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Nederland maakte in de Romeinse tijd deel uit van de provincie
Germania inferior, Neder-Germanië. D e Rijn vormde niet alleen de
grens van deze provincie, maar tevens van het Romeinse rijk. Langs
deze grens, die tegenwoordig meestal met het woord limes wordt aangeduid, waren tal van forten (castella) opgericht die het rijk moesten
beschermen en het transport langs en over de rivier moesten controleI.K. Haalebos studeerde klassieke talen, oude
geschiedenis en provinciaal-Romeinse archeologie

| ren. In het achterland was in

I

| Nijmegen een grote legerbasis gevesaan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1973 op een proefschrift over het Romeinse tigd ter ondersteuning van dit verdefort te Alphen-Zwammerdam en was sindsdien
1 digingssysteem.
betrokken bij tal van opgravingen, o.a. in de
legioer.svestlng te Nijmegen en in Woerden. Sinds

De in deze legerplaatsen samenge-

1995 is hij hoogleraar in de Provinciaal-Romeinse
I brachte massa soldaten was ongearcheologie aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen.

I kend groot en verenigde mensen van

zeer verschillende herkomst: Romeinse burgers uit Italië en de provincies langs de Middellandse Zee en rekruten uit onderworpen stammen,
Galliërs, Germanen, Spanjaarden, Pannoniërs, Thraciërs en Orientalen.
Het leger vormde een belangrijke factor in de ontwikkeling van de provincie. Buiten de militaire centra en de paar steden (municipia) en grotere dorpen (vici) die tegen het einde van de 1 ste eeuw tot ontwikkeling
kwamen bleef de Romeinse invloed op de lokale cultuur over het algemeen echter beperkt.
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De grens
In de 4de eeuw na Chr. gaf Ambrosius een beschrijving van de grote rivieren in de
Romeinse wereld ', waarbij hij de Rijn als grens van het rijk karakteriseerde met de
woorden memorandus adversus feras gentes murus imperii, de gedenkwaardige verdedigingsmuur van het rijk tegen de wilde volksstammen. Overgebleven resten tonen
in verschillende gebieden ruïnes van in steen uitgevoerde grenswallen, die veelal
worden aangeduid met de term limes.
Het begrip limes wordt door Fabricius als volgt gedefinieerd2:
'In de jongere litteratuur en in inscripties ... algemeen ... rijks- en provinciegrenzen
... Daarbij wordt wel tegelijkertijd gedacht aan de met de grenswegen verbonden

De grensverdediging (iimes) van de provincie Germania Inferior gedurende de Midden-Romeinse tijd. Naar j. E. Bogaers.
I: legioensvesting, castra. 2: fort voor hulptroepen, castellum. 3: kleine versterking of toren. 4: vermoed castellum.
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bouwwerken, de verschillende versperringen langs de grens, de versterkte wegen,
wachttorens en kleine en grote castella. In de late keizertijd is limes soms gewoon
het grensdistrict, het grensgebied en in de Notitia dignitatum worden de verschillende militaire bestuursgebieden gedeeltelijk als limites aangeduid, ook als ze in het
geheel niet aan de grens liggen.'
In zijn karakteristieke vorm bestond de grensverdediging in de midden-Romeinse
keizertijd uit de volgende elementen: een grensweg die aan de buitenzijde beschermd kon zijn door een rivier of door een kunstwerk in de vorm van een palissade of een stenen muur. Ter bewaking hiervan waren vaak wachttorens opgericht
en waren er ter ondersteuning afdelingen hulptroepen (auxilia) gelegerd in kampementen (castella) van ca. 1-3 ha grootte. Deze konden in de grenswal zijn opgenomen of op enige afstand daarachter zijn gelegen. In grotere legerplaatsen (castra),
die vaak nog verder in het achterland waren gelegen, werden legioenen in reserve
gehouden.

De troepen
Het onderscheid tussen legioenen en hulptroepen vormt een belangrijke factor in
het Romeinse leger. De legioenen - elk ca. 5.000 man sterk - maakten de kern uit
van de strijdmacht en golden als de militia provincialis fidelissima, de meest betrouwbare soldaten in de provincie '. Ze werden gerecruteerd uit Romeinse burgers. De
hulptroepen waren merendeels afkomstig uit de zogenaamde randvolkeren en vervulden gedeeltelijk specialistische taken, waarvoor de legioenen minder goed waren
toegerust. Het leven van deze soldaten werd duidelijk van minder waarde geacht,
zoals Tacitus verscheidene malen zonder enige blijk van schaamte laat merken 4 .

De functie
De grenswal was niet daartoe bestemd om als een verdedigingsmuur te fungeren.
Het aantal beschikbare manschappen was veel te gering om de muur werkelijk te
kunnen bezetten. Het ging meer om een markering van de grens, die was voorzien
van een uitgebreid waarschuwingssysteem. Hierbij speelden de talrijke wachttorens
een belangrijke rol \ Van hieruit moesten vijandelijke activiteiten worden gesignaleerd en doorgegeven aan de in de naburige castella gelegerde garnizoenen. Deze
konden vervolgens in actie komen door de aanvaller voor de grenswal tegemoet te
treden of bij een doorbraak op Romeins gebied met hem af te rekenen.
Hetzelfde principe kan men bij Romeinse legerplaatsen waarnemen. Deze hadden
slechts een geringe fortificatorische waarde en waren weinig meer dan versterkte
kazernes, die niet bedoeld waren om een langdurig beleg te doorstaan. Dit is duidelijk geformuleerd door Tacitus met betrekking tot de legerplaats Vetera bij Xanten;
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hij vermeldt dat Augustus door middel van dit legioenskamp Germanië had willen
beteugelen en onderdrukken en dat hij er geen rekening mee had gehouden dat zijn
troepen daar ooit belegerd zouden worden''.
De macht van Rome hield niet op bij de grens. In de Augusteische tijd was het idee
geboren van de in tijd en ruimte onbegrensde wereldheerschappij, het imperium
sine fine, die als de door het noodlot opgelegde taak van Rome werd gezien '.
Hoewel de realisering hiervan onmogelijk bleek en Augustus zijn opvolgers het
advies gegeven zou hebben het rijk niet verder uit te breiden 8 , zijn de aanspraken
lang, zo niet altijd blijven bestaan. Daar waar militaire middelen tekort schoten,
werd langs politieke weg geprobeerd de ontwikkelingen buiten het rijk te beïnvloeden.
Daarnaast stond een gedeelte van het land buiten de grens onder direct militaire
gezag. Dit mag blijken uit de geschiedenis van de twee Friese koningen, Verritus en
Mallorix, die onder keizer Nero (54-69 na Chr.) probeerden zich in deze zone te
vestigen. Ze werden hieruit, na een vergeefs beroep in Rome tegen de beslissing
van de gouverneur, door Romeinse troepen verdreven 9. Dergelijke bufferzones
worden ook vermeld in vredesbepalingen gedurende en na de Marcomannenoorlogen '°. Buiten de gemarkeerde grens konden forten worden gevestigd als waarnemingsposten. Het van bewoning vrij gehouden militaire gebied had niet alleen strategische, maar ook economische betekenis voor het leger. Hier bevonden zich militaire weidegronden, steengroeven en pannenbakkerijen. Soms ook was het water
voor castella van over de grens afkomstig".

Terminologie
Zowel het verdedigingssysteem als de betekenis van het woord limes hebben een
ontwikkeling doorgemaakt. Oorspronkelijk is de term limes door landmeters
gebruikt ter aanduiding van een scheidingsweg tussen akkers. In militaire context
was het een heerbaan, die het leger vrijkapte in onontgonnen vijandelijk gebied en
die met forten beschermd kon worden, in deze zin gebruiken Velleius Paterculus en
Tacitus het woord in verband met de expedities van Tiberius en Germanicus in
Germanië '2. Een vergelijking dringt zich op met de grote wegen die in republikeinse
tijd in pas veroverde gebieden werden aangelegd, zoals de via Aemilia in NoordItalië en de via Domitia in Zuid-Frankrijk.
In het vocabulair van Tacitus kan limes ook 'grens' betekenen. Het is niet altijd even
gemakkelijk om de twee betekenissen uit elkaar te houden, zoals blijkt uit de omstreden passage over de bezetting van het zgn. Decumatenland in Zuid-Duitsland.
Volgens sommigen is het de oudste vermelding van een 'Militärgrenze'; voor anderen is het een voorbeeld van de aanleg van een heerbaan in de trant van de bovengenoemde limites van Tiberius en Germanicus " :
J. K. HAALEBOS
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'Gallisch uitschot heeft door gebrek daartoe gedreven dit gebied, waarvan het
onduidelijk is wiens eigendom het was, bezet. Vervolgens is er een weg aangelegd
(limite acto) en zijn de garnizoenen naar voren verplaatst. Sindsdien worden de
bewoners als een uithoek van het rijk en een deel van de provincie beschouwd.'
Hoewel limitem agere weinig anders kan betekenen dan een weg aanleggen, doen
het gebruikte enkelvoud en de vermelding van de verplaatsing van de garnizoenen
vermoeden dat Tacitus hier bedoelt te zeggen dat er een weg werd aangelegd, die
met forten bewaakt werd. Het pro- in promotis lijkt erop te wijzen dat deze forten
naar voren werden geschoven tot aan de grens. Het gebruikte enkelvoud iimes
maakt het onmogelijk om te denken dat de passage zou impliceren dat er een netwerk van wegen is aangelegd ter verbinding van de garnizoenen die het pas veroverde gebied veilig moesten stellen.
De betekenis grens komt duidelijk naar voren in de karakterisering door Tacitus
van de penibele situatie aan de Donau en de Rijn in de tweede helft van de jaren
80 14 :
'Niet langer stonden land- en riviergrenzen van het rijk (de limite imperii et ripa) op
het spel, maar zelfs de winterkwartieren van de legioenen en het bezit van gehele
provincies.'
Naar men meestal aanneemt, worden hier twee verschillende soorten grens tegenover elkaar gezet: de 'droge' over land en de 'natte' grens, die door een rivier
wordt gevormd. Er zou hier dus gesproken kunnen worden over de Iimes van
Germania en Raetia en de versterkte oever van de Donau. De suggestie dat ripa
een nadere uitleg zou zijn van Iimes ' \ lijkt minder waarschijnlijk, aangezien dezelfde
tegenstelling voorkomt in de levensbeschrijving van Hadrianus ,6:
'In vele streken, waar de barbaren niet door rivieren, maar door grenzen (limitibus)
buitengehouden worden, scheidde hij de barbaren van het rijk door grote palen als
een palissademuur diep in de grond in te graven en met elkaar te verbinden.'
Hier komt bovendien tot uitdrukking dat de Iimes, grens of grensweg, en de hierlangs aangelegde versterking verschillende zaken zijn.
In de 4de eeuw schijnt het begrip Iimes zich verruimd te hebben tot grensgebied of
-district. Er bestaan geen aanwijzingen dat het ooit gebruikt is als aanduiding van
een versterkte grensmuur of -wal.

