H artley/D ickinson 1976, 156, fig. 9c,

ALP01.046.3511, Drag. 18, identiek met Vech

148, waar het Flavisch-Trajaans gedateerd wordt.

ten V71. La Graufesenque, ca. 75-100 na Chr.

C hém ery-Faulquem ont, ca. 95-120 na Chr.

123. [OF.]VTTA., Vitalis ii
ALP01.040.1990, Drag. 18, identiek m et vorige
stempel. La Graufesenque, ca. 75-100 na Chr.

124. VITAL[I], Vitalis ii

137. [— ]SF

ALP01.044.3623, Drag. 27, identiek m et Vech

ALP01.040.1991, Drag. 18/31. M idden- o f

ten V83. La Graufesenque, ca. 70-100 na Chr.

Oost-GaUisch.

125. V ITA, Vitalis ii

138. [— j.S.F.

ALP01.040.1896, Drag. 27, mogelijk identiek

ALP01.040.1990, Drag. 18/31. M idden- of

m et Vechten V89. La Graufesenque, ca. 65-95 na

Oost-GaUisch.

Chr.

139. [— ]D I
ALP01.027.0464, Drag. 24/25. Zuid-GaUisch.

126. V[— ]
ALP01.030.1169, Drag. 27. Zuid-GaUisch.

140. [— ]VI
ALP01.040.1991, Drag. 18. Zuid-GaUisch,

127. V [— ]
ALP01.028.1056, Drag. 27. Zuid-GaUisch.
128. V[— ]
ALP01.029.1133, Drag. 29, Zuid-GaUisch.
129. O F[— ]
ALP01.040.1988, Drag. 18R. Zuid-GaUisch.
130. O F[— ]
ALP01.027.0480, Drag. 29. Zuid-GaUisch.
131. [— ]SAN[— ]?

141. [— ]I
ALP01.040.3504, Drag. 18. Zuid-GaUisch.
142. [— ]S?SIN
ALP01.027.0452, Drag. 27. Zuid-GaUisch.
143. [— ]V IN , stempel dubbel ingedrukt
ALP01.050.2192, bakje. Zuid-GaUisch.
144. [— ]C C IO
ALP01.045.2059, bord. Zuid-GaUisch.

Oost-GaUisch.

145. [— ]IO
ALP01.033.1640, Drag. 27. Zuid-GaUisch.

132. [— ]IAD[— ]?

146. [— ]S?.TVS-

ALP01.025.0394, bord. M idden- of

ALP01.027.0468, schotel. Zuid-GaUisch.

ALP01.040.1991, Drag. 18/31. M idden- of

Oost-GaUisch.
133. [— 1AMA
A LP01.040.1989, Drag. 18/31. M idden- of
Oost-GaUisch.
134. [— ]N ID

147. [— ]S
ALP01.022.0261, Drag. 24/25. Zuid-GaUisch.
148. [— ]V.
ALP01.046.3511, Drag. 18/31. Rheinzabem ?

ALP01.033.1640, Drag. 27. M idden- o f

149. [— ]

Oost-GaUisch.

ALP01.040.3504,

bord,

wellicht

Montanus?

M idden- o f Oost-GaUisch.
135. [— ]INVSF
ALP01.040.1991, Drag. 18/31. M idden- o f

150. [ _ ]

Oost-GaUisch.

ALPOl.027.0451, Drag. 27. Zuid-Gallisch.

136. [— ]R V S .F
ALP01.046.3653, Drag. 18/31. M idden- o f

151. M[— ]??
ALP01.041.1973, Drag. 27. Datering op basis van

Oost-GaUisch.

het profiel. Zuid-GaUisch, ca. 60-100 na Chr.
152. [— ]
ALP01.044.3578, Drag. 24/25. Zuid-GaUisch.

288

153. [— ]

160. O C IIS

ALP01.027.0475, bakje. Zuid-Gallisch.

ALP01.040.1991, Drag. 27, identiek met Vech

154. [— ]VIR?
ALP01.040.1899, Drag. 27. Zuid-Gallisch.
155. [— ]
ALP01.032.1592, Drag. 27. Zuid-Gaüisch.
156. im itatie
ALP01.040.3504, Drag. 27. Zuid-Gallisch.
157. A VITA N? Imitatie?
ALP01.040.1895, Drag. 27. Zuid-Gallisch.
158. AICV?
ALP01.029.0484, Drag. 27. Zuid-Gaüisch.

ten Y124. La Graufesenque, ca. 70-100 na Chr.
161. ?NNI.
ALP01.032.1577, Drag. 27. Zuid-Gallisch.
162. IAI.
ALP01.046.3523, Drag. 27. Zuid-Gallisch.
163. ?FO
ALP01.042.2247, Drag. 27. Zuid-Gallisch,
ca. 60-90 na Chr.
164. A I.I
ALP01.050.2622, bakje. Zuid-Gallisch.

159. TIIIIV
ALPO'1.040.1991, Drag. 27. Zuid-Gallisch.
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B ijla g e 3 Versierde terra sigillata (E. van der Linden)
De in de catalogus gebruikte afkortingen verwijzen naar de volgende publicaties:
Boucheporn
Dechelette
Folzer
Gard
K norr/Sprater
M ittelbronn
Niederbieber
Oswald
R icken
R icken/Fischer
R om euf
Stanfield/Simpson
Zwammerdam

Lutz 1977
Dechelette 1904
Fölzer 1913
Gard 1937
K norr/Sprater 1927
Lutz 1970
O ehnann 1914
Oswald 1936-37
R icken 1934
R icken/Fischer 1963
R o m e u f 2001
Stanfield/Simpson 1990
Haalebos 1977

Zuid-Gallisch

1. ALPOl.042,2245, Drag. 29.
B ovenfries horizontale parellijst m et liervormige bladeren, gescheiden door diago
naal aangezette korte parellijsten. Vgl. voor dergelijke bladeren Knorr 1919, Taf. 77,
J en K (Senicio), Taf. 1, A (Albinus). Bij de laatste is, net als bij het Alphense stuk, de
band die de decoratiezones scheidt, niet geribbeld. Ca. 30-50 na Chr.
2. ALPOl.033.1661, Drag. 29.
Bovenfries identiek m et K norr 1919, Taf. 31, E (Daribitus). R anken m et pijlvonnig
blad Knorr 1919, Taf. 30, 21, en driedubbel blad Knorr 1919, Taf. 30, 13, verbon
den door koppelstuk. Decoratie opgevuld m et rozetten K norr 1919, Taf. 30, 24. Ca.
30-60 na Chr.
3. ALPOl.027.0460, Drag. 29.
Bovenfries zigzaglijn m et getordeerde langwerpige bladeren Knorr 1952, 38, A
(Matugenus). De band die de decoratiezones scheidt, is niet geribbeld. De genoem 
de parallel dateert uit ca. 55-75 na Chr. De beschreven versiering m et bladeren en
ongeribbelde band lijkt echter ook vroeger gedateerd te m ogen worden, vanaf ca. 30
na Chr.
4. ALPOl.027.0475, Drag. 29 m et stempel < 0 > F IC .P R IM < I> (bijlage 2, nr. 88).
R ank opgevuld m et Am or op podium van plantmotief. V oor opvullingen m et ver
gelijkbare podia zie Knorr 1919, 68, A (Rufinus) en T a f 22, A (Censor). Ca. 70-80
na Chr.
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AJb. 1 0 6 Versierde terra sigillata. D e nummering kom t overeen met die van de catalogus.
Schaal 1:2.
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Midden-Gallisch

