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Het Romeins verleden van de provincie Utrecht is bijna 2000 jaar oud. Toch vieren
we dit jaar een 1950-jarig jubileum. De verklaring voor deze discrepantie ligt in het
feit dat weliswaar omstreeks 4 n. Chr. het fort te Vechten (Fectio) gesticht is door
de noordwaarts oprukkende Romeinen, maar dat in 47 n. Chr. de Romeinse macht
geconsolideerd werd door de aanleg van de limes, de verdedigbare grens. In de huidige provincie Utrecht werden daartoe vier nieuwe forten of castella gebouwd,
namelijk te Wijk bij Duurstede (Levefanum), Utrecht (Traiectum), De Meern
(Romeinse naam onbekend) en Woerden (Laurum). Samen met Vechten telde de
provincie dus vijf Romeinse forten, waarvan dat van Wijk bij Duurstede door de
rivier verzwolgen is.

Om het jubileum van de limes naar behoren te kunnen herdenken heeft de provincie Utrecht 1997 uitgeroepen tot Romeinenjaar. Talloze activiteiten hebben in dat
kader plaatsgevonden. Een daarvan ligt voor u: de provincie heeft een bedrag
beschikbaar gesteld aan de Vereniging Oud-Utrecht om een aantal artikelen over
de Romeinen en Utrecht te laten schrijven, en in het Jaarboek Oud-Utrecht van 1997
te publiceren. Het is een interessante en gevarieerde verzameling geworden.

Wie had echter kunnen verwachten dat er, toen de artikelen al bijna ter perse
waren, bij opgravingen in Vleuten/De Meern in het kader van de ontwikkeling van
Leidsche Rijn zulke spectaculaire vondsten gedaan zouden worden? Voor het eerst
in Nederland is er een zeer groot stuk van de weg die de castella verbond, gevonden. Eveneens van Europees belang is de ontdekking van een vrijwel gaaf Romeins
vrachtschip. Onze kennis over de Romeinse aanwezigheid in de provincie Utrecht
is daarmee in één keer enorm verrijkt. Het valt te verwachten dat het hier niet bij
zal blijven, want de opgravingen in Vleuten/De Meern en Utrecht, en ook in Houten
zijn in feite nog maar net begonnen. We hopen er te zijner tijd in de Archeologische
Kroniek van de Provincie Utrecht en in het Jaarboek Oud-Utrecht over te kunnen lezen.
De provincie Utrecht zal zich bij het veiligstellen en het onder de aandacht van het
publiek brengen van dit historisch erfgoed niet onbetuigd laten.

mrD.H.Kok
lid van Gedeputeerde Staten
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Verkenning van een donker tijdvak

E.J. van Ginkel

Oud-Utrecht

'Utrecht anno 47' behandelt het landschap, de bevolking en de invloed
I van het Romeinse (militaire) bestuur
Evert van Gihkel (1955) studeerde klassieke taal- en
letterkunde en culturele prehistorie in Leiden. Hij is
zelfstandig werkzaam als auteur en

in

de provincie Utrecht aan het eind

I van de Late Ijzertijd en het begin
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Nederlandse archeologie voor een breder publiek,
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inheemse nederzettingen in het
Kromme-Rijngebied en het fort bij Vechten aan de orde.
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Een beschrijving van de provincie Utrecht in het jaar 47 is een hachelijke, misschien
zelfs onverantwoorde onderneming. Dat klinkt vreemd tegen de achtergrond van
dit Utrecht-Romeinenjaar, waarin wordt 'herdacht' dat 1950 jaar geleden de
Romeinse legioenen zich definitief achter de Rijn terugtrokken en die rivier als
gefortificeerde grenslinie inrichtten. Een van de steunpunten die zij aanlegden was
het fort waarvan de resten onder het Domplein zijn aangetroffen en onderzocht.
Zo'n gebeurtenis, die op grote schaal is gevierd en ter gelegenheid waarvan het
thema voor dit Jaarboek is gekozen, moet toch ingrijpend genoeg zijn geweest om
er een overzichtsartikel op te baseren?
Schijnbaar wel, maar als we naar de feiten kijken is die basis, helaas, nogal zwak.
Want wat gebeurde er nu eigenlijk in dat roemruchte jaar 47, waarin de Romeinen
het 800-jarig bestaan van hun Stad herdachten? W e weten uit Romeinse bronnen de Annalen van Tacitus en de Romeinse Geschiedenis van de minder bekende Cassius
Dio ' - dat in dat jaar de veldheer Cnaeus Domitius Corbulo met een grote strijdmacht optrad tegen Germaanse raiders die de Gallische kust bestookten. Hij stelde
met zijn leger en een vloot orde op zaken, trok Friesland en Noord-Duitsland binnen, organiseerde in het Friese gebied (dat zich een kleine twintig jaar eerder aan
een kortstondige Romeinse overheersing had ontworsteld) een militaire bezetting
en een burgerlijk bestuur, waarna hij zich uiteindelijk op bevel van keizer Claudius
op de zuidelijke Rijnoever moest
terugtrekken. Daar lagen al vanaf
het begin van de Romeinse aanwezigheid in ons land enkele
militaire steunpunten.
Ook

voor

een

bekwaam

en

daadkrachtig man als Corbulo
moet het echter wat veel zijn geweest om in één jaar tijd al deze
ai_UC3

LC

ui

ook nog eens een stel forten te
laten bouwen, nog afgezien van
het beroemde kanaal dat hij liet
graven. Het is wel zeker dat de
Romeinen het Nederlandse gein de zomer van het Romeinenjaar 1997 verzamelden zich nog eenmaal tientallen legionairs in Utrecht

'Re-enactmentgroepen' uit

verschillende landen presenteerden zich in
volle uitrusting bij bunnlk, niet ver van het
vroegere fort Vechten. Corbulo's opmars in 47
moet een vergelijkbaar schouwspel hebben
opgeleverd. Foto Explorama, Utrecht.
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deelte van hun Rijngrens niet lang na 47 hebben ingericht, maar de suggestie dat
Corbulo in dat jaar in hoogsteigen persoon een serie forten langs de Rijn - inclusief
Utrecht - heeft doen verrijzen, gaat wat ver. Of '47' als 'Utrechts Romeinenjaar'
mag gelden is, kortom, zeer twijfelachtig2.
Dat geldt a fortiori voor de provincie Utrecht, waar dit artikel over gaat. Hoe oud
de grenzen van die provincie ook zijn, tot in de Romeinse tijd gaan ze niet terug. De
huidige, historisch gegroeide bestuurseenheid vormde in het begin van de jaartelling
niet meer dan een lappendeken van uiteenlopende landschappen, bewoond door
mensen die noch demografisch, noch economisch, noch cultureel veel gewicht in de
schaal legden. Er was geen sprake van een eenheid, sterker nog: er liepen oeroude
grenzen dwars door deze landschappen heen. Heuvelrug en Vecht vormden een
barrière tussen oost en west, en al duizenden jaren voordat de Romeinen de Rijn
tot de noordwestelijke grens van hun rijk maakten, was deze rivier een culturele en
mogelijk zelfs etnische grens tussen noord en zuid. Voor de inheemse bevolking
waren de huidige provinciegrenzen al even betekenisloos als voor de Romeinen.
Utrecht was geen 'provincia'.
Dat neemt niet weg, dat zich in 47 wel degelijk Romeinen op Utrechtse bodem
bevonden, en wel in het fort bij Vechten dat toen al meer dan 40 jaar functioneerde. Het geldt in de Nederlandse archeologische literatuur als een centrale uitvalsbasis van waaruit militaire expedities langs de Vecht naar Friesland en N o o r d Duitsland plaatsvonden, maar daar worden de laatste jaren wel wat kanttekeningen
bij geplaatst3. Er wàs in 47 een versterking bij Vechten, en er waren soldaten gelegerd - maar wat deden die daar precies?
Tenslotte waren er de eerste-eeuwse inheemse bewoners van 'Utrecht'. Van hen
weten we nog veel minder dan van de Romeinen die te Vechten lagen of die in
Corbulo's legioenen dienden. De enigen die enigszins in beeld komen zijn zij, die
min of meer in de schaduw van het Vechtense fort leefden: de bewoners van het
Kromme-Rijngebied, de driehoek Wijk-bij-Duurstede - Vechten - IJsselstein. De lieden die ten noorden van de Nederrijn, Kromme Rijn en Oude Rijn woonden, blijven echter grote onbekenden voor ons. Op het eerste gezicht lijkt het of ze er
rond 47 helemaal niet zijn, zo pover is het archeologisch materiaal. En daarvan
moeten we het hebben, want puur historisch gezien is er over Utrecht in de eerste
eeuw in het geheel niets bekend, noch over de plaatselijke bevolking, noch over de
Romeinse bezetting. Zo simpel is het.
Kortom: een hachelijke onderneming, die echter ook als uitdaging kan worden
opgevat. Vandaar dat we in dit artikel toch een overzicht proberen te geven van
wat er over 'Utrecht anno 47' bekend is, wat er op grond daarvan wordt verondersteld, en wat daarvan onwaarschijnlijk dan wel mogelijk is. Voor zover dat overzicht
op historische gegevens berust, levert dat een reconstructie op die erg algemeen is
(specifieke Utrechtse gegevens ontbreken immers) en vanuit een Romeins perspec£. ƒ. VAN GINKEL

UTRECHT ANNO 47

tief samengesteld. De inheemse bevolking heeft ons helaas geen geschreven bronnen nagelaten en wordt daardoor in dit artikel stiefmoederlijker behandeld dan zij
verdient. Het geografische en archeologische gedeelte van de reconstructie levert
wèl een echt Utrechts verhaal op, dat echter erg fragmentarisch is. De conclusie
kunnen we hier wel verklappen: verdere studie over dit onderwerp is zeker gewenst.

Utrecht in 47 vóór Christus
Om een goed begrip te hebben van de situatie in het jaar 47, heeft het zin om dit
overzicht zo'n honderd jaar eerder te laten beginnen. Per slot van rekening vormde
het optreden van Corbulo niet alleen het begin van een nieuwe periode, maar
vooral ook een afsluiting van de 'kennismakingsperiode' tussen de inheemse bevolking en de Romeinen.
In 47 vóór Christus, om dat jaar maar te nemen, lag de allereerste kennismaking
met die Romeinen nog vers in het geheugen. Tussen 57 en 5 I v.Chr. had Gaius Julius Caesar zijn befaamde serie militaire operaties in Gallië gevoerd. Wat als
machtsvertoon aan de rand van 'zijn' Zuidfranse provincie was begonnen, was uitgelopen op een totale veroveringsoorlog, die - ook naar zijn eigen grimmige getuigenis - desastreuze gevolgen voor land en bevolking had gehad. Dat gold in ieder
geval voor de noordelijkste van zijn tegenstanders, de stam der Eburonen. Hun
woongebied, dat vroeger in de Ardennen en in de Belgische Kempen werd gelocaliseerd, is sindsdien naar het noorden opgeschoven. Ons eigen Noord-Brabant wordt tegenwoordig als belangrijk Eburoons gebied gezien \
en de Eburonen zouden zelfs in het oostelijk
rivierengebied kunnen hebben gezeten \ Of ze
ook 'Utrecht' bewoonden, komt hieronder nog
ter sprake.
Wie hier ook woonden, Caesar is waarschijnlijk
niet verder noordelijk opgemarcheerd dan de
Waal en bloed zal er dan ook niet zijn gevloeid
in Utrecht. Wel mogen we gevoeglijk aannemen
dat Caesars optreden op zijn minst een onderwerp van gesprek was onder de in het Utrechtse
levende groepen, en mogelijk grotere conse-

Ambiohx, de leider van de stam der Eburonen die het aanvankelijk
met succes tegen Caesar opnam, is in brons vereeuwigd te
Tongeren. Mogelijk was het Kromme-Rijngebied de noordelijkste
regio van het Eburoonse stamgebied. Foto M. Doimans, Leiden.
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quenties heeft gehad in de vorm van sociale en politieke instabiliteit. Voor het westen van ons land, waar na 50 v.Chr. sprake lijkt te zijn van een hiaat in de bewoning,
wordt zo'n sociaal schokeffect wel aangenomen ''. Daarvan is in 'Utrecht' niet veel
te merken; het gebied blijft bewoond, al is er wel sprake van een zekere verandering op materieel- cultureel vlak7. De Late Ijzertijd, zoals deze fase van de prehistorie wordt genoemd, ging hier gewoon door, terwijl men verder zuidelijk al door de
Romeinen de geschiedenis was ingesleurd.
Eigenlijk verandert dat ook nog niet in 12 v.Chr., als 'officieel' de Romeinse Tijd in
ons land begint en er een merkwaardig exact einde komt aan de Late Ijzertijd 8 . In
dat jaar werd er een belangrijke militaire campagne gevoerd door de Romeinse
veldheer Drusus tegen de Germanen, de stammen benoorden de Rijn. Augustus,
Caesars adoptiefzoon en Drusus' stiefvader, zag hen als een voortdurende bedreiging van de Romeinse beschaving en (met enige reden) als verstoorders van de rust
en orde in het zojuist veroverde Gallische gebied. Hij was de instigator van de Elbeoorlogen, verwoede pogingen om de Romeinse rijksgrens diep in Duitsland vast te
leggen. In het kader daarvan werd 'Nederland' tegen wil en dank een frontzone, en
later voor een paar eeuwen een grensgebied. Hier stroomde immers de Rijn, die
niet alleen een vitale verkeersader was, maar ook een basislijn voor een offensief en
een formidabele defensieve linie. Zonder de Rijn en de strategische betekenis van
die rivier had geen Romein zich voor ons land en zijn bewoners geïnteresseerd.
Want wat stelden die nu helemaal voor?

Friezen? Germanen?
Doordat de stammen die in Utrecht leefden Caesars dodendans zijn ontsprongen,
is het niet bekend onder welke naam zij bij de Romeinen bekend stonden. Wel
werden en worden er de nodige suggesties gedaan - historici en archeologen schuiven graag met stamnamen9. Voor het Kromme-Rijngebied wordt (voorzichtig) de
naam van de Menapiërs genoemd, een eveneens door Caesar bestreden stam waarvan het kerngebied in Zeeland lag '". Zelfs is recentelijk de naam van de Eburonen
gevallen " . Het hangt er een beetje vanaf welk tijdstip men kiest. De archeologie
suggereert echter dat de bewoners vóór Caesars optreden contacten hadden met
(of zelfs verwant waren aan) met groepen in zuid- en zuidwest-Nederland, gezien
de overeenkomsten van het aardewerk. Zowel de 'Zeeuwse' Menapiërs als de
'Brabantse' Eburonen komen dan in aanmerking. Het in het Kromme-Rijngebied
gevonden aardewerk uit de late Iste eeuw v.Chr. vertoont echter meer overeenkomsten met producten die uit het noordwestelijk kustgebied bekend zijn. Na
Caesar is, met andere woorden, een 'Friese' invloed merkbaar. Of diens veldtochten hiermee in verband staan, en of het verschijnen van ander aardewerk duidt op
ingrijpende veranderingen in de 'Utrechtse' samenleving, blijft de vraag. De bewo£. J. VAN G1NKEL
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Stommen op Nederlands grondgebied ten
tijde van Caesar (ca. 55 v.Chr). Aan de provincie Utrecht is geen stamnaam toegekend. Uit:
Van Es en Hessing, 1994.

ning lijkt, zoals hierboven werd
gesteld, niet onderbroken te zijn
geweest.
Al met al heeft niemand nog een
stevig etnisch

stempel

op de

bewoners van het gebied durven
drukken, en al helemaal niet op
de bewoners van de Heuvelrug12.
De befaamde Bataven komen in
strandwallen

:lei en veen

oeverwallcn

stuwwallen

Utrecht pas na 47 in zicht en

en k o m m e n

en dekzand

spelen geen rol in dit overzicht 13 .
We gaan hier nog even dieper in

op de steeds weer gestelde, maar moeilijk te beantwoorden vraag of stammen als
de Menapiërs 'Keltisch (Gallisch)' dan wel 'Germaans' moeten worden genoemd.
Sinds Caesar geldt de Rijn als 'cultuurgrens' tussen deze twee bevolkingsgroepen,
en op grond daarvan zouden de mensen in Utrecht deels een Keltische, deels een
Germaanse achtergrond hebben. Dat de Rijn al in de prehistorie groepen met een
verschillende materiële cultuur scheidde, is op archeologische grond wel aan te
nemen. Het hierboven genoemde aardewerk uit het Kromme-Rijngebied onderscheidt zich ook van dat, wat aan de overkant van de rivier wordt gevonden, waarover later meer. Of dat ook inhoudt dat de Rijn in Caesars tijd als KeltoGermaanse scheidslijn heeft gefungeerd, blijft echter de vraag'4.
Op taalkundige gronden (maar het taalkundige pad is zo mogelijk nog glibberiger te
bewandelen dan het archeologische) lijken er vóór het begin van de jaartelling juist
overeenkomsten te zijn tussen de groepen die het gebied tussen de Somme, de
Noordzee en de Wezer leefden (het 'Noordwestblok'). Zij zouden een gemeenschappelijke Indo-Europese herkomst hebben en geleidelijk zijn 'gegermaniseerd'

Zilveren Keltische munt van het zgn. triquetrum-type, gevonden bij Cothen. De productie van deze munten, die in de tweede
helft van de Iste eeuw v.Chr. in het Oostelijk
rivierengebied zijn geslagen, was in handen
van de daar wonende Bataven. Men neemt
aan dat deze stam niet vóór 47 zijn invloed in
het Kromme-Rijngebied deed geiden. Deze
munt weerspiegelt dan ook hoogstens het
onderhouden van diplomatieke of economische betrekkingen. Foto Martin van Thiel,
Utrecht

E. J. VAN GINKEL

U T R E C H T A N N O 47

Oud-Utrecht

dan wel 'gekeltificeerd'. Hun taal zou bewaard zijn gebleven in zeer oude waternamen en in plaatsnamen die van een waternaam zijn afgeleid, of die een onverklaarbare, korte vorm hebben. Voor Utrecht zijn Rijn, Lek, Vecht en Eem voorbeelden
van dit soort waternamen. Namen als Vleuten, Vechten en (mogelijk) Rhenen zijn
van waternamen afgeleid, zij het langs verschillende taalkundige wegen. Ook voor
Leusden en zelfs Dorestad wordt een prehistorische afkomst vermoed '5. Zeist
geldt, door het achtervoegsel -st, als voorbeeld van een eenlettergrepige prehistorische naam uit het genoemde taalgebied16.
Behoorden de bewoners van Utrecht nu tot de Germanen, de Kelten, een groep
daartussenin of tot het mysterieuze prehistorische 'Noordwestblok'? Het is nauwelijks meer na te gaan. Kenmerkend is in ieder geval hun lage graad van sociale en
politieke organisatie, die hen onderscheidt van de groepen die in het Duitse en
Franse kernland woonden ' . Steden of zelfs maar grotere nederzettingen, strategisch gelegen versterkingen en belangrijke politieke of economische centra ontbraken hier. Het Nederlandse gebied was een randzone.
Zo komen we terug op de vraag: wat viel er hier, in de beginperiode althans, voor
de Romeinen te halen? Niet heel veel. Hoe ze ook mochten heten en waar ze ook
mochten wonen, de bewoners van Nederland leefden vrijwel allemaal van de
opbrengsten van kleine, gemengde boerenbedrijven. Dat wil overigens allerminst
zeggen dat ze een achterlijk en geïsoleerd bestaan temidden van de moerassen leidden. In de natte gebieden speelde de veeteelt bijvoorbeeld een belangrijke rol,
zozeer zelfs dat het Romeinse leger al snel gebruik maakte van de inheemse koeien

oeverwallen
en kommen

strandwallen

stuwwallen
en dekzand

legerplaats (?)

De stommen ten tijde van Corbuh en de vroegste Romeinse militaire versterkingen. Uit Van Es en Hessing, 1994.
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en paarden. Zo liet Drusus de Friezen belasting betalen in de vorm van runderhuiden, en toen zij in het jaar 28 in opstand kwamen omdat er huiden van uitzonderlijke
grootte werden geëist, zetten de Romeinen Cananefaatse cavalerie tegen hen in l8.
Later zou onder invloed van de militaire aanwezigheid de betekenis van de inheemse
landbouw veel groter worden, voor zowel het leger als voor de bevolking zelf.
Naast landbouwproducten leverde het land zeezout, dat aan de kust werd gedistilleerd en een gewaardeerd product moet zijn geweest. De moerassen en beekdalen
leverden wat ijzer op. Daarmee was het wel gezegd. Alleen de Rijn, die overigens
meer een psychologische grens dan een onoverkomelijke barrière vormde, had
voor de Romeinen enorme betekenis, en die bepaalde hun aanwezigheid hier.
Van de bevolking langs die Rijn verlangden de Romeinen in eerste instantie onderwerping, en vervolgens medewerking aan de strijd tegen de noorderburen. De
onderwerping vormde geen probleem, zeker niet in vergelijking tot Caesars bloedige inspanningen. De daaropvolgende medewerking werd kennelijk graag verleend
en door de Romeinen meestal hogelijk gewaardeerd " . Dat zal ook wel hebben gegolden voor de bewoners van het Kromme-Rijngebied, waar al snel Romeinse troepen verschenen, ongetwijfeld westwaarts oprukkend langs de linker Rijnoever. Op
zijn laatst gebeurde dat in 4 n.Chr., toen Drusus' broer Tiberius zijn eerste grote
campagne in Germanië voerde. Het zal in het kader van die veldtocht zijn geweest
dat het leger een militair steunpunt inrichtte aan de Rijn, bij het huidige gehucht
Vechten. We komen er later op terug.
Laten we aannemen dat dit inderdaad het eerste optreden van de Romeinen in
Utrecht was, en ons verplaatsen in de persoon van een Romeinse officier, die met
een troep ruiters vanuit Vechten de Rijn overtrekt en een paar dagen lang het terrein gaat verkennen waarlangs een deel van Tiberius' legioenen noordwaarts zal
trekken. Wat voor land trof hij hier aan?

De Utrechtse landschappen in het jaar 4
Zoals Gaiiië volgens Caesar m drie delen te verdelen was, zo kan men het grondgebied van Utrecht in de eerste eeuw onderverdelen in vier verschillende landschapstypen:
- de stroomgebieden van de Rijn en de Vecht, met hoge oeverwallen direct langs de
rivieren en een brede zone van stroomruggen en komgronden tussen Kromme
Rijn en Lek20;
- de veengebieden ten noorden en zuiden van de (Oude) Rijn en ten oosten en
westen van de Vecht21;
- het dekzandgebied op en om de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug22, en
- het dal van de Eem en de veenzone langs het toenmalige Flevomeer.
De genoemde Romeinse officier had, na de Rijn te hebben overgestoken en van
E. ].
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De grens tussen laag en hoog Utrecht: de
Grebbeberg bij Rhenen, gezien vanaf de uiterwaarden van de Nederrijn. Foto: Iris Toussaint,
Leiden.

daaruit de rivier stroomafwaarts
volgend, de volgende indruk van
deze landschappen opgedaan.
Het landschap langs de Oude Rijn
en de Vecht kende hij al uit de
omgeving van zijn basis. Deze
rivieren zelf waren veel breder
dan de vriendelijke stroompjes die vandaag door laag-Utrecht kronkelen. De huidige hoofdstroom, de Lek, was daarentegen nog maar een jong en onbetekenend
riviertje, dat vanaf het begin van de jaartelling een weg naar het westen zocht.
In plaats van door dijken werden de rivieren begrensd door 'ooibossen', die in het
voorjaar grotendeels onder water kwamen te staan. Daarnaast lagen de oeverwallen, pakketten zand en klei die de rivieren zelf hadden afgezet en waardoor de
stroom werd ingeperkt. Op deze hoger gelegen stroken groeide loofbos - voor
zover het niet was gekapt, want in het overwegend natte land waren dit bij uitstek
de terreinen waar zich van oudsher mensen vestigden. Dat gold ook voor hun fossiele voorgangers, de stroomruggen van vroegere rivierlopen. De Rijn en zijn vertakkingen (waartoe we ook de Vecht moeten rekenen) had zijn bedding steeds verlegd. De oude oeverwallen en de met kleiïg zand opgevulde beddingen bleven als
kilometers brede, hoge banen in het land liggen en trokken door hun hoogte en
hun droge, maar vruchtbare bodem menselijke bewoning aan. Vooral de ondergrond van het Kromme-Rijngebied was gevormd door deze zich steeds weer verleggende rivierbeddingen.
De stroomgordels van actieve en fossiele rivieren werden afgewisseld door komgronden, laag gelegen en slecht ontwaterde gebieden die overeenkomsten vertoonden met het veenlandschap. Ook hier lagen stukken open water, rietmoerassen en
elzenbroekbossen. Op de droogste gedeelten konden echter graslanden en loofbossen ontstaan. Natuurlijk leenden die drogere terreinen zich het best voor
exploitatie door de mens, en dan vooral als weidegrond.
Als onze officier de Vecht was overgestoken, had hij naar de grens van het grote
westelijke veengebied kunnen gaan, het oostelijk deel van een 30 tot 45 km brede
groene strook die van Texel tot in Vlaanderen liep. Het was duizenden jaren eerder
ontstaan uit een binnenmeer tussen de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug en de
aaneengesloten rij strandwallen langs de huidige Noordzeekust. Nu zag het eruit als
één reusachtig Naardermeer, maar dan zonder de sporen van een mislukte ontginning die dat natuurgebied nog draagt. Verlandende plassen met rietkragen, elzen£. J. VAN GINKEL

U T R E C H T A N N O 47

broekbossen, hoogveenkussens en kreken maakten van dit gebied een nauwelijks
begaanbare oerwildernis. Het waren landschappen als dit, die op Romeinse bezoekers als Plinius de Oudere zo'n deprimerende indruk maakten en door Tacitus in
huiveringwekkende termen werden beschreven.
Vanaf de oostelijke oever van de Vecht hoefde de Romeinse verkenner niet ver te
rijden voordat hij de stuwwal van de Heuvelrug zag opdoemen, 50 km lang van de
oevers van het Flevomeer tot aan de Rijn bij de Grebbeberg, met in het zuidoostelijk gedeelte enkele 'toppen' van ruim 50 m (Zuilensteinse Kop, Grebbeberg) tot
bijna 70 m hoog (Amerongse Berg). De hoogste delen waren dicht begroeid met
gemengd eikenbos, waar al sinds de Middeleeuwen niets meer van over is. Zo nat
als de hierboven besproken landschappen waren, zo droog waren de heuvels; alle
water zakte er meteen weg in het zand. Op de lager gelegen dekzandstrook die de
westelijke begrenzing van de eigenlijke stuwwal vormde, zat het grondwater echter
dicht onder het maaiveld. Ook deze strook zal met loofbos bedekt zijn geweest.
Tussen die bossen zal de voorzichtige Romein zijn vijand vermoed hebben: onberekenbare Germanen, klaar om vanuit een hinderlaag plotseling aan te vallen en zich
dan terug te trekken naar hun schuilplaatsen in het woud. Of zijn vermoeden juist
was, zullen we nog behandelen.
De oostelijke 'provinciegrens' werd gevormd door venige gebieden in het dal van
de Eem en de daarop afwaterende beken. In het zuidoosten liep een soortgelijk
moerassig dal, richting Rijn. De vegetatie zal vergelijkbaar zijn geweest met het westelijk veengebied, en de verkenner zal zeker een negatief rapport over dit gebied
hebben uitgebracht. Al met al moet hij opgelucht zijn geweest toen hij ongedeerd
de poort van het fort bij Vechten weer binnenreed23.

