










Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 soldij) naar het bedreigde grensfort. Over hetalgemeen heeft de afname in het aantal mun-ten, die in de tweede eeuw is begonnen, zich inde derde eeuw doorgezet.Van keizer Postumus, die in 259 zijn Gallischerijk heeft uitgeroepen, zijn veel munten inVechten gevonden. Deze keizer heeft ernaargestreefd de binnengevallen Franken te ver-drijven tot over de Rijngrens. Gezien de tien-tallen munten van Postumus die in Vechtenzijn aangetroffen, is het niet ondenkbaar datVechten een rol heeft gespeeld in de politiekvan deze keizer. De Franken hebben rond 274 en 275 in hetgrensgebied verwoestend toegeslagen, waarnade Rijn nooit meer die sterke Romeinse verde-digingslinie is geworden, die het twee eeuwenlang was geweest. De muntenreeks van Vech-ten werd na de regering van Tetricus (270-273)beduidend minder (zie afb. 4). Na de muntenvan Tetricus volgen twee losse munten vanMaximianus Herculeus (286-305) en vanDiocletianus (296-297). Na een gat van

twintigtot dertig jaar volgt pas de eerste daaropvol-gende munt, een foUis van Constantinus I.(Follis is de benaming van de meest gangbarekoperen munt uit de eerste helft van de vierdeeeuw). Met andere woorden, hier is duidelijk tezien dat Vechten aan het einde van de derdeeeuw is verlaten, waarschijnlijk als gevolg vande Franken-invallen van 274/275. De vraag isof Vechten daarna nog opnieuw in gebruik isgenomen door de Romeinen. In de vierde eeuwhebben verschillende Romeinse keizers po-gingen gewaagd om de macht over de Galli-sche provincie te heroveren. Slechts een tientalvierde-eeuwse munten is in Vechten gevonden.Dit relatief kleine aantal munten levert op heteerste gezicht geen bewijs voor aanwezigheidvan Romeinse militairen. Vergeleken met an-dere Romeinse legerplaatsen in Nederland ishet echter nog een respectabel aantal. Wat hier-van de oorzaak is, valt moeilijk met zekerheidte zeggen. Wellicht dat verder onderzoek hier-over uitsluitsel kan geven. Drs Iris D. Tymann is werkzaam

bij het Rijks-museum Het Koninklijk Penningkabinet in Lei-den als Projectleider Conservering. Zij is in1994 afgestudeerd in de Archeologie van deKlassieke Wereld, met als specialisatie numis-matiek. van het limesgebied werd gezonden, om devoorbereidingen en de uiteindelijke uitvoeringvan de invasie in Brittannia te financieren. Dedreiging die uitging van de Bataafse opstand(68/69 na Chr.) moet zeker gevoeld zijn binnenhet fort, getuige een in de grond verborgengouden muntschat met veelal aurei van Nero.Uit de aaneengesloten muntenreeks van Vech-ten blijkt dat het fort als gevolg van de opstandniet, of in ieder geval niet voor langere tijd,verlaten is geweest. De na de opstand volgendereorganisatie van de Rijngrens door Vespasia-nus, vanaf 70 na Chr., heeft ook zijn sporen inVechten achtergelaten. Tussen de munten vanVechten bevinden zich veel exemplaren die tentijde van Nero (vanaf 64 na Chr) geslagen zijnen tevens uit de periode van Vespasianus enDomitianus. De nieuwe regeling van de

grensvormt de basis voor een vreedzame ontwikke-ling van Germania Inferior tot in de derdeeeuw. In de tweede eeuw neemt het aantalmunten, vergeleken met de eerste eeuw, af Van Hadrianus tot Constantinus I Tot in de derde eeuw waren er weinig militaireactiviteiten in het Rijngebied. In het onderwor-pen gebied was het zelfs zo rustig dat deRomeinen het veilig achtten troepen aan deRijngrens te onttrekken. Zo werd in 104 hettiende legioen, dat na de Bataafse opstand inNijmegen was achtergelaten, naar elders ge-zonden. Uit de regeerperiode van Hadrianus zijn inVechten drie aurei gevonden. Het is bekend datdeze keizer de aan de Rijn gelegen hulptroepengereorganiseerd heeft en begonnen is met debouw van permanente forten langs de limes.De gouden munten uit Vechten houden wel-licht verband met deze reorganisatie van delimes. Het archeologische materiaal toontduidelijk aan dat het houten fort in Vechtenvervangen werd door een stenen.In de derde eeuw dienen de eerste tekenen vanGermaans

gevaar zich aan en wel in de rege-ringsperiode van Caracalla (211-217). UitVechten zijn wijdingen uit deze periode aanbeschermende (lokale) godheden bekend, eenteken dat de vijandelijke druk in dit fort ge-voeld is. In de aantallen munten per keizer isvlak na de regering van Caracalla een oplevingte zien, wat wellicht te maken heeft met hetsturen van extra mankracht (en daarmee ook 36



Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 Noten 1. De in 1994 samengestelde catalogus van Romeinsemunten uit Vechten telt in totaal 1518 exemplaren,waarvan 1283 munten volledig gedetermineerd kondenworden. De catalogus maakt onderdeel uit van de doc-toraalscriptie van de auteur Munten uil Vechten, recon-structie van de bewoningsgeschiedenis van het Romein-se fort. aan de hand van munten. Leiden 1994. 2 Het citaat is overgenomen uit de tentoonstellingscatalo-gus van CA. Kalee en W.J. van Tent Van speerpunt totkanonschot, (\99\), 12. 3. J.H. Jongkees, 'De Romeinsche muntvondsten vanVechten en Arentsburg'. Jaarboek voor Munt- en Pen- ningkunde, 37 {\950),\-26 4. Zie M. Polak en S.L. Wynia, 'The Roman forts at Vech-ten, a survey of the excavations 1829-1989' Oudheid-kundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudhe-den te Leiden, 71 (1991), 143. 37