5. ALP01.040.1985, Drag. 37.
Panelen m et Andreaskruis afgewisseld m et panelen m et twee versieringszones,
gescheiden door parellijst. Vogel naar rechts in de onderste zone Stanfield/Simpson,
pl. 40, 470 en pl. 41, 476, Rom euf, pl. 54, 28. Mogelijk pottenbakker X-12? Ca.
100-120 na Chr.
6. ALP01.040.1991, Drag. 37.
R ank gevormd door guirlandes, gevuld m et staande Bacchus Oswald 566, zittende
god, grote bladeren Stanfield/Simpson, pl. 160, 44. H et veelvuldige gebruik van
kleine cirkels wijst op de pottenbakker Cinnamus. Ca. 135-170 na Chr.
7. ALP01.040.1989, Drag. 37.
Versiering in vrije stijl m et zeemonsters en sphinxen. Sphinx Oswald 857-858 en
Stanfield/Simpson, pl. 151, 59. Zeemonster m et gedraaide staart wellicht Oswald 54
en Stanfield/Simpson, pl. 151, 61. Mogelijk Doeccus? Ca. 160-190 na Chr.
M id d en -/O o st- Gallisch

8. ALP01.027.0465, Drag. 37.
Amor m et mandje Knorr/Sprater, Taf. 73, 8, Taf. 1, 2 en Taf. 2,1 van pottenbakker
D D en Taf. 40, 2 van de ‘Töpfer der grossen Figuren’ uit Blickweiler en Eschweilerhof. Dezelfde figuur, Déchelette 270, is aangetroffen op een vormschotel van
Libertus in Lezoux, zie Déchelette 1904, II, 49. Ca. 100-150 na Chr.
Oost-Gallisch

9. ALP01.040.1988, Drag. 37.
Versiering in zones, gevuld m et spiralen en krullen. Mogelijk product van de FMeister uit Heiligenberg o f van een pottenbakker uit La Madeleine. Ca. 100-160 na
Chr.
Satto/ Saturninus

10. ALP01.040.1900 + ALP01.040.1991, Drag. 37.
Eierlijst Bouchepom , 52, nr. 8. Bovenste zone: ranken m et bladeren M ittelbron, 68,
V22 en rozetten. Onderste zone: guirlandes als M ittelbronn, 58, G35 m et hierin
rozetten M ittelbronn, 54, G23 en ranken m et bloem knoppen M ittelbronn, 74, V36.
Tussen de guirlandes hangen ornam enten m et drie rozebottelknoppen M ittelbronn,
72, V33. Vgl. Boucheporn, pl. 20, 97. De decoratiezones w orden gescheiden door
een parellijst M ittelbronn, 46, G2. Afsluitend fries met dubbele blaadjes M ittelbronn
68, V18. Standring gevormd in de vormschotel, als bij Drag. 29. Ca. 100-160 na
Chr.
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11. ALP01.040.1985 + ALP01.040.3504, Drag. 37.
Eierlijst Boucheporn, 52, nr. 8. Decoratie in panelen met afwisselend diagonale en
horizontale rijen parellijsten M ittelbronn, 46, G2. Halverwege en in de hoeken van
de panelen m et diagonale parellijsten zijn rozetten M ittelbronn, 54, G23. Decoratiewijze vergelijkbaar m et M ittelbronn, 247, pl. A I en Boucheporn, pl. 21, 111 en pl.
22, 126. Afsluitend fries m et dubbele blaadjes M ittelbronn 68, V I 8. Standring
gevormd in de vormschotel, als bij Drag. 29. Ca. 100-160 na Chr.
12. ALP01.040.1991, Drag. 37.
Eierlijst Boucheporn, 52, nr. 8. Decoratie in panelen, afgezet door parellijsten M it
telbronn, 46, G2 en rozetten M ittelbronn, 54, G23 in de hoeken. M annelijke figuur
m et mantel naar links. Medaillon m et ranken met bloem knoppen M ittelbronn, 74,
V36, Boucheporn, pl. 20, 97 en 103. Ca. 100-160 na Chr.
13. ALP01.027.0451, Drag. 37.
Afsluitend fries m et dubbele blaadjes M ittelbronn, 58, V20, afgezet m et parellijst
M ittelbronn, 46, G2. Aanzet van vermoedelijk een druiventros zichtbaar. Standring
gevormd in de vormschotel, als bij Drag. 29. Ca. 100-160 na Chr.
14. ALP01.040.1991, Drag. 37.
Onderkant decoratie hangende boog o f medaillon met dubbele lijnen. Daartussen
wellicht olijf aan steel M ittelbronn, 74, V43. Vgl. Boucheporn, pl. 21, 112. Stan
dring gevormd in de vormschotel, als bij Drag. 29. Ca. 100-160 na Chr.
15. ALP01.040.1903, Drag. 37.
Versiering m et rank o f guirlandes, opgevuld met plantmotieven en druiventrossen
M ittelbronn, 74, V41. Decoratie afgesloten door een parelli jst M ittelbronn, 46, G2.
Afsluitend fries m et dubbele blaadjes M ittelbronn, 68, V I 8. Ca. 100-160 na Chr,
La Madeleine

16. ALP01.040.1985, Drag. 37.
Kruisvormige m otieven op de plaats van de eierlijst en leeuw naar rechts Folzer, Taf.
II, 29. Zesbladige bloem R ieken, Taf. VII, 64 en Taf. VIII, 1. W aar m et eierlijst A
1. Ca. 130-160 na Chr.
17. ALP01.040.1820, Drag. 37.
Eierlijst R ieken B. Spiraal en guirlande Zwammerdam, Taf. 41, 210. Ca. 130-160 na
Chr.
18. ALP01.040.1989, Drag. 37.
Bladmotief Rieken, Taf. VII, 25 in guirlande Fölzer, Taf. XX V, 112. Gladiator R ie 
ken, Taf. VII, 94. W aar m et eierlijst H , J. Ca. 130-160 na Chr.

19. ALPOl.025.0446, Drag. 37.
Eierlijst R ieken K. Tw ee friezen m et zespuntige rozetten in hangende bogen R ie
ken, Taf. XI, 7 en Zwam m erdam, Taf. 65, 548. Waar met eierlijst K3. Ca. 130-160
na Chr.
Rheinzabern

20. ALPOl.025.0410, Drag. 37.
Eierlijst Ricken/Fischer E2, hond naar links T141 in guirlande KB 123, S-vormig
m otief 01 5 8 . Vgl. Zwammerdam, Taf, 56, 451. Stijl van Comitialis II, eind tweede
—begin derde eeuw na Chr.
Trier

21. ALPOl.027.0456, Drag. 37.
Eierlijst m et kelk Fölzer, Taf. XV, 39, Zwammerdam, Taf. 71, 648. Zuil Fölzer, Taf.
XV, 39 m et rozetten en guirlande. Dexter, ca. 160-185 na Chr.
22. ALPOl.040.1905, Drag. 37.
Eierlijst Zwammerdam, Taf. 54, 419-422. Herc naar links Gard, Taf. 18, la en N ie
derbieber, Taf. 6, 12. Broodmandje Gard, Taf. 18, 9 en 15. Adllus-Pussosus, ca.
205-225 na Chr.
Stempels en graffiti in o f onder de versiering

1. M C R E ST IO , M, Crestio
ALPOl.040.1985, Drag. 37, stempel onder decoratie, vgl. Mees 1995, Taf. 36-49. La
Graufesenque, ca. 80-110 na Chr.
2. M, Masclus
ALPOl.032.1555, Drag. 30, graffito in decoratie, vgl. Mees 1995, Taf. 108, 2 en Taf.
109, 1. La Graufesenque, ca. 50-70 na Chr.
3. SEN I[C IO ], retrograde, Senicio
ALPOl.023.0310, Drag. 29, graffito onder decoratie, zie Mees 1995, T af 182, 4. La
Graufesenque, ca. 50-70 na Chr.
4. f—]?
ALPOl.040.1985, Drag. 37, graffito onder decoratie. M idden- of Oost-Gallisch.
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M asclus
Senicio

Aft). 109 Versierde terra sigillata met signatuur van de vormschotelmaker. Links graffito
[ S E N J I C I O onder de decoratie van een Dragendorff 29, schaal 1:2. Rechts graffito
M [ A S C L V S ] in de decoratie van een Dragendorff30, schaal 2:1.
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B ijla g e