Was het veen bewoond?
Tot zover het landschap; nu de bewoners ervan. W e kunnen ons achtereenvolgens
afvragen: in welke van deze gebieden woonden in het jaar 47 mensen? Wat voor mensen waren dat? Hoeveel waren het er, en hoe hadden ze hun nederzettingen ingericht?
Om met de eerste vraag te beginnen: in de beschrijving die hierboven werd gegeven, werd alleen expliciet melding gemaakt van bewoning in het rivierengebied, en
werd er wat voorzichtiger gerept van menselijke activiteit langs de Heuvelrug. Dat
beeld is ontleend aan de archeologische verspreidingskaart voor de Late Ijzertijd en
de Vroeg-Romeinse tijd 24 . Op die kaart wemelt het langs de Kromme en Oude Rijn
van de stippen, die vindplaatsen aangeven welke uit de genoemde periode(n) dateren. Ook op en langs de Heuvelrug staan stippen, die echter geconcentreerd zijn in
de westelijke voet van het zuidoostelijk deel van de rug. Verder noordelijk en op de
hogere delen komen nauwelijks stippen voor, en in het veen ontbreken ze geheel
en al.
E. J. VAN CINKEL
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Verspreiding van vindplaatsen in Utrecht uit de
Late Ijzertijd en Vroeg-Romeinse tijd. Uit Van
Ese.a., 1988.
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land lag op de oeverwallen en fossiele stroomruggen van het rivierengebied en aan
de voet van de heuvels. Dat komt dus goed overeen met het kaartbeeld.
Dat beeld is echter sterk vertekend. Archeologische verspreidingskaarten zijn nu
eenmaal niet evenwichtig samengesteld. Een gemeente met een eigen archeologische dienst, een regio met een actieve groep amateur-archeologen, een bodemkundige kartering of een door archeologen begeleide ruilverkaveling kunnen het aantal
stippen drastisch doen toenemen. Een goed voorbeeld is de archeologische inventarisatie in het kader van de plannen voor de nieuwe stad 'Leidsche Rijn', waarbij
tientallen tot dan toe onbekende vindplaatsen werden opgespoord 25 . Daarentegen
blijft de kaart van een streek waar niemand op- of omkijkt als er een bouwput
wordt gegraven, van een gebied waar nauwelijks wordt gebouwd, of een streek
waar in het verleden juist heel veel op de schop is gegaan, grotendeels vrij van stippen. Hoogstens brengt een toevalsvondst het tot vermelding op de kaart.
Iets soortgelijks doet zich voor op de Utrechtse verspreidingskaart. Het KrommeRijngebied mag zich al vele jaren lang verheugen in een grote belangstelling van
archeologische zijde. De nabijheid van de archeologische paradepaardjes W i j k bij
Duurstede/ Dorestad en Vechten hebben gezorgd voor voortdurende aanwezigheid van archeologen, zowel beroepsmensen als
amateurs. Het aantal ontdekte en goed beschreven vindplaatsen is navenant26. De vrij recente

Ceïnventariseerde vindplaatsen op de stroomrug van de Oude Rijn
tussen Harmeien en Utrecht, het gebied waar Leidsche Rijn zal verrijzen. Het veen is gearceerd, de zandige oeverafzettingen en de
zware klei zijn met een grof resp. fijn raster aangegeven. Verklaring
symbolen: I) Midden- en Late bronstijd (1800-800 v.Chr.) 2) Late
Ijzertijd t/m midden-Romeinse tijd (250 v.Chr.- 270 n.Chr); 3) castellum en daarmee in verband staande (?) Romeinse nederzetting
( I ste-4de eeuw n. Chr); 4) Vroege Middeleeuwen (5de-9de eeuw);
5) Late Middeleeuwen (II de-13de eeuw). Uit Graafstal, 1996.
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Het Kromme-Rijngebied is, wat de archeologie betreft, een van de
meest intensief onderzochte regio's van Nederland. Foto: ROè
Amersfoort

ontwikkeling van satellietsteden ten zuiden van
Utrecht - Houten, Nieuwegein, IJsselstein - heeft
ook nog eens sterk bijgedragen aan de detailkennis van die vindplaatsen.
De omstandigheden in het westelijk veengebied
zijn geheel anders. Aan weerszijden van de Vecht
valt er met de beste wil van de wereld weinig
meer te vinden: daar is het veen al lang geleder
voor het grootste deel vergraven, in een tijd dat
er nog niet zoiets als archeologie bestond. De
Vinkeveense en Loosdrechtse

flfl

Plassen zullen

daarom voor eeuwig witte vlekken blijven op
iedere archeologische kaart. Dat wil niet zeggen
dat er in de prehistorie niet in dat veengebied is
gewoond, want de onbewoonbaarheid van die natte bodems is niet absoluut.
Gedetaileerde archeologische verkenningen in Noord- en Zuid-Holland hebben
aangetoond dat er in de Ijzertijd en Romeinse tijd wel degelijk in het veen gewoond
werd, en wel op die plaatsen die voldoende ontwaterd waren 2 ". Niet alle veen is
moeras.
Voor het westelijke Utrechtse veengebied werd dat aangetoond door vondsten,
rond 1970 gedaan bij Baambrugge en Abcoude. Daar is omstreeks 200 v.Chr. wel
degelijk gewoond op wat hoger gelegen oeverwallen. De mensen lijken er echter al
vrij snel weer te zijn vertrokken, hoogstwaarschijnlijk doordat het toch te nat
werd. Voor latere bewoning in de Ijzertijd zijn overigens geen aanwijzingen gevonden 2li. Ook in het zuidwestelijk gedeelte van het veengebied, de Lopikerwaard, hebben recente inventarisaties duidelijk gemaakt dat er op smalle ruggen in het veen
werd gewoond 29 .
W e mogen de zaak nu ook weer niet omdraaien. Het kàn zijn dat allerlei bewoningssporen uit het begin van de jaartelling in het Utrechtse veen nog op ontdekking wachten, maar het is ook mogelijk dat ze er nooit zijn geweest, omdat de leefomstandigheden er in die tijd te ongunstig waren. Alleen een intensieve verkenning
kan hier uitsluitsel bieden. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in het veengebied van de
Gelderse Vallei, waar recentelijk is aangetoond dat dit gebied inderdaad werd
gemeden 30. Een voorlopige en voorzichtige conclusie luidt dan ook dat, hoewel
toekomstige ontdekkingen van woonplaatsen in het veen uit de periode 100 v.Chr100 n.Chr niet uit te sluiten zijn, we daarvan geen hooggespannen verwachtingen
hoeven te hebben.
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Waar zijn de bewoners van de Heuvelrug?
Vertekening van een andere orde doet zich voor in het geval van de Heuvelrug. Op
het eerste gezicht lijkt de zuidwestelijke voet even dicht bewoond te zijn als het
Kromme-Rijngebied. Als we de kaart echter meer kritisch bekijken, valt ons het
een en ander op. Ten eerste hebben de stippen in het rivierengebied een ander
karakter dan die op de Heuvelrug. De eerste, grote groep wordt redelijk scherp
gedateerd: Late Ijzertijd (250-12 v.Chr), en die vindplaatsen zijn ook altijd bewoond
t o t in de Vroeg-Romeinse tijd (12 v.Chr-50 n.Chr.) De 'Heuvelruggroep' wordt
veel globaler gedateerd, en wel in de 'Ijzertijd'. Het verspreidingsbeeld blijkt dan
ook geheel overeen te komen met dat van de Vroege Ijzertijd (800 - 600 v.Chr.) en
de Midden-Ijzertijd (600-250 v.Chr). Met andere woorden: de Heuvelrug kan gedurende de hele periode bewoond zijn geweest, maar in theorie kan het ook zijn dat
zich daar in het jaar 47 niemand bevond! Hoe is dat te verklaren?
In het algemeen kan men zeggen, dat de Late Ijzertijd een problematische periode is
voor de archeoloog, in ieder geval in grote delen van ons land. De provincie
Utrecht is geen uitzondering. Woonplaatsen en grafvelden zijn moeilijk te herkennen en lijken alleen al daardoor zeldzaam •". Het late-ijzertijdaardewerk, het traditionele archeologische 'gidsfossiel', is erg eenvormig en laat zich slecht dateren.
Zeker als het aan het oppervlak wordt verzameld, bij toeval of tijdens een gerichte
verkenning, is er weinig van te zeggen: het bevindt zich dan altijd in erg fragmentarische en afgesleten staat.
De late ijzertijdbewoners van de oostelijke helft van de provincie hebben het ons
op dit punt niet gemakkelijker gemaakt. Het aardewerk dat zij fabriceerden is van
een opvallende onopvallendheid: onversierd en met eenvoudige vormen die weinig
variatie vertonen. Dit simpele product van huisvlijt heeft een buitengewoon grote
verspreiding gekend, tot diep in Duitsland toe; de Heuvelrug vormt in feite de westelijke begrenzing van het verspreidingsgebied. Bovendien werd het eeuwen lang in
min of meer dezelfde kwaliteit gemaakt; enige typologische ontwikkeling van belang
lijkt het niet te hebben doorgemaakt. Naar de Duitse archeoloog Von Uslar, die dit
aardewerk onderzocht, wordt het wel 'Uslarien' genoemd - een fraaie benaming
voor een saai ogend materiaal, dat niet preciezer te dateren valt dan 'Einde Late
Ijzertijd-Romeinse Tijd' 32 . Dat brengt ons niet veel verder als we iets willen zeggen
over de bewoning van de Heuvelrug in 47. De welgeteld drie plaatsen op de Rug
waar een nietig stukje dateerbaar vroeg-Romeins materiaal is gevonden (alle drie bij
Rhenen: twee fragmenten van mantelspelden en 'een splintertje (vroege) Terra
Sigillata'33 laten we voor wat ze zijn 34 . Ook de suggestie dat op de Grebbeberg een
'hill-fort' gelegen zou kunnen hebben - een (inheemse) versterking uit 'de eeuwen
rond het begin van onze jaartelling' " is, hoe prikkelend ook, te vaag om ons aan
vast te klampen zolang daar geen nader onderzoek naar is gedaan. Een afweging van
de mogelijkheden en waarschijnlijkheden is wellicht vruchtbaarder.
£. J. VAN GINKEL
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In de bossen op het zuidoostelijk deel van de Heuvelrug zijn verschillende concentraties prehistorische grafheuvels te vinden. Ze leiden er over het algemeen een onopvallend bestaan, zoals dit groepje bij Eist Foto: Iris Toussaint, Leiden.

Wat we weten is, dat de heuvelrug in een eerdere
fase van de prehistorie over de hele lengte intensief
werd gebruikt. Tientallen grafheuvels, daterend uit
de laatste fase van de Jonge Steentijd, de Bronstijd
en de (Vroege en Midden-)IJzertijd (2850-250
v.Chr.), gelegen op de hogere delen van de Rug, getuigen daarvan *. De omgeving van
de Grebbeberg heeft resten van rijke graven uit de Ijzertijd opgeleverd, en de Rijn bij
Amerongen een zwaard uit die periode 5 . Hoewel de bijbehorende nederzettingen niet
zijn gelocaliseerd, mogen we aannemen dat die aan de beter bewoonbare randen hebben gelegen. We kennen ook enkele lokaties van prehistorische akkercomplexen, zogenaamde Celtic fields, die in ieder geval uit de Midden- of Late Ijzertijd dateren. W e mogen
wel voorzichtig concluderen, dat het gebied als zodanig door de prehistorische mens
wel degelijk werd gewaardeerd als woonplaats. Er is geen reden om aan te nemen, dat
dit in de Late Ijzertijd en Vroeg-Romeinse tijd anders was.
Deze redenering volgden ook de onderzoekers die in 1995 op het 'Parmentiersland' bij Zeist de grondsporen van een boerderij uit de Late Ijzertijd opgroeven. De
datering ontleenden zij aan de hand van enkele grote aardewerkfragmenten die in
een kuil werden aangetroffen, en die meer verraden over vorm en versiering dan
de karige, afgesleten fragmentjes die doorgaans worden gevonden38.
De plek ligt op de overgangszone van zandig heuvelland naar de oever van de
Kromme Rijn en beantwoordt daarmee aan de verwachtingen die we van de lokatiekeuze van de prehistorische mens hebben. Voorafgaand aan het onderzoek waren overigens geen sporen van bewoning aan het oppervlak gevonden, ook niet bij
een kartering. Op deze plaats ligt echter een dik 'esdek', een sinds de Middeleeuwen gevormd pakket van vroegere bemestingslagen. Onder deze 'engen', zoals de
Utrechtse term luidt, zijn eventuele voor- en vroeg-historische bewoningssporen
dus al vele eeuwen verzegeld. Veel van deze terreinen zijn al verdwenen onder de
nieuwbouw; een groot deel van de bewaard gebleven engen ligt precies daar, waar
we ook de sporen van de Heuvelrugbewoners zouden verwachten: aan de westelijke rand van de rug, en dan met name in het zuidoosten. De opgraving in Zeist heeft
aangetoond dat veel informatie over deze mensen schuil kan gaan onder de engen.
Natuurlijk is één ontdekking geen garantie voor opzienbarende vondsten in de toekomst, maar houdt wel een zekere belofte in 39 .
Op grond van het bovenstaande wagen wij ons aan de hypothese, dat de flanken
van de Heuvelrug altijd een gunstige plaats van vestiging hebben gevormd, dat ze in
de Late Ijzertijd en in de Vroeg-Romeinse tijd bewoond zijn geweest, en dat resten
E. ]. VAN G1NKEL
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van die bewoning voor een deel nog schuilgaan onder de engen. Er zal echter nog
het een en ander moeten gebeuren voordat we de Heuvelrug in het overzicht
'Utrecht anno 47' wat concreter kunnen opnemen.

Tussen Kromme Rijn en Lek
Voor het Kromme-Rijngebied ligt de situatie, zoals al gezegd, veel gunstiger. O m te
beginnen was dit het beste gebied om te wonen (op de stroomruggen), akkers te
bebouwen (idem) en vee te weiden (in de komgebieden). Het was door de ligging
aan de Rijn bovendien gunstig ten opzichte van stroomop- en stroomafwaarts gelegen gebieden. Dat men van die mogelijkheden inderdaad gebruik heeft gemaakt,
lijdt geen enkele twijfel: het frequente en intensieve archeologische onderzoek in
deze streek heeft de dichtheid van de bewoning keer op keer aangetoond. Sinds de
Tweede Wereldoorlog zijn hier zoveel gegevens boven de grond gekomen, dat het
in archeologisch opzicht een van de best onderzochte stukjes Nederland is. Mede
daardoor hebben we hier een veel beter inzicht in de aard van de Late Ijzertijd- en
Vroeg-Romeinse bewoning dan voor oostelijk Utrecht, en kunnen we de vindplaatsen ook beter dateren 40 .
Dat danken we vooral aan het feit dat het inheemse aardewerk hier en daar samen
is gevonden met vroeg Romeins materiaal. Heel veel is dat overigens niet. Toen
Tiberius' troepen hier verschenen, drong het aardewerk dat zij gebruikten nog
maar nauwelijks in de inheemse nederzettingen door, en in Corbulo's tijd was dat
nog niet heel anders. Pas na 47 nam het aantal Romeinse producten in de civiele
nederzettingen snel toe, een een eeuw later werd het eigen aardewerk nog maar
mondjesmaat gebruikt. Overigens komt het 'Romeinse aardewerk' dat in ons land
wordt gevonden, maar heel zelden uit Italië, laat staan uit Rome zelf. Meestal komt
het uit Frankrijk, België of het Rijnland, al is het wel op Romeinse wijze geproduceerd, dat wil zeggen: in zeer grote hoeveelheden, in een aantal standaardvormen
en op de pottenbakkersschijf gedraaid. Daarnaast kan de ouderdom ervan vaak tot
op een kwart eeuw of minder worden vastgesteld, al is dat niet de opzet of de verdienste van de pottenbakkers. Belangrijk is in dat verband het onderzoek in
Jutphaas, nu een deel van Nieuwegein. Daar werd tussen 1974 en I 976 in de vulling
van een oude rivierbedding een grote hoeveelheid bewoningsafval gevonden in stratigrafisch verband; dat wil zeggen dat scherven uit opeenvolgende perioden niet
door elkaar, maar laagsgewijs op elkaar werden aangetroffen. De bovenste lagen
bevatten Romeins aardewerk uit de periode 25-125 n.Chr41.
Het bood de mogelijkheid om het inheemse, 'geboetseerde' aardewerk dat in de
lagen daaronder werd gevonden, bij benadering te dateren. Men neemt aan dat deze
vindplaats 'ergens in de late Ijzertijd' bewoond is geraakt en gebleven tot in de 2de
eeuw n.Chr."'2
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Opgravingsplattegrond van de nederzetting op
'De Horden' bij Wijk bij Duurstede, met twee
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van elkaar afgescheiden erven waarbinnen
enkele boerderijen en schuren liggen; afgebeeld is de fase 50 v.Chr - 25 n.Chr. Uit Van
Es en Hessing, 1994.

De overgang van Late Ijzertijd
naar Romeinse Tijd is ook elders
in het Kromme-Rijngebied vastgesteld. Daarbij neemt de vind-
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plaats 'De Horden' bij Wijk bij
Duurstede een uitzonderingspositie in, omdat daar een groot gedeelte van een complete nederzetting kon worden
opgegraven. Daardoor hebben we enig inzicht in de vorm en opzet van de huizen
en het 'dorp' zelf. De onderzoekers hebben daarover een beeld geschetst dat goed
overeenkomt met de beschrijving die we hierboven gaven van de toenmalige
inheemse maatschappij: 'klein en eenvoudig van structuur' 15 . Er lagen aan het einde
van de Late Ijzertijd twee erven naast elkaar, van elkaar gescheiden door een greppel; op ieder erf lagen enkele boerderijen en bijgebouwen, van waaruit een
gemengd agrarisch bedrijf werd gerund. Hoeveel van die gebouwen er tegelijkertijd
hebben gestaan is niet te zeggen. Ze werden na afbraak (een dergelijk huis ging niet
langer mee dan zo'n 30 jaar) elders opgebouwd; soms in de directe omgeving, maar
ook kon de hele nederzetting zich honderden meters verplaatsen. De andere
nederzettingen in dit gebied zullen van een vergelijkbare aard en grootte zijn
geweest, al kunnen we dat alleen maar aannemen omdat bewijzen voor het tegendeel tot nu toe ontbreken.
Er werd tussen het aardewerk van die laatste ijzertijdfase maar heel weinig Romeins
aardewerk gevonden - een paar scherven - maar dat was dan wel 'echt' Romeins
aardewerk, dat uit het prilste begin van de Romeinse periode in ons land dateert.
Daarmee was de hele vindplaats veel scherper te dateren dan die bij Jutphaas,
nameiijk tussen ca. 50 vóór en 25 nâ Christus. Het is een intrigerende periode,
want juist de laatste halve eeuw voor het begin van de jaartelling is voor ons land
nog buitengewoon duister, zoals we hierboven zagen. Het onderzoek op 'de
Horden' heeft echter geen fel licht in die duisternis laten schijnen; bijzondere of
afwijkende gegevens heeft het eigenlijk niet opgeleverd, of het moest zijn dat de
nederzetting een positieve aanwijzing is voor bewoning in de tijd die direct op
Caesars optreden volgt 44 .
Ook voor de daaropvolgende bewoningsfase geldt, dat er weinig schokkends voorgevallen lijkt te zijn. Er veranderde wel iets binnen de kleine nederzetting; zo ontstond er onderscheid in omvang en ruimtelijke indeling tussen de twee boerderijen,
die in de eerste fase gelijkwaardig moeten zijn geweest. Tussen 25 en 70 werd een
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Munt (denarius) met het portret van Caesar,
gevonden op de Horden. De munt is ongetwijfeld pas tientallen jaren na Caesar hier
beland. Foto: Martin van Thiel, Utrecht.

opvallend slotensysteem om de
westelijk gelegen boerderij gegraven, die zich later tot het belangrijkste element van de nederzetting ontwikkelt. Ook worden
in die periode de contacten met
de Romeinen wat beter zichtbaar, niet alleen in de vorm van
aardewerk maar ook van munten. De conclusie van de onderzoekers is, dat de aanwezigheid van het Romeinse
leger de sociale verhoudingen binnen de inheemse samenleving heeft beïnvloed,
waarbij macht en rijkdom minder gelijkmatig werden verdeeld dan voorheen. Zij
denken echter ook dat die veranderingen zich heel geleidelijk hebben voorgedaan
in de loop van de eerste eeuw, en als wij hun voorzichtige betoog volgen, vermoeden wij dat er tot Corbulo's komst nog weinig van verandering te merken was45. Er
waren ongetwijfeld contacten tussen het leger en de plaatselijke bevolking, maar
hoe intensief die in 47 waren, laat zich alleen maar raden. Als we afgaan op de
schriftelijke bronnen, moet de bevolking al in deze tijd belasting of recruten aan de
Romeinse bezetter (die term mogen we voor deze periode nog wel gebruiken)
hebben geleverd. De Bataven, de toenmalige bevolking van het oostelijk rivierengebied, zouden rond 50 niet minder dan 5000 man aan het leger hebben geleverd, de
Cananefaten in Zuid-Holland nog eens I000 46 . Dat wijst op een vergaande inmenging van de Romeinse overheid in inheemse zaken, om niet te spreken van een
zware last. De totale bevolking van Utrecht kan in deze periode niet veel meer dan
enkele duizenden mensen hebben bedragen r . Als we echter op het (spaarzame)
archeologische materiaal van de vindplaats 'de Horden' afgaan, lijkt het of de
Romeinen niet veel druk op de bevolking hebben uitgeoefend en die bevolking zich
weinig heeft aangetrokken van wat er verderop, in het fort bij Vechten, werd geregeld.
Hoewel, Vechten: mogen we in 47 al van 'Fectio' spreken?

Vechten: een klassiek fort
Vechten is niet alleen de meest informatieve van alle vindplaatsen die we tot nu toe
in het kader van 'Utrecht anno 47'; hebben behandeld; het is ook een van de
befaamdste lokaties uit de hele Nederlandse archeologie. Al in de 18de eeuw trokE. J. VAN CINKBL
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Impressie van het fort en het kampdorp (de vicus) bij Vechten, vanaf het noorden gezien op een winterdag omstreeks het jaar 200. Aquarel door Martin Valkhoff, Schiedam.

ken verzamelaars naar de buurtschap bij Bunnik om scherfjes en muntjes van de
akkers te rapen; in de 19de eeuw werd duidelijk dat hier een Romeins fort had
gelegen, en vanaf het begin van de 20ste eeuw hebben archeologen als Holwerda,
Braat en Van Giffen (om enkele oude bekenden te noemen 4K) zich met de vindplaats bezig gehouden. Het onderzoek gaat nog steeds voort en levert bijna jaarlijks
nieuwe resultaten op. Doordat het grootste gedeelte van de vindplaats nog onder
de grond zit (slechts 2 % is tot nu toe onderzocht; zo'n 10% is in vroeger jaren verwoest bij de aanleg van fort Vechten en de AI2 4 ''), laat het zich aanzien dat we nog
minstens een eeuw met Vechten vooruit kunnen. Ook al moet het complete verhaal nog worden geschreven, er staat al heel wat over Vechten op papier"". Wat
'Utrecht 47' betreft citeren we een recente samenvatting:
'Het eerste castellum dat op deze
plek gebouwd is, dateert van omstreeks het begin van de jaartelling. De gebouwen in dit fort
waren van hout, de wallen eromheen van aarde. Van een inscriptie op een altaarsteen (...) kennen

De bodem van Vechten levert nog steeds
vondsten op, zoals deze selectie die werd getoond op een bezoekersdag tijdens de opgravingscampagne in 1995. Een belangwekkende
vondst was een aan de Moedergodinnen gewijd altaartje. Foto auteur.
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wij zijn latijnse naam: Fectio. Beide namen - Vechten en Fectio - zijn afgeleid van de
riviernaam Vecht. Het fort speelde een rol in de veroveringstochten van de
Romeinen in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Van Vechten uit kon
men namelijk via de Vecht en het Oer-IJ naar de Noordzee varen. Vechten verloor
zijn offensieve functie in 47 na Chr. en werd toen opgenomen in de verdedigingslinie langs de Romeinse Rijksgrens: het werd een limes-castellum (grensfort) als vele
andere'"1.
In grote lijnen wordt deze opvatting algemeen aangehangen". In de details zijn er
echter subtiele verschillen van benadering te herkennen. In het onderstaande willen
we iets nader op die verschillen en verschuivingen ingaan; niet om het bestaande
beeld (dat op goede gronden is samengesteld) met haarkloverijen af te breken, wèl
om te laten zien dat de vroeg-historische archeologie haar eigen onzekerheden
kent, en dat een paar geschreven teksten evenveel vragen oproepen als oplossingen
bieden.
Nu lijkt de datering bij benadering wel vast te staan, gelet op het vroegste aardewerk dat in de oudste aangetroffen bouwfase van het fort is gevonden53. Dat houdt
in dat het fort niet tijdens de Drusus-campagnes maar tijdens die van zijn broer
Tiberius gebouwd zal zijn, rond het jaar 4. De constructie van hout en aarde had
het gemeen met alle vroege forten in deze streken.