De riviergrenzen hebben een geheel eigen karakter. Hierbij is de functie als transportweg tussen de verschillende vestingen minstens zo belangrijk als hun betekenis
voor de directe verdediging. Vanaf de vroege keizertijd horen we over de verplaatsing van troepen en voorraden per schip. Rijn en Donau kenden eigen vloten, die
niet alleen werden ingezet voor patrouillediensten, maar ook voor het vervoer van
steen ' en andere transporten, waarbij vooral gedacht moet worden aan de bevoorrading met graan en andere levensmiddelen. Dit wordt duidelijk door archeo/ . K. HAALKBOS
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logische vondsten, zoals het graanschip in Woerden ]N, de problemen op het gebied
van de bevoorrading tijdens de opstand van de Bataven ''', en de maatregelen die
Julianus in 359 nam om de aanvoer van graan uit Britannia langs de Rijn mogelijk te
maken2".
De riviergrenzen kenden eigen commandanten, de praefecti ripae. Deze lijken geen
(zuiver) militaire taak te hebben gehad. Verschillende Treveri hebben deze functie
bekleed21. Hieruit mag men concluderen dat de bevoegdheden van deze praefecten
slechts van beperkte aard zijn geweest en zich niet hebben uitgestrekt over het
gehele grensgebied langs de Rijn. Er is wel vermoed dat de praefectus ripae Rheni
verantwoordelijk is geweest voor de inning van een lokale belasting van 2%, de quinquagesima ripae Rheni.21 Vergelijkbare functionarissen (praefecti en praepositi) voor
de limes zijn bekend uit Tripolitania in Noord-Afrika. Ze waren verantwoordelijk
voor het toezicht op sectoren van de limites, die vaak naar een fort waren genoemd23.

Offensieve en defensieve politiek
De functie van de grens varieerde naar gelang van de politieke en militaire omstandigheden. Von Petrikovits onderscheidde in de militaire geschiedenis van het Beneden-Rijngebied drie hoofdperioden 24 :
1. de verovering en pacificering, die begint met het optreden van Caesar en eindigt
met het terugroepen van Germanicus in 16 na Chr.
2. het daarop aansluitende tijdvak waarin de grensverdediging langs de Rijn vorm
kreeg en functioneerde tot na de ondergang van het Gallische keizerrijk en de
dood van keizer Aurelianus (270-275).
3. de restauratie van de grensverdediging in de 4de eeuw.
Anderen gebruiken andere woorden, die echter alle min of meer op hetzelfde neerkomen: expansie, stabilisering en uiteindelijk falende defensie. Als we deze begrippen op de ontwikkeling van het gehele rijk willen toepassen, dreigt het gevaar van
generalisering. Het opgeven van een expansieve politiek in het Rijngebied betekende niet dat overal van verdere veroveringen werd afgezien. Britannie gaf niet alleen
Claudius (41-54 na Chr.), maar ook een hele reeks andere keizers tot in de 3de
eeuw de gelegenheid tot succesvolle militaire operaties. De eerder genoemde Agri
Decumates werden onder de Flavische keizers (69-96 na Chr.) geannexeerd.
Trajanus (98-1 17) bracht de rijke provincie Dacia in het tegenwoordige Roemenië
onder Romeins gezag en bezette tijdelijk het Tweestromenland, dat opnieuw veroverd werd door Septimius Severus (193-21 I). Zelfs de late oudheid zag nog grote
offensieven, zoals de herovering van Noord-Afrika door Justinianus (527-565).
Men zal rekening dienen te houden met lokale verschillen in de ontwikkeling van de
grensverdediging en met de gedachte dat offensieve en defensieve perioden elkaar
ook binnen een gebied herhaaldelijk kunnen afwisselen. Bovendien wordt de vorm
/. K. HAALEBOS
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die de grens aanneemt, beïnvloed door de geografische en demografische omstandigheden. In de Europese provincies van het rijk ontstond uiteindelijk een gesloten
systeem van versterkte limites en rivieroevers (ripae). In het oosten, waar men zich
in het grensgebied geconfronteerd zag met woestijnen en nomaden, was de strategie meer gericht op het beheersen van belangrijke wegen en oases en het aan zich
binden van trekkende stammen.
Offensieve politiek wordt langs de Rijn vooral weerspiegeld door de kampementen
uit de tijd van keizer Augustus (27 voor Chr.-14 na Chr.). In die tijd werd de verovering van de Gallische provincies en het Alpengebied voltooid. Er kon worden
gedacht aan de verovering van Germania Magna of - bescheidener - aan de onderwerping van de langs de grens wonende Germaanse stammen, mogelijk ter bescherming van Gallia. Daartoe werden aan de Rijn grote militaire bases gesticht, die
meestal verscheidene legioenen konden opnemen: Mainz, Neuss, Xanten en Nijmegen. Xanten en Mainz vormden de basis voor uitvalswegen in vijandelijk gebied,
waarvoor de rivieren de Main en de Lippe zich aanboden.
Een veel meer op de verdediging gericht systeem is in de late oudheid tot ontwikkeling gekomen. Dit wordt gekenmerkt door de bouw van kleinere stenen vestingen, die door hun bouwwijze en uitspringende (half)ronde torens op middeleeuwse
burchten lijken, en door het streven om de wegen in het achterland te beschermen.
Hiertoe werden niet alleen militaire vestingen gebouwd, maar ook bestaande steden van verdedigingswerken voorzien. Kenmerkend is ook dat in deze periode op
de vijandelijke oever van rivieren regelmatig kleine vestingen werden gebouwd als
bruggehoofd voor expedities in vijandelijk gebied.

Romanisering
De komst van Romeinse troepen heeft vooral in de Europese provincies van het
rijk voor grote veranderingen op economisch en cultureel gebied gezorgd. Concentraties van 5.000-10.000 soldaten met waarschijnlijk een ongeveer even grote
tros zijn daar een voordien ongekend verschijnsel. De voeding en het verdere
onderhoud van al deze mensen moet voor problemen hebben gezorgd, die slechts
konden worden opgelost door de reorganisatie van de landbouw en veeteelt en het
op gang brengen van grote importstromen uit het zuiden. Zeker in de eerste jaren
waren soldaten gedwongen veel zelf te organiseren. In de loop van de tijd zijn de
bewoners van de bij de legerplaatsen gelegen nederzettingen (canabae en via) een
grotere rol gaan spelen. De bevolking van deze kampdorpen werd gevormd door
verwanten van soldaten, veteranen, handelaren, ambachtslieden en anderen, die
voor het merendeel van verre kwamen. De aan de soldaten uitbetaalde soldij betekende een belangrijke impuls voor het ontstaan van een geldeconomie.
Het leger was ook een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de provincies.
J. K. HAALEBOS
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Burgerlijk en militair bestuur was niet strikt gescheiden. Het leger werd ook ingezet
bij de uitvoering van infrastructurele werken zoals wegen, aquaducten en waterwerken.
Dit alles bracht een proces op gang dat wij tegenwoordig aanduiden als romanisering. Het woord is ontstaan onder invloed van het Griekse cP(B|J.aiÇeiv, dat 'Romeins d.w.z. Latijn spreken of aan de Romeinse kant staan' betekent, en geeft in de
eerste plaats een taalkundig proces aan, waarbij een inheemse taal wordt vervangen
door het Latijn, en in de tweede plaats een geestelijke ontwikkeling, die zich uit in
de overname van Romeinse gebruiken en gewoonten en zichtbaar wordt de materiële cultuur. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de ontmoeting tussen twee
culturen altijd leidt tot vermenging van elementen uit de verschillende bronnen.
Horatius was zich bewust van de invloed van het onderworpen Griekenland op de
Romeinse literatuur 25 . Moderne archeologen gebruiken termen als Gallo-Romeins
en Romano-British om beide facetten in de provinciale cultuur hun waarde te geven.
In onze streken werd de Gallische invloed groter door de met de troepen meegekomen handelaren en ambachtslieden. Anderzijds werden Germaanse elementen in
de bevolking versterkt door de verplaatsing naar de linkeroever van de Rijn van
stammen als de Sugambri, de Ubii en de Bataven.
In de oudheid werd het romaniseringsproces reeds gesignaleerd. Cassius Dio vermeldt hierover het volgende in verband met de mislukte verovering van Germania
Magna26:
'Hun soldaten overwinterden daar (in Germania) en er werden steden gesticht. De
barbaren pasten zich aan hun leefwijze aan, maakten er een gewoonte van markten
te houden en hielden vreedzame samenkomsten. Zij waren hun voorvaderlijke
gebruiken, aangeboren gewoonten, leven in onafhankelijkheid en de macht die hun
wapenen hen verleend hadden, echter nog niet vergeten. Zolang ze dit langzaam en
terloops onder toezicht afleerden, verdroegen ze de ommekeer in hun leven en ze
veranderden zonder dat ze het merkten.'
Het brute optreden van Quinctilius Varus zou hier volgens Dio een einde aan hebben gemaakt en de opstand hebben uitgeiokt, die tot zijn ondergang zou ieiden.
De positieve invloed van een gouverneur op de ontwikkelingen wordt belicht door
Tacitus, die laat zien hoe Agricola in de jaren 80 in Britannia de bouw van tempels,
markten en huizen bevorderde en het onderwijs stimuleerde. Romeinse kleding en
vertier kwamen in zwang. Hij beoordeelt deze ontwikkelingen met een typisch
Taciteïsche sneer2 :
'Dit wordt bij wie er nog geen ervaring mee heeft gehad, beschaving genoemd. Het
is echter onderdeel van de slavernij.'
Het leger vormde een belangrijke kracht achter de romanisering. De uit Romeinse
burgers samengestelde legioenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie gehad bij
de verspreiding van een Romeinse leefwijze en van technische vaardigheden. Dit
J. K. HAALEBOS
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geldt veel minder voor de hulptroepen. De halfbarbaarse auxiliarii bezaten meestal
geen burgerrecht. Voor hen moet hun 25 jaar lange diensttijd grote veranderingen
hebben meegebracht. Het burgerrecht dat hun bij afzwaaien werd verleend en dat
in een zgn. diploma militare werd gedocumenteerd, werd als een begeerde beloning
gezien 2S. Deze nieuwe burgers konden zich bij hun garnizoensplaats vestigen of
terugkeren naar hun geboortestreek. Verplaatsingen van troepen, officieren en
manschappen in actieve dienst hebben bovendien bijgedragen aan het ontstaan van
een min of meer uniforme cultuur.
Tastbare gevolgen van de romanisering kunnen gevonden worden in de nederzettingspatronen en de talrijke inscripties die we uit de keizertijd kennen. Steden
waren in de westelijke provincies in de voor-Romeinse tijd onbekend en werden
naar Italisch voorbeeld aangelegd. Anderzijds bleven ook op het terrein van de
architectuur nu en dan typisch regionale elementen bewaard. Als voorbeeld hiervan
geldt de zgn. Gallo-Romeinse 'omgangstempel'. De Keltische of beter Gallische
oorsprong van dit soort bouwwerken staat buiten kijf; de bouwwijze, gebruikte
versieringen en andere details zijn echter zonder impulsen uit de Romeinse architectuur niet denkbaar. Deze tempels hebben in steden echter nooit de plaats ingenomen van de aan de fora gelegen centrale tempels, die volgens een meer klassiek
schema werden gebouwd.
Het epigrafisch materiaal laat zien dat het Keltisch als schrijftaal snel en vrijwel volieuig verdrongen weru uöor net Latijn, net uieei eoiter tot in ue -rue eeuw gesproken. Geschreven Keltische teksten hebben vaak een technisch karakter, zoals de
befaamde pottenbakkerslijsten uit La Graufesenque29, of een magische bedoeling30.
De meeste bekende Keltische teksten dateren uit de Iste eeuw na Chr. of uit
oudere tijd.
Ook de ontwikkeling van de naamgeving laat een steeds sterker wordende Romeinse invloed zien, niet alleen in het opkomen van de officiële driedelige naam, de zgn,
tria nomina, die vaak verbonden is met het bezit van Romeins burgerrecht, maar
ook in de afzonderlijke namen. Een dergelijke ontwikkeling is goed te volgen in de
inscriptie op een aan Tiberius, Germanicus en Drusus gewijde ereboog uit het jaar
19 na Chr. of iets later tijd in Saintes of Mediolanum Santonum in West-Frankrijk.
De dedicant moet een belangrijk man zijn geweest in de stam van de Santones en
vertegenwoordigde zijn volk als priester bij het altaar van Roma en Augustus in
Lyon-Lugdunum. Zijn stamboom, waarvan hij vol trots vier generaties op de boog
vermeldt, maakt duidelijk dat deze aristocratische familie sinds de tijd van Caesar
steeds meer onder Romeinse invloed is geraakt. De lijst van voorouders bevat een
reeks namen waarvan de oudste puur Gallisch is. In toenemende mate treden er
Latijnse elementen op. De overgrootvader beschikte nog slechts over een enkele
Gallische naam, Epotsorovidus of Eposterovidus. De grootvader heeft kennelijk van
Caesar (?) burgerrecht gekregen en beschikt evenals de vader over diens voornaam
y. K. HAALEBOS
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Saintes. De brug over de Charente met de ereboog van C. Julius Rufus.