4 Stempels op gewoon aardewerk

De in de catalogus gebruikte afkortingen verwijzen naar de volgende publicaties:
Deru
Dressel
Holwerda
Stuart

Typologie
Typologie
Typologie
Typologie

naar
naar
naar
naar

D eru 1996
Dressel 1899
Holwerda 1941
Stuart 1962 en 1976

1. X IV IX .IV
ALP01.049.2574, gebronsde waar, Stuart 301, ingedrukte stippen.
Imitatiestempel 17 m m. Het type dateert uit 40-100 na Chr.
2. T IIT I / O V F
ALP01.042.2430, terra nigra, Holwerda 81 m et arcering, D eru A 42.1.
Identiek met Holwerda 1941, 146-147, nr. 139 en plaat XX, 139. Als datering geeft
hij de regeringsperiode van Claudius en mogelijk nog iets daarna.
3. N O V V SF
ALP01.042.2502, terra nigra, pot. Geen parallellen bekend. H et baksel en de vorm
van de pot suggereren een datering in de eerste eeuw.
4. I I / \ V V \ ( 0
ALP01.021.2574, terra nigra, pot.
Imitatiestempel 22 mm. D e vorm en het baksel doen een datering in de eerste eeuw
vermoeden.
5. [— ]IC IA ’J
ALP01.042.1536, terra nigra, bord met arcering (Holwerda 81?).
Imitatiestempel? >17 m m. H et type Holwerda 81 dateert in de eerste eeuw.
6. IR V R A /S
ALP01.050.2195, Belgische waar, grijs, vrij ruw, pot.
Imitatiestempel? 21 mm. H et baksel en de vorm doen een datering in de eerste eeuw
vermoeden.
7. L.V IV .C V
ALP01.051.3811, amfoor, Dressel 20.
Pottenbakker L. V(alerius) IVCV(ndus)?
Identiek m et Callender 1965, 171, nr. 985, fig. 10, 25, waarvan de datering onbe
kend is. De vorm van het oor doet een datering in de eerste eeuw vermoeden.
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8. S.L.T .SA X IFE R B J
ALP01.027.0479, amfoor, Dressel 20.
Saxoferrea (figlina).
Identiek m et Callender 1965, 242, nr. 1573, fig. 16, 32. Vermoedelijk identiek met
M artin-Kilcher 1987, 92, Abb. 51,1, dat kort na het midden van de eerste eeuw na
Chr. w ordt gedateerd. De vorm van het oor ondersteunt een dergelijke datering.
9. P O R .[— ]
ALP01.029.1134, amfoor, Dressel 20.
Vgl. Callender 1965, 211-214, nr. 1370, fig. 13, 19-41, waar verschillende stempels
zijn samengebracht m et de vermelding P O R (de portu). De vorm van het oor doet
een datering in de tweede helft van de eerste eeuw vermoeden.

A jb. 110 Stempels op gewoon aardewerk. D e nummering komt overeen met die van de cata
logus. Schaal 1:1.
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B ijla g e 5 Versierde olielampen
In deze bijlage zijn tien olielampen opgenomen waarvan de gedecoreerde spiegel
geheel o f gedeeltelijk bewaard is gebleven (afb. 111-112).
1. Zwevende figuur m et vleugels, wellicht Am or
ALP01.033.1443, Loeschcke I, techniek a, eerste eeuw na Chr.
2. Gehelmde figuur, wellicht M inerva o f een gladiator
ALP01.050.2669, Loeschcke I, oranje/oranje, eerste eeuw na Chr.
3. Luna frontaal voor maansikkel (niet afgebeeld)
ALP01.043.2026, Loeschcke I, techniek a. Identiek aan Loeschcke 1919, Taf. VI,
59, eerste eeuw na Chr.
4. Brandend altaar tussen twee takken m et loof
ALP01.050.2802, Loeschcke I, techniek b. Identiek aan Loeschcke 1919, Taf. XI,
168, eerste eeuw na Chr.
5. Adelaar
ALP01.046.3512, Loeschcke IV, techniek a. Identiek aan Loeschcke 1919, Taf.
XIII, 281, Tiberius-eind eerste eeuw na Chr.
6. Com ucopiae en caduceus
ALP01.057.2855, Loeschcke IV, techniek a. Identiek aan Loeschcke 1919, Taf. IV,
342, Tiberius-eind eerste eeuw na Chr.
7. Mossel
ALP01.032.1584, Loeschcke V, Lyonner waar. Identiek aan Loeschcke 1919, Taf.
XVI, 614, Claudius en later.
8. Maan
ALP01.033.1661, Loeschcke V, techniek a. Idendek aan Loeschcke 1919, Taf. VI,
603, Claudius en later.
9. R ozet
ALPOl.028.1124, Loeschcke VIII, techniek a. Identiek aan Loeschcke 1919, Taf
XV, 304, Claudius-Nero.
10. Haas en hond
ALPOl. 046.3669, Loeschcke VIII, techniek a. Identiek aan Loeschcke 1919, Taf.
XIII, 662; zie ook Haalebos/Franzen 2000, 92, afb. 48, Claudius-Nero.
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0

AJb. 111 Aarden lampen met versierde spiegel D e nummering kom t overeen met die van de
catalogus. Schaal 1:2.
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AJb. 112 Aarden lampen met versierde
spiegel D e nummering kom t overeen met
die van de catalogus. Schaal 1:2.
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B ijlage 6 Graffiti op aardewerk
In deze bijlage zijn de graffiti vemield die een eenturia vermelden, die een enigszins
begrijpelijke naam opleveren, o f die aan de hand van pottenbakkersstempels te date
ren zijn. W aar mogelijk is een verwijzing naar bijlage 2 aangegeven.
De in de catalogus gebruikte afkortingen verwijzen naar de volgende publicaties:
Dragendorff
Dressel
Stuart

Typologie naar Dragendorff 1895
Typologie naar Dressei 1899
Typologie naar Stuart 1962 en 1976

Graffiti met vermelding van een eenturia

10. FLAVI BV
ALP01.027.0475, Zuid-Gallische Dragendorff 18

1.

> rv [ —

]

m et stempel van Patricius, 65-85 (bijlage 2, 81).

ALPO1.040.1990, kruik o f kleine amfoor.

11. [— ]H E R M E R O S

2. >M A R T A [— ]
ALP01.040.1991, kruik o f kleine amfoor.

ALPO 1.040.1991, amfoor, Dressel 20.

3. > .N [— ]

12. [ —]P R ]IIIQ V A R T

ALPOl.034.1786, Zuid-Gallische Dragendorff 18,

ALP01.044.3509, kruik o f kleine amfoor.

Graffito ante cocturam.

4. >Q V I[— ] / PV R [— ] (tweeregelig)

13. SA C R A V IO

ALP01.044.3625, Zuid-GaMische D ragendorff 18

ALPOl 025.0448, Zuid-Gallische D ragendorff 18

m et stempel van L. Cosius Virilis, 80-110 (bijlage

m et stempel van Crestio, 70-110 (bijlage 2, 32).

2, 118).

Overige graffiti

5. >S[— ]N I
ALP01.044.3505, Zuid-Gallische Dragendorff 18.

14. / \ M

6. MA[— ] / > T R O P [— ] (tweeregelig)

ALPO 1.040.1904, Zuid-Gallisch bord m et stem

ALP01.032.1577, kruik o f kleine amfoor.

pel van Masculus ii, 80-110 (bijlage 2, 65).

Graffiti met vermelding van een naam

pel van Rufinus ii, 65-90 (bijlage 2, 95).