What's in a name?
Maar dan de naam. De naam Fectio komt in die
spelling maar éénmaal voor, en wel op de in het
citaat genoemde altaarsteen, die in

1869 in

Vechten is gevonden. Die rept van 'Tongerse burgers en schippers die te Fectio gevestigd zijn' H.
Sindsdien is er een discussie gaande over de vermelding van een plaats Fletio(ne) op de 'Peutinger
kaart', de beroemde middeleeuwse kopie van
een 4de-eeuwse Romeinse schematische routekaart. 'Een verschrijving van Fectio' luidt de
gangbare opvatting sinds de ontdekking van het
altaar. 'Nee: de oude naam voor Vleuten', meent
een minderheid, doelend op het fort bij VleutenDe Meern waarover nog minder bekend is dan
over Vechten. Nog onlangs is een lans gebroken

Een beroemder altaar is dit in 1869 gevonden exemplaar, door de
'Tongerse' burgers en schippers die te Fectio gevestigd zijn gewijd
aan de inheemse godin Viradecdis. Foto r\MO Leiden.
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fragment van de /6de-eeuwse edit/e van de Peutinger Kaart, met daarop de vermelding Fletione. XW.; s/nds de vondst van het aan
Viradecdis gewijde altaar geldt dit als een verschrijving van Fectione. foto: Provinciaal Museum GM. Kam, Nijmegen.

voor de authenticiteit van Fletio, op basis van discrepanties in de op de Peutinger
kaart vermelde afstanden 35. De oplossing lijkt geboden te worden door de
'Ravennas Anonymus', een 8ste-eeuwse onbekende die namen van bestaande landkaarten overschreef en onder meer van Fictions rept. Dit maakt het plausibel dat
zowel Fictio als Fletio Fectio als gemeenschappelijke voorouder hebben. De meeste
archeologen beschouwen de discussie dan ook als afgedaan %. Al met al is het
opmerkelijk dat men in de Vroege Middeleeuwen zoveel moeite had met de correcte spelling van een betrekkelijk eenvoudige naam.
Als we aannemen dat tenminste de plaats waar het altaar is gevonden, Fectio heette, blijven er enkele vragen over. Bijvoorbeeld: was Fectio wel de naam van het
fort? Of sloeg die naam vooral op de nabijgelegen burgerlijke nederzetting, de vicus?
De altaarsteen van burgers en schippers doet in ieder geval dat laatste vermoeden.
De vermelding op de Peutinger Kaart (gesteld dat Fletio = Fectio) geeft feitelijk
geen uitsluitsel; van geen der op die kaart genoemde namen is zeker of het een fort
betreft, van sommige wèl, dat het om een stad gaat (Forum Hadriani, Noviomagus).
Toch wordt in iedere publicatie de fortenrij langs de limes aangeduid met de rozenkrans van namen van de Peutinger Kaart. Het is de vraag in hoeverre dat terecht is.
Het is natuurlijk goed mogelijk dat, net als in onze tijd, fort en nabijgelegen stad of
dorp dezelfde naam droegen.
Een andere vraag luidt: heette Fectio, fort of dorp, al zo in Tiberius' of Corbulo's
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Romeinse en vroeg-Middeleeuwse rivierhpen
in het Kromme-Rijngebied. Uit: Van Es en
Hessing, 1994.

tijd? Het is mogelijk, maar de
altaarsteen dateert uit de late
2de eeuw, en het is duidelijk dat
noch de 4de-eeuwse Peutinger
Kaart, noch de achtste-eeuwse
Anonymus ons hier veel verder
helpen. Het is aan de andere kant
ook mogelijk dat de Romeinen
een bestaande inheemse naam
hebben gelatiniseerd. In dat geval zou er nog wel eens een prehistorisch 'Fectio' uit
de bodem kunnen oprijzen.
Dat brengt ons op een nieuwe vraag: werd Fectio inderdaad naar de Vecht genoemd? Taalkundigen nemen aan van wel, al volstaat men met de vermelding 'afleiding van de waternaam Vecht' zonder veel etymologische analyse^. Tegenwoordig
ligt Vechten niet aan de Vecht en het is de vraag, of dat in de Romeinse tijd wel zo
was. Recente publicaties spreken van 'nabij de toenmalige splitsing van Rijn en
Vecht' "8, 'tegenover (...) de Vecht' 59, 'dicht bij de splitsing van (...) de Rijn en de
Vecht' ''", 'De splitsing van Rijn en Vecht lag destijds waarschijnlijk in de directe
omgeving (...)'6'. Het probleem is, dat die afsplitsing nu minstens 3 kilometer verder
noordoostelijk ligt, en dat de plaats waar de Vecht in de Romeinse tijd van de Rijn
aftakte, niet meer te achterhalen is 62 . Ook al nemen we aan dat die plaats in de
loop der tijd naar het noordwesten is opgeschoven doordat de rivieren hun bedding steeds verlegden 63, heeft het fort in ieder geval niet aan, maar hoogstens
tegenover de splitsing Rijn-Vecht gelegen.
Het zal duidelijk zijn: een geschreven vermelding is lang niet altijd de oplossing voor
de problemen die het gebrekkige archeologische materiaal stelt.

Uitvalsbasis of buitenpost?
Over de rol die het fort bij Vechten in de Romeinse strategie heeft gespeeld zijn
noch harde historische, noch archeologische gegevens voor handen. Toch is daar
wel het een en ander over gezegd, op basis van een combinatie van een aantal zekere en minder zekere gegevens te combineren. Het militaire karakter staat vast, de
begindatering ook. Dat geldt niet voor gegevens die een belangrijk aandeel in de
beeldvorming hebben gehad en die leken te wijzen op de functie van Vechten als
vroeg-Romeinse (oorlogs)haven ('vlootstation' in Holwerda's woorden). Resten
van schepen, een eeuw geleden gevonden, en van houten constructies die als haE. /. VAN
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Het befaamde graffito van een Romeins scheepje op de bodem van
een terra-sigillata-kommetje uit Vechten. Het heeft de vermeende
status van Vechten als 'vlootstation' mede bepaald. Uit: Bechert en
Willems, 1995.

venwerken werden geïnterpreteerd, droegen
daartoe bij. Dan waren er nog de inscripties van
de reeds genoemde 'schippers te Fectio' en van
de marinekapitein Caius lulius Bio die hier een
altaar aan Jupiter wijdde. Een prachtig, op een scherf ingekrast tekeningetje van een
oorlogsschip werkte hoogst suggestief'4. Tenslotte was er de nabijheid van de
Vecht, en de door velen gedeelde opvatting dat de legendarische 'Drususgracht'
niets anders was dan een onder Drusus aangelegde verbetering van de Rijn-Vechtverbinding 6 \ Al deze gegevens leken elkaar te versterken en bepaalden voor lange
tijd het beeld van het fort. 'Vechten was een zeehaven en een marinebasis', werd
nog niet zo lang geleden met beslistheid gesteld ''''. Van daaruit zouden door
Tiberius en Germanicus (en ook, zo werd tot ca. 1970 gedacht, door Drusus)
grote, semi-amfibische operaties tegen Noord-Duitsland zijn uitgevoerd, zoals die
onder meer door Tacitus zijn beschreven 6 . Via Vecht, Flevomeer en Noordzee
voer men volgens die reconstructie naar de Eemsmond en vandaar Germanië binnen. De latere ontdekking van een fort bij Velsen, dat aan het Oer-IJ lag en een duidelijk maritieme signatuur had in de vorm van een haven en scheepshuizen, paste
goed in dit beeld.
Aan dat beeld is de laatste jaren wel wat geknaagd. De schepen lijken, voor zover
daar iets over te zeggen valt, niet uit de vroege maar uit de late Iste eeuw te dateren. De 'havenwerken' bleken later ook bij 'gewoner' forten voor te komen en
niets anders te zijn dan verstevigingen van de Rijnoever. De altaarsteen van de
'schippers' dateert uit de tweede helft van de 2de eeuw, die van kapitein Bio is niet
goed te dateren. Het aandoenlijke graffito van het oorlogsschip dateert van na de
grote operaties in Germanië, en suggereert meer dan het bewijst. De 'Drususgracht', zo wordt nu algemeen aangenomen, verbond niet de Rijn met de Vecht bij
Vechten maar de Rijn met de IJssel bij Arnhem 68 . En het is langs die route dat men
tegenwoordig de voornaamste opmarsroute naar het noorden denkt: Vechten is
gedegradeerd tot 'tweede keus' 69 . Geen 'zeehaven of marinebasis', maar een
'steunpunt' ", 'misschien ook wel (...) bevoorradingsdepot' ' of zelfs 'waarschijnlijk
een bevoorradingspunt' 72 . Toch zit men met de ontluistering van Vechten in zijn
maag, want tegelijkertijd wordt er toch ook nog geopperd dat het fort 'mogelijk
één van de uitvalsbases voor de verovering van het vrije Germanië' was"3, of 'in
ieder geval de functie van uitvalsbasis had'"4, en 'dit alles neemt niet weg dat Vechten klaarblijkelijk een belangrijke rol heeft gespeeld in de Romeinse militaire strategie' 75 . Al is het idee van een machtige vlootbasis aan de Drususgracht achterhaald,
E. J. VAN GINKEL

U T R E C H T A N N O 47

Oud-Utrecht

men ziet de glorie van de vertrouwde versterking niet graag teloorgaan. Toch kan
deze auteur zich goed voorstellen dat het eerste fort bij Vechten een hoogst nuttige, maar in strategisch opzicht betrekkelijk secundaire buitenpost is geweest langs
een vaarroute door nauwelijks gepacificeerd gebied. Dat hoeft overigens een tijdelijke functie als logistiek of zelfs operationeel steunpunt in hectischer tijden niet uit
te sluiten, maar of dat voor zeer omvangrijke operaties het geval zal zijn geweest,
blijft de vraag (zie boven, noot 59).
Men is er, kortom, nog niet uit, en de minst bevredigende maar beste conclusie van
het geheel is wel, dat 'het niet goed mogelijk (is) de betekenis van het oudste kamp te
bepalen'

6

zolang niet bekend is hoe groot dat kamp is geweest. Men schat het op 4,5

ha - inderdaad niet indrukwekkend en zeker te klein voor een 'uitvalsbasis' - maar
zeker is dat niet. En het ziet er niet naar uit dat de geciteerde auteurs, de auteur van
dit artikel of iemand van zijn lezers de definitieve oplossing zullen meemaken.

Nog eenmaal: Utrecht anno 47
Na zoveel onzekerheden, vage gegevens en tegenstrijdige conclusies willen wij ter
afsluiting terugvallen op pure fictie. W e stellen ons dan voor, hoe op een stormachtige dag in het late najaar van het roerige jaar 47 Cnaeus Domitius Corbulo op de
voorplecht van een licht oorlogsschip staat. Vroeger, zo peinst hij, hadden generaals
het gemakkelijker. Tot vanmorgen zwaaide hij nog de scepter in het land van de
Friezen. Hij had die zomer het onbetrouwbare en vijandige volk onderworpen, had
gijzelaars van ze genomen en ze in ruil een senaat, een bestuur en wetten gegeven.
In de traditie van Caesar had hij zich niet alleen
als krijgsman, maar ook als staatsman bewezen.
Toen kwam in oktober het keizerlijk bevel:
terugtocht. De Friezen bleven gemelijk in hun
ellendige huizen zitten toen zijn troepen door de
mist afmarcheerden, zich stellig verkneukelend
over het vertrek van de tiran en zich verheugend
op de komende chaos en onrust. Zelf had hij
zich die ochtend als laatste ingescheept, met zijn
staf. Ze waren de woelige binnenzee overgestoken en de rivier opgevaren. Rechts strekte zich
Een ander vermoed 'vlootstation' lag 55 kilometer westelijker:
Forum Hadrian! bij Voorburg. Hier staat het ruiterstandbeeld van
Corbulo; al ging hier evenmin een vloot voor anker als bij Vechten,
het kanaal van Corbulo liep wel langs Voorburg. Voor bewoners van
de stad Utrecht zal het beeld bekende trekken vertonen; het is dan
ook gemaakt door A/bert Termote, die ook het (sterk gelijkende)
ruiterstandbeeld van Willibrord in Utrecht vervaardigde. Foto
auteur.
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onder de jagende wolken de onafzienbare moerasvlakte uit; ver naar links, rezen de
beboste heuvels op, de voorposten van Germanië. Over een uur zou het schip de
splitsing bereiken en de Rijn opvaren. Daar was weer wat menselijke bewoning; dan
was ook het fort niet ver meer. Die avond zou hij aan tafel zitten in het hoofdkwartier van de commandant - beklagenswaardig man, zijn tijd beidend in deze uithoek,
een schijn van discipline ophoudend onder de verveelde soldaten.
De generaal glimlachte. Hij had een nieuwe taak. Hij zou een eind maken aan leegloop en lethargie. De mannen zouden wat beleven, nog deze winter! De plannen
lagen al klaar.
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De auteur bedankt bij deze drs. S.G. van Dockum, drs. W.A.M. Hessing en drs. J. P. ter Brugge, allen werkzaam bij de Rijksdienst
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Amsterdam, voor hun bereidwillig gegeven adviezen, informatie en commentaren.
Zie voor verwijzingen en een gedetailleerd verslag Es, Van, I 981, 35-36.

2

Van Es merkte al terecht op: '(47 n.Chr.) suggereert als zo menig jaartal een te grote precisie. In feite is de terugtocht van het leger
(...) en de inrichting van de rijksgrens als een defensieve vestinggordel natuurlijk een proces van jaren geweest' (Es, Van, 1981, 94)
L.R.P. Ozinga en M. D. de Weerd (Ozinga e.a„ 1989, 41 ) spreken van een inrichting van het fort te Utrecht 'omstreeks het jaar 50',
in verband met Corbulo's terugtocht in 47; Van Dockum (Bechert en Willems, 1995, 85) laat het fort 'rond 47' stichten. Het
scheelt maar drie jaar, maar een datering 'rond 47' suggereert toch de te grote precisie waar Van Es op doelde. Wij zouden zeggen: 'kort na 47' of 'rond 50'.

3
4
5
6
7

Vergelijk bijvoorbeeld de beschrijving van Vechten in Van Es, pp. 87-89, met die van Polak, pp. 3-7.
Zie bijv. Roymans en Derks, 1994, 17-19.
Van Es in: Es, Van, en Hessing, 1994, 22.
Ibidem, en Dockum, Van, en Van Ginkel, 1993, 28-30.
Mondelinge mededeling W. Hessing.

8

Tegenwoordig worden de eerste acties van Drusus vanaf Nederlands grondgebied in 14 v.Chr. gedateerd: de Romeinse Tijd begint
dus in ons land iets eerder dan de gebruikelijke tijdbalken aangeven.

9
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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 " :
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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
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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.
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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
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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
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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.
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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
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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
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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

45

. Bataven en Canninefaten

werden veel ingezet buiten hun eigen starngebied. Waar ze in Nederland gelegerd zijn ge-

v

fïv

weest, laat zich slechts vermoeden. Gallische

" il'!ÏFiT~
u ; V ! r ^>,riX>

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

/

[TR]ACHVM

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
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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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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.

78
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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.

86
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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.

92

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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Archeologisch onderzoek is in Woerden pas laat op gang gekomen.
Opgravingen zijn in het centrum van de m o d e r n e stad over het algemeen slechts in beperkte opvang mogelijk, m a a r hebben voldoende
gegevens opgeleverd om de hoofdlijnen van de topografie in de
Romeinse tijd te k u n n e n schetsen en aannemelijk te m a k e n dat o p de
oever van de thans dichtgeslibde Rijn een fort heeft gelegen ter bescherm i n g van de grens van het Romeinse rijk. D e vondsten hebben d u i d e lijk gemaakt dat hier aan het einde van de 1 ste eeuw een uit vrijwilligers gerecruteerde afdeling van de hulptroepen, de cohors XV
J.K. Haalebos studeerde klassieke talen, oude

[ Voluntariorum, heeft gelegerd, die

geschiedenis en provinciaal-Romeinse archeologie

,ater

k a n zij-n v e r v a n g e n d o o r

een

aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveer-

van de Balkan afkomstige eenheid,

de in 1973 op een proefschrift over het Romeinse
;

de

fort te Alphen-Zwammerdam en was sindsdien
betrokken bij tal van opgravingen, o.a. in de

v a n

cohors I I I B r e u c o r u m . D e v o r m
de i n W o e r d e n te v e r m o e d e n

| legioensvesting te Nijmegen en in Woerden. Sinds

I Romeinse legerplaats k o n tot n u toe
1995 is hij hoogleraar in de Provinciaal-Romeinse

archeologie aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen.

[

niet w o r d e n

vastgesteld, de ligging is

| slechts bij benadering bekend.

H e t meest indrukwekkende resultaat van het onderzoek is wel het in
1979 ontdekte graanschip, dat in de eerste helft van de 3de eeuw is vergaan pal o p de oever van de rivier de Rijn. H e t schip biedt een aantal
nieuwe details die bij vergelijkbare schepen, zoals die van
Zwammerdam, ontbreken. D e resten van de lading en het geborgen
huisraad maken duidelijk dat het was ingezet bij het transport van
graan voor het Romeinse leger, dat afkomstig kan zijn geweest uit het
zuiden van het tegenwoordige België. M e n k a n zich afvragen of dit
graan als belasting, de a n n o n a militaris, was gevorderd en of de
Romeinse vloot bij het transport was b e t r o k k e n
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Inleiding
Een Romeins castellum in Woerden?
Van 1975 tot 1984 zijn in opdracht van de Katholieke Universiteit Nijmegen in
Woerden opgravingen uitgevoerd. Deze waren gericht op een militaire versterking
die daar in de Romeinse tijd moet hebben gelegen en die met het op de Tabula Peutingeriana vermelde Lauri (Laurium of Laurum) geïdentificeerd kan worden (afb. I) '.
Vanaf de Flavische tijd (69-96 na Chr.) lag hier de cohors XV Voluntahorium (avium
Romanorum pia fidelis), zoals blijkt uit de vele met de naam van deze afdeling gestempelde bakstenen en dakpannen en uit de ingekraste inscriptie op een kruik waarmee
een van de manschappen van deze cohors zijn eigendom heeft gemerkt.
Onder Antoninus Pius (138-161) is door een vaandeldrager van de cohors III ßreujiorum een altaar gewijd aan de goden Sol Elagabalus en Minerva. Hieruit kan men
concluderen dat deze afdeling toen de plaats had ingenomen van de Voluntarii1.

De limesweg
Van het kampement zelf is zo goed als niets gevonden. De hiervoor beschikbare

Afb. I. Woerden-Laur(i)um 191'5-1988. Situatietekening. Tek. R.P. Reijnen. a: zuidelijke oever van de Rijn omstreeks 50 na Chr. b: loop van de Rijn in de 3de eeuw na Chr. en vindplaats van schip I. c: de in 1961 gedeeltelijk
dichtgeworpen Oude Rijn. d: Linschoten. e: vindplaats van het schip IV bij het Holle Rolwerk (1576). f: plaats van de
de in 1988 gevonden schepen ll-lll. g: sporen een Romeinse weg. h: vermoedelijke verdedigingsgracht uit het midden van de Iste eeuw en het terrein van een eventueel daarbij behorend castellum.
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Afb. 2. Woerden-Laur(i)um 1975-1988. Overzicht van de verschillende opgravingsterreinen. Tek. E.J. Ponten.
I: Kruittorenweg en Kazernestraat (1975-1977). 2: voormalig St-Jozefpensionaat/Groenendaal (1978,1980), schip
I. 3: Molenstraat (1980). 4: Wagenstraat/Wilhelminaweg

(1983-1984).

5: Binnengracht/Oranjestraat

(1988),

schepen II en III. 6: Holle Bolwerk (1576), schip IV?. 7: de in 1961 gedeeltelijk dichtgeworpen Oude Rijn.
8: Petruskerk. 9: middeleeuws kasteel.

plaats wordt echter begrensd door de in het westelijke gedeelte van de tegenwoordige binnenstad gevonden kaden langs de vermoedelijk Romeinse Rijnoever (afb. I,
a-b en h) en een knuppelweg (afb. I, g) in het zuidoosten.
De knuppelweg (afb. 2, 4) bestond uit een bijna 10 m brede baan van ingeramde
palen, die aan beide zijden afgebakend was door smalle greppels. Hij loopt van oost
naar west. In het fundament vielen vooral de zware eiken palen op die systematisch
geordend schenen te zijn in loodrecht op elkaar staande rijen en die de kruispunten
van een rooster gemarkeerd kunnen hebben. De tussenafstanden varieerden over
het algemeen van 5 tot 6 voet. De naast het eikehout gebruikte stammen van andere houtsoorten - els en es - waren zonder een duidelijke ordening over het vlak
verspreid. Het geheel doet denken aan een brug over een moeras, zoals we die
kennen uit Hessen \ Sporen van een eventuele bovenbouw ontbreken echter en
het is dus niet uit te maken of we hier werkelijk te doen hebben met een dergelijke
/ . K HAALEBOS
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brug, die later misschien verbouwd is tot een dam. De weg kan een onderdeel zijn
geweest van de grote limesstraat en heeft mogelijk langs de zuidelijke zijde van het
Woerdense castellum gelopen.

R/weren en kadewerken
De kadewerken konden vooral worden onderzocht aan de noordzijde van de middeleeuwse Petruskerk (afb. I, a-b; 2, 2). De vorm van tegenwoordige binnenstad,
die boven het hier te vermoeden coste//um is gebouwd, wordt bepaald door de vestingwerken die aan het einde van de 17de eeuw zijn aangelegd. Het centrum ligt op
een terp of woerd, waarvan de top een hoogte van 2.40 m + NAP bereikt. Hier
staat de al eerder genoemde Petruskerk. De stad bevindt zich op het punt waar
eens het riviertje de Linschoten en de Oude Rijn samenkwamen (afb. I). Men mag
vermoeden dat hier een weg langs de Linschoten door het verder ontoegankelijke
veengebied samentrof met de limesstraat.
In de voor-Romeinse tijd moet de Linschoten een belangrijke arm van de Rijn zijn
geweest; in de Iste eeuw na Chr. had ze waarschijnlijk allang alle betekenis verloren, maar ook tegenwoordig bestaat er nog altijd een - zeer kleine - stroom met
deze naam (afb. I, d). De oeverwallen langs verlande bedding waren vanzelfsprekend altijd als een verkeersweg te gebruiken.
Uit het onderzoek is gebleken dat de oudste Romeinse nederzetting waarschijnlijk is

ST.-JOZEFPENSIONAAT
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Afb. 3. Woerden-Laur(i)um 1978 en I980. Sporen van Romeinse kadewerken langs de verlande Rijn bij de Groenendaal, op het kerkhof
van de Petruskerk en op het terrein van het voormalige St-Jozefpensionaat (4-8), vgl. afb. 2, 2. Tek. E.]. Ponten.
1-6: oeverversterkingen uit de lste-3de eeuw. 1: na de verlanding van de rivierbedding ingeslagen palen, 3de of 4de eeuw. 8: het voor de
aanleg van kade 6 gezonken schip I.
a: paal. b: liggend hout c: zandafzetting. d: rijswerk. e: moderne verstoringen en fundamenten, f: scheiding tussen klei- (in het westen) en
zandafzettingen (in het oosten), g: baksteen.
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ontstaan in samenhang met de bouw van de limes op de linker Rijnoever onder het
gouverneurschap van Cn. Domitius Corbulo in het midden van de Iste eeuw na Chr.
De Rijn (afb. I, c en 2, 7) vormt bij Woerden een meanderbocht. De ontwikkeling
hiervan kunnen we vanaf de voorromeinse tijd volgen. In de Iste eeuw heeft de
rivier het westelijke gedeelte van de latere binnenstad klaarblijkelijk met een grote
boog omgeven. De Romeinen hebben zich aan de binnenzijde van de meander
gevestigd en werden gedwongen een terpachtig plateau op te werpen in het lage en
moerassige gebied achter de zandige oeverwal. Deze verhoging was op dezelfde
wijze als de oever met rijen palen versterkt.
De rivier heeft zich in de loop van de tijd in noordelijke richting verplaatst. In de
eerste drie eeuwen na Chr. is de oever ongeveer 40 m verplaatst. De moderne
bedding lag nog zo'n 80 m verder naar het noorden en is in 1961 dichtgeworpen.
Sindsdien vormt hij een verkeersader van de stad Woerden. Sporen van een middeleeuwse oever zijn niet gevonden. Waarschijnlijk verschilde de loop van de Rijn
in de middeleeuwen slechts van weinig van die in de moderne tijd.
De Romeinse oeverversterkingen kunnen in zes fasen worden verdeeld (afb. 3). De
oudste stond nog juist op de zandige oeverwal van de Rijn. Op de oever lag een
donkere laag met houtskool en brandsporen, waarin zich voorwerpen uit het midden van de I ste eeuw bevonden. De in de derde periode - omstreeks het jaar 80 of
iets later - gebouwde oeverversterking was een geweldige constructie, die jammer
genoeg niet over de gehele breedte kon worden opgegraven (afb. 3, 3). Voor de
bouw hiervan was de oever over een breedte van 10 m bekleed met rijswerk. De
voorzijde van deze kademuur moet buiten de opgravingsput hebben gestaan. In de
opgraving kwamen verscheidene trekbalken te voorschijn, waarmee de kademuur
in de oever verankerd is geweest. In deze balken waren korte, eveneens horizontaal gelegde dwarshouten bevestigd. Aan de naar de rivier gewende zijde hiervan
waren telkens twee palen schuin in de grond gedreven, die deze constructie op zijn
plaats moesten houden.
Ondanks deze zware bouwwijze is de kademuur niet sterk genoeg geweest. De
profieltekening (afb. 4, 3) laat duidelijk zien dat de horizontale balken zijn bezweken
en in de rivier gevallen.
Het geheel herinnert sterk aan de geweldige oeverversterkingen die de jaren dertig in
Xanten zijn gevonden. Grote overeenkomst vertonen ook de zware Flavische kadewerken langs de Theems in Londen, die in daar in meer recente tijd zijn opgegraven4.
De later gebouwde oeverversterkingen waren eenvoudiger en bestonden uit in de
grond geslagen palen of gekliefde boomstammen; de oever was bovendien vaak met
dikke lagen rijshout bekleed. Ook deze kaden waren op verscheidene plaatsen
door de rivier ondergraven en dientengevolge voorovergevallen. Een groot gedeelte van de oeverversterking is zelfs geheel omgekiept en gedeeltelijk weggeslagen. De overgebleven palen lagen horizontaal met de punten landinwaarts gericht.
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A/b. 4. Woerden-Laur(i)um 1918 en 1980. Profielen door de Romeinse kadewerken langs de verlande Rijnbedding aan de Groenendaal,
vgl. afb. 3. Tek. £J. Ponten. Schaal I : 200.
a: verrommelde bovengrond. b: donkere klei, vermengd met puin uit de 11de eeuw. c grijze klei. d: bruinachtige klei met sporen van wortels, e: donkergrijze klei. f: vette blauwe klei. g: zand. h: houtresten, rijshout i: rijswerk. j: paal en liggende balk. k: Romeins bcksteetipuin.
1: Romeinse dakpannen, m: begravingen uit de I 7de eeuw of latere tijd. n: fosfaatverkleuring, o: houtskool, p: verbrande leem. q: dunne
lagen zand. r: grind, s: tufsteen, t: mortel. Vgl. voor de nummers 1-8 afb. 3.

M a rlp r-ir

l/"i n

Ar,

-me-Ar.

en laatste kade - waarschijnlijk in de 3de eeuw - is de ri-

vier snel dichtgeraakt. Een van de paaltjes die boven in de dichtgeslibde bedding
waren ingeslagen (afb. 4, 7), leverde op grond van een CI4-analyse een datering van
1650 BP +/- 40 (GrN-12049), wat na calibrering neer zou komen op 340-420 na Chr.
Een iets vroegere datering van het hout kan echter niet geheel worden uitgesloten.