en familienaam. Hun cognomina of bijnamen blijven echter zuiver Gallisch: C. Julius
Gedomo en C. Julius Otvaneunus. De naam van de dedicant zelf verraadt op geen
enkele wijze zijn Gallische afstamming: C. Julius Rufus31.
Een dergelijke ontwikkeling is ook bij de Bataven waar te nemen. De oudst bekende leiders van deze stam dragen Germaanse namen: Chariovalda en Vihirmas. Een
of twee generaties later bezitten de hoofdrolspelers van de grote opstand Latijnse
namen en Romeins burgerrecht.
De voortschrijdende Romeinse invloed is niet alleen te zien aan de hand van grote
zaken als de stichting van steden en veranderingen in het nederzettingspatroon,
maar kan ook worden afgelezen aan verschillende categorieën vondsten. Goede
voorbeelden daarvan vormen het luxe importaardewerk, de terra sigillata, en de
fibulae of mantelspelden.
Terra sigiiiata is in Italië ontstaan in de tijd van keizer Augustus en werd daar in verschillende werkplaatsen vervaardigd. Arezzo (Arretium) is hiervan de beroemdste.
Dit Italische aardewerk werd tot in de verste uithoeken van de Romeinse wereld
en zelfs buiten de grenzen van het rijk verhandeld. In West-Europa betekende het
verplaatsen van de Romeinse troepen naar het Rijngebied een belangrijke uitbreiding van de markt voor dit soort producten. Naast het leger behoorde de lokale
aristocratie op beperkte schaal tot de kring van afnemers, zoals blijkt uit de Treverische graven van Goeblingen-Nospelt in Luxemburg.
De afzetmogelijkheden langs de Rijn en in Gallië maakten het aantrekkelijk de
industrie naar noordelijker streken te verplaatsen. Hier groeide La Graufesenque
bij Millau (dép. Aveyron) in Zuid-Frankrijk uit tot een van de belangrijkste centra.
/ . K. HAALEBOS
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De verspreiding van haakfibulae (varianten a-c) in Nederland en aangrenzende gebieden. Tek. E.J. Ponten.

Zonder impulsen uit Italië lijkt dit onmogelijk geweest te zijn '2. Anderzijds moeten
Galliërs in dergelijke bedrijven werkzaam zijn geweest; de boekhouding werd
gedeeltelijk in het Keltisch gevoerd. In het noorden bleef het leger lang de belangrijkste afnemer van de Zuidgallische terra sigillata. Pas na de opstand der Bataven
drong dit soort producten meer en meer op het platteland door. Het verplaatsen
van de productiecentra naar het oosten van Gallië en Germanië kort na het jaar
I00 lijkt een logisch gevolg van deze ontwikkeling".
Fibulae zijn in mindere mate dan terra sigillata producten die over grote afstand werden verhandeld. Vele moeten lokaal zijn vervaardigd en een regionaal beperkte verspreiding hebben gehad. Ze lijken dus geschikt te zijn om gebieden te karakteriseren. De vondst van vreemde mantelspelden brengt snel de gedachte naar voren aan
de aanwezigheid van vreemdelingen uit verafgelegen streken.
In het Beneden-Rijngebied kan de invloed van de Romeinse grens merkbaar zijn in
de verspreiding van verschillende typen van mantelspelden 34. Zo zijn typen te
onderscheiden die thuishoren in Germanië en vormen die kenmerkend zijn voor de
Gallische provincies. Tot de eerste groep behoren o.a. de ogenfibulae, t o t de tweede b.v. de haakfibulae. Beide groepen komen in het grensgebied naast elkaar voor.
Daar vindt men bovendien nog typisch militaire fibulae, die buiten deze zone amper
voorkomen. Het beste voorbeeld hiervan is de zgn. Aucissafibula, die zijn naam ont]. K. HAALEBOS
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Enkele typen van fibulae, gevonden in het castellum Valkenburg Z.H. Schaal 2 : 3. Tek. E.J. Ponten.
I : haakfibula. 2: ogenfibula. 3: Aucissafibula.

leent aan een van de makers van dit soort mantelspelden. De scharnierconstructie
van deze fibulae was voor de Rijnstreek nieuw. De Keltische namen van de meeste
fabrikanten laten zien dat veel van wat we als typisch Romeins zouden willen
beschouwen, onze streken slechts door Gallische bemiddeling bereikte.
De verschillende groepen van fibulae demonstreren de gecompliceerde etnische
verhoudingen in het Beneden-Rijngebied gedurende de Romeinse keizertijd.

Nijmegen
Nijmegen weerspiegelt als grootste vindplaats uit de Romeinse tijd in Nederland
veel van de zojuist besproken gebeurtenissen en processen35. Deze zijn ons in
hoofdlijnen bekend geworden door de activiteiten van vele Nederlandse archeologische insteiiingen gedurende de afgelopen tachtig jaar. Veel hiervan is niet of
slechts in globale vorm gepubliceerd36. Het tot nu toe geschetste beeld heeft dus
noodgedwongen een enigszins impressionistisch karakter. Een dringende gewenste
uitwerking van de zich steeds meer ophopende documentatie en een analyse van de
nog steeds toenemende berg van mobiele vondsten zal tot nieuwe inzichten kunnen
leiden.
De oudste sporen zijn aangetroffen op de Hunerberg ten oosten van het Provinciaal Museum G.M. Kam. Ze hebben betrekking op een ca. 42 ha groot polygonaal
kamp, dat alleen al door zijn formaat overeenkomt met de legerplaatsen, die in verband worden gebracht met het Germaanse offensief van keizer Augustus. De vondsten maken aannemelijk dat het in 12 voor Chr. of wat eerder is gesticht en slechts
/ . K. HAALEBOS
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Nijmegen. De laat-Flavische uit steen opgetrokken legioensvesting van periode 5. Naar
Hubrecht en Gerhartl, 1988, 40, afb. 37 met
aanvullingen. Dit kamp kan worden beschouwd ais een typische garnizoensplaats uit
de consolidatiefase. Tek. LJ. Ponten.
I: gracht 2: ommuring met steunberen en
torens. 3: hoofdpoort, porta praetoria. 4: oostelijke poort, porta principalis dextra. 5: niet
opgegraven westelijke poort, porta principalis
sinistra. 6: plaats van de zuidelijke poort, de
porta decumana. 7: hoofdkwartier, principia.
8: manschapsbarakken, centuriae. 9: barakken van de eerste cohors. 9a: woningen van
centuriones. 9b: manschapsverblijven. 10: huis
van een hoofdofficier, tribunus. 11: magazijn,
horreum. 12: magazijn of werkplaats? 13:
werkplaats, fabrica. 14: groot gebouw (magazijn?). 15: sporen van een bedrijfsgebouw?
16a: waterput. 16b: waterreservoir, cisterna.
16c: waterleiding van loden en houten buizen.
I 7: toilet, latrina. 18: riool, cloaca.