7. \ Q / / ALBANVS (tweeregelig)
ALP01.032.1577, kruik o f kleine amfoor

16. [— ]ATT[— ]
ALPOl.046.3511, Midden-Gallische D ragendorff

8. A V R IILI
ALPOl.046.3657,

15. [— ]A R (?)
ALPOl.044.3509, Zuid-Gallisch bord m et stem

Zuid-Gallische

Dragendorff

24/25 m et stempel van Maccarus, 40-60 (bijlage
2, 54).
9. C A R R I
ALPOl.040.1991. gladwandige waar, Stuart 146?

18/31 m et stempel van Marcellus, 120-150 (bijla
ge 2, 58).
17. [— ]E
ALP01.032.1579,

Zuid-Gallische

Dragendorff

24/25 m et stempel van Secundus ii, 45-70 (bijla
ge 2, 106).
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18. [— ]ES

29. VH (?)

ALP01.040.1985, Zuid-Gallische Dragendorff 18

ALPOl.021.0185, M idden-/O ost-G allische D ra

m et stempel van C .N - Celsus, 80-110 (bijlage 2,

gendorff 18/31 m et stempel van Lentulus, 130-

28).

160 (bijlage 2, 43).

19. [— ]I C [— ] op wand, V I onder bodem

30. V I I /\T (?)
ALPOl.027.0452, M idden-Oost-Gallische D ra

ALPOl.027.0464,

Zuid-Gallische

D ragendorff

gendorff 27 met stempel van Montanus?, 100-

24/25, tot ca. 85 (bijlage 2, 139).

150? (bijlage 2, 75).

20. II
ALP01.028.1074, Dressel 20.

31. V III (?)
ALPOl.027.0483, Zuid-GaUisch bord m et stem

21. [— ]IV?
ALP01.029.0675,

Zuid-Gallische

D ragendorff

pel van Sabinus?, 45-100? (bijlage 2, 98).
32. X

24/25, tot ca. 85 (bijlage 2, 50).

ALP01.049.2699, Zuid-GaUisch bakje m et stem

22. [— ]V N I[— ]
ALP01.040.1988, Zuid-Gallische D ragendorff 18
met stempel van Martialis?, 55-75? (bijlage 2, 64).

pel van Paullus i, 40-60 (bijlage 2, 84).
33. X
ALPOl.025.0409,

23. \ I /
ALP01.027.0465,

Zuid-Gallische

D ragendorff

24/25 m et stempel van Celadus, 55-70 (bijlage 2,

Zuid-Gallische

D ragendorff

24/25 m et stempel van Virthus, 45-70 (bijlage 2,
119).
34. X

25).

ALPOl.040.1985, M idden-/Oost-GaUische D ra

24. C l
ALPOl.044.3509, Zuid-GaUisch bord m et stem
pel van Passienus, 55-75, (bijlage 2, 79).

gendorff 27 m et stempel van Tasgiilus, 100-150
(bijlage 2,115).
35. X

25. M
ALP01.050.2622, Zuid-GaUisch bakje m et imitatiestempel (bijlage 2, 164).
26. P
ALP01. 021.0188, Zuid-Gallische D ragendorff
27 m et stempel van R ufinus ii, 65-75 (bijlage 2,
96).
27. P.F.X [— ]
ALP01.053.2900, gladwandige waar, beeldje?
Graffito ante cocturam, Romeins?
28. R A
ALP01.040.1904, Zuid-Gallische D ragendorff 18
m et stempel van C .N - Celsus, 80-110 (bijlage 2,
27).
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ALPOl.044.3625,

Oost-Gallische

D ragendorff

18/31 m et stempel van M ontanus, 120-150 (bij
lage 2, 73)
36. X
ALPOl.040.1991, Zuid-Gallische D ragendorff 18
(bijlage 2, 140).
37. X
ALPOl.044.3509,

Oost-Gallische

D ragendorff

18/31 m et stempel van Martialis, 100-130 (bijla
ge 2, 60).
3 8 .X
ALP01.033.1659, Zuid-Gallische Dragendorff 27
m et stempel van Bassus i, 50-70 (bijlage 2, 14).

39. X
ALPO 1.040.1904,

43. X T C O IJ (?)
Oost-Gallische

D ragendorff

18/31 m et stempel van Sabinus, 130-155 (bijlage
2, 99).
0. X op binnenkant bodem, A onder bodem
ALPO 1.049.2530, Oost-Gallische D ragendorff 27
m et stempel Lentulus, 130-160 (bijlage 2, 44).
41. X I[— ]

ALP01.040.1896, Zuid-Gallisch bord (bijlage 2,
11 ).

44. X V I
ALP01.021.0214, Dressel 20.
45. X X X
ALP01.046.3511, Zuid-Gallische D ragendorff 18
m et stempel van Vitalis ii, 75-100 (bijlage 2, 122).

ALPO 1.046.3653, M idden-/Oost-GaHische D ra
gendorff 18/31 (bijlage 2, 136).
42. X II
ALP01.042.2440,

Zuid-Gallische

Dragendorff

24/25 m et stempel van Scottius, 40-60 (biilage 2,
103).

305

B ijl a g e

7 Stempels op baksteen (J.-F. Gentenaar)
letters

drager

vondstnr.

context

V IIV [...]/FSS[...]

reliëf (tweeregelig)

tegula

029/1134

afbraak periode 3

[...]IXIX ?

reliëf

tegula

040/1901

oeverzone laag B2

tegula

029/1134

afbraak periode 3

nr. tekst
O nbekende (hulp)troepen
1
2

vgl. H olw erda/Braat 1946, pi. X X X I, 15
T egularia T ransrhenana
3

T R A [...]/C .I.C [...}

reliëf (tweeregelig)

vgl. Haalebos/Franzen 2000, 124, afb. 62, 2b
4

T EG L A .T R A N /[...]N A N A

relief (tweeregelig)

tegula

032/1570

afbraak periode 3?

5

[.. . ] L E G [ . A N S [. . .]F o f E

reliëf (tweeregelig)

tegula

040/1988

oeverzone laag B2-3

reliëf (retragade)

imbrex

023/0287

afbraak periode 3?

reliëf (retrogade)

hypocaust

027/0466

Legio I M inervia
6

LE[G IMAN]
Ozinga 1989, 144, afb. 95, la /b

7

LEG-I-M[...]

oeverzone
bovengrond

rond
Ozinga 1989, 144, afb. 95, la /b
8

LEG IM

reliëf (retrogade)

imbrex

031/1507

gracht 4c

hypocaust

040/1894

oeverzone laag B2

H olwerda/Braat 1946, pi. X X X III, 17;
H aalebos/Franzen 2000, 126, afb. 62, 5
9

L E G -IM [...]

reliëf (retrogade)

rond
Ozinga 1989, 144, afb. 95, la /b
(verzonken geblokt kader)
10

LE[G-I-M...]

reliëf

tegula

040/1989

oeverzone laag B3

reliëf

tegula

021/0160

post-Rom eins

Ozinga 1989, 144, afb. 95, la /b
(verzonken geblokt kader)
Legio X X X
11

[LEGJXXX?

12

[LEGXXJX?

reliëf

imbrex

023/0299

uitbraak poort per. 3

13

LEG X X X

reliëf

imbrex

031/1503

gracht 4c

reliëf

vloer

040/1988

oeverzone laag B2-3

reliëf

tegula

022/0221

uitbraak m uur per. 3

vgl. Haalebos 1977, Taf. 26, 6 (niet identiek)
14

LEGXXX <
telscrepen

Legio ?
15

LEG[...]
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nr. tekst

letters

drager

vondstnr,

context

tegula

021/0158

post-Rom eins

verzonken
tegula
17 EXG ER[I]N F
H olw erda/Braat 1946, pi. X X IX , 29 (rond stempel 0 55 min)

021/0175

post-Rom eins

verzonken
18 EXG ERIN[F]
Haalebos/Franzen 2000, 132, afb. 65, 45

imbrex

021/0214

oeverzone laag B2

verzonken

tegula

023/0310

afbraak per. 3?

verzonken

imbrex

023/0310

afbraak per. 3?

tegula

023/0310

afbraak per. 3?