Schip I
Ontdekking en opgraving
Op maandag 13 maart 1979 werd in de jongste oeverversterking op ongeveer 1.25
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Afb. 5. vVoerden-Laur(i)um 1978, St-Jozefpensionaat Plattegrond (met en zonder spanten en boeghout), lengtedoorsnede en zijaanzicht van het onder de jongste Romeinse oeverversterking aangetroffen schip I. Tek. E.J. Ponten.
Schaal als afb. 6. In het bovenaanzicht is de mastbank weggelaten, met uitzondering van het linkeruiteinde (naast
Bj. De mastbank en de tweede plankengang van de bakboordzijde zijn naar buiten gevallen. De plaats van het kleine voorraadkastje is aangegeven door middel van een streeplijn. - Het zijaanzicht is in een rechte hoek op de
bodem van het schip getekend. Tengevolge van de ligging is deze wand sterk verkort Dit is vooral te zien bij de
bovenste gang, die sterker was verschoven dan de rest van de wand.

m - NAP een plank met spijkers ontdekt, die in de loop van de volgende dagen een
deel bleek te zijn van een schip (afb. 4, 8; 5 en 6), dat op de hier zeer zandige oever
scheef was weggezonken. Boven het schip is een dikke laag klei afgezet, waarin later
de palen van de jongste kade zijn ingeslagen. Ook deze hebben geen stand gehouden; ze zijn grotendeels scheef gezakt of geheel omgevallen. Verscheidene reikten
met hun punt tot op de bodem van het schip, enkele waren zelfs door het bovenste
boord gedreven.
Het in de omgeving gevonden aardewerk is over het algemeen betrekkelijk jong.
Onder de bodem werden scherven van met reliëf versierde terra sigillata uit Trier
/ . K. HAALEBOS
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1m
-N.A.R

1m
-NAP

Afb. 6. Woerden-Laur(i)um 1978, St.-]ozefpensionaat Dwarsdoorsneden en mestbank van schip I. Hoofdletters:
situatie tijdens de opgraving. Kleine letters: gereconstrueerde doorsneden. Tek. E]. Ponten.

gevonden, van borden Dragendorff 32 en I udowici Sa, van motoric Drag. 45, van
ruwwandige kommen met aan de binnenzijde verdikte rand Oelmann 104 en van
wrijfschalen met verticale kraag. Het is dus zo goed als onmogelijk dat het schip
voor het laatste kwart van de 2de eeuw is gezonken. Uit een dendrochronologisch
onderzoek (Mechtild Neyses, Rheinisches Landesmuseum Trier) blijkt dat het hout
van het Woerdense schip na het jaar I69 gekapt is. Een nauwkeuriger datering kon
niet worden vastgesteld, omdat een schatting van het aantal ontbrekende buitenste
jaarringen onmogelijk was. Aangezien houten schepen een vaak lang leven hebben
gehad, kunnen het bouwjaar en het moment van de ondergang ver uiteen liggen. De
in het schip gevonden schoenzolen lijken erop te wijzen dat de boot in de 3de eeuw
is gezonken.
J. K. HAALEBOS
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Afb. 7. Woerden-Laur(i)um 1978, St-Jozefpensionaat Schip I uit het westen. Achter de mastbank is de stookplaats
te zien. Voor de mastbank staat nog een paal van de oeverversterking. Foto P. Bersch.

Het schip kon slechts gedeeltelijk over een lengte van bijna 10 m worden opgegraven. Dat is echter voldoende om het in verband te brengen met de grote praamachtige schepen van Zwammerdam \ De afstand tussen de mastbank en de uiterste
punt van de boeg bedroeg ongeveer 7 m; naar analogie van de Zwammerdammer
schepen mag men aannemen dat het schip meer dan 24 m, mogelijk zelfs 100 pedes
Romani of 29.56 m lang is geweest. Deze schatting van de lengte gaat uit van de
afstand tussen de achterkant van de mastvoet en de punt van de boeg6. Op grond
van de verhouding tussen lengte en breedte is een lengte van meer dan 27 m echter
nauwelijks te verwachten. Het niet opgegraven gedeelte van het schip ligt onder
een met bomen begroeid plein en was voor de opgraving onbereikbaar.
De opgraving en opmeting van het schip werden bemoeilijkt door de grote diepte en
de scheve ligging van de langs de oever gezonken resten (afb. 7). Het grondwaterpeil
maakte het aanleggen van een bronbemaling noodzakelijk. Het uitvallen van de pompen door een electriciteitstoring heeft het onderzoek nadelig beïnvloed en het tekenen van de details van het kastje onder de mastbank onmogelijk gemaakt (afb. 9).
Een fotogrammetrische opname van het gehele schip kon worden gemaakt dankzij
de zeer gewaardeerde hulp van de Topografische Dienst (Delft, tegenwoordig Meppel). Hierdoor konden de grote maten worden vastgelegd. Daarnaast werden vlaktekeningen en doorsneden vervaardigd met een schaal van I : 20. Deze gaven meer
details en bovendien ook die plaatsen die op de foto's niet zichtbaar waren. Uit
]. K. HAALEBOS
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Afb. 8. Woerden-Laur(i)um 1978, St-jozefpensionaat Het voor
de mastbank gelegen deel van schip I na de verwijdering van de
Spanten. Onder de mastbank is te zien dat het schip gevuld is
met betrekkelijk schone klei. Opname uit het oosten. Foto P.
Bersch.
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Aß. 9. Woerden-Laur(i)um 1978, St-jozefpensionaat. Het verticale gedeelte van de brede mastspant (t) van schip I, na de verwijdering van de bovenste twee plankengangen en een deel van
het het kimhout (2). Rechts naast de mastspant een gewone
spant (3). Onder de beide spanten is de bewegering (4) te herkennen. In het kimhout is een barst hersteld en met kleine
nagels dichtgeslagen. Opname uit het zuidwesten.

deze beide bronnen werden de uiteindelijke overzichtstekeningen samengesteld.
Deze tonen ons de belangrijkste elementen van een Romeins transportschip, dat in
zijn vorm teruggaat op boomstamkano's. Het Woerdense schip biedt bovendien
nog enkele details die bij de steeds talrijker wordende andere schepen van deze
vorm ontbreken.
Voor de conservering van de onderdelen van het schip ontbrak in Nederland de
capaciteit, o.a. wegens de vondsten uit Zwammerdam, waarvan de restauratie ook
nu nog steeds niets is voltooid. Daarom is van een berging van de resten afgezien.
Het voordeel hiervan was dat er met een motorzaag enkele dwarsdoorsneden konden worden gemaakt (afb. 8). Later is duidelijk geworden dat er te weinig details
zijn getekend en dat het de moeite waard zou zijn geweest de afzonderlijke planken
op werkelijke grootte te tekenen. Aiieen de mastspant is geconserveerd; deze staat
thans in het Stadsmuseum van Woerden tentoongesteld. Andere delen, zoals de
mastbank en de boeg, hadden zozeer van een tijdelijke opslag geleden dat van een
conservering afgezien moest worden.

Vorm en constructie
De breedte van het schip bedroeg 3 m bij de mastbank en 2.40 m bij het begin van
de boeg. De hoofdvorm kan dus veelhoekig zijn geweest, zoals bij moderne aken, of
trapeziumvormig, zoals dat voor het Romeinse vrachtschip uit Druten wordt aangenomen en gebruikelijk was bij de zgn. Oberländer en andere middeleeuwse
Rijnschepen . De bodem was vlak en bestond uit onregelmatig brede, 4 cm dikke
/ . K. HAALEBOS
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Afb. 10. Woerden-Laurdjum 1978, St-Jozefpensionoat De bodem
van schip I met de zware mastspant en de door een balk gesloten
mastvoet. Naast dit blok ligt de wrijfschaal afb. 14, 5. Hoven bevindt
zich nog het verticale uiteinde van de mastspant en een daarnaast
en spant (vgl. afb. 9, 3).

planken, die een soort mozaïek vormden en in
een Z-vormig patroon op elkaar aansloten (afb.
8); ze werden door L-vormige paren spanten
wrangen) bijeengehouden. De spanten waren
vervaardigd uit kromgegroeide stukken hout en
werden met de naar boven gerichte delen afwisselend naar links of naar rechts gelegd. Voor de
volledige verstijving en de verbinding van de binnenzijde was dus steeds de combinatie van twee
spanten nodig. Aan de onderzijde van de spanten
waren - precies boven de naden tussen de planken van de bodem - openingen aangebracht voor
het buiswater.
Van de boorden was alleen de
hooggelegen, rechterzijde zonder
moeilijkheden

te

bestuderen.

Deze bestond uit een L-vormige
plank, het kimhout (afb. 9, 2), die
de

verbinding

vormde

tussen

bodem en zijkant, en twee daarop

in

klinkertechniek

aange-

brachte planken (afb. 16, I en 2).
De boordwand bestond dus uit
in het geheel drie gangen, die telkens
Afb. II. Woerden-Laurfijum 1978, St-jozefpensionaat

De voorzijde van de mast-

voet van schip I en de daarnaastgelegen wrijfschaal afb. 7, 5. Opname uit het zuidoosten. Foto P. Bersch.

iets

overlapten

en

met

zware ijzeren spijkers aan elkaar
bevestigd waren. De buitenzijden
van de planken waren iets bol. Er

waren slechts weinig planken over hun volledige lengte bewaard gebleven. Alleen in
de tweede gang aan stuurboordzijde is een plank volledig opgegraven. Deze was aan
een van de korte zijden afgeschuind en liep smal toe in de richting van de boeg. De
lengte varieerde van 6.15-7.10 m.
De verbinding met de volgende plank lag vlak voor de mastbank; hier waren de
beide elkaar rakende planken afgeschuind en in elkaar vertand. Mogelijk waren ze
vastgezet met behulp van lange, verticaal door het hout gedreven ijzeren spijkers.
De spijkers kunnen echter ook afkomstig zijn van een reparatie.
J. K. HAALEBOS
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Afb. 12. Woerden-Laurfijum 1978, St-]ozefpensionaat De achterzijde van het schip I met door ijzeren beugels op zijn plaats gehouden sluitbalk. Opname uit het noordwesten. Foto ?. Bench.

De tweede plankengang was aan de binnenzijde
bekleed met een extra plank. Deze diende ter
ondersteuning van de uiteinden van de spanten,
die hier anders los van de boordwand gestaan
zouden hebben.
In de smalle bovenkant van de bovenste gang
bevonden zich spijkers; dit betekent waarschijnlijk dat op deze planken nog een houten rand of
gangboord heeft gelegen, zoals dat het geval was
bij een van de boten uit Pommeroeul 8 . Aan de
binnenzijde van de boordwand was op halve
hoogte een plank (bewegering) tegen de spanten
gespijkerd. Op verscheidene plaatsen zijn resten
gezien van een bekleding met dun hout (wagenschot) die hierover was aangebracht.

Mast en onderkomen voor de bemanning
Ook de mastspant was nog bewaard gebleven. Deze bestond uit extra brede spant
met in het midden een rechthoekig mastblok en was uit een enkel stuk hout gehouwen. In dit blok bevond zich een rechthoekig gat voor de mast, dat aan de achterzijde kon worden gesloten door middel van een balk. Deze sluitbalk werd door
ijzeren beugels op zijn plaats gehouden (afb. 12).
Boven de mastspant lag de mastbank. Deze was met de beide bovenste plankengangen van de bakboordzijde naar buiten gevallen". Oorspronkelijk heeft de mastbank
op de bovenzijde van de verdikte tweede plankengang gelegen. Aan de onderzijde
bevonden zich uitstekende randen, die als verdikkingen waren uitgespaard bij het
maken van de mastbank. Deze waren daartoe bestemd om de verbinding met de
binnenzijde van de scheepswand te verbeteren. Deze verbinding werd aan de bakboordzijde van het schip versterkt door een ijzeren beugel. De beugel droeg aan de
voorzijde een versiering in visgraatpatroon. Naast de beugel bevond zich een ijzeren ring, waarvan de functie niet duidelijk is geworden. Aan stuurboord ontbreken
alle sporen van een dergelijke ring en beugel. Daar zijn echter in de voorzijde van
de mastbank wel enkele spijkers gezien.
De mastbank bestond uit twee tegen elkaar gelegde balken (op de doorsnede in
afb. 5 in verschillende richtingen gearceerd), die naast het mastgat bijeengehouden
werden door ijzeren beugels. Deze waren zo ruim dat aan de achterzijde ruimte
over was voor een sluitbalk, die echter niet meer voorhanden was. Over de naad
/ . K. HAALEBOS
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Afb. 13. Woerden-Laur(i)um 1978, St-Jozefpensionaat De met dunne planken beklede
voorzijde van het kastje onder de mastbank
van schip I. Links de stuurboordzijde van het
schip met de bovenkant van het kimhout (I)
en de tweede plankengang, aan de binnenzijde waarvan een extra versteviging (3) is te
zien. Roven, in de linkerhoek, bevindt zich nog
net een deel van de mastbank (4). Met enige
moeite zijn daaronder de beide ribben (5-6)
van het kastje te onderscheiden. Op de bodem
van het schip ligt in het kastje de kookpot afb.
7, I. Opname uit het zuidoosten. Foto P.
èersch.

tussen de twee delen van de
mastbank was voor het mastgat
een dun stuk hout aangebracht.
Aan de onderkant van de voorste
balk bevond zich een kleine lat,
die een functie gehad kan hebben
in de constructie van de nog te
bespreken ruimte onder de mast.
De mastbank bevond zich 1.25 m
boven de bodem van het schip.
Hieronder

en -achter

bevond

zich een onderkomen voor de
bemanning. Hier was van brokken dakpan en witte leem een vierkante haard gemaakt, die tengevolge van de schuine ligging van het schip naar beneden was verschoven. Voor de mastbank was aan de
stuurboordzijde een kastje getimmerd (afb. 14). Hiervoor waren tussen de mastbank
en de bodem twee naar voren gebogen ribben geplaatst, waarop dakpansgewijs
dunne plankjes waren gespijkerd. De naar het midden van het schip gerichte zijde
van het kastje bestond uit een vlakke plankenwand, die gesteund werd door twee
kleine staanders (afb. 15). De op deze wijze afgeschoten rechthoekige ruimte was
ongeveer 50 x 50 cm groot en kan gediend hebben om daarin de persoonlijke bezittingen van de bemanning op te bergen. Hierop wijst o.a. een in deze kast gevonden terra nigra-achtige pot (afb. I 5). Het ziet er naar uit dat men het woongedeelte
van het schip op een of andere manier heeft kunnen overdekken. Op een afstand van
1.25 m achter de mastbank waren tegen de binnenzijde van de beide boordwanden
recht tegenover elkaar twee blokken hout bevestigd met zwaluwstaartvormige uitkepingen, kennelijk om hierin een balk dwars over het schip te kunnen leggen.
Bij de haardplaats en de mastspant zijn nog meer voorwerpen gevonden die t o t de
scheepsinventaris hebben behoord: enkele paren schoenen, een wrijfschaal en vier
terra nigra-achtige potten van in het Beneden-Rijngebied min of meer uitzonderlijke
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vormen. Hiertoe behoren twee
kookpotten met spatelindrukken
op de schouder. Op deze manier
versierde

kookpotten

worden

sporadisch gevonden in Romeinse versterkingen, zoals bijvoorbeeld in

Alphen-Zwammerdam

en Vleuten-De Meern, en in de
canabae bij de legioensvesting in
Nijmegen; ze behoren echter net
als de overige gesmoorde potten
ongetwijfeld tot het in Vlaanderen gedurende de Midden-Romeinse tijd gebruikelijke aardewerk 10. Hetzelfde geldt voor de
kom met horizontale rand en de
beker met gepolijste strepen ".
Enkele schoenen getuigen door
Afb. 14. Woerden-Laur(i)um 1978, St-jozefpensionaat Naast de haard en de mastbank van schip I gevonden aardewerk en een knop van been. Tek. E.J. Ponten. Schaal
I :é.

delijk van de verering van de

1-4: Terra nigra-achtig aardewerk uit het Belgische kustgebied. S: wrijfschaal van wit
aardewerk. 6: benen knop met ijzeren spijker.

voormalige bezitter voor de god

het patroon van hun spijkers dui-

Neptunus: de spijkers zijn geor12

dend in de vorm van een drietand .
De ruimte bij de mast was beperkt en niet erg comfortabel. Er was hier eigenlijk alleen
plaats om te koken en een berghok onder de mastbank om het een en ander in weg te
stoppen, waarop het getimmerde kastje aansloot. Misschien mag men vermoeden dat
er naast de haard een of twee
slaapplaatsen zijn geweest, die zich
tot onder de mastbank kunnen
hebben uitgestrekt. Voor een dergelijke veronderstelling ontbreken
echter alle aanwijzingen.
Afb. IS. Woerden-Laur(i)um (978, St-Jozefpensionaat De binnenzijde van de zijwand
van het kastje (vgl. afb. 13) met de binnenste
van de twee ribben (I). Onder de mastbank
(2) bevindt zich de rest van de buitenste rib
(3) met de bekleding van dunne planken.
Rechts kan men naast het kimhout (5) in de
doorsnede de bewegeringsplank van de stuurboordzijdt van schip I zien. Op de bodem van
het schip ligt de kookpot afb. 14, I. Opname
uit het zuiden. Opname P.C. ßeunder.
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Afb. Ib. Woerden-Laurjijum 1978, St-Jozefpensionaot Doorsnede
G - H met de uit overnaods gelegde planken opgebouwde boordwand en de bodem van schip I met een parketachtige vloer, die op
de spanten is gelegd, foto A. Koster. I : derde plankengang. 2: tweede plankengang. 3: kimhout. 4: versterking van de tweede gang. 5:
spant 6-7: uit tweedelen bestaande bewegering. 8: dwarsplankjes
van de parketachtige vloer. 9: in de lengterichting gelegde vloerdeel.

Lading
De bodem van het schip was bedekt met een
dikke laag plantaardig materiaal; deze bestond grotendeels uit resten van de lading, een soort tarwe,
mogelijk spelt. Verder zijn er talrijke hazelnoten
gevonden en zaden van akkkeronkruiden en van
de kruidvlier (Sambucus ebulus). Mogelijk mag men
de over bijna de gehele bodem gevonden laag planteresten beschouwen als de samengedrukte volledige lading van het schip. Men heeft een verdichtingsfactor van 14,8 kunnen berekenen. Dit betekent dat een laag van slechts 5 cm dik oorspronkelijk ongeveer 70 cm hoog geweest kan zijn ". De sporen van insekten wijzen erop dat
het graan voor het transport lang opgeslagen is geweest in een pakhuis l4.
Van de onkruiden moet hier vooral de straalscherm (Oriaya grandiflora) worden
genoemd, die vooral op kalkrijke leemgronden groeit en dus waarschijnlijk afkomstig is uit een streek in België of de Nederlandse
provincie Limburg ten zuiden van de lijn SittardGent". Er zijn geen sporen gevonden van zakken
om het graan in te bewaren.
Van het achterschip kon slechts een klein gedeelte
worden opgegraven. Dit was net groot genoeg om
te laten zien dat hier in het midden van het schip
over de spanten een houten vloer had gelegen.
Deze vloer (afb. 6, G-H; 16) rustte op een latwerk
en bestond uit 12-14.5 cm brede stukken hout die
als een soort parket waren samengevoegd. De
vloer was zorgvuldig afgewerkt en moet niet worden beschouwd als een luxe, maar als een noodzakelijke voorziening om het graan gedurende het
transport droog te houden.

Afb. 11. Woerden-Laurfijum

1978, St-Jozefpensionaat. De onder-

zijde van de boeg van schip I met een kruis van ijzeren banden (I2). Opname vanuit het zuidoosten. Foto P.C. Beunder.
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ßoeg en achtersteven
De meest opmerkelijke aanvulling van onze kennis van de scheepsbouw in de
Romeinse tijd biedt de punt van het Woerdense vaartuig. Deze is uit een enkel stuk
hout gehakt en heeft op korte brede planken gerust, die tegen het uiteinde van de
bodemplanken waren gelegd. De verbinding met de bodem is totstandgebracht met
behulp van dunne stukken wagenschot, die tegen de onderkant zijn gespijkerd.
Deze constructie moet voldoende sterk zijn geweest doordat de onderzijden van
de boordwanden (kimhouten) doorliepen tot in de punt en daarin mogelijk zelfs in
een uitkeping waren vastgezet). De verbinding was echter beschadigd en was niet
meer volledig aanwezig"'.
Aan de buitenzijde werden verscheidene onderdelen van de punt bijeengehouden
door een kruis van zware ijzeren banden en spijkers (afb. 17). Voorts was daar een
versiering aangebracht in de vorm van enkele horizontale groeven vlak onder de punt
van de voorsteven; deze kunnen ook zijn gebruikt om hieraan touwen vastte maken'".
De constructie van de punt lijkt op die van de boomkano Zwammerdam 3 ïs en
roept door de ronde vorm het Blussusschip in herinnering 19 . Met het Blussusschip
heeft de Woerdense aak de rechte boorden zonder welving gemeen, wat Lehmann
ertoe bracht te overwegen of het Woerdense schip een hoge achtersteven gehad
zou kunnen hebben20. Er bestaan daarvoor echter geen andere aanwijzingen er hij
heeft met het oog op de talrijke verschillende vormen van de achterzijde bij moderne schepen het antwoord op deze vraag terecht open gelaten.
Hetzelfde geldt voor de vraag naar de vorm van de besturing, waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, en de wijze van voortbeweging. Er zijn geen aanwijzingen voor
het gebruik van roeiriemen of vaarbomen gevonden. De mast was niet meer aanwezig
en men kan dus niet meer uitmaken of deze bestemd was voor een zeil of alleen voor
touwen om het schip te slepen. Trekschuiten zijn op verscheidene reliëfs afgebeeld.

Levensduur en reparaties
Zoals boven al is opgemerkt
kunnen houten schepen een zeer
lang leven hebben gehad. Anderzijds is het van moderne rivierschepen bekend dat ze soms
slechts voor een enkele vaart
stroomafwaarts

werden

ge-

bruikt. De z.g. courpet uit de

Ä
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Afb.
18.
Woerden-Laur(i)um
1978,
St-Jozefpensionoal Met breeuwsel opgevulde
en met kleine spijkers dichtgeslagen naad in
de rechterwand van schip I. Foto f. Bersch.

Oud-Utrecht

Haute-Dordogne werd op haar plaats van bestemming gesloopt om niet alleen de
lading, maar ook het hout van het schip te kunnen verkopen 2 '. Dezelfde praktijk is
bekend van de Loire 22 . Ook bij de grote praamachtige schepen uit Zwammerdam is
gedurende de opgraving aan een dergelijke mogelijkheid gedacht; men heeft aangenomen dat ze net zoals de schuit uit Druten 2 ' gebruikt zijn geweest voor het transport van steen en na de aflevering van de bouwmaterialen zijn afgeschreven.
Het Woerdense schip vertoont echter duidelijke sporen van reparaties en schijnt
dus langer in gebruik geweest te zijn. In de bodem zijn verscheidene spleten dichtgemaakt met een niet meer te herkennen materiaal, dat met behulp van kleine van
onderaf ingeslagen spijkers was vastgezet. Ook de stuurboordzijde van het schip
vertoonde een barst die op deze wijze was gevuld (afb. 18), en andere kleinere herstellingen. Op een plaats zijn tussen de planken van het boord schoenzolen gevonden, die kennelijk gebruikt zijn om de naad tussen de planken dicht te maken. Een
gedeelte van de scheuren is ook met ijzeren banden bedekt. Vlak voor de boeg was
een driehoekig stuk hout ingezet.

De ondergang
De ondergang van het schip is raadselachtig. Kennelijk gaat het niet om een oud en
afgetakeld vaartuig dat bij de bouw van een kade is afgezonken. Het moet zijn
getroffen door een plotselinge ramp en zo snel ten onder zijn gegaan dat de lading
en een gedeeite van de persoonlijke bezittingen van de bemanning niet meer konden worden geborgen. Daarbij kan men zich erover verbazen dat de lading bijna
volledig bewaard is gebleven en niet door de rivier is weggespoeld. De op de
bodem van de schuit aangetroffen laag graan mag men volgens de berekening van
Pais en Hakbijl beschouwen als de samengeperste rest van een 70 cm dik pakket
graan, dat het schip bijna tot aan de bovenkant van het boord gevuld moet hebben.
Aangezien er bijna geen graan is weggedreven, moet men wel aannemen dat de
lading voor het zinken van het schip vochtig is geworden en dat het daardoor toegenomen gewicht hiervan de ondergang bespoedigd heeft. Mogelijk heeft ook de
beginnende rot het graan zwaarder gemaakt en daartoe bijgedragen dat het bleef
liggen. De rivier heeft de boot zeer snel gevuld met klei en dat heeft de lading
geconserveerd. Het valt daarbij op dat de klei nauwelijks vermengd was met resten
puin en de gehele ruimte onder de mastbank heeft gevuld. Het schip is dus niet
door mensen met grond dichtgestort, maar door de rivier dichtgeslibd.