korte tijd in gebruik is geweest.
Het was een typisch 'Bereitstellungslager'

of

militair

depot,

waarin troepen werden geconcentreerd voor een groot offensief.
De dood van Drusus in 9 voor Chr. en de daarop volgende verplaatsing van de Sugambri naar de linker Rijnoever betekenden het tijdelijke einde van het Romeinse offensief
aan de Beneden-Rijn en maakten dit grote kamp verder overbodig. Het lijkt te zijn vervangen door een kleiner kamp van 3.5-4.5 ha op het Kops Plateau, dat dankzij de
inspanningen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in de afgelopen jaren voor grote delen kon worden opgegraven. Dit moet o.a. op grond van de
rijke daar aangetroffen vondsten een belangrijk militair steunpunt zijn geweest, van
waaruit de Rijndelta kon worden gecontroleerd en bestuurd. Het was enige jaren de
meest westelijk gelegen Romeinse versterking aan de Rijn.
In de eerste helft van de Iste eeuw is veel veranderd. Romeinse goederen en levensstijl begonnen zich in het Beneden-Rijngebied te verspreiden. De Bataafse edelen hebben zich als leiders van gewaardeerde hulptroepen burgerrecht verworven
en in Nijmegen is een eerste bestuurlijk centrum ontstaan met de naam Oppidum
Batavorum. In het midden van de Iste eeuw werd de grensverdediging langs de Rijn
verder uitgebreid. Toenemende bestuurlijke druk en gedwongen recrutering leidden, zoals eerder in Thracia en Britannia, in het jaar 69 tot een opstand, die door
de politieke situatie in het rijk meer dan lokale betekenis kreeg. De streek rond
Nijmegen werd door deze gebeurtenissen zwaar getroffen.
Na de opstand werd Nijmegen en omgeving gereorganiseerd. Men begon met de
stationering van een nieuw garnizoen op de Hunerberg, eerst de legio II Adiutrix,
spoedig vervangen door de legio X Gemina. Opgave van deze troepen was niet meer
J. K. HAALEBOS
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Nijmegen. De grachten van het grote kamp uit de tijd van keizer Augustus (periode I) en mogelijk daarmee samen hangende sporen. De
plaats van de laat-Flavische vesting van periode 5 (zie voorgaande afbeelding) is aangegeven door middel van een streeplijn. Vorm en
afmetingen karakteriseren dit komp als een basis waarin troepen voor een veroveringsoorlog werden verzameld. Tek. Lj. Ponten.
I: hoofdkwartier, principia? 2: woning van een hoge officier. 3-5, 12-15 en 25-33: manschapsbarakken. 6, 9 en 10-11: officierswoningen.
7-8: onduidelijke resten van gebouwen. 16-24: westelijke poort en torens van de verdedigingswal met twee daarvoor gelegen grachten.
34: oostelijke poon 35: noordoostelijke hoektoren en daarbuiten aangetroffen constructies.

de verovering van Germania, maar de bewaking van het land van de Bataven. Men
mag aannemen dat de bezetting van het kamp in de eerste jaren op oorlogssterkte
is geweest. De latere vestingen (periode 4 en 5) waren te klein om een compleet
legioen tot onderkomen te dienen.
Rondom dit kamp is spoedig een zgn. kampdorp, de canabae, ontstaan, dat de verzorgingsbasis vormde voor de in Nijmegen gestationeerde troepen. Op 4 km ten
westen van de legioensvesting ontwikkelde zich buiten het militaire territorium de
nieuwe hoofdplaats der Bataven, het latere Ulpia Noviomagus, dat in de 2de of 3de
eeuw stadsrecht zou verkrijgen. Het vertrek van de legio X Cemina naar het Donaugebied en het verschuiven van de aandacht van de legerleiding naar de nieuwe provincie Dacia in het huidige Roemenië betekenden een breuk in de economische
J. K. HAALEBOS
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ontwikkelingen in de regio Nijmegen, die hiervan in de Romeinse tijd nooit geheel
herstelde.
De invloed van de militaire legerplaatsen en de daarbij gelegen sterk geromaniseerde centra op het platteland in de omgeving is relatief beperkt gebleven. Sporen van
I ste-eeuwse villae zijn schaars en min of meer inheemse of Noordgallische tradities
konden tot ver in de 2de eeuw of nog langer blijven bestaan37.

De limes in Nederland
De legioensvesting in Nijmegen lag niet direct aan de grens, maar vormde bijna 20
km in het achterland gelegen een steunpunt waarop de bezettingen van de kleinere
forten langs de limes konden terugvallen in geval van nood. Men mag aannemen dat
de Nijmeegse legioenscommandant het gezag uitoefende over de langs de Rijn gelegen troepen en dat deze taak in de 2de eeuw is overgenomen door zijn collega in
Xanten.
De castella waren gebouwd op de zuidelijke oever van de Neder-Rijn, de Kromme
Rijn en de Oude Rijn. In totaal zijn er in Nederland langs deze rivier 10 t o t 15 van
dergelijke versterkingen bekend, waarvan er vier in de provincie Utrecht liggen:
Bunnik-Vechten, Utrecht, Vleuten-De Meern en Woerden. De ligging maakt duidelijk dat deze forten niet alleen ter bescherming van de transportroute langs de Rijn
waren gebouwd, maar gedeeltelijk ook met de bedoeling om de grens te beschermen en het grensverkeer te controleren. Verschillende castella liggen precies daar
waar zijriviertjes op de Rijn uitkomen en langs hun oeverwallen de doorgang verschaften door de grote veengebieden.

Cohortes en alae
De bezetting van de forten werd gevormd door hulptroepen (auxilia) van verschillende soort en oorsprong. Er bestonden infanterie-eenheden (cohortes) en ruitertroepen (alae). Beide konden nominaal 500 of 1000 man sterk zijn en droegen al
naar gelang van hun omvang de aanduiding quingenariae of millenariae. Sommige
afdelingen infanterie beschikten over eigen ruiters en werden daarom cohortes equitatae genoemd. De werkelijke sterkte van de hulptroepen is zeer wisselend geweest. Men kan zich afvragen of onze kennis van hun samenstelling volledig is. Er
bestaan aanwijzingen voor afdelingen met een afwijkende sterkte' 8 en er was kennelijk discussie mogelijk over het aantal ruiters in de cohortes equitatae. Zo stelden
de muitende Bataven aan het begin van de grote opstand de eis dat dit aantal moest
worden vergroot'''. Ook moet men rekening houden met de afwezigheid van manschappen die elders werkzaam waren of zelfs van gehele groepen soldaten. Dergelijke detachementen werden naar hun vaandel (vexillum) vexillationes genoemd.
/ . K. HAALEBOS
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De herkomst van de auxilia
Hulptroepen werden over het algemeen genoemd naar de volkstammen waaruit ze bij
hun oprichting waren gerecruteerd. Hun namen leren we uit inscripties en in Nederland vooral uit de stempels op bakstenen en dakpannen. In de provincie Utrecht zijn
hulptroepen bekend uit Britannia40, Spanje41 en de Balkan42. Uit dit laatste gebied worden twee verschillende stammen genoemd, de Breuci, waarvan het woongebied aan de
rivier de Save lag in het noordelijke gedeelte van de Balkan en Thraciërs uit het noorden van Griekenland en Bulgarije. Vooral de Thraciërs hebben sinds de vroege keizertijd talrijke troepen geleverd, zelfs al voor het midden van de I ste eeuw, toen hun land
nog niet was geannexeerd en als provincie in het Romeinse rijk ingelijfd.
De zojuist genoemde troepen vallen op door hun uitheemse karakter. Ze zijn kennelijk pas na de opstand van de Bataven naar de Beneden-Rijn verplaatst en hebben
daar auxilia van meer lokale oorsprong vervangen, die niet langer werden vertrouwd voor de bewaking van het Batavenland. Van de hier voor 70 gelegerde troepen zijn vrijwel geen epigrafische getuigenissen
bewaard gebleven.
Tacitus vermeldt voor en tijdens de opstand der
Bataven afdelingen van dit volk die in het Nederlandse rivierengebied actief waren 43 , verder van
de ten westen van hen woonachtige Cannine-

ffiüi

fates 44 en bovendien in algemene termen Gallische hulptroepen
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. Bataven en Canninefaten

werden veel ingezet buiten hun eigen starngebied. Waar ze in Nederland gelegerd zijn ge-
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weest, laat zich slechts vermoeden. Gallische
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infanterie vormde de bezetting van het oudste,
waarschijnlijk in 39 na Chr. gebouwde castellum

10 cm

in Valkenburg aan de Rijn in Zuid-Holland. In het
adres op een daar gevonden houten schrijftafeltje staat de cohors Ui Gallorum equiiaw vermeid ™.

Raksteenstempels van de cohors II Hispanorum peditata uit
Utrecht Noar Bogaers, 1974.