B xerdtus G erm anicus inferior
verzonken
16 EXG ER[INF]
Haalebos/Franzen 2000, 134, afb. 66, 57

19

[EX GERIN]F
H olw erda/Braat 1946, pi. XXVIII

20

[EX G EjR IN

H olwerda/Braat 1946, pi. X XV III, 13
21

EXGERIfNF]

verzonken

Haalebos/Franzen 2000, 130, afb. 64, 35; Ozinga 1989, 144, afb. 95, 11b (telstreep)
verzonken
tegula
023/0331
22 E X G E R IN F
H olw erda/Braat 1946, pi. XXVIII, la

uitbraak poort per. 3

23 EXG ER[INF]

verzonken

imbrex

023/0331

uitbraak poort per. 3

verzonken

tegula

023/0331

uitbraak poort per. 3

reliëf (N retrogade)

tegula

024/0378

post-Rom eins

verzonken

imbrex

025/0415

post-Rom eins

R eliëf

tegula

029/1134

afbraak periode 3

verzonken

tegula

031/1501

gracht 4c

verzonken

tegula

032/1570

afbraak periode 3?

imbrex

034/1779

post-Rom eins

verzonken

tegula

040/1901

oeverzone laag B2

verzonken

imbrex

040/1989

oeverzone laag B3

verzonken

tegula

040/1991

oeverzone laag B2

verzonken

imbrex

040/3504

oeverzone stortvondst

verzonken

tegula

042/0000

castellujm stortvondst

tegula

042/1500

afbraak periode 3?

Ozinga 1989, 144, afb. 95, 34a
24

[EX]GERI[NF]
Ozinga 1989,144, afb. 95, 23

25 EX [G ER]IN F

gearceerd kader
26

[E]XGERINF
Haalebos 1977, Taf. 27, 28

27 EXG[F.RINF]
28

EXGERI[...]
Haalebos 1977, Taf. 27, 22

29 E X G E R IN

vgl. H olw erda/B raat 1946, pl.X X X II, 18
30 E X G [...]N F I

verzonken (linksboven
aan de N een uitstulping)

31

[,..]G E [...]
rond stempel 0 50 m m

32

[EXGE]RINF
Haalebos 1977, Taf. 27, 23

33

[,..]NF

vgl. H olwerda/Braat 1946 pi. X XV III, 18a
34 EXG ERI[NF]
Haalebos 1977, Taf. 27, 24-25
35 E X G ER IN F

Holw erda/Braat 1946, pi. X XV III, lb ; 2 (tel?)strepeti
36 E X G E R IN

verzonken

H olwerda/Braat 1946, pi. X XV III, 13; 2 (tel?)strepen
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nr. tekst

letters

drager

vondstnr.

context

verzonken (L retrogade)

tegula

042/1500

afbraak periode 3?

tegula

042/1505

afbraak periode 3?

Didius Iulianus Consularis
37

SVBDIDIOIVLICOS

H olwerda/Braat 1946, pi. X X X , 3; (tel?)streep
38

SVBDIDIIVLI COS

verzonken (L retrogade)

H olw erda/Braat 1946, pi, X X X , 1; (tel?)streep
O nleesbaar
39

Onleesbaar

reliëf?

tegula

021/0097

oeverzone laag B I-2

40

Onleesbaar

reliëf?

tegula

029/1272

barakken periode 2 2

reliëf?

tegula

032/1630 post-Romeins?

tegula

044/3509

post-R om eins

tegula

021/0097

oeverzone laag B I-2

telstrepen
41

Onleesbaar

vgl. Holw erda/Braat 1946, pl. X XX , 68
(buiten 0 83 mm, binnen 0 55 mm)
42

Onleesbaar

reliëf?

rechthoekig kader
Stem pel onzeker
43

Klein fragment ópstaande rand
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8 Catalogus van de leervondsten (C. van Driel-Murray)

De meeste stukken leer die hier w orden opgesomd, zijn afgebeeld in afb. 105. De
daarin gebruikte volgnummers verwijzen naar deze catalogus.

1. ALP01.023.1953
Tiny scrap o f a shoe decoration, cowhide.
2. ALPO 1.027.0470
Tattered scraps, m uch repaired pieces o f cut up tent, w ith stitching o f patches around
tears, fragment w ith hem IVb.
3. ALP01.027.0481
Goatskin edges, 6; cowhide: primary, large with belly/udder and teat, 20 x 9 cm;
shoemaking off cuts: 7; shoe trimming: 1; reuse off cuts: 2 w ith reinforcement at
corner, from tent?; com er fragment w ith lib and IVa.
4. ALP01.027.0482

O ff cuts goat: 1 smooth, fine grained 7:1, 1 primary tattered fragment w ith a wide
lib (22) x (13) cm, 6 m m betw een stitching and edge, wide swallow tailed rein
forcement for corner o f a II/III seam; cut fragment o f a shield cover w ith umbo
position; fragment with tacked hem Va
5. ALP01.040.1896
4 Tattered fragments, one perhaps a patch, another w ith IVb, and a ‘tassel’ cut from
old scrap leather.
6. ALP01.040.1899 (niet afgebeeld)
Goat primary off cut, skin edge w ith 2 shapes cut out, leaving a protrusion in the
centre, 17 x 50; 3 smaller primary off cuts, stitched scraps, one w ith one w ith double
stitching o f a circular patch.
7. ALP01.040.1985
C ow /calf off cut x2, off cut goat x2, scraps, strip w ith oblique stitching o f IVb,
(14.5) x 2 cm, length o f III reinforcement. C ut strip from a double reinforcement
patch over a hem IV, fairly typical for tent (9) x (4) cm.
8. ALP01.040.1991
O ff cuts goat: 1 primary w ith stretching slits
scraps seam II, 1; hem VIb, 1,
scraps 3, tattered scraps o f heavily repaired tent panels, including a large patch o f
re-used leather.
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9. ALP01.027.0481.1
Large left insole w ith 2 peg holes, nail punctures suggest 3 spaced under arch, with
set nails towards edges and centre left clear, apparently a lozenge shape at tread.
Some tunnels at waist, front damaged. (24)/-/5.5/6.5 cm.
10. ALP01.027.0481.2
R ight insole, front only w ith nail punctures o f 3, spaced at inside waist,
(1 7 J/8 .5 /-/- cm.
11. ALP01.027.0481.3 (niet afgebeeld)
Fragment o f sole.
12. ALP01.040.1985.1
Left insole nailed lc, very large lamina o f flabby, reused goatskin w ith impressions o f
bracing. 2 2 /7 .5 /5 .5 /5 cm.
13. ALP01.040.1985.2 (niet afgebeeld)
W orn front insole, heavily nailed, left, adult, (9) x 9 cm.
14. ALP01.040.1984
Front left insole w ith remnants o f outer sole and a num ber of loose nails, lightly
pointed toe, very large adult. (1 4 .5 )/9 /-/- cm.
15. ALP01.040.1991.1
Dry and deformed right insole, nailed Id, front slightly flattened. (1 9 .5 )/6 /-/- cm.
16. ALP01.040.1991.2
Fragment right insole, nailing pattern 3? (14)/ - /5 .5 /5 .5 cm.
17. ALP01.040.1991.3 (niet afgebeeld)
Totally disintegrated shoe sole, nailed, 3c, adult.
18. ALP01.044.3563
R ight insole, large adult, w ith fragments of decayed outer sole, nailed 3c w ith nails
set towards edges, rosette under tread and impressions o f bracing on inside, insole:
2 7 /9 .5 /5 .5 /6 cm.
19. ALP01.040.1820 (niet afgebeeld)
Remains o f tw o totally disintegrated adult soles, probably a pair, nailed 3c, one with
a heel stiffener (20 x 5.5 cm), and remnants o f upper leather visible betw een the sole
layers. Large round nails, diam. 9 mm.
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9 Tabellen voedsel en niilieu (L.I. Kooistra)

In deze bijlage zijn drie tabellen opgenomen die betrekking hebben op de paragraaf
over voedsel en milieu (paragraaf 7.7).