Graanhandel en -transport

Handelaren en schippers
De lading van het Woerdense schip I illustreert de betekenis van de Gallische rivie]. K. HAALEBOS
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ren. Kennelijk is het gevonden graan verbouwd in het rijke villagebied op de lössgrond van Zuid-België en per schip naar de Rijn gebracht over de Schelde en andere binnenwateren, zoals de Striene en de Gracht van Corbulo. Het werd voor het
transport lange tijd in een pakhuis bewaard. De handelsweg wordt aangegeven
door de in het schip aangetroffen potten, die vooral voorkomen in het Belgische
kustgebied. De belangstelling van de Belgische graanhandelaren voor

Neder-

Germanië blijkt ook uit een altaar, dat de uit het gebied van de Nervii bij Bavay
(Noord-Frankrijk) afkomstige graanhandelaar of negotiator frumentarius M. Liberius
Victor in Nijmegen heeft opgericht voor de Matres Mopates24.
In de Gallisch-Germaanse provincies kennen we verder graanhandelaren uit Lyon
en A k e n " . Militaire frumentahi zijn vooral als spionnen en politieagenten bekend 26 ;
sporen van activiteiten op het gebied van hun oorspronkelijk taak, de graanvoorziening van het leger, zijn nauwelijks te vinden. Daarentegen zijn er wel aanwijzingen
voor het bestaan van handelaren, keizerlijke vrijgelatenen en slaven, die verantwoordelijk waren voor de leveranties aan het leger, de negotiatores castrensiarii en
de l/bert/ a copiis militaribus of castrensibusr. De laatstgenoemden zullen zich wel niet
zozeer met de handel hebben bezig gehouden als met de keizerlijke administratie28.
Het Gallische gebied was uitstekend geschikt voor de binnenvaart. Strabo (4, I, 2)
beschrijft dat het land doorsneden wordt door talrijke rivieren. Hij vestigt nadrukkelijk de aandacht op de geschiktheid van deze streken voor de scheepvaart en op
de goede onderlinge verbindingen tussen de verschillende vaarwegen. Het vervoer
over water was in handen van schippers, die zichzelf in inscripties aanduidden als
nautae of minder vaak als ratiarii, lintrarii en utricularii. Deze mensen konden zich
verenigen in collegia en werden vaak naar hun werkgebied of woonplaats genoemd.
Er is zo b.v. sprake van nautae Ligerici, die actief waren op de rivier de Loire (Liger)
of Parisiaä, die uit de omgeving van Parijs kwamen. Sommige inscripties wijzen op
verbindingen tussen de verschillende rivieren, zoals b.v. de ere-inscriptie die in
Lyon is opgericht voor L. Tauricius29. Deze man was patronus nautarum Araricorum
et Ligericorum, beschermheer van de schippers op de Saône en de Loire.
De activiteiten van de Gaihsche schippers blijken niet alleen uit de vele inscripties,
maar ook uit de vondsten van schepen langs de bovenloop van rivieren, zoals de
Schelde en de Allier 30 .
Rijnschippers zijn t o t nu toe niet als een met name genoemde groep bekend 31 . De
schippers op deze rivier noemden zich naar hun civitas of hun verblijfplaats, zoals
b.v. de Tungri, die in Bunnik-Vechten een altaar hebben gewijd aan hun godin 32 .
Aangezien er echter wel groepen schippers bekend zijn van zijrivieren van de Rijn,
van de Moezel en de Aare, mag men vermoeden dat het slechts aan het toeval is te
danken dat ons geen nautae Rhenani bekend zijn geworden.
Graan laat zich het gemakkelijkst over water vervoeren. Dit is zo nu en dan over
zeer grote afstand gebeurd. Graan uit Egypte werd jaar in jaar uit over zee op de
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schepen van de navicularii naar Rome gebracht' 3 en schijnt zelfs Londen te hebben
bereikt 34 .

De annona militons en het territorium legionis
Hoe de graanvoorziening van het Romeinse leger was georganiseerd, is niet geheel
duidelijk en gedeeltelijk zelfs omstreden. In oorlogstijd zullen de soldaten genomen
hebben wat het krijgsgebied te bieden had, zoals dat is afgebeeld op de zuil van Trajanus 3 \ of de bondgenoten zullen meer of minder vrijwillig het benodigde graan
hebben geleverd 36 . Ook handelaren speelden een r o l ' 7 . Sinds Caesar waren Romeinse ridders verantwoordelijk voor de graanvoorziening van het leger3". Uit latere tijd zijn senatoren bekend die door Caracalla tot leveranties aan het leger werden verplicht 39 , en in het jaar 327 werden door de comes per Africam Tiberianus
bepaalde landgoederen verplicht om het grensgebied van bepaalde voedingsmiddelen te voorzien 40 . Stapelplaatsen, zoals Cenabum (Orléans) en Noviodunum (Nevers)
wijzen reeds tijdens de Gallische oorlog van Caesar op het belang van het transport
over water voor de bevoorrading 41 .
Direct na het inrichten van een permanent kamp moet men met landbouwwerkzaamheden zijn begonnen om onafhankelijk te zijn van bevoorrading over grote
afstand. Aanwijzingen hiervoor zijn aan de noordelijke helling van het Kops Plateau
bij Nijmegen gevonden in een pollen-diagram, dat duidelijk maakt dat de Romeinse
troepen hier bij hun komst omstreeks 10 voor Chr. het bos hebben gerooid orn
koren te kunnen zaaien42.
Men neemt vaak aan dat in latere tijd het om de legioensvestingen gelegen gebied, het
z.g. territorium legionis, daartoe heeft gediend om de troepen te voorzien van voedsel
4

'. Daartegen is naar voren gebracht dat dergelijke territoria veeleer gebruikt zijn als

weideland en als leverancier van grondstoffen en bouwmaterialen. Berekeningen zouden bovendien hebben uitgewezen dat de opbrengst van dit bouwland nooit voldoende geweest zou zijn om te voldoen aan de behoefte van het leger aan graan.
Indien men uitgaat van een verpachting van het territorium en van een bewerking
door slaven, zou een legioen - naar men wil - I I 200 ha (= ca. 25 x 45 km) akkerland
nodig hebben om de manschappen van tarwe te voorzien 44 . Het mag echter duidelijk
zijn dat een aanzienlijk kleiner oppervlak voldoende geweest kan zijn, als het leger zelf
de landbouw bedreven zou hebben of daarbij ingezet geweest zou zijn 45 .
Hoe groot het militaire domein precies is geweest, is moeilijk uit te maken. Het valt
echter op dat veel legioensvestingen omgeven worden door uitstekend akkerland
en dat de kwaliteit van de grond kennelijk een rol heeft gespeeld bij de keuze van
de standplaatsen.
In Spanje is - naar wordt aangenomen - een van de zijden van het territorium van de
Legio III Macedonica 55 km lang geweest' 6 . In Germania Inferior wordt rekening
gehouden met een oppervlakte van ca. 3.500 ha. Zelfs in de moderne tijd zou een
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dergelijke kleine oppervlakte niet de 1.500 ton graan kunnen opbrengen die een
legioen jaarlijks als voedsel nodig heeft.
In het westen van Nederland boden smalle oeverwallen langs de rivieren slechts
weinig ruimte om graan te verbouwen. De daar gelegerde troepen moeten zich dus
op een of andere wijze van elders daarmee voorzien hebben. Daartoe stonden
twee wegen open. Men kon het kopen of als belasting innen. Dikwijls wordt aangenomen dat het eerste in de vroege keizertijd meer gebruikelijk was en dat pas vanaf
de Severische tijd de belasting als annona militaris werd geïnd en gereserveerd voor
het leger47. De organisatie van deze belastingheffing en van het transport schijnt
een taak te zijn geweest van de primipili, de hoogste centurionen in de legioenen.
Mogelijk behoorde ook het transport tot de belasting. Wie deze last op zich heeft
genomen, blijft echter de vraag48.

Graantronsporten door het leger
Graantransporten worden in de litteratuur alleen vermeld in verband met oorlogshandelingen. Tacitus schrijft over de moeilijkheden die de korenschepen op de Rijn
ondervonden wegens een aanhoudende droogte tijdens de opstand der Bataven49.
Aan het einde van deze opstand probeerde Civilis de aanvoer van levensmiddelen
door het inzetten van een samenraapsel van schepen te verhinderen 50 ; hoewel het
toen niet tot een echte zeeslag kwam, schijnen de doelstellingen van de opstandelingen toch min of meer bereikt te zijn 51 .
Ammianus deelt mee dat Julianus als Caesar in het jaar 359 de Rijn opnieuw heeft
voorzien van versterkingen en horrea om het uit Britannia geïmporteerde graan te
kunnen opslaan52.
Verscheidene inscripties en het zgn. Pridianum Hunt lichten ons in over graantransporten in het Donaugebied53. Dit militaire 'dagrapport' vermeldt soldaten die wel
tijdens de Dacische oorlogen gedetacheerd waren bij de graanschepen in de haven,
in [n]avario ad naves frumentarias54. Men neemt aan dat het hierbij gaat om van particulieren gevorderde schepen, zoals dat ook gebeurde voor de annona van de stad
Rome 55. Het Donaugebied had ai eerder bijdragen geleverd aan de korenvoorziening van het Romeinse volk 56 . Tijdens de Marcomannenoorlogen zorgden praepositi
voor het transport van graan en de militaire begeleiding van de convooierT . Wie
de eigenaren van de schepen waren, blijft echter onzeker. Militaire bescherming van
de graanvoorziening in het gebied ten noorden van de Donau, trans Danuvium,
wordt ook vermeld in Pridianum Hunt 58 . Voor de vloot op de Rijn, de classis
Germanica, ontbreken dergelijke aanwijzingen voor hulp bij het graantransport. In
plaats daarvan bestaat er een reeks inscripties die aangeven dat gedetacheerde
manschappen van de vloot waren ingezet in de steengroeven bij de Drachenfells en
in het Brohltal ten zuiden van Bonn 59 . Het ligt voor de hand aan te nemen dat deze
mensen vooral bij het transport waren betrokken.
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Het Woerdense graan
Men kan vermoeden dat de lading van het Woerdense schip deel heeft uitgemaakt
van de als belasting geïnde annona mikaris. Wie deze uit Gallia Belgica naar
Woerden heeft gebracht, de classis Germanica of particuliere nautae, is moeilijk te
zeggen. Misschien mag men de graad van romanisering van de bemanning, die tot
uitdrukking komt in de als versiering op de onderzijde van twee sandalen aangebrachte drietanden als argument naar voren brengen om aan te nemen dat het
schip gevaren werd door personeel van de vloot.

Andere schepen uit Woerden

Waarnemingen tijdens een bodemsanering
Ook op andere plaatsen in Woerden zijn schepen gevonden of kan men deze vermoeden op grond van mededelingen uit het verleden. In 1988 is tijdens een bodemsanering op het terrein van de voormalige gasfabriek in het zuidwestelijke gedeelte
van de binnenstad opnieuw een rivierbedding aangesneden (afb. I, f; 2,5). Men mag
aannemen dat het daarbij waarschijnlijk gaat om de voortzetting van de boven reeds
besproken bocht van de Rijn, tenzij men wil geloven dat hier het einde van een zijrivier, de Linschoten, is gevonden. Hoewel hier geen georganiseerde opgraving is
uitgevoerd, konden er geiukkig toch door een amateur-archeoloog, P.C. Beunder
(Bodegraven), enkele vondsten worden geborgen, waaronder het eerder vermelde
altaar voor Sol Elagabalus en Minerva.
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Beunder maakte tevens een situatieschets. Ook hier werden resten vastgesteld van
kadewerken, die min of meer van noord naar zuid liepen of - in het geval van de oudste oeverversterking - van het zuidoosten naar het noordwesten. Op een diepte van
ongeveer 3.50 m - NAP konden delen van twee schepen worden vrijgelegd *.

Schip II
Van het eerste schip (schip II, afb. 19) is volgens mededeling van de vinder een stuk
van 14 m lang door de graafmachine vernield. De beide einden van het schip lagen
buiten de damwanden van de bouwput. Het zuidelijke einde is in de bodem blijven
zitten en zou ooit nog onderzocht kunnen worden.
Het betreft een schuit van dezelfde vorm als het in 1978 in Woerden opgegraven
schip. De bodem was vlak. De breedte moet 3.10 m hebben bedragen. Omdat de
mastspant ontbreekt, kan het blootgegraven fragment maximaal driekwart van het
schip vertegenwoordigen. De lengte kan dus worden geschat op 20 m of meer. De
19-22 cm brede, in paren gelegde spanten lagen ongeveer 30 cm uit elkaar. De kimhouten hadden waarschijnlijk een rechthoekige doorsnede. Daarop was in klinkertechniek een tweede plankengang aangebracht. De algehele hoogte van de boordwand bedroeg 1.20 m. Aan de binnenzijde bevond zich een zware bewegeringsplank. Alle onderdelen waren met zware ijzeren spijkers aan elkaar bevestigd.

Schip III
Naast het zojuist besproken schip lag een boomkano (schip III, afb. 20) met een

M/SSË*

Afb. 20. Woerden-Laur(i)um 1988, Binnengracht Fragment van schip III met opgezette plank en mastbank.
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verhoogd boord. Het middelste deel van deze boot achter de mastbank kon gedurende een uur worden bestudeerd. De afstand tussen het mastgat en de voorkant
bedroeg 3.50 m. De plaats van de voorkant is wel bepaald, maar de punt kon wegens
tijdgebrek niet worden uitgegraven. Gedetailleerde waarnemingen zijn hier dus niet
gedaan. De boeg was aan de binnenzijde versterkt met eikehout en op 20 cm uit de
punt voorzien van een ijzeren ring. Van de kano kan zich nog een 7.55 m lang stuk in
de bouwput hebben bevonden. De achterzijde was vernield door een damwand.
De totale lengte van het schip kan 12 m of meer hebben bedragen. Bij de mastbank
was de boot 1.15 6I -I.25m

61

breed en 45-49 cm hoog. De paarsgewijze gelegde

L-vormige spanten waren met ijzeren spijkers bevestigd; aan de onderkant hiervan
bevond zich in het midden een spoelgat voor het buiswater. Aan de binnenzijde van
de opgezette boordplank bevond zich ter ondersteuning van de uiteinden van de
spanten een verdikking in de vorm van een extra plank. Het scheepje lijkt sterk op
de kano Zwammerdam 363; de bevestiging van de mast kan anders geconstrueerd
zijn geweest, aangezien we de vorm van de mastvoet bij het Woerdense vaartuig
niet kennen en bij Zwammerdam 3 de mastbank ontbreekt. In Woerden maakte
het binnendringende grondwater waarnemingen onmogelijk.

Een oude vondst schip IV?
Van het laatste schip dat hier vermeld moet worden, is bijna niets bekend. Het is
door Reuvens64 in 1823 genoemd naar aanleiding van de opgraving van een 16deeeuws schip in Capelle 6 \ dat door de 'Onder-constructeur der Marine' C.J.
Glavimans op voorbeeldige wijze is beschreven en gedocumenteerd. Volgens mededeling van de dijkgraaf J. Meulman is het Woerdense schip op grote diepte gevonden in het jaar I 576 bij de bouw van een nieuw bolwerk, het Holle Bolwerk. Dit lag
op de plaats van de tegenwoordige Hoge Wal in het noordoostelijke gedeelte van
de binnenstad. Het voorste gedeelte van het schip met de boeg en het vooronder
zijn herkend. Een meer gedetailleerde beschrijving ontbreekt. In het ruim bevond
zich kennelijk nog aardewerk dat 'kenmerken droeg van hooge oudheid' en dat in
combinatie met de elders in Woerden gevonden Romeinse molenstenen de gedachte deed opkomen dat 'de gissing, dat het schip Romeinsch geweest zij, niet geheel onmogelijk' was. Deze conclusie is jammer genoeg niet meer te controleren.
Men kan alleen opmerken dat de vondst van een Romeins schip in het noordoosten
van Woerden belangrijke consequenties zou moeten hebben voor de reconstructie
van de loop van de Rijn in de Iste eeuw na Chr. Op het kaartje van afb. I is met deze vondst rekening gehouden.

Achtergronden van de Woerdense schepen
De in Woerden gevonden Romeinse schepen vertonen grote overeenkomst met
de schepen van Zwammerdam. Over de oorsprong van dit soort schepen wordt
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uitvoerig gediscussieerd, waarbij Gallische en mediterrane scheepvaarttradities met
elkaar worden vergeleken. Hierbij moet men echter niet vergeten hoe zwak onze
uitgangspositie is. W e proberen steeds de rivierschepen uit het Rijngebied te vergelijken met zeeschepen uit de Grieks-Romeinse wereld. Over de Italische binnenvaart zijn we slecht geïnformeerd. Dichters, zoals Horatius en Propertius 66 , vertellen ons over trekvaart op het kanaal door de Pontijnse moerassen en op de Tiber.
De scheepvaart op de laatstgenoemde rivier wordt geïllustreerd door verscheidene
beeldhouwwerken, die vele uit het Rijngebied bekende elementen tonen: roeien,
bomen en trekken, en mogelijk ook de opvallende bevestiging van de stuurriem
tegen het midden van de achterzijde van het schip' r . De op de Tiber voor het vervoer van graan tussen Ostia en Rome gebruikte vrachtboten stonden bekend als
naves caudicariae of 'boomstamschepen' 68 . Deze werden door de rechtsgeleerde
Paulus omschreven als ex tabulis grossiohbus factae: uit grove planken samengestelde
schepen6'. Men mag dus een zekere overeenkomst in vorm verwachten met de op
de Rijn gebruikte praamachtige schepen, maar deze kan voorlopig niet worden aangetoond aan de hand van archeologische vondsten 70 .

Tot besluit
Ondanks het ontbreken van concrete gegevens die de basis zouden kunnen leveren
voor de reconstructie van het Romeinse fort Laur(i)um, moet Woerden als een van
de belangrijke vindplaatsen uit de Romeinse tijd in ons land worden beschouwd.
Niet alleen kon tijdens de tot nu toe slechts in beperkte omvang uitgevoerde
opgravingen een rijk vondstenmateriaal worden verzameld, maar vooral de gedeeltelijk reeds in de Romeinse tijd dichtgeslibde Rijnbedding moet als een kostbaar
archief worden beschouwd dat nog tal van ongekende verrassingen bewaart. Het in
1979 opgegraven schip vormt een welkome aanvulling op onze kennis van de
Romeinse scheepsbouw in het Rijngebied en biedt een unieke gelegenheid om
inzicht te verwerven in de wijze van bevoorrading van de langs de limes gestationpprrjp p.cmeinsc troepen. De achtersteven van dit schip ligt hopelijk nog altijd
goed bewaard onder het plein bij Het Arsenaal. De jammerlijk vernielde schepen
op het terrein van de voormalige gasfabriek mogen een aanwijzing vormen voor
wat er in Woerden en speciaal in de Rijnbedding nog te verwachten is, en een aansporing om bij komende bouwprojecten in het hart van de stad het 'bodemarchief
de aandacht te geven die het verdient.
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De kennis van het Romeinse verleden
van Utrecht door de eeuwen heen

C.J. C. Broer &M.W.J. de Bruijn
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Oud-Utrecht

Utrecht heeft niet alleen een boeiende geschiedenis van bijna tweeduizend jaar, maar er is o o k vele eeuwen lang over dat verleden geschreven.
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de ideeën die er over
de

Lotty Broer is médiéviste en werkt onder meer aan
een proefschrift over de oudste geschiedenis van de
6

Romeinse o o r s p r o n g v a n de stad
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I hebben bestaan totdat in 1929 het

Utrechtse Sint-Paulusabdij. Martin de Bruijn is in
1994 gepromoveerd op de jurisdictie over onroe-

archeologisch o n d e r z o e k is b e g o n -

rend goed in het middeleeuwse Utrecht en werkt
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I nen. Die opvattingen blijken te
als free-lance historisch onderzoeker. Samen houva

den de auteurs zich bezig met de problematiek van
de eerste Utrechtse kerken, waarover zij inmiddels

.

« ë r e n v a n het e e n v o u d i g w e g o n t n
•
i j

|; kennen van een Romeins verleden
nonografie en een aantal artikelen hebben

seoubliceerd

!

tot net

buitenproportioneel opblazen

daarvan. H e t artikel wil een stimulans vormen voor een nader onderzoek naar de geschiedschrijving over Utrecht, die al even interessant
blijkt te zijn als dat verleden zelf.

C. /. C. BROER f/V«. W. ]. DE BRUIJN

ANTONINA, WILTENBURG, TRAIECTUM

De discussie over de vraag of de Romeinen werkelijk hun kampementen hebben opgeslagen aan de benedenloop van de Rijn, ten noorden van Trier, [zal] niet snel [...] verstommen. We kunnen slechts aannemen dat Voorburg, Alphen aan den Rijn, Nijmegen en
andere plaatsen Romeinse nederzettingen zijn geweest. Bewijzen vinden we nu en dan
door middel van munten, kleine gebruiksvoorwerpen en omwallingen van een vesting die
in de bodem worden aangetroffen. Maar of het werkelijk en onomstootbaar vaststaat?

Aldus de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, dr. ir. J.M.M. Ritzen,
op 12 september 1996'. Alle resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ten
spijt, blijken er nog steeds twijfels te bestaan over het Romeinse verleden van
Nederland, of althans van het Middennederlandse rivierengebied : . In dit artikel willen we iets vertellen over de wijze waarop er door de eeuwen heen over het
Romeinse verleden van Utrecht is gedacht en geschreven.
Onder Utrecht verstaan we in dit geval niet de provincie maar, althans hoofdzakelijk, de stad. Dat komt omdat er nu eenmaal over de geschiedenis van het castellum
op en rond het tegenwoordige Domplein verreweg het meest bekend en geschreven is. En dat is dan weer zo veel, dat het onmogelijk is om binnen de ons toegemeten ruimte alles te behandelen. Om te voorkomen dat ons verhaal al te opsommerig wordt, hebben we ons beperkt tot een aantal hoofdlijnen, die daarom wat
verder konden worden uitgediept. Dat geldt met name voor de Middeleeuwen,
waarin zich het beeld over het Romeinse verleden van Utrecht gevormd heeft.
Kennis daarvan is onmisbaar voor het begrip van de latere kijk op dat verleden,
omdat er ofwel bij die middeleeuwse visie werd aangeknoopt, ofwel dat zij aan een
kritische beschouwing werd onderworpen. Naar het heden toe gaan wij niet verder
dan het jaar 1929, toen het systematisch archeologisch onderzoek in Utrecht is
begonnen.
Tijdens ons onderzoek bleek al snel dat de geschiedenis van de Utrechtse geschiedschrijving nog nagenoeg geheel geschreven moet worden. Toch konden we juist
voor ons beperkte onderwerp steunen op verdienstelijk voorwerk. In de in 1989
verschenen uitgave Het Romeinse castellum te Utrecht, waarin de resultaten van het
archeologisch onderzoek zijn gepubliceerd, heeft de archeoloog L.R.P. Ozinga namelijk enkele kolommen aan de historiografie over de Romeinen in Utrecht gewijd \
Wellicht kan ons onderzoek een nieuwe aanzet zijn om naast het boeiende verleden van Utrecht de minstens even interessante geschiedenis van de kennis van dat
verleden aan nader onderzoek te onderwerpen. We zijn ervan overtuigd dat dit op
zijn beurt weer tot een vergroting van de historische kennis over Utrecht zelf zal
leiden.

C. / . C. BROER

EN M. W. J. DE BRUIJN

ANTONINA, WILTENBURG, TRAIECTÜM
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De vroege Middeleeuwen
Het is moeilijk vast te stellen waar het besef van de Romeinse herkomst van
Utrecht werkelijk begint. Utrecht komt onder de Latijnse benaming Traiectum voor
in het van omstreeks 300 daterende Itinerarium Antonini, een reisboek waarvan vele
middeleeuwse kopieën vanaf de zevende eeuw bewaard zijn gebleven4. De naam
Traiectum, die 'overgang' betekent, is in de Latijnstalige bronnen door de eeuwen
heen bewaard gebleven. We komen daar straks op terug. Traiectum komt niet voor
op de bekende kaart van Peutinger, een dertiende-eeuwse kopie van een kaart die
vermoedelijk van omstreeks 365 dateerde. Wél figureert op deze kaart een
Fktio(ne) \ dat zowel met Vechten als met Vleuten geïdentificeerd is.
Het is de vraag of de inheemse bevolking, die na het vertrek van de Romeinen de
burcht in bezit genomen zal hebben, zich gedurende de daarop volgende eeuwen
steeds van de Romeinse oorsprong van Utrecht bewust is geweest. Maar dat was
zeker wél het geval met de Merovingische koning Dagobert I (623-639), die in het
kader van de Frankische expansie omstreeks 630 de burcht in bezit heeft genomen
en er een kerkje gebouwd heeft dat waarschijnlijk aan de apostel Thomas gewijd
werd''. De Merovingers beschouwden zich immers als de directe opvolgers van de
Romeinen en daarmee als de rechtmatige eigenaren van de door hen verlaten
burchten. Met de Romeinen hadden zij de veroveringszucht gemeen. In de zevende
en achtste eeuw wisten zij het Nederlandse kustgebied aan hun gezag te onderwerpen ten koste van een of meer Friese vorstendommetjes.

Een civitas?
Met de komst van Willibrord aan het eind van de zevende eeuw werd Utrecht de
zetel van een bisschop. Deze Angelsaksische missionaris was door de paus t o t
aartsbisschop van de Friezen gewijd, met als opdracht om dit nog heidense volk te
bekeren. De Frankische hofmeier Pippijn had hem de burcht Traiectum als uitgangspunt voor zijn missionering toegewezen. Hiermee werd de basis gelegd voor
Utrecht als bisschopsstad, al zou het nog tot het vierde kwart van de achtste eeuw
duren voor Utrecht een regulier bisdom werd.
In beginsel mochten bisschopszetels alleen gevestigd worden binnen de vroegere
Romeinse civitates of hoofdsteden. Ofschoon Utrecht die status nooit gehad had,
werd het toch al zeer vroeg als zodanig aangeduid. In de waarschijnlijk nog uit de
achtste eeuw daterende levensbeschrijving van de abt van de Utrechtse kloostergemeenschap Gregorius, geschreven door de in Zwesen onder Zuilen geboren
Liudger - de latere eerste bisschop van Munster - werd Traiectum een antiquam civitotem, een 'oude stad', genoemd 7. Het is denkbaar dat ook hiermee impliciet de
Romeinse herkomst erkend werd, al bestond in deze streken geen echte civitas,
zodat vestiging van een bisschopszetel daar ook niet mogelijk was.
fijg

C. / . C. BROER EN M. W. j. DE BRUljN

ANTONINA. W1LTENBÜRG, TRAIECTUM

Zeker is evenwel dat Willibrord zich behalve door het christendom van Ierland,
waar hij kloosterling was geweest, ook door het Romeinse heeft laten inspireren.
Dit blijkt uit het simpele feit dat hij zich tijdens zijn tweede reis naar Rome in 69S
door de paus tot aartsbisschop van de Friezen heeft laten wijden en daarmee een
bisschopszetel heeft aanvaard die volgens zijn leerling en jongere collega Bonifatius
direct aan Rome ondergeschikt was 8. Bonifatius op zijn beurt, die zich na
Willibrords dood in 739 intensief met de Utrechtse kerk heeft beziggehouden9,
was zeer Romeins-, dit wil hier zeggen: pausgezind, en heeft zich in een brief uit 752
of 753 heftig verzet tegen de pogingen van de bisschop van Keulen om Utrecht te
onttrekken aan directe ondergeschiktheid aan Rome '".