De samenstelling van ver buiten hun oorspronkelijk recruteringsgebied gelegerde afdelingen
van de hulptroepen veranderde over het alge-

meen snel. Nieuwe soldaten ter aanvulling van opengevallen plaatsen werden
meestal niet in het stamland geworven, maar in de eigen standprovincie. Dit betekent dat in de loop van de tijd het specifiek ethnische karakter van de auxilia verloren ging en de benaming over het algemeen niet veel meer was dan een herinnering
aan een ver verleden.
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De herkomst van de soldaten
Daar waar voldoende inscripties voorhanden zijn, zijn deze veranderingen goed te
volgen r . Op grafstenen geven soldaten vaak niet alleen hun naam aan, maar ook die
van hun vader en de plaats (origo) waar ze zijn geboren. Uit de Utrechtse castella
zijn - net als uit de meeste overige Romeinse forten in Nederland - slechts weinig
stenen monumenten bekend die ons in dit opzicht verder helpen.
In Woerden is een altaar opgericht voor het uit het oosten afkomstige godenpaar
Helagabalus en Minerva door een vaandeldrager (signifer) van de cohors III Breucorum, L. Terentius Bassus, die op grond van zijn bijnaam Bassus uit de provincie Syria
zou kunnen komen 48 . Een grafsteen van een van de ruiters van de ala I Thracum uit
Vechten geeft voor de vader van deze soldaat de Thracische naam Bititralis 49.
Beiden vormen een uitzondering op de normale gang van zaken bij de rekrutering
van soldaten. Bij de Thracische ala is het nog enigszins te begrijpen dat deze afdeling
werd aangevuld met manschappen uit het stamland. Thraciërs werden bijzonder
gewaardeerd als ruiters en men kan zich bovendien voorstellen dat deze groep zich
moeilijk liet vermengen met meer geromaniseerde volkstammen uit West-Europa.
De aanwezigheid van een oriëntaal in de cohors III ßreucorum is
onverklaard.
Het merendeel van de soldaten
heeft geen altaren of grafstenen
nagelaten. Over hen verschaffen
op aardewerk en andere voorwerpen

als

eigendomsmerken

aangebrachte namen informatie.
In de eerste plaats wordt hieruit
duidelijk dat velen konden lezen
en schrijven. Deze vaardigheid was
een criterium bij de keuring 5". In
de tweede plaats is het mogelijk
om aan de hand van de verschillende namen te vermoeden uit
welke streek soldaten afkomstig
kunnen zijn geweest. Soms ook
laat dit soort inscripties iets van
de structuur van het leger zien,

Woerden. Altaar voor Sol Helagabalus en
Minerva gewijd door L. Terentius Ëassus,
vaandeldrager van de cohors III ßreucorum.
Naar Bogaers, 1994.
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Vechten. Grafsteen voor de Thraciër Valens,
zoon van bititralis, uit de ala I Thracum. De
tekst luidt D(is)M(anibus) VALENTI I BITITRAU I
VET(terano).EX.N(umero)AUE

i

/
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H(eresj.F(aciendum).c(vravit): Aan de vergoddelijkte schimmen! Voor Valens, zoon van
Bititralis en veteraan uit de groep van het eerste eskadron van Thraciërs heeft de erfgenaam dit monument laten oprichten. Foto
RMO.

doordat de rang is vermeld van
degene die de tekst heeft ingekrast, of de afdeling waartoe deze
heeft behoord. In het laatste geval betreft het meestal niet de
cohors of de ala waarbij de soldaat
was ingedeeld, maar een onderafdeling daarvan een centuria of een
nog kleinere afdeling (contubernium) voor de infanteristen en een
turma, eskadron, voor de ruiterij.
Deze afdelingen werden aangeduid met de namen van hun commandanten.
Vooral uit Woerden 5 1 en Vechten 52 , maar ook uit het castellum in Utrecht 53 zijn
talrijke dergelijke graffiti en op metaal met een pons ingeslagen inscripties bekend.
Buiten de provincie Utrecht moeten bovendien nog belangrijke verzamelingen worden vermeld uit Valkenburg54 en Zwammerdam " . Het uit Nijmegen gepubliceerde
materiaal is voor het grootste gedeelte niet van soldaten afkomstig56.
Door deze vondsten beschikken we over enkele honderden namen van Romeinse
soldaten die aan de Beneden-Rijn hebben gediend. Verreweg het grootste gedeelte
hiervan heeft een Latijnse oorsprong. Dit laat zich o.a. verklaren door de gewoonte
van soldaten om bij hun indiensttreding in het leger Latijnse namen aan te nemen.
Naast Latijnse namen komen ook regelmatig Keltische 5 " voor, en iets minder vaak
Germaanse5h of Thracische59.
Sporadisch worden ook Griekse namen aangetroffen: eenmaal uit het oudste castellum in Velsen en driemaal uit Nijmegen: Phil[—], Macedo, P(h)roni(mus) (CIL
XIII, 8740) en Sosiminus. Het staat niet vast dat deze mensen allen soldaat geweest
zijn. Evenmin hoeven ze, gezien de populariteit van Griekse namen voor slaven,
allen uit Griekenland of de gehelleniseerde oriënt afkomstig te zijn.
Men zou ook soldaten uit Spanje verwachten, maar die zijn moeilijk te herkennen m.
De Keltische invloed op de taal en cultuur van de bewoners van dat land, de Kelti].
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Graffiti op aardewerk uit Zwammerdam (1-2), Woerden (3), en ßunnik-Vechten (4) met als persoonsnaam gebruikte stamnamen (1-4)
en enkele andere cognomina van Thracische en Latijnse oorsprong. De laatste graffito (6) lijkt aan te geven dat deze man in een kampdorp (vicus) bij een castellum Is geboren. Tek. T. Mantel, E.]. Ponten en R.P. Reijnen. Schaal I : 3.
I: SA7/WI. 2: (Cb?)ASVARi tENfneficiarl). 3: MARSACI VKTORIS. 4: BITVRIGIS. 5: MVCALL 6: VICANI.

beriërs, was groot. Ook stonden deze streken reeds lang onder Romeinse invloed
en kunnen vele bewoners Latijnse namen hebben gedragen. Bij verschillende Keltische of Latijnse namen lijkt een verband met Spanje of een andere mediterrane
provincie mogelijk, maar in strikte zin is dit meestal niet te bewijzen 61.
Twee namen uit Vechten kunnen op een herkomst van het Iberisch schiereiland
wijzen, Samal(us)

62

en Rebui, als men deze laatste tekst tenminste mag interprete-

ren als het restant van een naam Reburrus. Een officier met deze laatste naam staat
vermeld op een in de Rijn bij Amerongen gevonden helm. Mogelijk mag deze laatste
gelijkgesteld worden met de centurio wiens naam is ingekrast op een van de beugels
van een zwaardschede uit Herwen en Aerdt-De Bijlandt

63

. Of deze man in een

afdeling van de hulptroepen heeft gediend dan wel in een van de legioenen, is moeilijk meer uit te maken.
Verscheidene manschappen van de legio X Gemina, die aan het einde van de Iste
eeuw in Nijmegen waren gestationeerd, kwamen uit Spanje: M. Aurelius Flavus en
M. Aurelius Festus uit Calagurris (Calahorra) en M. Valerius Celerinus uit Astigi
(Écija). Deze legioenssoldaten, die in tegenstelling tot auxiliarii Romeins burgerrecht
bezaten, zullen alle zijn gerecruteerd tijdens het verblijf van het 10de legioen in die
provincie. Andere mogelijk Spaanse namen zijn uit het oudste castellum van Velsen
bekend: Lubaecus, Aur(elius) en Celt(i)us. Ook daarvan is het niet duidelijk of het
hierbij gaat om legioenssoldaten of manschappen uit de hulptroepen M.
Het valt op dat ook een aantal Germaanse en Gallische stamnamen als persoonsnaam is gebruikt: Batavus65, Biturix 66 , (Ch)asuarius67, Chaucus68, Marsacus69, Parisius70 en buiten het Utrechtse ook Vangio71.
Het lijstje met namen van stammen kan verder worden aangevuld met een Canninefaat en een Bataaf, die worden genoemd in de militaire diplomata uit MonsterPoeldijk en Eist en die hebben behoord tot het leger van de Romeinse provincie
Germania Inferior. Na hun diensttijd hebben beiden zich op het platteland gevesJ. K. HAALEBOS
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tigd. De Canninefaat had in Dormagen ten noorden van Keulen als infanterist
gediend in de cohors I Noricorum civium Romanorum, de Bataaf als ruiter in de ala I
Botavorum, waarvan de verblijfplaats nog onbekend is. Tenslotte moet hier een
Rutenus worden genoemd die waarschijnlijk met de cohors I Classica uit ZuidFrankrijk is meegekomen naar Vleuten-De Meern en in Keulen na vier dienstjaren is
begraven72. De Ruteni woonden langs de rivier de Tarn in het grensgebied van de
Romeinse provincies Gallia Narbonensis en Aquitania. De soldaat L. Valerius
Verecundus beschikte over een officiële Romeinse driedelige naam en is dus waarschijnlijk Romeins burger geweest.
Met deze stamnamen lijkt min of meer het gebied aangegeven te zijn waaruit in de
midden-Romeinse keizertijd soldaten voor de hulptroepen aan de Beneden-Rijn
werden geworven. Het valt op dat dit niet beperkt is gebleven tot de Gallische en
Germaanse provincies van het Romeinse rijk, maar dat zelfs buiten de rijksgrenzen
werd gerecruteerd. Voor de aanwezigheid van soldaten uit andere delen van het
Romeinse rijk, zoals Thracië en Spanje, moet men naar een bijzondere verklaring
zoeken, die in de aard van de troepen gevonden kan worden of in de verplaatsing
van afdelingen uit verafgelegen gebieden.

Bijzondere hulptroepen
Het garnizoen van Vleuten-De Meern

3

werd gevormd door troepen met een

enigszins uitzonderlijk karakter. Hier zijn fragmenten van platte dakpannen (tegulaë)
gevonden met stempels van de cohors I Classica pia fidelis Domitiana4, van de cohors
XV Voluntariorum'^ en mogelijk ook van de cohors VI Ingenuorum 76.
De cohors I Classica is onder keizer Augustus opgericht en werd samengesteld uit
manschappen van de vloot (classis). De afdeling moet lang in het zuiden van Gallië
hebben verbleven

7

en telde - zoals boven al is gezegd - in de Flavische tijd nog een

rekruut uit die streken, die na vier jaren dienst is begraven bij de vlootbasis van
Köln-Alteburg.
De cohors XV Voluntariorum (avium Romanorum pia fidelis) kan eveneens onder keizer Augustus in Italië zijn geformeerd. Om de in het Teutoburgerwoud geleden verliezen te compenseren werden toen talrijke vrijwilligers (voluntarii) gerecruteerd 78 .
Dit geschiedde zowel onder de Romeinse burgers (cives Romani) als onder slaven,
die als vrijgelatenen (libert'i) burgerrecht verwierven door dienst te nemen.
De cohors XV Voluntariorum kan enige tijd in de provincie Africa hebben verbleven
en na de opstand der Bataven in onze streken zijn terechtgekomen. Daar bevond
deze afdeling zich in ieder geval in het jaar 89, toen keizer Domitianus na een mislukte putsch de troepen in Germania Inferior wegens hun steun de eretitels pia fidelis, trouw en loyaal heeft verleend.
De cohors XV Voluntariorum was evenals de beide andere afdelingen geheel samengeJ. K. HAALEBOS
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Gedeeltelijk u/t verschillende fragmenten gereconstrueerde stempels
van de cohors XV Voluntariorum op stukken van dakpannen en
bakstenen uit Vleuten-De Meern, Woerden en Zwammerdam. Tek.
E./ Ponten.