Tabel 1 Inventarisatie van monsters op botanische macroresten.
D e gerasterde monsters zijn geselecteerd voor analyse.
type resten
cultuur cultuurplanten aangegeven in afkortingen (zie onder)
k af

kafresten van granen

wild

wilde planten aangegeven in afkortingen en m et x = aanwezigheid

concl.
A?

analyse twijfelachtig

A

analysewaardig monster

A!

analyse sterk aanbevolen

A (m)

analysewaardig monster, geschikt voor milieureconstructie

overige
hk

houtskool aanwezig (J), afwezig (N)

h kN

geschatte aantal te determineren stukjes houtskool

ht

aanwezigheid van hout = x, veel hout = xx, w einig hout = (x)

bot

aanwezigheid van zoologisch materiaal —x, veel botten = xx

m ol

aanwezigheid van mollusken (schelpen) = x, veel mollusken = xx

aw

aanwezigheid van aardewerk = x, veel mollusken = xx

legenda van afkortingen van planten
A

Avena —haver

C

Cerealia = graan indet.

Ca

Corlus avellana = hazelnoot fragment

H

H ordeum = gerst

Jr

Juglans regia = w alnoot

Lc

Lens culinaris - lins

Ps

Prunus spinosa = sleedoompruim

Sn

Sambucus nigra = gewone vlier

T

T riticum = tatwe

Ta

Triticum aestivum = broodtarwe

Td

Triticurn dicoccon = emmertarwe

Vfm

Vicia faba var. m inor = duiveboon
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vondstnr.

context

put

spoor

M80036
M80050
M80003
M80004
M80010
M80010
M80011
M80012
M80012
M80038

goot
goot
grachten
grachten
grachten
grachten
grachten
grachten
grachten
grachten

29
29
22
22
23
23
23
23
23
31

126
139
144
145
136
136
137
136
136
27

M80099
M80101
M80102
M80103
M80104
M80105
M80216
M80023
M80033
M80034

grachten
grachten
grachten
grachten
grachten
grachten
grachten
haarden
haarden
haarden

35-39
35-39
35-39
35-39
35-39
36
41
28
29
29

59
61
65
72
73

M80042
M80043
M80044
M80044
M80078
M80079
M80081
M80082
M80084
M80085

haarden
haarden
haarden
haarden
haarden
haarden
haarden
haarden
haarden
haarden

29
29
28
28
32
32
33
33
34
34

105
57
53/54
38
40

M80136
M80140
M80172
M80230
M80232
M80237
M80024
M80074
M80077
M80134

haarden
vloeren
haarden
horreum
horreum
horreum
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

42
43
43
64
64
64

150
55
276
29
37
42

28

164

42

90

M80135
M80161
M80170
M80174
M80175
M80205
M80229
M80020
M80030
M80212

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
overigen
overigen
overigen

42
42
43
43
43
42
57
24
30
41

84
318
258
415
426
179
125
28
28
39
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66

80
85
118
120
134
136
918
918
66

verkoold
aantal variatie
G
G
G
G
G
R
G
R
R
G

G
G
G
G
G
G
G
W
W
G

onverkoold
aantal variatie
G
G
V
V
V
V
V
V
V
V

G
G
V
V
V
V
V
V
V
V

w

G
G
G
R
G
W

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
W
G
W
W
W
W
V
W
G

G
G
G
W
G
G
W
W
G
G

w
G
G
G
G
G
G
G

W
W
G
W
G
G
G
G
G
G

W
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
V
R /V
G

G
G
G
G
G
G
G
V
V
G

W

G
G
W

W
G

G

R
G
V
G
G
G
G
V
G

G
G

G

G
G

w

cultuur

type resten
kaf
wild

Td
T
T
Ca
T.V'fni
Jr,T

Ca,x
X
X

Ca
T
T

X
X
X

T
C

X

X

w

X

G
V
G
G
G
G

X

X

W

X

Ca

Ca

W
Lc?
G
G
T
G
T
G
G
H,C?
C
G
G A?,C?.Lc
T?,C
G
G

X

G

X

Ta
A
H

T

x
ï

overige resten
opmerking

weinig residu
onverkoold kaf
hazelnoot, appel, gracht 2a
hazelnoot, kers, koriander
hazelnoot, k.o m. M 80004
hazelnoot, kroosjes, koriander, vijg
beter monster dan 80010
hazelnoot

komt mt gracht 2a
veel mollusken
weinig residu
hazelnoot
vk knolletje?
hout in slechte staat

concl.

zone j. haard, brood?5?

fosfaatmonster
barak E, papilio 2, haard

hkN

J

>50

N

0

A!
A
A! (m)
A (m)
A (m)
A! (m)
A! (m)
A( m)

J
J
J
J
J
J
J
J

0

A (m)

J
J
J
J
J
J
J

ht

bot

X

XX

X

XX

X

X
XX

0

X

XX
X

X

(X)
(x)

X

X

0
3

XX

X

A?

J
J

X

X

X

X

A?
A?

X

X

J
J

A
A
A?
A?
A
A?

X
X

X

.1

J
J
J
J
J
J
J
j
J
J

X

X

X

20

aw

X
XX

<5

mol

XX

A?

A?
barak D, papibo 1, haard; 2de residu
gebouw H , kamer 6, haard

hk

X

X

X

>50
<5
<10

XX

X

X

X

X

X

(X)
(X)

X

X

X

X

X

X

X

>100

0

<10
1

M80209 » 80230, weinig residu
M80211 » 80232, w einig residu
M80216 > > 80237, weinig residu

0

1

0
20
<10
<5
<5
5-10
>50

w e in ig r e s id u

20

<50
>50
10

M80208 > > 80229, weinig residu
hazelnoot, kroosjes

A?
A

xx
XX
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verkoold

onverkoold

type resten

put

spoor

aantal

variatie

aantal

variatie

cultuur

overigen
overigen
paalkuilen
paalkuilen
paalkuilen
paalkuilen
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren

41
41
22
23
23
57
23
28
28
28

32
45
137
118
140
79
134
921
914
916

W
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

W
W
V
V

Ps,Sn

G
G
G

G
G
V
V
W
G
W
G
G
G

M80028
M80029
M80Ô31
M80032
M80035
M80064
M80065
M80067
M80Û69
M80071

vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren

28
916
29
48
29
108
115
29
121
29
208
29
29 209/210
29
179
29 209/210
214
29

G
G
W
G
G
G
W
W
W

G
G
W
G.
G
G
G
G
W

R

W

W
G
G
W
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

M80072
M80073
M80076
M80080
M80141
M80142
M80200
M80201
M80202
M80204

vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren
vloeren

29
29
29
33
43
43
42
42
42
42

254
223
216
21
137
137
123
130
145
136

W

W

w

V
G
G
G
G
G
G

w
G
G
G
G
G
W
G

G
G
W
G
G
G
G
G
Ci
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Vfm

w

M80206
M80223
M80225
M80016
M80137
M80138
M80139
M80143
M80144
M80146

vloeren
vloeren
vloeren
wal
waterputten
w aterputten
waterputten
waterputten
w aterputten
waterputten

42
57
57
23
43
43
43
43
43
43

140
65
59
140
192
192
192
193
194
192

W
G
G
G
G
G
G
W
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

Ca

G
W
G
G
W
V
V
w

G
W
G
W
G
G

M80149
M80192
M80193
M80194
M80207
M80019
M80126
M80128
M80130
M80211

w aterputten
w aterputten
w aterputten
waterputten

42
49
49
49
42
24
42
42
42
42

184
110
110
110
280
27
71
71
111
71

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
V
V
V
V
R
G
G
W
G

vondstni.

context

M80213
M80214
M80002
M80013
M80016
M80224
M80015
M80025
M80026
M80027

waterputten
weg
weg

weg
weg
weg
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W
G

G
G
G
G
G
W

R

R
G

R

R

kaf

X
X

X
X
X

C
X

Ca

Ca
X

C?
T
T ,H

Le

X

H

Ta

X

W
V
V
w
G
R
R
R
R
V
G
G
G
G

wild

X

T

T

Ca,x
X
X

Ca,x
xx

Ca

XX

Td
Ca

X

Ca5x

X

opmerking
Ps = verkoold; Sn = onverkoold
gemineraliseerd materiaal, ht recent?
datering tussen 40 - 70 na C hr
datering tussen 40 - 70 na Chr.
weinig residu
platte grasstengels

concl.