Tweeslachtige houding
De houding van de Kerk tegenover het Romeinse verleden in het algemeen was
tweeslachtig. Enerzijds was men op het vasteland en in Engeland geworteld in de

Plattegrond van het derde-eeuwse, uit steen opgetrokken Romeinse castellum. Tegenover het hoofdgebouw, de
principia (A), stond op de kruising van de via principalis (I) en de via praetoria (2) een rechthoekig gebouwtje, vermoedelijk een tempeltje (B). Volgens de domtafelen bouwde de Frankische koning Dagobert I (623-639) 'in isto
praesenti fundo', op deze grond hier, de eerste, aan Sint-Thomas gewijde kerk. Aan de andere kant van de via principalis bouwde Willibrord omstreeks 695 zijn eerste Sint-Salvatorkerk met de oostelijke helft over de restanten van
de principia heen. In een put in het koor van deze kerk, de latere Heilig-Kruiskapel, werden boogdelen aangetroffen die tot de poort van dit hoofdgebouw zullen hebben behoord. De door de Friezen verwoeste Sint-Thomaskerk
aan de andere kant van de via principalis werd waarschijnlijk rond 720 door Willibrord herbouwd en aan SintMaarten gewijd.
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Romeinse traditie, anderzijds werd het oorspronkelijk heidense karakter daarvan
afgewezen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop er met de Romeinse
gebouwen werd omgegaan, en dan met name met die gebouwen die een heidense
religieuze functie hadden gehad. Soms werden die gebouwen geschikt gemaakt voor
de christelijke eredienst, maar in de meeste gevallen werden ze resoluut neergehaald. Zo hoeft het niet te verbazen dat Bonifatius in zijn zojuist genoemde brief uit
752 of 753 over zijn leermeester Willibrord schreef dat deze 'heiligdommen en
tempels vernietigd en kerken gebouwd' had.
Dat lijkt ook voor Utrecht, zelfs vóór de tijd van Willibrord, op te gaan. Waarschijnlijk was hier de eerste kerk, die zoals gezegd rond 630 gebouwd was door de
Frankische koning Dagobert en gewijd aan de apostel Thomas, al geplaatst bovenop
de resten van een Romeins tempeltje, dat mogelijk toentertijd in gebruik is geweest
bij de inheemse bevolking". En binnen de fundamenten van het koor van de HeiligKruiskapel, die mogelijk toebehoord hebben aan de omstreeks 695 door Willibrord gebouwde eerste Sint-Salvatorkerk l2, lag een put die ten dele gedempt was
met boogdelen van een poort, waarschijnlijk die van het hoofdgebouw van het
Utrechtse castellum '3. Ook hierin zal men de vernietiging van Romeins heidendom
mogen zien '4.

Traiectum
In hoeverre in de Karolingische tijd (751 -ca. 900) in Utrecht nog het besef van het
Romeinse verleden aanwezig was, is bij gebrek aan gegevens niet vast te stellen. W e
hebben al geconstateerd dat de benaming Traiectum, voorkomend in een derdeeeuws reisboek, naar dit Romeinse verleden verwees. Reeds vanaf de negende
eeuw treffen we haar als Trecht in de volkstaal aan. Mogelijk komt ook de naam
Utrecht al in deze eeuw voor. Aangezien ut 'uit, uiter, stroomafwaarts gelegen' betekent, lijkt de aanduiding Utrecht op haar beurt weer gelatiniseerd te zijn in Uttraiectum, Ulterius Traiectum en Inferius Traiectum. De notie dat het hierbij om een oude
nederzetting ging, werd al in de achtste eeuw tot uitdrukking gebracht in de benaming Vetus Traiectum, het 'Oude Trecht' 15 . Ofschoon dit niet met zekerheid is vast
te stellen, is wellicht ook hierin het besef van de Romeinse oorsprong t o t uitdrukking gebracht. We hebben al gezien dat Utrecht in deze tijd een antiquam civitatem
werd genoemd.
De waarde die aan het Romeinse Traiectum als bisschopszetel gehecht werd, bleek
nadat de Utrechtse geestelijkheid in 857 op de vlucht was geslagen voor de
Noormannen. Meer dan een halve eeuw later, toen het gevaar geweken was, keerde men toch weer naar de oude plek terug en werden de muren van de burcht hersteld en met bolwerken uitgerust"'. Tot 1559 zou Utrecht de enige bisschopsstad
in de Noordelijke Nederlanden blijven.
C. j.
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Eerste geschiedschrijving
Het eerste middeleeuwse bericht dat expliciet van Utrecht als Romeinse versterking melding maakt, dateert, voor zover wij hebben kunnen nagaan, pas van omstreeks I 186. Utrecht maakte toen deel uit van het Heilige Roomse Rijk onder keizer Frederik Barbarossa. De koningen en keizers van dit imperium, dat grote delen
van Europa omvatte, beschouwden zich, net als de Merovingen en de Karolingen,
nog steeds als de opvolgers van de Romeinse keizers. Rond I 186 nu gaf een hofkapelaan van de keizer, Godfried van Viterbo, een zeer lovende beschrijving van
Utrecht, waarbij hij ook melding maakte van een Romeinse oorsprong van deze
stad ' . Volgens hem was Utrecht gesticht als een oorlogsbasis tegen de Friezen, van
wie de Romeinen belasting wilden heffen. Uit Godfried van Viterbo's beschrijving
valt op te maken dat hij ook daadwerkelijk in Utrecht geweest is, zodat het voor de
hand ligt dat hij deze informatie ook daar gekregen heeft.
Pas van een eeuw later dateren de eerste tekens van een eigen Utrechtse geschiedschrijving. W e beginnen met een geschrift dat niet alleen om zijn inhoud maar ook
om zijn overlevering uiterst merkwaardig genoemd mag worden. Die inhoud blijkt
namelijk sterk af te wijken van wat in dezelfde tijd en kort daarna in andere bronnen over de oorsprong en eerste geschiedenis van Utrecht gezegd wordt. Het gaat
hierbij om een handschrift dat in het begin van de achttiende eeuw in handen zou
zijn geweest van de oud-katholieke kerkelijke geschiedschrijver Hugo van Heussen.
Dat zegt ten minste Valentijn Blondeel, die een boekje schreef over de oorsprong
van Utrecht, dat in 1757 is uitgegeven l8. W e komen daar straks nog nader over te
spreken.
Volgens Blondeel was dat oude manuscript geschreven door de domkanunnik
Rudolf van Stoutenburg, die leefde aan het eind van de dertiende eeuw 19. Van
Stoutenburg zou zich op zijn beurt hebben gebaseerd op een verloren gegaan liber
memorialis, een memorieboek, van het Utrechts domkapittel. Blondeel had het
geschrift van Van Stoutenburg bij Van Heussen mogen inzien en er een uittreksel,
geen volledige transcriptie, uit mogen maken. Dat uittreksel staat in Blondeels
boekje afgedrukt 2n .

Oude gedenkstukken
Volgens Van Stoutenburg zou uit de oude gedenkstukken van de dom blijken dat de
oorsprong van Utrecht heeft gelegen in vyf huizen of hutten op den boord van den
Rhyn, welke door eenige landbouwers, jagers, en een Veerman bewoond wierden. Want
voor de geboorte van Christus zou er al een veer of overtocht zijn geweest. Rond het
jaar 200 zou een Vorst der Vriezen er een stenen kasteel hebben gebouwd. Om het
groeiend aantal inwoners te huisvesten en te beschermen, werden daaromheen
wallen gegraven, die rond 400 door stenen muren vervangen waren. Het kasteel
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Gouden solidus van keizer Valentinianus (364-375). Deze keizer
heeft de Rijn tijdelijk als Rijksgrens weten te herstellen. Ook in de
middeleeuwse geschiedschrijving over het Romeinse Utrecht treedt
hij op. Collectie PUG.

heette Wiltenburg om dat het de bürgt der wildvangers was, en het is zeker, dat de familie der
opperjagtmeesters de naam van Wiltenburg aangenomen hebben. Aangezien de Friezen en de Saksen die hier woonden zich zeer roofzuchtig gedroegen, trok Keizer Valentiniaan rond het jaar
368 hen met een leger tegemoet, veroverde de
stad en het kasteel Wiltenburg en onderwierp hen.
Maar de Friezen en Saksen sloegen terug, waarna er een verdrag gesloten werd en
de Vriezen de stad en het kasteel herstelden, en versterkten. Wat hierna in het geschrift
van Rudolf van Stoutenburg volgde, had betrekking op de vroege Middeleeuwen.
Een deel van Van Stoutenburgs bevindingen treffen we aan in de Rijmkroniek van
Melis Stoke, die waarschijnlijk leefde van omstreeks 1235 tot in of kort na I305 21 .
Zijn werk gaat over het graafschap Holland en bevat maar weinig gegevens over
Utrecht. Stoke zegt dat tlant beneden Nimaghen wilen Nederzassen hiel Er woonde
een wreet voie ende sterc, waarvan de hoofdstad Wiltenborch heette. Deze
Nederzassen kwamen in opstand tegen keyser Valentiniaen, die in 366 keizer was
geworden, maar ze werden door hem verslagen. D/e Nederzassen heten nu Vriesen,
voegt Stoke er ter verduidelijking aan toe 22. Dat hij met Wiltenborch Utrecht
bedoelde blijkt even verderop, waar verteld wordt dat Willibrord quam tiltrecht dat
Wiltenborch hiet te voren a.

Overoude domtafelen
Zowel volgens Melis Stoke als volgens de via-via overgeleverde oude gedenkstukken
van de dom zou de oorsprong van Utrecht dus in een inheemse nederzetting hebben gelegen. De eerste burcht zou er niet door de Romeinen maar door de
Nederzassen, later Friezen geheten, of althans door een vorst der Vriezen gebouwd
zijn. Dat bij het domkapittel echter ook het idee van een Romeinse oorsprong in de
dertiende of het begin van de veertiende eeuw nog leefde, blijkt uit twee helaas
verloren gegane tekstborden in de domkerk, die in verzen de geschiedenis van de
stad en van de burcht beschreven. We kennen de tekst ervan evenwel uit enkele
laatmiddeleeuwse handschriften. Het jongste gegeven dat op deze 'overoude domtafelen' voorkomt, gaat over bisschop Hendrik (1250-1267), die ten tijde van koning Willem (1247-1256) aan de bouw van een nieuwe domkerk begon 24 . De tafelen dateren dus in elk geval van na het midden van de dertiende e e u w 2 \ Het
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De tekst van de domtafelen, zoals die in vijftlende-eeuws handschrift is weergegeven op
het voorblad van een uitgave van de kroniek
van ßeke. De eerste tafel, over de geschiedenis van de stad, is volledig afgeschreven; van
de tweede, over de geschiedenis von de domkerk, alleen het eerste deel. UBU, Hs. 785.
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de stad weergeeft, zegt dat 'in de
tijd van Nero de Antonijnse stad
- of burcht - met nieuwe muren'
werd gebouwd 2('. Het ontstaan
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van Utrecht wordt dus op deze
tafel gedateerd op de tijd van de
Romeinse keizer Nero (54-68 na
Chr.). De burcht zou echter verwoest zijn 'en op dezelfde plaats
werd daarna de nieuwe burcht
van de Wilten gesticht met hoge
torens, welke burcht nog in die
tijd door het volk van de Abroditen geheel en al geslecht werd en

tot de grond toe neergehaald. Hierop werd de burcht Traiectum met hoge muren
gesticht door de christelijke Franken'. Met deze laatste mededeling zijn we echter
het tijdvak van de Romeinen gepasseerd.

Chronographia
De betekenis van de nogal cryptische mededeling over de 'Antonijnse stad' op de
domtafel wordt duidelijk wanneer we ons gaan bezighouden met de belangrijkste
middeleeuws? geschiedschrijver van Holland en Utrecht, Jan Beke. Deze geestelijke
kon in de abdij van Egmond2" beschikken over een welgevulde bibliotheek, die ook
Utrechtse bronnen omvatte :s . Zijn werk, Chronographia, voltooide hij kort na I346 29 .
Het bijzondere ervan is dat het de geschiedenis van zowel Utrecht als Holland
beschrijft, waarbij Beke zowel aan de bisschoppen als de graven, die gedurende eeuwen vaak tegenover elkaar hebben gestaan, recht probeert te doen. Aan het eind van
de veertiende eeuw verscheen er een Nederlandse vertaling van dit werk, die enige
zelfstandige waarde heeft, omdat ze soms van het origineel afwijkt of er gegevens aan
toevoegt. Voor ons doel is deze vertaling, verschenen onder de titel Croniken van den
Stichte van Utrecht ende van Hollant, extra interessant omdat de vertaler een Utrechter
was of in ieder geval zeer goed in Utrecht bekend '".
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Titelpagina van een ran de oudste handschriften van ßekes 'Cronike vanden Stichte van
Utrecht ende van Hollant'. Rechtsonder begint
het hoofdstuk over de Romeinse geschiedenis
van de stad: 'Van Anthonius die deerste borch
maecte tUtrecht'. U&U, Hs. 1183, foi I.
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Beke heeft de trend gezet voor
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gedurende zes eeuwen. Het is
zelfs waarschijnlijk dat door het
werk van Beke oudere bronnen
over de Utrechtse geschiedenis
verloren zijn gegaan, omdat zijn
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werk als min of meer het laatste
woord werd beschouwd 31 . Maar
het spreekt vanzelf dat hij op den
duur kritiek heeft ondervonden.
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De tribuun Antonius
W e geven hier Bekes opvattingen weer aan de hand van de Nederlandstalige versie.
Na een inleiding, die in de Croniken hoofdstuk I wordt genoemd, volgt een tweede
hoofdstuk onder de kop: Van Antonius, d/e dat ierste casteel timmerde, daer nu Utrecht
staet, ende noemdet Antonina. Hierin wordt verhaald hoe keizer Nero de christenen
vervolgde en hoe twee Romeinse edelen, de senator Granus en de tribuun
Antonius, uit Rome verdreven werden en naar het noorden trokken. Granus werd
de stichter van de stad Aquis Grani (Aken). Antonius die toech doer Germanien, dat is
doer Duutsche lant, ende quam in Hollant, daer hi bi den stroem des Rijns makede ene
veste, in den jaer ons Heren lxvi2, die om die ghedenckenisse sijns namen lange tijt
Antonina hiet. Ende datselve lant besät Antonius voerscreven ende sine nacomelinge mit
erachten lange tijt, ja so lange dattie Slaven ende die Witten die stat die Antonina hiet,
wonnen ende vernielden. Utrecht zou dus lange tijd Antonina geheten hebben, totdat
het door de Slaven en de Wilten werd verwoest.
Hoofdstuk III van de Croniken heeft als kop: Hoe die Slaven, die men Wilten hiet, dit
lant wonnen. De Slaven worden hier dus aan de Wilten gelijkgesteld. In dit hoofdstuk behandelt Beke in kort bestek de periode die vroeger in de schoolboekjes
bekend stond als het Tijdperk van de Volksverhuizing. Ook de Wilten deden daar
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volop aan mee: zij wonnen alle Hollant Nadat ze die stat die Antonina hiet, ghedestruiert hadden, doe tymmerden si een sunderlinge vast casteel, dat van dien v/reden volke
sinen name ontfinc ende hiet Wiltenborch. Ze sloten vervolgens een verdrag met de
Friezen om via de Rijn Gallië te gaan veroveren. Maar de Romeinse keizer
Valentinianus verzamelde daartegen een leger, vernielde dat casteel te Wiltenborch
ende bedwanc aire ierst die Vriesen, in ons Heren jaer cccc ix " .
In het daaropvolgende hoofdstuk IV van Beke - Van Dagobertus die coninc in
Oostfrancken was, die Utrecht timmerde ende die ierste kerke - laat de schrijver pas
door de Frankische koning Dagobert I (623-639) een burcht bouwen die Trajectum,
dat is te Duutsce een overveer, genoemd werd. De naam Traiectum zou dus, zowel
volgens Beke als volgens de domtafelen, pas na de Romeinse tijd ontstaan zijn.
Hieruit blijkt dat zij het derde-eeuwse reisboek van Antoninus niet gekend of althans
niet op Utrecht toegepast hebben. Opmerkelijk in Bekes betoog is dat daar de tradities van een Romeinse en een inheemse burcht als oorsprong van Utrecht door
een opeenvolging van gebeurtenissen min of meer samenkomen.

Wiltenburg
Opmerkelijk in Bekes verhaal is verder dat, anders dan in de domtafelen, er niet
per se uit blijkt dat de door de Wilten gebouwde burcht de Wiltenborch op dezelfde
plek heeft gestaan als Antonina en Traiectum, Utrecht dus. Maar daarmee is ook nog
niet gezegd dat het om verschillende vestingen is gegaan. Hiermee is een interessant probleem aan de orde gesteld. In gegevens vanaf de twaalfde eeuw is sprake
van een Wiltenburg gelegen ten zuidoosten van Utrecht onder Vechten, op de
plaats waar eveneens een Romeins fort heeft gelegen3*. Utrecht-Anton/na-Traiectum
aan de ene kant en Vechten-Wiltenburg aan de andere kant dienen dus duidelijk van
elkaar onderscheiden te worden. Maar zeer vroege bronnen wijzen al op een
samenvallen van Traiectum en Wiltenburg. Niemand minder dan de befaamde achtste-eeuwse Engelse geschiedschrijver Beda Venerabilis spreekt van een beroemde
burcht 'die in het oude spraakgebruik van die volkeren Uiltaburg, dat is burcht van
de Wilten, maar in de Gallische taal Traiectum genoemd wordt' " . Nu zou men nog
kunnen zeggen dat de in 735 overleden Beda niet in Utrecht thuis was en zich daarom vergist kan hebben. Maar wél in Utrecht thuis was de hiervóór al genoemde
Liudger, die in zijn waarschijnlijk nog uit de achtste eeuw daterende levensbeschrijving van abt Gregorius spreekt van 'de plaats die Traiectum wordt genoemd en met
een andere naam Wiltaburg' "'. W e zullen zien dat de lokatie en de eventuele gelijkstelling van Wiltenburg en Traiectum vele pennen in beweging gebracht heeft.
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Tussenbalans
W e hebben wat uitvoeriger aandacht besteed aan Beke omdat hij enerzijds een
chronologisch en samenhangend verhaal over de Romeinse oorsprong van Utrecht
gegeven heeft en anderzijds zijn relaas door latere geschiedschrijvers ofwel gevolgd
is ofwel op zijn minst als basis gediend heeft
voor andere opvattingen. Beke zelf heeft zijn
specifieke gegevens over het Romeinse Utrecht
waarschijnlijk geput uit vroege bronnen als Beda
Venerabilis en Liudgers levensbeschrijving van de
abt Gregorius en wellicht ook uit de Utrechtse
domtafelen. Aannemelijk is dat hij ook gebruik
gemaakt heeft van het werk van Melis Stoke 37,
maar duidelijk is dat hij de Nedersaksische of
Friese oorsprong van Utrecht zoals die bij Stoke
voorkomt niet overgenomen heeft. Opmerkelijk
is niet zozeer dat Beke Utrecht een Romeinse
oorsprong gegeven heeft, maar dat hij die met
de voor keizer Nero gevluchte tribuun Antonius
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van een christelijk karakter heeft voorzien.
Het voorgaande overziende zijn er dus in de
vroege bronnen nogal wat verschillen op te mer-

Laatmiddeleeuwse voorstelling van de herbouw van de stad
Utrecht. Houtsnede uit de 'Fasciculus temporum', in 1480 in
Utrecht gedrukt Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht,
ABMi 19.

ken. Was de oorsprong van Utrecht Romeins of
inheems? Wat was de oorspronkelijke naam van
de burcht of stad? Waar kwamen de genoemde
namen vandaan? Met dit soort vragen hebben de

latere geschiedschrijvers over Utrecht zich uitvoerig beziggehouden. W e laten de
belangrijkste onder hen de revue passeren.

Humanistische geschiedschrijving
De eerste die we hier willen noemen is Willem Heda (ca. 1460-1525), een belangrijke geestelijke, die als domkanunnik een deel van zijn leven in Utrecht heeft gewoond. Verder was hij proost van Arnhem en daarmee tevens aartsdiaken. Zijn
Historia episcoporum Ultraiectensium, 'Geschiedenis van de Utrechtse bisschoppen',
schreef hij in opdracht van het Utrechts domkapittel 38 .
Een groot verschil met de middeleeuwse kroniekschrijvers was dat humanisten als
Heda zich niet beperkten tot een geschiedverhaal op zich, maar verschillende
mogelijkheden tegenover elkaar afwogen en ook met collega's in discussie gingen.
Hun betoog veronderstelt bij de lezers vaak niet alleen kennis van het oorspronkelijke verhaal maar ook van de klassieke schrijvers. Daar waren zij als producten van
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Het zegel van Willem Heda, zoals afgebeeld In de uitgave von Van èuchel en
Lap van Waveren uit 1643. Het randschrift luidt S(IGILLUM) WILHELMI
HEDAE POETAE LAUREATI ET COMITflS) PALATINI, 'zegel van Willem
Heda, gelauwerd dichter en paltsgraaf. Tot deze laatste waardigheid was hij
door de keizer benoemd.

de Renaissance vanzelfsprekend goed in thuis en dat wilden ze laten weten ook! Deze werkwijze leidde soms
tot merkwaardige vingeroefeningen. Zo wilde Heda niet
betwijfelen dat Utrecht in oorsprong Antonina heette,
maar hij bestreed uitvoerig dat de naam afkomstig was
van een onder keizer Nero gevluchte Antonius. In plaats
daarvan noemde hij verschillende Antoni(n)ussen en
Antoni(n)a's die eerder voor die eer in aanmerking zouden zijn gekomen. Verder
plaatste hij het ontstaan van Utrecht niet in de tijd van keizer Nero, maar onder
Julius Caesar, dus meer dan een eeuw vroeger 39 .
Heda besteedde, zoals bij de humanisten gebruikelijk was, ook nogal wat aandacht
aan de ligging van Utrecht. Deze belangstelling was voortgekomen uit de behoefte
om de bij de klassieke schrijvers genoemde plaatsen, volksstammen en dergelijke te
situeren. Volgens Heda lag Utrecht niet in Hollandia, en ook niet in Frisia, maar
moest het worden toegeschreven aan de Batavi, die volgens hem ook Marsi werden
genoemd. Deze volksstam der Bataven komt voor in het werk van de Romeinse
geschiedschrijver Tacitus, dat juist in de tijd van Heda, het eind van de vijftiende
eeuw, herontdekt is. De Bataven, die door de humanistische geschiedschrijvers in
het Middennederlands rivierengebied gesitueerd werden, waren volgens Tacitus
vrije bondgenoten van de Romeinen, tegen wie zij niettemin verschillende keren in
opstand zijn gekomen. Zoals bekend hebben de Hollanders hun vrijheidsmythologie
op deze sterk geromaniseerde Germaanse volksstam gebaseerd '". Voor zover valt
na te gaan, heeft deze ideologie in de geschiedschrijving over Utrecht geen rol gespeeld. Het lijkt erop dat de identiteit van Utrecht in het verleden vooral gezocht
en gevonden is in het kerkelijke karakter van de stad.
Bij de behandeling van de ligging van Utrecht maakte Heda ook - en daarmee was
hij de eerste - melding van Romeinse vondsten, overigens alleen rondom en niet in
de stad 41 . Een andere geliefde bezigheid bij de humanisten vormde de etymologie of
naamsafleiding. Zonder zich af te vragen wanneer voor Utrecht de naam Ultrajectum
ontstaan was, ontleende Heda hem aan Ulpius Trajanus Augustus, keizer van 98 tot
I 17. Eigenlijk zou de naam Ulptrajectum geluid hebben. Hierbij wees hij afleiding van
de Wilten, dus van Wiltrajectum, af. De benaming Ul(p)trajectum zou op de naam
Antonina gevolgd zijn 4: .
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Romenburg
Een wat latere schrijver die ook aandacht aan het Romeinse verleden van Utrecht
besteedde, was Lambertus Hortensius (1500/01-1574). Hij studeerde in Leuven en
doceerde vanaf 1527 geschiedenis aan de Hiëronymusschool in Utrecht. In 1544
werd hij rector van de Latijnse school in Naarden, waar hij zijn werken schreef en
is overleden. Aan zijn verhandeling over de lotgevallen van Utrecht tussen 1524 en
1528, voor het eerst gedrukt in Bazel in I546 43 , liet hij een inleiding over de oorsprong van de stad voorafgaan ". Volgens Hortensius, die expliciet zei zich te baseren op de domtafelen 45, was de naam Antonina afkomstig van een triumvir onder
Julius Caesar. De Wilten zouden in een oorlog met de Romeinen een burcht bedoeld is Vechten - aan de oever van de Rijn hebben gesticht. Als reactie daarop
bouwden de Romeinen een sterke burcht op de plaats van... de Sint-Paulusabdij van
Utrecht. Zonder dat expliciet te vermelden, doelde Hortensius hier op het huis
Rodenburg - thans Oudegracht 218 -, waarvan de naam is verbasterd tot Romenburg of Roomburg; de tegenwoordige Hamburgerstraat, waar aan de kruising met
de Lange Nieuwstraat de ingang van de abdij lag, heette naar dit huis de Romenburger- of Roomburgerstraat "'. Ook zou de naam Utrecht ontleend kunnen zijn aan
een vermelding van een plaats Utricesium bij de laatklassieke schrijver Ammianus
Marcellinus l7 . Dergelijke kritiekloze woordafleidingen geven het gehalte aan van de
etymologische kennis van humanistische schrijvers als Heda en Hortensius.

Oudheidmirtnaars
Uit ander hout gesneden was Arnoud van Buchel (1565-1641). Zijn biografe in de
Utrechtse biografieën noemt hem met recht 'oudheidminnaar'48. Van Buchel was veel
meer verzamelaar van gegevens dan geschiedschrijver. Daarvan getuigen vele manuscripten, waarvan de meeste onuitgegeven zijn. Hoe Van Buchel over het Romeinse
verleden van Utrecht dacht, weten we hoofdzakelijk uit de notities die hij in zijn uitgave van de werken van Jan Beke, Willem Heda en Lambert Hortensius gemaakt
heeft. Deze uitgave werd twee jaar na zijn dood bezorgd door Gijsbert Lap van
Waveren 4 '. Hierin toonde Van Buchel zich een nuchter en kritisch lezer van de
oude geschriften. Soms waren zijn kanttekeningen verbluffend kort. Zo plaatste hij
bij Hortensius' betoog dat keizer Valentinianus de Wilten, Saksen en Slaven verslagen heeft de uitroep: Manifestus anachronismus ,0 . Maar vaak waren de geplaatste
noten korte kritische verhandelingen over een onderdeel van de uitgegeven teksten. Ook hier moeten we ons weer beperken tot enkele voorbeelden. Zo zette hij
het hele idee van de naam Antonina voor Utrecht op de helling en stelde dat de
naam later bedacht was op grond van teruggevonden munten van de Antonijnen".
Dit waren de opvolgers bij adoptie van keizer Hadrianus: Antoninus Pius (I 38-161),
Marcus Aurelius (161-180) en Commodus (180-192 na Chr.) Ook plaatste Van
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Buchel, na de middeleeuwers Rudolf van Stoutenburg en Melis Stoke 52 , weer een
vraagteken bij de gedachte dat Utrecht een Romeinse burcht was geweest' 1 .
Terwijl Heda alleen melding maakte van teruggevonden munten en gestempelde
steenfragmenten, ging de belangstelling van Van Buchel zo ver dat hij ze weergaf
met inbegrip van de afbeeldingen en teksten die erop voorkwamen en de plaats
waar ze gevonden waren 54. Er is dus bij hem sprake van een meer archeologische
benadering. Ook bij deze auteur valt overigens weer op dat er geen vondsten binnen het Utrechtse stadsgebied bij waren.