QHsC

steld uit Romeinse burgers en neemt dus daardoor een bijzondere plaats in te midden van de
andere aan de Kromme en Oude Rijn gestatio-

:COHM

neerde Romeinse hulptroepen. Mogelijk is dit de
verklaring voor de merkwaardige grote verspreiding van door deze afdeling gestempelde bakstenen en dakpannen. Deze zijn niet alleen gevonden in Vleuten-De Meern, maar ook in Woerden, Alphen-Zwammerdam

en Leiden-Room-

burg, waar de aanwezigheid van de Voluntarii in
—

—'

de jaren 196-198 en 201 bovendien bevestigd
wordt door twee bouwinscripties 79 . De meeste

stempels zijn gevonden in Woerden, waar stempels van vijf verschillende typen
werden aangetroffen

80

. Een van de manschappen van deze cohors liet hier een

kruik achter met de vermelding van zijn onderdeel, naam en functie: (cohortis) XV
\oi(untariorum)

LVCI ACTARI81.

Gezien de aard en de hoeveelheid van de vondsten lijkt er weinig twijfei aan te
bestaan dat de cohors XV Voluntariorum in Woerden en Leiden-Roomburg gestationeerd is geweest. Daarbij wijst alles erop dat het verblijf in Woerden in de laatste
decennia van de Iste eeuw en het begin van de 2de eeuw mag worden gedateerd.
Daarna moet de afdeling zijn verplaatst naar Roomburg.
De betekenis van de twee stempels van verschillende typen uit Alphen-Zwammerdam 8- en Vleuten-De Meern 8 ' is veel moeilijker te begrijpen. Men kan twee verschillende veronderstellingen naar voren brengen:
1. De dakpannen zijn vanuit Woerden of Roomburg aangevoerd. De cohors XV
Voluntariorum heeft de naburige militaire versterkingen voorzien van bouwmateriaal en eventueel geassisteerd bij bouwwerkzaamheden. Dit vermoeden kan
men ondersteunen door erop te wijzen dat gedetacheerde voluntarii waren ingezet in de tufsteengroeven in het Brohldal81.
2. De afdeling was in verschillende detachementen opgesplitst en verdeeld over
een aantal dicht bij elkaar gelegen forten. Mogelijk is er in de jongste van de
twee bouwinscripties uit Roomburg sprake van gedetacheerde soldaten van de
cohors XV Voluntariorum s \ Het castellum van Alphen-Zwammerdam is zo klein
dat het alleen aan een detachement van een normale cohors van de hulptroepen
onderdak geboden kan hebben86.
Voor welke van de twee mogelijkheden men ook kiest, de rol van de cohors XV
J. K. HAALEBOS
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Voluntariorum verschilt sterk van die van de overige hulptroepen in de huidige provincies Zuid-Holland en Utrecht. De vondsten illustreren een verblijf aan de Oude
Rijn van deze afdeling gedurende bijna 150 jaar, waarbij in een uitzonderlijk groot
aantal forten sporen zijn achtergelaten.
De aanwezigheid van de cohors VI Ingenuorum in De Meern is nog niet met zekerheid aan te tonen. Er is - zoals boven reeds werd vermeld - een aantal vage stempels op baksteen aangetroffen, die de naam van deze afdeling lijken te vermelden.
De afdeling bestond uit vrij geboren (ingenui) Romeinse burgers en werd mogelijk
samengesteld uit manschappen uit na de opstand der Bataven ontbonden legioenen 87.
Soldaten uit deze cohors staan vermeld op grafstenen uit Keulen. Een commandant
wordt genoemd in een ereinscriptie uit Ephese. Deze was zijn carrière aangevangen
als bevelhebber van een cohors II H/sponomm88, mogelijk een van de twee gelijknamige Spaanse afdelingen, die in Utrecht en Maurik waren gelegerd en zich van elkaar
onderscheiden doordat de laatstgenoemde cohors van ruiters was voorzien 89 .

De castella
Er hebben waarschijnlijk op vier plaatsen in de provincie Utrecht Romeinse forten
gelegen. In Woerden en Vleuten-De Meern zijn hiervan tot nu toe geen overtuigende resten te voorschijn gekomen. Men kan de aanwezigheid van Romeinse soldaten
daar alleen vermoeden aan de hand van de gevonden voorwerpen. In Utrecht en
Bunnik-Vechten kunnen grote delen van de plattegronden van de vestingen worden
gereconstrueerd.

Deze

blijven

nog steeds zeer onvolledig.
De beste indruk van de structuur
van een Romeins castellum leveren de opgravingen in de dorpsheuvel van Valkenburg Z.-H. De
plattegrond van dit 1.4 - 1.7 ha
grote fort kon voor ongeveer
driekwart worden opgegraven en
vertoont dezelfde elementen als
de

Nijmeegse

legioensvesting,

maar in verkleinde en vereenvouPlattegrond van het vermoedelijk in 39 na Chr.
van hout en aarde gebouwde castellum
Valkenburg Z.H. (periode I). Naar Glasbergen
1972. Schaal I :2 000.
I: hoofdkwartier. 2-9: manschapsbarakken.
10: ziekenhuis, valetudinarium? 11: praetorium of fabrica. 12: ? 13-14: ruiterbarak met
stal.
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Plattegrond van het in het begin van de 3de eeuw gebouwde stenen castellum te Utrecht. Naar Ozinga e.a., 1989.
Schaal 1:2000. I: hoofdkwartier, principia. 2-3: barakken. 4: heiligdom (?). 5: achterpoort, porta decumana. 6:
rechter zijpoort, porta principalis dextra. 7: hoofdpoort, porta praetoria. 8: zuidoostelijke hoektoren.

digde vorm: twee loodrecht op elkaar staande wegen met op het kruispunt een
hoofdkwartier (principia), barakken (centuriae), mogelijk een officierswoning (praetorium) en een ziekenhuis (valetudinarium). Evenals de andere Romeinse forten in Nederland, valt het castellum van Valkenburg op door een uitzonderlijk breed front.
Dit lijkt een karakteristiek te zijn van langs de oever van een rivier gelegen versterkingen en gaat vaak gepaard met het ontbreken van de retentura, het achter het
hoofdkwartier gelegen gedeelte van het kamp, waar men vooral barakken zou verwachten. Mogelijk is de vorm ook mede bepaald door het gebrek aan ruimte op de
smalle oeverwal langs de Rijn.
Van de castella in Utrecht en Bunnik-Vechten is veel minder bewaard gebleven. In
hoofdzaak gaat het daarbij om de verdedigingswerken en het hoofdkwartier. In
Utrecht is het in het midden van de Iste eeuw gestichte fort zeker vijf maal op
dezelfde plaats en in ongeveer dezelfde vorm herbouwd. Net als in Valkenburg zijn
de afmetingen van de versterking in de loop van de tijd iets toegenomen.
De ontwikkeling van de legerplaats in Vechten is veel gecompliceerder. De eerste
aanleg gaat terug op de tijd van keizer Augustus. Latere versterkingen zijn van plaats
verschoven en hebben waarschijnlijk alle een kleiner formaat gehad. In de jongste
periode bedroeg de oppervlakte 2.6 ha. Het onvolledige karakter van de opgravingen maakt de interpretatie van de gevonden sporen moeilijk. Dit geldt zelfs voor de
plattegrond van het jongste in steen gebouwde castellum, waarvan het centrale
gedeelte met het hoofdkwartier en de commandantswoning zouden zijn vrijgelegd,
maar in feite twee principia-gebouwen lijken te zijn opgegraven. Raadsels dus te
/.
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Plattegrond van het in de late 2de eeuw in steen opgetrokken castellum te Bunnik-Vechten. Tek. R.P. Reijnen. Schaal 1:2000.
I : hoofdkwartier. 2: sporen van barakken. 3-6: poorten. 7: tussentoren.

over, die dit archeologisch monument tot een van de intrigerendste militaire objecten in het Nederlandse limesgebied maken. Het belang van deze vindplaats wordt
bovendien vergroot doordat in de omliggende terreinen de resten mogen worden
vermoed - en gedeeltelijk ook reeds zijn opgegraven - van een uitgestrekt kampdorp (vicus)'"'. Inscripties leren ons een gedeelte van de bevolking kennen, Tungrische schippers uit het gebied van Tongeren in België91 en een vrijgelaten slavin, Salvia Fledimeiia, voor wie haar patroon (en echtgenoot?) een grafsteen heeft opgericht 92 .