A (m)
A (m)

A (m)

slechte conservering
slechte conservering
A?

hk

J
J
J

overige resten
hkN
ht
10
0

N
N

hazelnoot

wjg

aw

X
X

XX

J
J
J
J
J

<5
0
20
20
50

J
J
J

30
100
>5

X
XX
X
X

X

X

X

X

X

J

X

20

A
A?
A
A

J
J
J

10

zaden onbekend

mol

X
XX

J
J
J
J
J
J

A?
A?

bot

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

N
weinig residu

gebouw H , kamer 7, vloer

gebouw H , kamer 7, vloer; leeri
barak E, papiho 6. vloer
verkoold blad van gras

A

A?
A '

(m)

J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
weinig residu
datering tussen 60 - 70 na Chr.
datcnng tussen 60 - 70 na C hr
hazelnoot

schub baars
insektresten
conservering vrij slecht

A(mj
A
A?

A
A (m )
A! (m)
A
A

J
J
J
J
J

1
1-5
<10
50
30
20
20
<5
100
0
100
30
10

X

XX

XX

X
XX

X

X

X

0

XX

J
J
J
J

0
30
0
30

XX

N

0
<10

J
J
J
J
J

0
<5
50
<10

XX

X

X

X

XX
XX
XX

X
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m om tem um m er

M80057
vloerlagen barak

M80063
ondergrond &
ophogingspakket

M 80052
vloerlagen
centunow oning

M80055
ophogmgslagen
tussen barakken

M80056
vloerlagen barak

Tabel 2 Resultaten van de inventarisatie van vloerlagen en ophogingspakketten op
pollen en andere microfossielen. + : aanwezig. G: graan.

diepte
(cm)

laag

BIAX
nr.

pollenrijkdom

conservering

telbaarheid

cultuurindicatoren?

2
12
19
38

boven III, S299
III
II
II

1977
1978
1979
1980

arm /zeer arm
arm /zeer arm
zeer arm
arm /zeer arm

matig
matig
slecht
matig/slecht

lage som
lage som
nauwelijks poDen
lage som

_

3

I

1981

arm/zeerarm

matig slecht

lage som

+

28
33
43

I
ondergrond
ondergrond

1982
1983
1984

arm /zeerarm
arm /zeer arm
zeer arm

m atig/ slecht
slecht
slecht

lage som
lage som
nauwelijks pollen

+
+

13

III

1992

geen pollen

n.v.t.

geen pollen

-

23
29

II
II

1993
1994

redelijk
arm

matig
matig

telbaar pollen
lage som

G
G?

16

III

1989

arm /zeer arm

matig

lage som

G

22
26

II
II

1990
1991

arm /zeer arm
arm /zeer arm

matig
matig

lage som
lage som

G
+

4
17
23
32

S305
III
II
II

1985
1986
1987
1988

zeer arm
zeer arm
arm /zeer arm
arm /zeer arm

slecht
matig
matig
matig

nauwelijks pollen
nauwelijks pollen
nauwelijks pollen
lage som

+
+

G
+
+

_

_
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Tabel 3 Resultaten van het onderzoek aan botanische macroresten. Tenzij anders is
aangegeven, gaat het om onverkoolde resten. De wilde planten zijn ingedeeld naar
Van der Meijden e.a. 1984. cf.: determinatie niet zeker, v: verkoold. * : taxon staat
in meerdere ecologische groepen.

monstem um m er
context
structuur
datering in jaren na Chr.
periode
volume (in 1)
N
N
N
N
N
N

plantenresten
graan
kaf
overig cult
wild (v)
wild (o)

M.80044
haard
barak D
papilio 1
41-69/70
la
4,5

M80078
haard
gebouw H
kamer 6
41-69/70
la
1.5

M 80082
haard
zone J

133
35
1

40
29

58
39

6
5

46
17
9
3
17

lef.

1+lcf.

41-69/70
la

M 80202
vloer
gebouw H
kamer 7
41-69/70
la
4

M80223
vloer
barak E
papilio 6
41-69/70
'la
1,7

181
175
3

320

3
320

v o ed sel- en g e b ru ik sp la n te n
granen

Avena (v)
cf. Avena (v)
Cerealia (v)
cf. Cerealia (v)
H ordeum
T riticum aestivum (v)
Triticum dicoccon, half aartjesvorkje
T riticum dicoccon, half aartjesvorkje (v)
T riticum dicoccon, aartjesvorkje (v)
T riticum dicoccon/spelta (v)
Triticum spelta, half aartjesvorkje
Triticum spelta, half aartjesvorkje (v)
Triticum spelta, aartjesvorkje (v)
Triticum (v)
Triticum, aartjesvorkje
Triticum , half aartjesvorkje
peulvruchten

Vicia faba var. m inor (v)
c f Vicia faba var m inor, fragm. (v)
oliehoudende gewassen

Linum usitatissimum
Papaver somniferum subsp. setigerum
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12

10
20

2
3
143

25

3

1

1

2

3
4

20
3

M80002
paalkuil
Z -poort

M80143
waterput
2

M 80004
gracht
2a

M80011
gracht
2a

M80103
gracht
2a

M80012
laag boven
gracht 2a

41
la
1,5

60-69/70
1 b /c

70-160
2

70-160
2

70-160
2

na 160
3

368

315

527

306

396

31
7
3
486

8
6

1
4

10
358

2
34
2
277

292

391

463
3
40
24
1
407

1
1

1

2

1
2

1

13

5

16

1
2

1
1
9
2
2
24

Haver
mogelijk Haver
Graan
mogelijk Graan
Gerst
Broodtarwe
Emmertarwe
Emmertarwe
Emmertarwe
Emm ertarwe o f Spelttarwe
Spelttarwe
Spelttarwe
Spelttarwe
Tarwe
Tarwe
Tarwe

D uiveboon
mogelijk D uiveboon

1

1

1
2

Vlas o f Lijnzaad
Maanzaad
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monstemummer

M80044

M80078

M80082

M80202

M80223

groentes en tuinkruiden

A nethum graveolens
Apium graveolens
Brassica nigra
Coriandrum sativum
Daucus carota
fr u it en noten

Crataegus, fragm.
Corylus avellana, fragm.
Ficus carica
Malus domestica, klokhuisfragm.
Prunus, fragm.
R ubus idaeus
Sambucus, fragm.
w ild e p lan ten
planten van akkers, erven en tuinen

Agrostemma githago, fragm.
AtiagaUis arvensis
Anthemis cotula
Arctium
Artemisia vulgaris
Atriplex patula/prostrata
Bromus secalinus type (v)
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium polyspermum
Lamium purpureum
Papaver dubium /rhoeas
Persicaria iapathifolia
Persicaria maculosa
Plantago major
Plantago major (v)
Poa annua
Polygonum aviculare
R um ex obtusifolius
Scandix pecten-veneris
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Tripleurospermum maritim um
U rtica urens
Valerianella dentata
Vicia hitsuta/sativa (v)
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2

3
1

lcf.