Castra ofte Blockhuysen
De Utrechtse geneesheer en burgemeester Cornelis Booth (I605-I678) 5 5 , een
even ijverig verzamelaar van 'oudheden' als Van Buchel, heeft ons een korte
Beschryving van Utrecht nagelaten, waarin ook de Romeinse oorsprong aan de stad
aan de orde wordt gesteld. Booth maakte voor het eerst melding van Romeinse
vondsten in de stad zelf, en wel op de plaats waar later het castellum teruggevonden
zou worden: alse eertijds op Bisschops-Hof ende elders, naderhand tusschen den Dom
ende 't Oude-Kerkhof, ende nog onlangs voor St. Peters.
Hij dacht bij Utrecht niet zozeer aan een bemuerde Stadt als wel aan versehenden
Castra ofte Blockhuysen. Of Utrecht eertijds Antonina had geheten kon swaarlik bewesen worden. Is nogtans seeker, dat dese Stadt een van de oudste in Nederland altijds '
geacht ende gehouden is geweest, by d'lnwoonders alhier op den Rhijn begrepen, soo men
gelooft, onder schut van de boven-verhaalde Castra ofte Blockhuysen, ende daarom by
sommige Legio Tricesima Ulpia van Ptolemaeus, ende Utricesium van Marcellinus genoemdt %: Doch ten tyden van d'eerste Christen
Leeraers

Wiltaburgum, Wiltrajectum, nu in 't

gemeen Ultrajectum, bevorens Trajectum 57. En dat
gaat zo nog even door, waarbij Booth duidelijk
moeite doet om de opvattingen van zowat al zijn
voorgangers als geschiedschrijvers van het oude
Utrecht tot hun recht te laten komen, overigens
zonder die oudere auteurs met name te noemen
en tevens zonder zijn scepsis over een aantal
zaken te verbloemen. Echte standpunten nam
Booth evenwel nauwelijks in.

De geneesheer, burgemeester en 'oudheidminnaar' Cornelis Booth
(1605-1678). GAU, IA, Booth, C (3).
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Voorstelling uit de tweede helft ran de zestiende of de eerste helft van de zeventiende eeuw van Utrecht in het jaar
690. De afbeelding verwijst met haar 'onderhorige nederzetting op het eiland der Èataven' ook naar het Romeinse
verleden. GAU, TA, Ab I.

Een merkwaardige plattegrond
Waarschijnlijk uit de nadagen van Van Buchel of de jonge jaren van Booth dateert
een merkwaardige plattegrond (zie afbeelding)

S8

, die voorgeeft Utrecht en den

burght weer te geven in het jaar 690, maar waar tevens elementen in zijn opgenomen die nog naar de Romeinse tijd verwijzen. In het opschrift wordt gesproken van
een veteris castri cum subiecta villa in Batavorum insula, 'een oude burcht met een
daaraan onderhorige nederzetting op het eiland der Bataven'. Een vierkante burcht
met hoektorens, waarbij castrum Trecht en immunitas staat, gelegen aan de Rhenus
flu(men), 'de rivier de Rijn', oogt Romeins. Daarbinnen bevindt zich een ronde versterking, die enigszins doet denken aan de middeleeuwse burcht van Leiden. Deze
laatste werd evenwel in de tijd van Van Buchel als Bataafs beschouwd"'! Nog merkwaardiger is een met minder hoge muren en torens omgeven terrein terzijde - van
een voorburcht kan men niet spreken - waarbinnen een kerkje, de Templum b.
Thomae, is geplaatst''0. Of de maker met de hoofdburcht met hoektorens werkelijk
een Romeinse versterking bedoeld heeft, is niet duidelijk, maar het kaartje heeft
nog eeuwenlang een rol gespeeld in de historiografie over het oudste Utrecht.
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Geen Romeinse oorsprong

De eerste die een afzonderlijke verhandeling heeft geschreven over het ontstaan en
de opkomst van Utrecht, was een jonge jurist, de in het voorgaande al genoemde
mr. Valentijn Jan Blondeel (ca. 1720-na 1774) 61. Hij promoveerde in 1745 in
Utrecht op een dissertatie De legibus, 'Over de wetten', die enige ophef teweegbracht omdat er standpunten in zouden staan die in strijd waren met de gereformeerde leer zoals die toen aan de universiteit gangbaar was62. In I 757 publiceerde
hij bij de Utrechtse uitgever en boekverkoper Hermanus Besseling een Beschryving
der stad Utrecht, behelzende derzeker opkomst en voornaamste lotgevallen". Dit werk
was gebaseerd op gegevens van een al gestorven onbekende onderzoeker. Blondeel
had echter een totale omwerking noodzakelijk geacht6'.
In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat Blondeel zowel ten aanzien van
Romeinse aanwezigheid in Utrecht als de relatie tussen Wiltenburg en Traiectum
eerst een systematisch overzicht gaf van wat de verschillende geschiedschrijvers
vóór hem daarover te berde hadden gebracht6". Hij trok de kritiek die Van Buchel
had gegeven verder door. Eigenlijk verwierp hij alle verhalen over de Romeinse
oorsprong en naamgeving van Utrecht, omdat ze niet bevestigd werden door wat
hij als betrouwbare bronnen beschouwde. Hij achtte op zich de aanwezigheid van
Romeinen in Utrecht en omgeving niet onwaarschijnlijk, maar het begin van de stad
was hierin volgens hem niet gelegen66.
Blondeel bleek veel waarde te hechten aan het door hem opgevoerde, inmiddels
verdwenen dertiende-eeuwse handschrift van de
Utrechtse domkanunnik Rudolf van Stoutenburg, dat op zijn beurt gebaseerd zou zijn ge-
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tum genoemd, wel mogelijk. Het echte begin van
de stad zou echter pas gelegen zijn in de aanleg
van een burcht Wiltenburg 6S . Wie precies de
stichters van die burcht waren, is volgens Blondeel onduidelijk. Wanneer dit de Wilten zouden
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zelf levende Friezen, waaronder zelfs ook de Bataven begrepen zouden kunnen zijn
''''. Blondeel vond dit verhaal in grote lijnen bevestigd bij de dertiende-eeuwse
Hollandse geschiedschrijver Melis Stoke, die hij in dit opzicht kennelijk wél
betrouwbaar achtte" 0 . Blondeel identificeerde Wiltenburg dus met Utrecht zelf.
Tegelijkertijd was hij zich ervan bewust dat anderen Wiltenburg bij Vechten situeerden. Hij achtte deze laatste identificatie echter niet terecht en stelde eenvoudigweg dat men door de bij Vechten gedane Romeinse vondsten op een dwaalspoor
was gebracht '.

Een groots verleden
Een volgende fase in de historiografie over het Romeinse verleden van Utrecht
vormde een deel van het werk van Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck
(1774-1843). Deze Utrechtse advocaat werd al in 1793 lid van de Utrechtse vroedschap, van 1822 tot 1840 was hij lid van de Tweede Kamer en van 1827 t o t 1839
burgemeester van Utrecht. Behalve door ambitieuze plannen voor de uitleg van de
stad, die voor een deel ook werden gerealiseerd, is Van Asch van Wijck ook van
belang vanwege zijn activiteiten voor het behoud van het cultureel erfgoed van
Utrecht. Zo legde hij onder meer
de grondslag voor het Centraal
Museum 2. In zijn bekende werk
Geschiedkundige beschouwing van
het oude handelsverkeer der stad
Utrecht van de vroegste tijden af tot
aan de veertiende eeuw'5, waarvan
in

1838 het eerste deel ver-

scheen, ging hij in op de oorsprong en vroegste ontwikkeling
van de stad 74 .
Hij constateerde dat
verschillende

daarover

opvattingen

be-

stonden en omzeilde die vervolgens min of meer door ze toch
tot een geheel te smeden. Zo
sloot hij het bestaan van een al
van vóór de Romeinse tijd date-

ßurgemeester Hüben Matthijs Adriaan Jan
van Asch van Wijck (1774-1843). Hij dichtte
Utrecht een groots Romeins verleden toe.
GAU, IA, Asch van Wijck, H. M. A. J. van (I).
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rende inheemse nederzetting niet uit omdat de plek waar de Rijn en de Vecht zich
van elkaar afsplitsten uitermate gunstig voor vestiging was. De werkelijke oorsprong van Utrecht zou echter in een Romeinse versterking gelegen hebben. Niet
alleen waren volgens hem de oude kroniekschrijvers het daarover eens, maar ook
vondsten van Romeins materiaal bevestigden die aanwezigheid". De uitermate gunstige ligging zou voor de Romeinen reden zijn geweest om bij een oversteekbare
plaats in de Rijn een fort in te richten, dat samen met de vergelijkbare versterkte
kampen in Vechten en bij De Meern deel uitmaakte van de verdedigingslinie langs
de Rijn f'. Ook de naam Traiectum, die in middeleeuwse oorkonden de toevoeging
vetus, 'oud', had gekregen, duidde op Romeinse vestiging. Over de kwestie van de
stichter of stichters en de stichtingstijd betoonde de schrijver zich enigszins terughoudend, maar een ontstaan ten tijde van Nero door een of andere Antonius sloot
hij toch niet helemaal uit 77 .
Opmerkelijk was de belangrijke positie die Van Asch van Wijck aan Utrecht in de
Romeinse tijd toekende. Hij veronderstelde al in deze periode belangrijke handelscontacten met Keulen, met Brittannië, Scandinavië en de Baltische landen, die de
bloei van Traiectum zeer ten goede zouden zijn gekomen. Het zou in de vierde
eeuw zelfs de status van een civitas, een stad met Romeinse bestuursinstellingen,
gehad hebben, een stad waar bovendien markten gehouden en tollen geheven werden 78. Die bloei was volgens de auteur door het vertrek van de Romeinen en de
bouw ter plaatse van de burcht Wiltenburg door de Wilten en daarop gevolgde
veroveringen door Obrodieten ', Friezen en Franken wel verminderd, maar toch
niet geheel tenietgegaan. De civitas zou als het ware deze periode overleefd hebben
en niet alleen in naam maar ook als bisschopszetel en zelfs in stedelijke instellingen
zijn blijven voortbestaan 80 .
Een na zijn dood verschenen vierde deel van het werk met verscheidene bijlagen
bevat een curieuze verhandeling, waarin Van Asch van Wijck uitvoerig inging op de
vraag of met de door de vierde-eeuwse schrijver Ammianus Marcellinus genoemde
civitas Tricesimae of het oppidum Tricensima misschien Utrecht bedoeld was 81. De
aanduiding iricesima, 'dertigste', verwees naar een van de Romeinse legioenen. Van
dit dertigste legioen waren in Utrecht, Vechten en De Meern zogeheten legioenstenen aangetroffen82. Het sprak vanzelf dat de schrijver hiermee nog een extra mogelijkheid aangreep om het grote belang van Utrecht in de laat-Romeinse tijd aan te
tonen. Zelfs werden daarbij restanten van de oude gewelven onder de stedelijke
bebouwing tot die periode teruggebracht83.

Nuchterder opvattingen
Heel wat nuchterder waren de opvattingen van de Utrechter Jan Jacob de Geer van
Oudegein (1820-191 I) over Utrecht in de Romeinse tijd. Deze archivaris van de
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protestantse tak van de Duitse Orde was een amateur-historicus; hij had van zijn
zuinige vader niet mogen studeren84. Tot zijn werk behoren onder meer een inventaris van het archief van de Utrechtse balije van de Orde en een bronnenpublicatie
van de belangrijkste stukken over de geschiedenis van de balije en verder vooral het
in 1875 verschenen boek Het oude Trecht De oorsprong der stad Utrechts\
De Geer van Oudegein achtte geen termen voor een groots Romeins verleden van
Utrecht aanwezig. Maar in relatie met de aantoonbare sterkten bij Vechten en De
Meern leek hem het bestaan van een Romeins fort bij een oversteek aan de Rijn ter
plaats van het latere Utrecht wel waarschijnlijk. Hij zocht die versterking op het
Dom- en Oudmunsterkerkhof, het tegenwoordige Domplein. Vondsten aldaar en
de ligging van de Frankische burcht Trecht vanaf de achtste eeuw maakten dit zijns
inziens alleszins aannemelijk8''.
De Geer van Oudegein achtte stichting in de tweede helft van de eerste eeuw
mogelijk op grond van de gedane vondsten en de in die tijd geregelde systematische
verdeding van de Rijngrens. Alle verhalen van de oudere geschiedschrijvers over
mogelijke stichters liet hij buiten beschouwing8".
Met het probleem Wiltenburg wist de auteur niet goed raad. Hij was er zich van
bewust dat er vanaf de Middeleeuwen een Wiltenburg bij Vechten lag. Enerzijds
vroeg hij zich daarbij af of de achtste-eeuwse geschiedschrijver Beda Venerabilis
zich niet vergist had door Traiectum en Wiltenburg te laten samenvallen, anderzijds
constateerde hij die eenheid ook in de Utrechtse bronnen en vroeg hij zich af of die
niet in later tijd verloren gegaan was. Een latere toevoeging aan de tekst bij Beda
achtte hij niet uitgesloten. Ook over de Wilten was hij sceptisch. Het was volgens
hem het veiligst om aan te nemen dat Wiltenburg een oude inheemse Friese plaatsaanduiding van onbekende betekenis was88.

Een sobere visie
Waarschijnlijk werden de opvattingen over het al dan niet Romeinse verleden van
Utrecht op het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw in
hoge mate bepaald, in ieder geval gestuurd door Samuel Muller Fz., rijksarchivaris,
gemeentearchivaris en directeur van het Centraal Museum (1848-1922). Lange
jaren gold hij als de onbetwistbare autoriteit op het gebied van de Utrechtse
geschiedenis. In een recensie van het werk van De Geer van Oudegein, verschenen
in 1877, sprak de nog jonge Muller daarover zijn waardering uit: Men moet de phantastische en wijdloopige redeneeringen over den verbazingwekkenden bloei van Utrecht
onder de Romeinen gelezen hebben, om het kalme en zekere, onopgesmukte verhaal, dat
ons nu geschonken is, volkomen te kunnen waarderen. Hiermee oefende hij impliciet
kritiek uit op het werk van Van Asch van Wijck. Toch achtte Muller ook het werk
van De Geer van Oudegein nog te uitgebreid omdat het vooral op algemene gegeC. ]. C. BROER

EN U. W. ]. DE BRV1JH

ANTON1NA. WILTENBURG,

TRAIECTUM

vens berustte en niet of nauwelijks specifieke feiten over de Utrechtse geschiedenis
tijdens de Romeinse bezetting zou vermelden 89 .
In zijn Oude huizen te Utrecht, waarvan de eerste druk verscheen in 1902 en een
tweede in 191190, gaf Muller zijn sobere visie op het Romeinse verleden van
Utrecht. Hij situeerde het oude Trecht, dat als Traiectum voorkwam in het reisboek
van Antoninus, in de hoek van het Oudkerkhof en Achter Sint-Pieter, waarmee hij
waarschijnlijk toch wel net als De Geer van Oudegein het Domplein en zijn omgeving bedoelde. Of het een burcht was, was volgens hem niet zeker, maar hij was
geneigd het te geloven omdat de Merovingische versterking later als Trajectum Vetus
werd aangeduid " . Muller achtte Fletio, dat op de kaart van Peutinger voorkwam,
belangrijker. In de eerste druk van Oude huizen te Utrecht identificeerde hij dat met
Vleuten, in de tweede van 1911 achtte hij het ook mogelijk dat het om Vechten
ging92.

Grote scepsis
Nog sceptischer over het Romeinse verleden van Utrecht was ir. Gerard Gilles
Calkoen (1857-1935)'". Deze amateur-onderzoeker heeft een aantal nooit gepubliceerde handschriften nagelaten over de Utrechtse burcht en de kapittels. In een
van 1913/14 daterend manuscript over de burcht heeft hij ook de oorsprong van
Utrecht behandeld 94. Calkoen was op grond van nametingen van de afstanden in
het Itinerorium Antonini van mening dat Traiectum niet in Utrecht gezocht moest
worden maar bij De Meern. Met Fletio was volgens hem niet Vechten bedoeld maar Vleuten.
De gedachte dat Traiectum niet Utrecht was,
leidde er vanzelfsprekend toe dat ook aan de
aanwezigheid van een Romeinse burcht aldaar
onwaarschijnlijk werd geacht. Calkoen twijfelde
eraan of de in Utrecht 'teruggevonden' Romeinse voorwerpen wel werkelijk van Utrecht zelf
afkomstig waren''\ Hij was van mening dat Vechten een handelsplaats en Vleuten een 'wapenplaats' was geweest. Van Utrecht zelf bleef daarbij niet meer over dan een 'veer' tussen Gallië en
Friesland"'.
Het lijkt er overigens op dat in het begin van de
twintigste eeuw de vraag naar de positie van

Jhr. ir. Gerard Gilles Calkoen (1857-1935). Hij geloofde niet in een
Romeins verleden van Utrecht GAU, IA, Calkoen, G. G. (3).
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In 1906 werd het lustrum van de universiteit
door bet corps gevierd met de uitbeelding van
de triomftocht
Germanicus

van de Romeinse veldheer

na

zijn

overwinning

op

de

Germanen in I 7 na Chr. Een verwijzing naar
het Romeinse verleden van Utrecht werd hierbij niet gemaakt

Utrecht in de Romeinse periode

-,

nauwelijks buiten het historiografische wereldje doordrong. Toen
in 1906 ter gelegenheid van de
lustrumviering van de universiteit
door

het

studentencorps

triomftocht
veldheer

van

de

Germanicus

de

Romeinse
na

zijn

overwinning op de Germanen in
17 na Christus werd uitgebeeld, vond daarbij geen enkele verwijzing naar het
Romeinse verleden van Utrecht plaats 9 .

Hernieuwde belangstelling
Maar al waren de twijfels in die tijd groot en sluimerde de belangstelling, helemaal
ingeslapen was deze niet. In 1926 begon dr. Gerard van Hoorn (1881-1969), conservator van het Provinciaal Utrechts Genootschap, met het publiceren van een

Dr. Gerard van Hoorn (1881-1969). hoogleraar in de archeologie aan de Utrechtse universiteiten conservator van
het Provinciaal Utrechts Genootschap. Hij heeft het onderzoek naar het Romeinse verleden een nieuwe stimulans
gegeven. GAU, IA, Van Hoorn, G. (I).
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overzicht van de Romeinse vondsten in Utrecht. Hij deed dit in het Jaarboekje van
"Oud-Utrecht", dat werd uitgegeven door de enkele jaren tevoren opgerichte
Vereniging Oud-Utrecht 1 ' 8 . In het voorjaar van 1927 werd ten zuiden van de domtoren bij de bouw van het huidige ontvangstgebouw Romeins aardewerk aangetroffen. Van Hoorn drong erop aan om dergelijke vondsten en de vondstomstandigheden voortaan zorgvuldiger te documenteren".
Dit alles stimuleerde de roep om op het Domplein opgravingen te gaan verrichten.
Daartoe had Oud-Utrecht al in 1926 een verzoek aan het college van b. en w.
gericht. In eerste instantie ging het hierbij om het vaststellen van de plaats waar de
Heilig-Kruiskapel gestaan had, maar ook het opsporen van de Romeinse oorsprong
van de stad werd al snel een belangrijke doelstelling. Een curieuze rol bij het voorgenomen onderzoek speelde de archeoloog Jan Hendrik Holwerda (1873-1951).
Deze werkte op dat moment aan een publicatie over Dorestad en onze vroegste middeleeuwen, waarin ook aandacht aan de vroege geschiedenis van Utrecht werd
besteed l0 °. Holwerda was van mening dat Utrecht geen Romeinse maar een
Merovingische oorsprong had. Wellicht wees hij om die reden het verzoek af om
leiding te geven aan een opgraving op het Domplein die mede beoogde het
Romeinse verleden van Utrecht aan het licht te brengen '01.
Op 6 november 1929 kon de archeoloog Albert Egges van Giffen (1884-1973)
beginnen met een opgraving op de plaats van de voormalige Heilig-Kruiskapel.
Spoedig daarna werden de vermoedens over de aanwezigheid van de Romeinen in
Utrecht en zelfs van een Romeinse burcht op en rond het Domplein door de
archeologische vondsten bevestigd. De rest van het verhaal valt buiten het kader
van dit artikel en wordt voor een deel elders in dit Jaarboek aan de orde gesteld.

Besluit
Overzien we deze rapsodie van opvattingen over het Romeinse verleden van
Utrecht, dan valt op dat ze uiteenlopen van het eenvoudigweg ontkennen t o t het
buitenproportioneel opbiazen daarvan. Dit verschijnsel treft men merkwaardigerwijs door de eeuwen heen aan, al werden de accenten in de ene periode anders
gelegd dan in de andere. Het nagenoeg ontbreken van bruikbaar geachte schriftelijke bronnen en de onzekerheid over de aard en de herkomst van de gevonden
Romeinse voorwerpen hebben ongetwijfeld tot deze zeer uiteenlopende visies aanleiding gegeven. De archeologische opgravingen vanaf 1929 hebben aan een groot
deel van de onzekerheid over het Romeinse verleden van Utrecht een eind
gemaakt. Maar getuige het begin van dit artikel zijn alle twijfels nog steeds niet bij
iedereen weggenomen....
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Afkortingen
ABKGU

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht

GAU
]0U

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht
Jaarboekje van "Oud-Utrecht" (vanaf \970 Joarboek Oud-Utrecht)

MGH

Monumenta Germaniae Historica

MOU
NN&W
OSU

Maandblad Oud-Utrecht
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 10 dln. (1911-1937)
S. Muller Fz. e.a., eds., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301,5 dln., Utrecht/'s-Gravenhage, 1920-1959

RGP

Rijks Geschiedkundige Publication

UBU

Universiteitsbibliotheek Utrecht

afb.
aid
Bibl.

afbeelding
aldaar
bibliotheek

blz.
bv.

bladzijde
bijvoorbeeld
caput

ed(s).
SrHs.
IA
kol.
m.n
nt.
nwe.
red.
rks.
TA
t.a.p.
vert.
z.j.
z.pl.

en anderen
uitgegeven door [editor(es)]
grote
handschrift
iconografische atlas
kolom
met name
noot
nieuwe
onder redactie van [redactie]
reeks
topografische atlas
ter aangehaalder plaatse
vertaling
zonder jaaraanduiding
zonder plaatsaanduiding
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Tarq. Hoekstra (1939) studeerde middeleeuwse
geschiedenis en middeleeuwse archeologie aan de

In 1938 barstte een felle p e n n e s t r i j d
los in de lokale Utrechtse pers over

Universiteit van Utrecht. Na een aantal jaren in het
voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest,
werd hij in 1972 gemeentelijk archeoloog van

de o p g r a v i n g e n o p het D o m p l e i n .
Aanvankelijk ging die strijd over de

Utrecht. Nu houdt hij zich bezig met publieksgerichte werkzaamheden betreffende de Utrechtse
monumentenzorg, archeologie en bouwhistorie.

Simon Wynia (1935) studeerde klassieke talen en
archeologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

vraag wie de o p g r a v i n g e n moest leiden: prof. dr C.W. VollgrafF u i t
Utrecht of d r A.E. van Giffen uit
G r o n i n g e n . Vollgraff h a d in 1 9 3 3 ,

Hij is als docent verbonden aan het Archeologisch
Instituut van die Universiteit. Zijn belangstelling
voor de geschiedenis van de Nederlandse archeolo-

1934 en 1935 het o n d e r z o e k g e d a a n ,
Van Giffen in 1 9 2 9 en 1936. Breed

gie blijkt onder andere uit zijn artikel 'De Rieten
Hut en andere verhalen': in het Jaarboek van 1990.
Hij werkte en werkt mee aan een aantal publicaties

werden beider wetenschappelijke
kwaliteiten uitgemeten, maar o o k

over de Romeinse archeologie van stad en provincie Utrecht.

het 'Utrechts' zijn van Vollgraff
speelde een rol.
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Inleiding
In 1938 barstte een felle pennestrijd los in de lokale Utrechtse pers over de opgravingen op het Domplein. Aanvankelijk ging die strijd over de vraag wie de opgravingen moest leiden: prof. dr C.W. Vollgraff uit Utrecht of dr A.E. van Giffen uit Groningen. Vollgraff had in 1933, 1934 en 1935 het onderzoek gedaan, Van Giffen in
1929 en 1936. Breed werden beider wetenschappelijke kwaliteiten uitgemeten,
maar ook het 'Utrechts' zijn van Vollgraff speelde een rol.
Even ging het er op lijken dat het debat een politieke lading zou krijgen, toen Volk
en Vaderland, het dagblad van de NSB, de tegenstelling probeerde uitte breiden met
de kwestie romeins tegen germaans. Het feit dat Van Giffen in 1938 een eredoctoraat aan de uiteraard door de Nazi's beheerste universiteit van Keulen aanvaardde
en dat zijn 'assistent' in Utrecht, dr G.C. Labouchere, een overtuigd fascist was - zij
het met een grondige afkeer van de NSB - leek deze tegenstelling meer inhoud te
geven.
Bij nadere bestudering van de bronnen, vooral bestaande uit de vaak zeer openhartige correspondentie tussen de betrokken personen en instanties, bleek deze
tegenstelling echter niet te bestaan. Wel bleek duidelijk hoe de controverse Vollgraff - Van Giffen ontstaan was en wat de rol geweest is van de verschillende bij de
opgravingen betrokken personen en instanties, zoals de gemeente Utrecht, het
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, etc.
En passant kwam een aantal voor die tijd moderne ideeën en plannen tevoorschijn
met betrekking tot een gemeentelijke archeologische dienst en het permanent
zichtbaar houden van de opgegraven resten.
Van de hoofdrolspelers, Schuylenburg, Labouchere, van Giffen en Vollgraff, zijn in
dit artikel korte biografieën en een portret opgenomen.