De grensverdediging
De reeks Romeinse vestingen langs de Rijn in Nederland vormt de westelijke flank
van wat we tegenwoordig de Nedergermaanse limes noemen. Deze is geleidelijk
aan ontstaan. Aanvankelijk werden in het kader van verovering van het Overrijnse
Germanië

onder

de keizers Augustus en Tiberius

slechts

enkele punten-

Meinerswijk bij Arnhem, Bunnik-Vechten en Velsen - bezet ter bescherming van het
transport van troepen en voorraden. De controle over het deltagebied werd ver/, K
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sterkt door de bouw van een versterking in Valkenburg, die tegenwoordig in het
jaar 39 mag worden gedateerd en die kan samenhangen met militaire operaties
onder keizer Caligula (37-41 na Chr.) en in de eerste regeringsjaren van Claudius
(41-54 na Chr.). Mogelijk mag men deze bouwactiviteiten opvatten als een poging
om het Beneden-Rijngebied te consolideren in verband met de invasie van
Britannia, die uiteindelijk plaats vond in het jaar 43 na Chr.
In 47 na Chr. trok de gouverneur Cn. Domitius Corbulo op keizerlijk bevel alle garnizoenen (praesidia) ten noorden van de Rijn terug op de Romeinse oever van de
Rijn ' 3 . Naar men aanneemt, werd bij die gelegenheid de reeks forten gebouwd
langs de Rijn tussen Valkenburg Z.-H. en Bunnik-Vechten. Mogelijk werden verder
oostelijk gelegen versterkingen zoals Maurik en Kesteren pas na de opstand der
Bataven in 69/70 aangelegd om de Betuwe beter te kunnen beheersen.
Tijdens deze opstand zijn talrijke castella platgebrand. Hiervan getuigen dikke
brandlagen in Valkenburg Z.-H., Zwammerdam, Woerden, Utrecht en elders. In
Utrecht wordt dit moment bovendien gemarkeerd door de beroemde goudschat,
die tijdens de opstand moet zijn begraven 'M. Het totstandkomen van een gesloten
verdedigingssysteem heeft deze gebeurtenissen niet kunnen verhinderen. De in de
jaren na 70 herbouwde forten hebben de Rijn twee eeuwen lang beschermd. Ze
vormden met de buiten de wallen gelegen kampdorpen belangrijke bevolkingscentra, die als een drijvende kracht mogen worden beschouwd in de economische ontwikkeling van het Nederlandse rivierengebied gedurende de Midden-Romeinse tijd.
Ingrijpende veranderingen traden op aan het einde van de 2de eeuw. De castella
werden toen voorzien van stenen verdedigingsmuren. Dit moet zijn gedaan om
beter weerstand te kunnen bieden aan toenemende overvallen en vanwege de algehele onveiligheid in de provincie. De verbetering van de legerplaatsen kan een geleidelijk proces zijn geweest en behoeft niet een onderdeel te zijn geweest van een
groot programma. De vestingwerken van het fort in Utrecht verschillen met hun
aan de voorzijde halfronde poorttorens wel zeer opvallend van die van de overige
castella; ze kunnen op een ander - later - tijdstip zijn gebouwd.
De nood en het gebrek aan steun van de centrale regering leidden kort na het midden van de 3de eeuw tot het ontstaan van het zgn. Gallische keizerrijk met Keulen
en Trier als bestuurscentra. Vondsten van munten wijzen erop dat de keizers van
dit Imperium Galliarum zich nog hebben ingespannen de grensverdeding langs de
Beneden-Rijn in stand te houden. De verwoesting van Trier in 275 kort na het herstel van de centrale macht door keizer Aurelianus (270-275) lijkt het einde van de
limes in Nederland te markeren.
Of daarna de grensforten langs de Rijn ooit nog voor langere tijd opnieuw door
Romeinse troepen zijn bezet, mag worden betwijfeld. Het ziet er naar uit dat
Nijmegen in de late oudheid een vooruitgeschoven post was en opnieuw van zijn
strategische positie als verbinding tussen de Rijn en de Maas profiteerde. In meer
J. K. HAALEBOS
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naar het westen langs de Rijn gelegen costella uit de midden-Romeinse keizertijd zijn
slechts geringe sporen uit deze late tijd aangetroffen. Mogelijk zijn er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De hoeveelheid munten en aardewerkscherven uit
deze periode is echter gering en de bouwactiviteiten hebben niet geresulteerd in
nieuwe forten van voor de 4de eeuw karakteristieke vorm.
De vraag lijkt nog steeds gerechtvaardigd of de Waal en de Maas in de laatRomeinse tijd in militair opzicht niet een belangrijker rol hebben gespeeld dan de
Rijn 9 \ In het zuidelijke rivierengebied kan men van enkele plaatsen, zoals Rossum
en Kessel-Lith, vermoeden dat ze deel hebben uitgemaakt van de verdediging van
de provincie Germania Secunda in de late oudheid, maar ook hier komen we voorlopig niet verder dan vermoedens.
Mogelijk ook is het voormalige limesgebied in deze laatste fase een overgangszone
geworden, waar de Romeinse macht zich nog slechts zelden door militaire aanwezigheid kenbaar maakte en grotendeels afhankelijk was van de onberekenbare loyaliteit van lokale bondgenoten, voor wie de nog altijd goed herkenbare ruïnes van de
verlaten limescastella de ideale plaatsen waren om zich te vestigen.

'lot slot
De langs de Kromme en Oude Rijn gelegen Romeinse forten vormen het centrale
gedeelte van de Romeinse grensverdediging in de rivierdelta, die hier in de loop van
de Iste eeuw na Chr. heeft vorm gekregen. Over de hier gelegerde hulptroepen is
relatief veel bekend. Deze waren vooral afkomstig uit Spanje, Pannonia en Thracië.
Troepen met een speciale status waren gelegerd in Vleuten-De Meern en
Woerden, de cohors / Classica en de cohors XV Voluntariorum. Op grond van de overgeleverde namen mag men vermoeden dat rekruten vooral uit de directe omgeving
van de forten afkomstig waren en zowel binnen de grenzen van het Romeinse rijk
(Bataven, Canninefaten, Marsaci) werden geworven als daarbuiten (Chauci,
Chasuari). Ook de naburige provincies Gallia Lugdunensis (Bituriges, Parisii, Ruteni)
er, Germania Superior (Vangiones) ieverden soldaten, en mogelijk zelfs Hispania.
Een bijzondere positie nemen de Thraciërs in die als ruiters bijzonder werden
gewaardeerd en die vanwege hun kwaliteiten en bijzondere volksaard lang in eigen
afdelingen werden geplaatst.
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T o t de eerste desiderata b e h o r e n : plattegronden van de g e b o u w e n van de legerplaatsen van p e r i o d e l-IV, van de canabae, van de
legerplaats o p het Kops Plateau, van de burgerlijke n e d e r z e t t i n g oppidum

âatavorum

en het stadgebied van Ulpia Noviomogus.

Dit

w e r k en de analyse van het n o g dagelijks t o e n e m e n d e v o n d s t m a t e r i a a l lijken een van de belangrijkste taken waarvan de ProvinciaalRomeinse archeologie in N e d e r l a n d zich in de k o m e n d e decennia zal moeten k w i j t e n .
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Haalebos, 1994.
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Vgl. b i j v o o r b e e l d v o o r een z e s h o n d e r d man s t e r k e c o h o r s Caesar, B.C., 3, 4: cohortes funditorum
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Tacitus, H i s t o r i a e 4, 19.
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B u n n i k - V e c h t e n : cohors II Br(ittonum)

41

U t r e c h t : cohors II Hispanorum
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W o e r d e n : cohors III Breucorum, vgl. Bogaers, 1994; B u n n i k - V e c h t e n : ah I Thracum.
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of

sexcenariae

duo.

Br(itannorum).

peditata pio fidelis; B u n n i k - V e c h t e n : cohors I Flavio Hispanorum

Tacitus, H i s t o r i a e 4, 12, en 17-18: ala Batavorum;
Tacitus, H i s t o r i a e I, 59: acht cohortes Batavorum

equitata.

Tacitus, Annales 2, 8, I I: n o g ongeregelde Bataafse h u l p t r o e p e n in 16 na C h r . ;

in het gebied van de Lingones bij Langres, die later de k e r n van de s t r i j d m a c h t van

de opstandelingen zullen gaan v o r m e n . - Vgl. R i t t e r l i n g en Stein, 1932, 125 en 166-168 en A l f ö l d y , 1968, 13-14 en 4 5 - 4 8 .
44

Tacitus, Annales 4, 73 (ala Canninefas in 28 na C h r . ) e n H i s t o r i a e 4 , 19 (een o f m e e r cohortes Canninefatium);
1932,

45

R i t t e r l i n g e n Stein,

125-126 en 181 en Alföldy, 1968, 14 en 51-52.

Tacitus, Annales 2, I 7 (Gallicae cohortes, in G e r m a n i ë in het jaar 16 na Chr.); H i s t o r i a e 2, 69 en 4, 3 I (Gallische h u l p t r o e p e n in het
leger van Vitellius). H e t zou hierbij gaan o m h u l p t r o e p e n uit de naar Lyon g e n o e m d e p r o v i n c i e Gallia Lugdunensis, vgl. R i t t e r l i n g en
Stein, 1932, 189.
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Glasbergen e.a., 1972, 70-74 Q.E. Bogaers).

47

D e basis h i e r v o o r w o r d t nog altijd g e v o r m d d o o r Kraft, 195 I.
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Bogaers, 1994, 155.

49

C I L X I I I , 8 8 1 8 ; vgl. Bogaers, 1974, 21 I en pi. X X V I , 3.
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Vegetius 2, I 9.

51

O n g e p u b l i c e e r d materiaal uit de opgravingen van de afd. PRA in de jaren I 974-1984.
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ER II, 179, nr 306, 180, nr. 309, 189, nr. 314.
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Brunsting en W y n i a , 1989, 147-151.
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Brunsting, 1941 -1944, 201 -205.
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Haalebos, 1977, 187-202.

56

Brunsting, 1937, 191 -197; Stuart, 1962, 9 8 - 1 0 4 en 1976, 6 9 - 7 1 .
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Valkenburg: Agilio, Bratico, Letina (een vrouw!), Burcus; Zwammerdam: Bucio, Cissus, Daguis, Pupus, Surio, Verax, Verocius en [--]nilli.
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Z w a m m e r d a m : A n d a b r i , A n d a n n [ - - - ] , Frapus en Leluais.

59

V e c h t e n : Mucala, vgl. v o o r deze naam C I L X I I I , 8 3 0 8 : T . Flavius Bassus Mucalae filius. - U t r e c h t : het graffito Burtis z o u in v e r b a n d
gebracht kunnen w o r d e n m e t zeldzame c o g n o m i n a u i t Moesia Inferior aan de B e n e d e n - D o n a u , zoals B u r t i [ - - - ] , B u r t i l i u s en
B u r t i t u s , vgl. Mócsy 1983, 643; een Keltische o o r s p r o n g van deze namen is e c h t e r niet uit t e sluiten, vgl. H o l d e r 1896, 6 4 3 : B u r t i n a ,
een stad van de llergetes in Hispania Taraconensis. - A l p h e n - Z w a m m e r d a m : Disaco
Valkenburg: ß/so, ßirus, Tara en [

o f Disala en [Aulu]por

of [Muca]por. -

]por.

60

Een mogelijke uitzondering v o r m t het Vechtense graffito REBVI, als dit onvolledig is en aangevuld mag w o r d e n t o t R e b u r r i ; vgl. de

61

V e c h t e n : Ammius. Deze naam w o r d t d o o r H o l d e r , 1896, 130 als Keltisch b e s c h o u w d , maar is v o o r a l b e k e n d uit Hispania (9x) en

in de volgende n o o t genoemde c e n t u r i o R e b u r r u s .