12

2
4

1
1

1

M80002

M80143

M80004

25
2
2

M80011

M80103

M80012

J

2

3
2
1
1

1

1
1

5

5

1
1

1

1

16

1

1

1
1

3

8
14

1

10
1
1
1
1

2

4
1

9

5

3

1

1
3

4
1
8
3
1

1
1
10

2
12
36

8
1
1
1
2
11

1
27

2
7

2

2
8
1
1

1
12

1

1

3

2

4

1

51
2
4

1

1

60
2
15
6
1

Dille
Selderij
Zwarte mosterd
Koriander
W ilde peen

M eidoorn
H azelnoot
Vijg
Appel
Pruim
Framboos
Vlier

Bolderik
Guichelheil
Stinkende kamille
Klit
Bijvoet
Uitstaande melde/Spiesmelde
Dreps
G ew oon herderstasje
Melganzenvoet
Stippelganzenvoet
Korrelganzenvoet
Paarse dovenetel s.s.
Bleke klaproos/G rote klaproos
Beklierde duizendknoop
Perzikkruid
Grote en Getande weegbree
Grote en Getande weegbree
Straatgras
G ew oon varkensgras
Ridderzuring
Naaldenkervel
Zwarte en Beklierde
nachtschade
Akkermelkdistel s.1.
Gekroesde melkdistel
Gewone melkdistel
VogeJmuur
R eukeloze kamille
Kleine brandnetel
Getande veldsla
Ringelwikke/Sm alle en
Voederwikke
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monsternummer

M80044

M80078

M80082

M80202

M80223

storings- en natte pionierplanten

Alopecuius geniculatus
Bidens tripartita
Carex hirta
Carex otrubae
Carex otrubae/vulpina
Carex vulpina type
Chenopodium gLaucum/rubrum

22

Euphrasia/Odontites
Juncus articulatus type
Juncus bufonius
Juncus efiusus type
Leersia oryzoides
M entha aquatica/arvensis* (v)
Persicaria hydropiper
Persicaria mitis
PotentiHa anserina
Ranunculus sardous
Ranunculus sceleratus
R orippa palustris
R um ex conglomeratus
R um ex crispus type (v)
R um ex maritimus
Trifolium repens, kelkblad

10

water- en moerasplanten

Alisma gramineum
Alisma plantago-aquatica
Berula erecta
Bolboschoenus maritimus
Callitriche
Caltha palustris
Carex acutiformis
Carex riparia
Damasonium alisma
Eleocharis palustris
Eleocharis palustris (v)
Epilobium palustre
Galium palustre
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Lemna
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus (v)
Lythrum sahcaria
M entha aquatica/arvensis*
Phragmites austraHs
Poa palustris
Potam ogeton
PoLarnogeton pusillus
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1

1

M80002

M80143

1
4

M80004

M80011

M80103

M80012

1

3
1
2

1

2

1
2
1
3

1
1
1
1
1
13
28

2
1
1

17

2
13
17

4
74
1

1
3

1

7
6

24
4

4
12
2

1

1
1

10

12

18
4
1

13
1

6

1
3

1
2

1

1

25
1

6

2

1
17

1

9

2
11

1
1

3

27
6

16
5

1
1
3
2
7

5
1
7

1
1
1
1
1
2

2
1

2
1

2
17
1

4
3
2
8
1
1
5

1
1

Geknikte vossenstaart
Veerdelig tandzaad
R uige zegge
Valse voszegge
Valse voszegge/Voszegge
Voszegge
Zeegroene ganzenvoet/
R ode ganzenvoet
O gentroost/
Helmogentroost
Zomprus
Greppelrus
Pitxus
Rijstgras
A kkermunt
W aterpeper
Zachte duizendknoop
Zilverschoon
Behaarde boterbloem
Blaartrekkende boterbloem
Moeraskers
Kluwenzuring
Krulzuring
Goudzuring
W itte klaver

Smalle waterweegbree
Grote waterweegbree
Kleine watereppe
H een
Sterrenkroos
D otterbloem
Moeraszegge
Oeverzegge
Stervruchüge waterweegbree
Gewone waterbies
G ew one waterbies
Moerasbasterdwederik
Moeraswalstro
Mannagras
Liesgras
Eendenkroos
W olfspoot
W olfipoot
Grote kattenstaart
W aterm unt
R iet
Moerasbeemdgras
Fonteinkruid
Tenger fonteinkruid
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monstemummer

M80044

M80078

M80082

M80202

M80223

Ranunculus subg. Batrachium
R um ex hydrokpathum
Schoenoplectus Lacustris
Schoenoplectus tabem aemontani
Stachys palustris
Typha angustifolia/latifolia
Zannichellia
graslandplanten

Bromus hordeaceus/secalinus
Carex disticha
Cerastium fontanum
cf. Filipendula ulmaria (v)
Filipendula ulmaria
Linum catharticum
Lychnis flos-cuculi
Poa pratensis/trivialis
Prunella vulgaris
Ranunculus acris/repens
Rhinanthus (v)
R um ex acetosella (v)
Senecio cf. erucifolius
Taraxacum
planten van bossen ett bosranden

Acer (v)
Ainus
Ainus, propje
Betula
Crataegus*, fragm.
Corylus avellana*, fragm.
Glechoma hederacea
cf. Hordelymus europaeus
Picea, naald
Sambucus*, fragm.
Urtica dioica

2(r?)

135

niet in te delen planten

Agrostis
Agrostis (v)
Asteraceae
Brassicaceae
Bromus (v)
Carduus/Cirsium
Carex
Carex (v)
Juncus
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1
1

91
21

M80002

M80143

M80004

1

1
2

M80011

M80103

M80012

2

1

1
1

2

2
1

1

1
1
5

1
1
1

2

3

13

1

4
1
8

7

8

14

10

4

17

23

2
1

1

1
1

1

1

1

1

1

2

1

75

1

1
5

5

1
1

1
41

6
1
1
163

28

18

10

1
12

2

1
1

1
1

88

1
15

29

1

22

1
1

1
8

W aterranonkel
W aterzuring
Mattenbies
R u w e bies
M oerasandoorn
Kleine lisdodde/
Grote lisdodde
Zannichellia

Zachte dravik s.l./Dreps
Tweerijige zegge
Gewone en
Glanzende hoornbloem
Moerasspirea
Moerasspirea
Geelhartje
Echte koekoeksbloem
Veldbeemdgras/
R u w beemdgras
Gew one brunel
Scherpe boterbloem /
Kruipende boterbloem
Ratelaar
Schapenzuring
Vildg kruiskruid
Paardenbloem

Esdoorn
Els
Els
Berk
M eidoorn
Hazelnoot
H ondsdraf
Bosgerst
Spar
Vlier
Grote brandne

Struis gras
Struis gras
Anjerfamilie
KruisbloemenfamiJie
Dravik
D istel/V ederdistel
Zegge
Zegge
Rus
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monstemuimner
Myosotis
Pitius cf. cembra
Poa (v)
Poaceae
Poaceae, bladfragm. (v)
Polygonaceae (v)
R um ex
R um ex (v)
Trifolium (v)
Vicia (v)
Viola

M80044

M80078

M80082

niet
niet
niet
niet

te
te
te
te

determineren
determineren (v)
determineren, knop (v)
determineren, stengel (v)

14

1
1

51

17

4

,

1

3

x

x

x

10
1

2

3
1
.

muizenkeutel (v)
verbrand bot
viswervel

jc
.

aardewerk
gebakken leem m et stengelindrukken

x
x
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M80223

5
2

overigen

Bryozoa
Daphnia
Sphagnum, bladfragm.
mos
hout
houtskool
knop
lenticellen
mogelijke etensrest (v)

M80202

\
x

x

M80002

M80143

M80004

M80011

2

M80103

M80012

1

Vergeet-rmj-nietje

1

86
9

16

30

1

33

16

32
1

47

49

99

108
1

1

1
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Beemdgras
Grassenfamilie
Grassenfamilie
Duizendknoopfamilie
Zuring
Zuring
Klaver
W ikke
Viooltje

Mosdiertje
W atervlo, e i
Veenmos
mos

X

X
X

X

X

X

?
1

1
10

1
2

?
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