Gallia Belgica (4x) en slechts een enkele maal uit N a r b o n e n s i s , Dacia en Aquitania, vgl. Mócsy, 1983, 16. W e i s g e r b e r

1968, 248

m e r k t e naar aanleiding van deze m e r k w a a r d i g e v e r s p r e i d i n g o p : ' U n v e r k e n n b a r ist die g r o ß e Zahl v o n e n t s p r e h e n d e n Belegen im
C I L II, die auf jeden Fall die Berechtigung z u r Frage nach den etwaigen Beziehungen zwischen Rhein und Hispanien gibt.' Anicius.
D e z e naam, die v o o r a l als familienaam w e r d g e b r u i k t , maar o o k als bijnaam, k o m t volgens Mócsy, 1983, 19 v o o r a l v o o r in Gallia
N a r b o n e n s i s , maar daarnaast o o k veel in Spanje, Italië en Dalmatia. - Utrecht: [Qritonius.

Deze zeldzame familienaam k o m t v e r d e r

alleen v o o r in Italië, Narbonensis en Spanje, vgl. Mócsy, 1983, 93. Een Keltische a c h t e r g r o n d lijkt mogelijk bij vele n a m e n die h e t
e l e m e n t C r i t o - bevatten, vgl. H o l d e r , 1896, I I 70. - V a l k e n b u r g : Agilio. Deze bijnaam w o r d t als Keltisch b e s c h o u w d , maar k o m t
v e r d e r slechts eenmaal v o o r in Italië en w e l d r i e maal in Spanje, vgl. Holder, 1896, 57 en Mócsy, 1983. 9.
62

C I L X I I I , 10017, 758 = ER II, 7 5 8 ; vgl. H o l d e r , 1904, I 335, m e t als enige v o o r b e e l d C I L II, 745 uit Las Brozas in Lusitania, een w i j -

63

Van T e n t en Vogelzang, 1996, 5: > REBVRRI [ - - ] , o o k afgebeeld in Bechert en W i l l e m s , 1995, 80, A b b . 85. Vgl. v o o r de t e k s t van de

ding aan Juppiter d o o r Samalus T u r e i fi(lius).

zwaardschede uit H e r w e n en A e r d t - D e Bijland Roes en Vollgraff, 1955, 302: > RIIBVRI / > L O ( N ) G I N I / VA(n)GIONIS (lezing v e r b e t e r d
d o o r J.E. Bogaers). H e t is niet uit te maken of het in beide gevallen o m dezelfde c e n t u r i o gaat en evenmin of deze deel heeft uitgemaakt van de in H e r w e n en A e r d t - D e Bijland gelegerde de cohors II cimm romanorum

o f van de in N i j m e g e n g e s t a t i o n e e r d e legio X

Gemina, die m e e r uit Spanje g e b o o r t i g e militairen naar G e r m a n i a Inferior heeft meegebracht. - H o l d e r , 1904, 1090 heeft R e b u r r u s
o p g e n o m e n o n d e r de Keltische namen. Er k o m e n volgens Mócsy, 1983, 241 opvallend veel v o o r b e e l d e n van R e b u r r u s ( 5 9 van de
78) of Reburrinus (27 van de 28) uit Spanje, vgl. b.v. C I L II, 2941 (Ibarguren): Anicius R e b u r r u s R e b u r r i n i filius. H i e r o n d e r b e v i n d e n
zich o o k soldaten van de legio VII Gemina uit Leon en v e t e r a n e n , vgl. CIL II, 2667, 4 1 5 7 en 4 1 6 9 .
64

Vgl. v o o r de Nijmmegse kgionorii

C I L X I I I , 8732 en 8283 en v o o r d e namen uit Velsen Bosman 1997, fig. 5.16 en 5.13,2. - D e naam

Lubaecus k o m t volgens Mócsy 1983 drie maal in Spanje v o o r . - Aurelius m o e t in de I ste e e u w als een typisch Spaanse familienaam
w o r d e n b e s c h o u w d (vgl. de Nijmeegse A u r e l i i ) . Er is e c h t e r een aantal andere aanvullingen mogelijk A u r e o l u s . A u r e u s , A u r i c i u s
etc. D e meeste van deze namen zijn e c h t e r unica. - Celtius kan als familie- of als bijnaam w o r d e n g e b r u i k t en is buiten Velsen alleen
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bekend uit Spanje. Het cognomen Celtus is in Gallia Narbonensis aangetroffen. Naast deze vormen bestaat er een reeks hiervan
afgeleide namen die bijna uitsluitend in Spanje en Narbonensis worden gevonden: Celtia(ti)cus, Celtiber, Celticus, Celtilius en
Celtillus.
65

Zwammerdam, Vleuten-De Meern, Bunnik-Vechten en Velsen I (uit de tijd van keizer Tiberius). De laatste drie graffiti werden
onder mijn aandacht gebracht door S.L. Wynia en A.V. Bosman, die ik daarvoor van harte dank.

66

Vechten. Er zijn twee Gallische stammen met deze naam bekend, de Bituriges Cubi met als hoofdplaats Bourges en Bituriges Vivisci
rond Bordeaux. Er bestaat een Middengallische pottenbakker met de naam Biturix. Deze persoonsnaam komt bovendien voor in
inscripties uit Auxerre, Graux, Langres en Bonn; vgl. Holder, 1896, 438 en Weisgerber, 1968, 291. De Bonner ruiter maakte deel
uit van de ala Longiniana en behoorde tot het Gallische volk van de Haedui. Een tweede ruiter van dezelfde afdeling Vellaunus
Nonni filius was afkomstig uit de Bituriges, vgl. CIL XIII, 8094.

67
68

Zwammerdam. De woonplaats van de Chasuarii wordt in Westfalen gezocht.
Als we de schrijfwijze Hahucus op de schildknop van Zwammerdam zo juist interpreteren. De Chaucen woonden in OostFriesland

69
70

Woerden. De Marsaci zouden in Zeeland hebben gewoond.
Utrecht. Parisii woonden rond het moderne naar dit volk genoemde Parijs en in het oostelijke gedeelte van het Engelse Yorkshire.
De laatste genoemde groep lijkt minder in aanmerking te komen als recruteringsgebied voor in Nederland gestationeerde soldaten. Een afleiding van de naam Parisius van het Griekse cognomen Paris (Weisgerber, 1968, 133) is mogelijk, maar lijkt onwaarschijnlijk.

71

Zie het in de vorige alinea genoemde zwaardschede uit Herwen en Aerdt. Het Germaanse volk van de Vangiones woonde ten zuiden van Mainz in de omgeving van Worms en Speyer.
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CIL XIII, I 2026 I ; vgl. Alföldy, 1968, 200, nr. 113.
Jongkees en Isings, 1963 en thans ook Kits Nieuwenkamp, 1997.
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Jongkees en Isings, 1963, 22 en pl. 3, H. I 56-158 en H. 285.
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Bogaers, 1977, 601 -602 en 628, Abb. 3 a.
Volgens mededeling van E.P. Graafstal bevinden zich in particuliere verzamelingen bakstenen uit de omgeving van De Meern met
delen van stempels in tabula ansata. Het kan daarbij om verschillende typen. Het duidelijkst leesbaar is het fragment met de tekst
COHV[
] , waarbij slechts een uiterst geringe rest van de V bewaard is gebleven. Twee andere fragmenten lijken de rechterkant
van twee verschillende stempels te zijn: [
]CE en [
]c. Een derde stuk toont slechts de schaduw van letters, waaruit men met
veel fantasie [
]vi[.]c[.] zou kunnen. Uit deze gegevens zou een tekst COH VI ING(E) kunnen worden gereconstrueerd.

77

Aanvullende gegevens lijken echter meer dan gewenst.
Vgl. Dessau, 1916, LXXXIV, nr. 9158 (veteraan uit Fréjus), CIL XIII, 923-924 (Eysses bij Villeneuve-sur-Lot), en Ritterling en Stein,
1932. 183.
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Cheesman, 1914, 65-67.
CIL XIII. 8824 en 8826, vgl. Alföldy, 1968,217, 169-170.
Type I: COH.XWOL (reliëfletters, getalstreep boven xv); type 2: COH.XV (reliëfletters, getalstreep boven xv); type 3: COHXV (holle
letters); type 4 COHXV (holle letters); type 5 (COH.XV). Vgl. Bogaers, 1977, 627-628, Abb. 2-3, waar de typen 4 en 5 nog niet voorkomen.

81

Vgl. Haalebos, 1986, 173, Abb. 6.
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Type 3, vgl. Haalebos, 1977, Taf. 30, 87.
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Bogaers, 1977, 628, Abb. 3 a.
CIL XIII. 8826: vgl. Alföldy, 1968.215, 159 en Bogaers, 1977, 603 met Anm. 20.
CIL XIII, 8826 volgens de interpretatie van Alföldy, 1968, 217, 170, die cohfhors) XV Vol(untariorum) tot onderwerp maakt in deze
inscriptie. Het ligt misschien meer voor de hand te veronderstellen dat de afdeling de begunstigde is van de bouwactiviteiten en
aan te vullen coh(orti) XV Vol(untariorum), waardoor de in de inscriptie genoemde vexilhrii afkomstig moeten zijn uit andere troepen;
vgl. Bogaers, I 977, 604. Het is uitzonderlijk dat dan niet vermeld is welke troepen dit bouwdetachemment hebben geleverd.
Een andere mogelijkheid zou een numerus kunnen zijn. Hiervoor ontbreken echter alle verdere aanwijzingen.
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Alföldy, 1968, 62.
Alföldy, I 968, 206-207, nr. I 34-1 36.
Dit komt tot uitdrukking in de naamgeving. De Utrechtse afdeling heet volledig cohors II Hispanorum peditata, die uit Maurik cohors
II Hispanorum equitata.
Zie voor een recent overzicht Polak en Wynia, 1991. Een nieuwe publicatie is in voorbereiding.
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XIII, 8815= ER II. 297.
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CIL XIII. 8821= ER II, 295.

93
94
95

Tacitus, Annales XI. 19.
Haak en Zadoks Josephus-Jitta, I960, 1-6.
Vgl. Von Petrikovits, 1974, 22.
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