De aanloop: 1926-1929.
In 1926 verzocht het Bestuur van de vereniging Oud Utrecht aan Burgemeester en
Wethouders van Utrecht de steen met de tekst 'Hier stond de kapel van St. Thomas' weer op zijn juiste plaats te laten leggen" (afb. I). Deze kapel was in 1828 afgebroken. Men vermoedde, dat de steen in 1906 van zijn plaats was geraakt bij de
aanleg van de rails voor de elektrische tram. Ook zou de omtrek van het gebouw in
het plaveisel van het Domplein moeten worden aangegeven.
Het duurde tot 6 november I 929 voor het tot een opgraving kwam om de ligging
van de funderingen van de kapel vast te stellen. Het wachten was op het opbreken
van de bestrating voor het verleggen van de tramrails, waarbij het onderzoek tegelijkertijd meegenomen kon worden. De opgraving vond plaats onder verantwoor-

T. J. HOEKSTRA

EN S. L. WYN/A

DAN ZULLEN VELEN J U I C H E N

Oud-Utrecht

SÇ^rÂ:

LT
^/

m. e £ iz- « -*z «f / / £ z ' rz &

c£e }

y e et e n

â.

si ê e rz

J93.6

&2TÏ&1e- £ 72

v

k£U..£â^

]
L.IJH11 u ;

«ScHaal v a n

• 0 Metern

yAfb. / Gedeelte van het Domplein met aanwijzing van de plaats der H. Kruiskapel en van de ligging der gedenksteen, 1926. In kleine letters: De situatie van de kapel is geteekend naar de kaart van .... de stad Utrecht.... van
1827 (Cal n" 34). De opmeting van de plaats van den steen is gedaan door den opzichter W. Stooker. GAU, TA Ka
3.1.

delijkheid van dr W.C. Schuylenburg, gemeente-archivaris. De technische leiding
was in handen van de gemeente-opzichter W . Stooker 3 . De steen bleek op zijn
plaats te liggen. Nadat ook de funderingen van de kapel gevonden waren, werd, mede op raad van de archeoloog dr G. van Hoorn 4 , tot dieper graven besloten. Van
Hoorn had in de voorgaande jaren over de bij de bouw van het Ontvangstgebouw
ten zuiden van de Domtoren tevoorschijn gekomen Romeinse vondsten gepubliceerd, op grond waarvan hij concludeerde: 'de geloofsbrieven van het oudste
Romeinsche Traiectum winnen hierdoor aan overtuigingskracht'5.
Al op 5 november had Schuylenburg aan dr J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en - in de woorden van Van Hoorn - 'de hoogste
autoriteit in den lande', gevraagd de opgraving te komen bekijken 6. Holwerda's
gezondheid liet dat niet onmiddellijk toe, maar hij stuurde zijn assistent aan het
Museum, W.C. Braat , naar Utrecht. Deze constateerde in zijn rapport aan
Holwerda 8 , dat ter plaatse geen deskundigen aanwezig waren, en 'daar er niemand
is, die ooit een opgraving gezien heeft, allerminst de opperste leider de heer Labouchère, die vanaf het gemeentearchief de opgraving dirigeert, stel ik mij van het
resultaat niet veel voor'. Braat gaf de raad tot op de vaste grond door te graven, te
letten op de scherven die geheel onderuit zouden komen, zoveel mogelijk de ruimte tussen de muren te onderzoeken, en niet alleen langs de muren op te graven.
'Het is jammer dat men hier niet de ruimte heeft om eens een groote opgraving te
doen, misschien trad dan de karolingische burcht aan het licht (...)"'. Ook een dag
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later, in een brief aan Schuylenburg 10, gewaagt Braat nog van de waarschijnlijkheid
het gebouw in de Karolingische tijd te moeten dateren. Waarschuwend schrijft hij:
'Scherven kunnen niet uit zichzelf dieper in den grond zakken, zooals de heer
Labouchère een oogenblik opperde'. Op zaterdag 23 november

1929 kwam

Holwerda zelf kijken. Op 25 november schreef hij aan Schuylenburg onder andere:
'(...) ik begin dus wel sterk over te hellen tot het idee, dat ge hier de in de Bonifacius-brief genoemde kapel gevonden hebt' 11 . Verder constateerde hij een dikke
ophogingslaag 'klaarblijkelijk uit Romeinsch puin', wellicht eerst in Frankische tijd
opgebracht.'... een dikke laag met vele Romeinsche fragmenten, welke m.i. niet
anders dan aan een kunstmatige ophooging kan worden toegeschreven' ,: . Hij gaf
tenslotte een negatief advies inzake verder onderzoek, gezien de beperkte ruimte,
de onevenredig hoge kosten, en omdat hij geen resultaten van evenredig belang
verwachtte.
In 1938 ' 3 herinnerde Schuylenburg zich het bezoek van Holwerda als volgt: 'Men
meende dat Dr. J.H. Holwerda uit Leiden de meest deskundige op dit gebied was.
Deze werd dan ook uitgenodigd om te komen, daalde in de put af, maar "zag niet
veel" in het gevondene, hij gaf er een paar trappen tegen en ontried verder te graven, omdat dit kostbaar was en er tien tegen een toch niets bijzonders zou worden
gevonden'. Het is mogelijk, maar moeilijk te bewijzen dat Holwerda's geringe enthousiasme in verband stond met zijn mening over de vroege geschiedenis van
Dorestad, waarin geen plaats was voor een Romeins Utrecht 14 .
Op diezelfde zaterdag 23 november verbleef Van Hoorn, die behalve in Utrecht
ook lector in Groningen was, te Eelde, bij de familie Van Giffen. Hij had met Schuylenburg afgesproken Van Giffens belangstelling voor de Utrechtse aangelegenheid te
polsen '\ In zijn bedankbrief voor de genoten gastvrijheid "' kwam Van Hoorn nog
terug op de afspraak om uiterlijk op 9 december een bezoek aan de opgraving te
Utrecht te brengen, waar inmiddels een profiel van zeker vijf meter diepte te zien
was. Hij had van Schuylenburg vernomen dat die de 'kuil' wel open wilde houden
tot Van Giffens komst, maar hooguit tot 9 december. Van Hoorn verzocht Van
Giffen echter zo mogelijk eerder te komen 'met het oog op regen of zelfs vorst (...).
Is het mogelijk dat ge 2 December komt (...)?'. Van Giffens belangstelling was kennelijk gewekt, want hij kwam al op 30 november naar Utrecht 1 .
Zijn komst bracht de zaak in een stroomversnelling: Van Giffen zag direct het
belang in van een opgraving juist op deze plaats, wilde woensdag 4 december zijn
'vóórgraver' Jan Lanting laten komen, en zou dan zelf met zijn tekenaar L. Postema
maandag 9 december nogmaals komen om foto's en tekeningen van de profielen en
de plattegrond te maken en monsters te verzamelen '8. Verder belastte hij zichzelf
met de leiding van het onderzoek, dat tot 21 december duurde (afb. 2a en b).
Opvallend is Van Giffens uitspraak dat hij, op een enkele dubieuze scherf na, geen
Karolingisch aardewerk had gezien. Een door Van Hoorn gemelde 'schoeiing', die
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Afb. 2a Overzicht van opgravingsputten 1929-1949. Naar Montforts, 1995, aß. 8. Donker rasterde opgravingen
van Van Giffen; licht raster: de opgravingen van Vollgraff. I: 1929; A, 8: / 933; C: 1934; F, G, H: 1935; ll-X: 1936;
XI-XV: 1938; XVIII: 1943/44; XIX-XXI: 1949. De ontbrekende letters en cijfers hebben betrekking op opgravingen
buiten het gebied van het Domplein.
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Afb. 2b Overzicht van de onderdelen van de laatste, stenen fase uit omstreeks 200 van het romeinse castellum die
tussen tussen 1929 en 1949 zijn opgegraven. In de meest westelijke sleuven van Vollgraff zijn uit de vroegere perioden van het castellum veel gegevens tevoorschijn gekomen.
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Afb. 3 De 'kuil' van 1929. Foto PUC/A&C. De
wazige figuur links is Van Giffen. De anderen
zijn vlnr vermoedelijk Vollgroff, Schuylenburg
en Stooker.

Stooker voor een 'gebouw' aanzag, was volgens Van Giffen waarschijnlijk een waterput.
Verder

bezocht

ook

prof.

dr

C.W. Vollgraff, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde aan de
Utrechtse Universiteit en bekend
van zijn opgravingen in Argos, het
werk en herinnerde eraan, dat
waterputten soms rijke vondsten opleveren (afb. 3). Ook zei hij terloops dat
Utrecht aan de splitsing van twee waterwegen - namelijk de Kromme Rijn en de
Vecht - belangrijker geweest kon zijn dan Vechten " !
Na afloop van de opgraving kwam op het archief en onder leiding van Schuylenburg
een informele 'opgravingscommissie' bijeen, bestaande uit de heren Schuylenburg,
Van Hoorn en Labouchere, die vanaf het begin bij het onderzoek betrokken waren
geweest, en die aangevuld werd met Van Giffen en Vollgraff20. Bij deze laatste was
advies ingewonnen over de op 17 december opgegraven stenen met Latijnse inscripties. Vollgraff was dus niet van meet af aan bij de opgraving betrokken, zoals hij
later ook zelf zei 21 . Volgens Van Giffen was het 'wenschelijk en tevens gemotiveerd
dat het (proef)onderzoek op het Domplein voortgezet wordt' en het 'uit te breiden
tot een meer algemeen systematisch bodemonderzoek van deze centrale plek, die
uit historisch en vroeg-historisch oogpunt van zoo groot en veelzijdig belang is'.
Van Giffen dacht daarbij aan vijf opgravingscampagnes, die zich geleidelijk tot het
gehele Domplein behoorden uit te strekken 22 . Daarmee verwoordde hij een verlangen dat hij volgens Van Hoorn al onmiddellijk na zijn eerste bezoek aan Utrecht
op 30 november i 929 geuit had: 'Zoo wordt dan al spoedig je wensch (...) om eens
een groot object onder handen te nemen, vervuld. Want al is het niet groot van
omvang, "Groot" is het hartje van de ouden Bisschopsstad wel' 23 .

1930-1935: Utrecht of Groningen?

De voortzetting van de opgravingen komt niet van de grond, 1930-1932
Het jaar 1930 begon met enige correspondentie tussen Groningen (Van Giffen) en
Utrecht (Schuylenburg, Stooker en Vollgraff) over tekeningen en kaarten die voor
de publicatie van de eerste campagne vervaardigd waren. Ook werd een aantal desT. J. HOEKSTRA
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kundigen geraadpleegd, onder andere over de fragmenten van een romeinse boog 2 '.
Verder vond er een briefwisseling plaats tussen Van Giffen en Vollgraff over de
inscripties2". Schuylenburg ging met plattegronden en foto's bij Holwerda in Leiden
op bezoek, maar over de resultaten van deze samenkomst is niets bekend.
Inmiddels had Van Giffen al op 3 mei 1930 een voorlopig verslag van de opgravingen van december 1929 aan Schuylenburg gestuurd, die voor publicatie ervan zou
zorgen. Op 12 mei vroeg Van Giffen aan Vollgraff of deze een kleine - al was het
maar voorlopige - mededeling over de lezing van de inscripties voor het verslag zou
willen schrijven. Toen die kennelijk niet kwam, stelde Schuylenburg op 23 mei aan
Van Giffen voor het verslag van Vollgraff voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen daarvoor te gebruiken 26.
In allerlei correspondentie had Schuylenburg overigens steeds vermeld dat Van
Giffen de technische leiding van de opgravingen van 1929 had gehad. Dat zinde Van
Giffen echter geenszins. Daarom vroeg hij Schuylenburg in een brief van 12 mei 'de
terminologie van het verslag in dier voege te willen wijzigen, dat hem niet de technische, maar meer de wetenschappelijke leiding deel zou worden' 27 .
Met de publicatie van het verslag wilde het overigens niet erg vlotten. De rol van
Schuylenburg in dezen is wat onduidelijk. In 1938 zou hij verklaren dat het verslag
van Van Giffen 'onleesbaar' was en daarom niet geschikt voor publicatie 28 . Het
wonderlijke is echter dat hij daar Van Giffen zelf - voor zover wij weten - nooit op
aangesproken heeft, hoewel beiden toch regelmatig contact hadden, onder andere
over de opgraving van het Utrechtse schip in de winter van 1930/31 -'. Op 5 december 1932 schreef Labouchere aan Van Giffen: 'Wat het publiceren betreft van
Uw verslag, het wachten is uitsluitend op den heer Schuylenburg'.
Alles wees erop dat men vastbesloten was in 1930 verder te gaan met de opgravingen op het Domplein. De kosten van het onderzoek van 1929 waren door de
gemeente Utrecht betaald voor zover het tenminste de werkzaamheden voor de
bestrating en het toezicht door Stooker betrof. Het dieper graven had evenwel extra onkosten met zich mee gebracht, waarvoor de directie van het PUG al op 16
december 1929 spontaan een bedrag van ƒ 500,- beschikbaar stelde 'voor de kosten van de onderneming"".
Voor de plannen tot voortzetting van het onderzoek zouden de financiën echter
het grote struikelblok blijven. Weliswaar had Oud-Utrecht in mei 1930 een opgravingsfonds ingesteld, waarin particulieren geld konden storten ''', maar met de middelen die dat fonds uiteindelijk bevatte, kon geen nieuwe opgravingscampagne uitgevoerd worden.
Toch sloeg het idee van Van Giffen 32 om in vijf campagnes van ongeveer acht weken
het gehele Domplein op te graven in brede kring aan. Uitvoering van dit plan zou
echter ƒ 10.000,- per jaar gaan kosten. Omdat het gemeentebestuur van Utrecht
meende dat een dergelijk grootschalig onderzoek ook van nationaal belang was,
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schreef het op 18 februari 1930 op basis van een advies van Schuylenburg een brief
aan de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg om de mogelijkheid van een substantiële rijkssubsidie voor de opgravingen te peilen. De Rijkscommissie berichtte
op 9 april dat ze bereid was een dergelijk verzoek aan de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen (OK&W) - onder wie de Rijkscommissie ressorteerde
- voor een bedrag tot ƒ 3.000,- van een positief advies te voorzien 33 .
Op 8 mei schreven B&W dan ook een brief aan de minister met het verzoek om
een rijksbijdrage in de kosten van het onderzoek op het Domplein. De gemeente
zelf zou ƒ 5.000.- betalen, de andere helft zou door het Rijk gegarandeerd moeten
worden. Bijdragen van elders zouden het uitkeren van het volle bedrag waarschijnlijk niet nodig maken. Deze steun van particuliere zijde zou in de eerste plaats van
het PUG moeten komen, waaraan men op dezelfde dag een jaarlijkse bijdrage van
ƒ 1.000.- à ƒ 2.000.- had gevraagd. In reactie op dat verzoek besloot de directie van
het PUG op 12 mei dat wegens afwezigheid van de penningmeester vooreerst
slechts ƒ 500.- beschikbaar gesteld kon worden en dat men later op de zaak terug
zou k o m e n " .
Met de rijksbijdrage voor de opgravingen liep het intussen niet goed. Volgens
Labouchere zou Jan Kalf, de machtige directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, bij de opening van het Rijksmuseum Twenthe gezegd hebben het
gevraagde bedrag van ƒ 5.000,- 'buitensporig' te vinden 35 . Van het ministerie van
O K & W werd evenwel niets vernomen, zodat Schuylenburg op 20 november aan
Van Giffen kon schrijven dat het Departement schuldig was aan het niet doorgaan
van de opgravingen in 1930. Toch was hij niet geheel wanhopig over mogelijkheden
in de toekomst, want burgemeester J.P Fockema Andreas, die persoonlijk zeer geïnteresseerd was in de (oude) geschiedenis van Utrecht 36 , zou op 22 november een
bezoek aan de heer Visser van het ministerie van O K & W brengen om te proberen
de zaak weer in beweging te krijgen. Dat was hij kennelijk al langer van plan, want al
op I I juli had Labouchere in een brief aan Van Giffen geschreven: 'de burgemeester, die gelukkig zeer veel belangstelling voor deze onderneming heeft, verklaart nu,
Hat het de aangewezen weg is dat hij rnet den heer Visser over deze zaak confereert. Moge hij succes hebben!'37. Dit laatste zou een vrome wens blijven, want
vóór mei 1933 zou er op dit gebied in het geheel niets meer gebeuren. Later zou
Schuylenburg het Ministerie als hoofdschuldige aanwijzen voor het niet doorgaan
van de opgravingen38.
Opmerkelijk is het dat ook van de 'opgravingscommissie' die in december 1929 was
opgericht vrijwel niets meer vernomen wordt. Als groep hebben de leden kennelijk
geen gezamenlijke actie gevoerd, want op 19 januari 1931 schreef Labouchere aan
Van Giffen - beiden lid van deze commissie - dat hij zeer benieuwd was naar een
lezing die Van Giffen op 26 januari voor Oud-Utrecht zou houden39, 'vooral wat de
plannen tot voortzetting van de opgravingen betreft'.
T. / . HOEKSTRA

EN S. L. VYNIÂ

DAN Z U I L E N VELEN J U I C H E N

Oud-Utrecht

Interessant, maar wellicht niet geheel van eigenbelang ontbloot 40 , waren de ideeën
van Labouchere voor het oprichten van een gemeentelijke archeologische dienst,
die zo nu en dan in de correspondentie met Van Giffen opduiken. Zo schrijft hij op
10 maart 1931:
'U moest eens een proseliet te Utrecht kunnen fokken, die althans onderlegd
genoeg zou zijn om het speciaal voor deze streek te verrichten terponderzoek 41
wat details betreft naar Uwe aanwijzingen te doen. Ik droom - overdag dan altijd nog steeds van een archaeologischen dienst voor Utrecht, een schakel in de
Hollandsche Limesforschung42, die als operatiebasis het museum alhier zou kunnen
hebben. Als de heer Schuylenburg ... maar eens den tijd had Uw rapport uit te
geven! Enfin, ik houd er de moed in' 43 .

Vollgraff neemt het initiatief, 1933
In dit jaar ging het er allemaal heel anders uitzien. Niets wees erop dat er enige
onenigheid tussen Vollgraff en Van Giffen zou ontstaan. De beide heren hadden in
de voorgaande jaren op vriendschappelijke toon met elkaar gecorrespondeerd. Op
30 september 1932 nodigde Van Giffen Vollgraff uit naar de opgravingen in Ezinge
te komen kijken: 'Als reeds gezegd, zou ik het op prijs stellen wanneer het mogelijk
was een en ander eens ter plaatse te bespreken'. Van Giffen beschouwde Vollgraff
dus kennelijk als iemand met voldoende archeologisch inzicht om een dergelijk
gesprek te voeren. Later zullen die kwaliteiten door de 'aanhangers' van Van Giffen
in twijfel worden getrokken (zie p. I48) 44 .
Op 15 mei vond de maandelijkse vergadering van de Directie van het PUG plaats.
Daarin deed voorzitter Vollgraff4'' geheel onverwacht - 'voordat tot behandeling
van de agenda wordt overgegaan' - het voorstel de opgravingen op het Domplein
onder zijn leiding voort te zetten. Deze 'machtsgreep' is voor al wat volgt zó belangrijk, dat hier het betreffende deel van de notulen van de directievergadering in
extenso wordt geciteerd 46 :
Voordat tot behandeling van de agenda wordt overgegaan, doet de Voorzitter [Vollgraff]
aan de Directie het volgende voorstel:
De in December 1929 ondernomen opgravingen op het Domplein, waarvoor het P.U.G.
indertijd een subsidie heeft gegeven, zijn nooit voortgezet. De heer Vollgraff, die er aanvankelijk niets mede te doen heeft gehad, heeft nu met den gemeente-archivaris [Schuylenburg] over de mogelijkheid van voortzetting gesproken, mede in verband met het achterwege blijven van elke publicatie van het door Dr. van Giffen opgestelde en bij den heer
Schuilenburg berustende verslag en met de goede kansen die er schijnen te bestaan om
met zeer hoogen overheidssteun (95% bijv.) werkloozen voor het graafwerk te kunnen
gebruiken47. De heer Vollgraff zou nu zijnerzijds, in opdracht en met financieëlen steun
van het P.U.G. en met toestemming van het gemeentebestuur, de opgravingen onder zijn
leiding willen hervatten, en wel reeds in de eerste helft van juni, terstond na het instemT. J. HOEKSTRA
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mend besluit der Alg. Vergadering [op 7 juni] en zekere medewerking van de Gemeente,
bestaande bijv. in het beschikbaar stellen van graafmateriaal (schoppen, touwen, etc), het
detacheeren van een opzichter, politietoezicht, en derg. Ook al zijn de grondwerkers voor
ongeveer niets beschikbaar te krijgen, dan nog zullen er op het graafwerk kosten vallen,
o.a. voor teekenwerk, foto's, vervoer, restauratie, het plakken van vazen, drukken van het
verslag en derg. De heer Vollgraff zou, na eenmaal de opdracht gekregen te hebben, in
zijn leiding van de opgravingswerkzaamheden geheel de vrije hand moeten hebben. Aan
den heer van Giffen zou door deze opdracht geen onrecht worden aangedaan. De opdracht zou voorloopig ook alleen voor één graafcampagne gelden, die van dezen zomer.
De verslagen van Dr. van Giffen over het eerste opgravingswerk en van den heer Vollgraff
zouden tezamen kunnen worden gepubliceerd; daarmede zou het P.U.G. tevens weer
eens over een ruil-geschrift voor andere wetenschappelijke instellingen de beschikking krijgen.
De heer Vollgraff zou aan de Alg. Vergad. een subsidie van ten hoogste ƒ ƒ 000,- willen
vragen. Dit subsidie zou, naar de heer Rademacher Schorer48 als de beheerder van het
betrokken fonds meedeelt, eventueel verhoogd kunnen worden met ƒ 400,-, tot dit doel
reeds eerder bijeengebracht door "Oud-Utrecht". Wellicht zijn er ook nog particulieren te
vinden, die zich voor de voortzetting van deze opgravingen financieel interesseeren. De
heer Vollgraff wil in geen geval dieper graven dat tot het Romeinsch niveau. Wat daaronder ligt, interesseert minder, zou alleen hier en daar door het graven van een put kunnen
worden onderzocht''.
Bij dezen opzet is er ook meer kans dat het verslag van Dr. van Giffen met illustraties
thans eindelijk gepubliceerd wordt. De heer Schuilenburg, die er indertijd niet in geslaagd
is, voldoende financieelen steun te verwerven voor voortzetting van de opgravingen, heeft
tegen dit voorstel van de heer Vollgraff geen bezwaar''". Na uitvoerige bespreking wordt
besloten, dat de Directie zich, ter verwezenlijking van het denkbeeld, tot het gemeentebestuur en tot de vereeniging "Oud-Utrecht" zal wenden; dat zij, bij voldoenden steun van de
Gemeente en bij juistbevinding van de vooruitzichten op ongeveer gratis-werkloozenhulp,
aan haren Voorzitter de opdracht zal geven51; dat zij daartoe aan de Alg. Vergadering zal
voorstellen, ien hoogste ƒ /' 000,- beschikbaar te stellen. De opgegraven voorwerpen zouden billijkheidshalve aan het P.U.G. behooren te komen.
Opnieuw lijkt het gedrag van Schuylenburg, die zulke goede contacten met Van
Giffen had, onduidelijk, maar dat is schijn. Op I I mei 1938 schreef hij een lang rapport aan de Burgemeester

52

met een overzicht van wat volgens hem sinds 1929

met betrekking tot de opgravingen op het Domplein was voorgevallen. Daarin
schrijft hij over 1933:
Ik heb den heer Vollgraff, die schijnbaar op den besten voet met den heer van Giffen
stond, toen uitgenoodigd zich aanstonds met dezen in verbinding te stellen, teneinde
ieders taak bij de aldus mogelijke nieuwe opgraving te regelen. De heer Vollgraff heeft mij
in den waan gelaten, dat hij dit ook gedaan heeft, maar eerst veel later is mij gebleken,
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dat hij in plaats daarvan den heer van Giffen geschreven heeft dat hijzelf thans de zaak
ter hand genomen had en voornemens was de nieuwe opgravingen te leiden, daar er geen
andere mogelijkheid was de zaak verder voort te zetten. Aldus heeft de heer Vollgraff in
1933 op mijns inziens moeilijk te kwalificeeren wijze den heer van Giffen weten ter zijde
te schuiven en zich op zijn plaats te nestelen53.
In hetzelfde rapport maakt Schuylenburg duidelijk 'dat het altijd de bedoeling was,
mij wederom met de algemeene leiding te belasten en voor de technische leiding
dr. van Giffen uit te noodigen. Dat op dezen voet de voortzetting der opgraving zou
plaats hebben, was aan alle betrokken heeren bekend en had hun volle instemming'.
Sterker nog, in het voorwoord van de Wetenschappelijke Verslagen l-ll uit 1934,
waarin de resultaten van de opgravingen uit 1929 en 1933 gepubliceerd waren,
werd nadrukkelijk vermeld dat 'Besloten werd in onderlinge samenwerking te handelen en slechts met elkanders medeweten tot zelfstandige openbaarmaking over
te gaan'. Van 'onderlinge samenwerking' was dus niet veel overgebleven.
Niet alleen Van Giffen, maar ook Schuylenburg was door de plotselinge actie van
Vollgraff derhalve buiten spel gezet. De brief van Vollgraff aan Van Giffen, waarin hij
hem meedeelt het heft zelf in handen te nemen, is nog niet gevonden, maar er is
geen reden de weergave van de inhoud ervan in het rapport van Schuylenburg in
twijfel te trekken, al was ook hij door Vollgraff gepasseerd. Van Giffen reageerde
geschokt. Hij stuurde de brief van Vollgraff aan I.H. Gosses54 voor 'advies' en eveneens een afschrift van zijn antwoord aan Vollgraff. Aan Gosses schreef hij 'Ik zond je
dit, omdat ik verlegen was met den inhoud en er prijs op stelde mijn zienswijze aan
de jouwe te toetsen. Ik heb er eigenlijk verbluft van gestaan. Het scheen me vooreerst als de uitwerking van een electrische stroom, die een zeker voltage overschreden hebbend, niet meer doordringt, doch den getroffene innerlijk onberoerd
laat'. De brief aan Vollgraff is minder bloemrijk, maar getuigt van een diepe gekrenktheid over zoveel onrecht hem aangedaan.
Samenvattend kan dus gezegd worden dat Vollgraff de directie van het PUG op de
laatste vergadering vóór het zomerreces - en de laatste ook onder zijn voorzitterschap - met zijn plan overrompelde. Op kennelijk daarover gestelde vragen had hij
hen bovendien gerustgesteld over de positie van Van Giffen: 'hem zal geen onrecht
aangedaan worden'. Ook Schuylenburg had hij gesust met de toezegging met Van
Giffen te zullen overleggen, maar dat 'overleg' was wel zeer eenzijdig uitgevallen!
Vollgraff had op 15 mei 1933 de opgravingen op het Domplein aan zich getrokken.

Al op 16 mei schreef het PUG een brief aan het College van B&W van Utrecht om
materiële steun voor de opgravingen onder Vollgraff, die het werk onmiddellijk na
de toestemming van de ledenvergadering van het PUG op 7 juni wilde beginnen. Op
advies van Schuylenburg, die immers in de veronderstelling verkeerde dat Van
Giffen geheel op de hoogte was van de situatie, gaven B&W op 8 juni toestemming
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tot de opgravingen. Zij zouden materiële steun verlenen en een brief aan
Binnenlandse Zaken schrijven voor de werklozensubsidie. De hoge ambities van het
PUG - 'de opgegraven voorwerpen zouden billijkheidshalve aan het P.U.G. behooren te komen' en de impliciete veronderstelling dat de eindverantwoordelijkheid bij
het PUG zou liggen - werden in de brief van B&W fijntjes gereduceerd: 'Wij zijn bereid het opgravingswerk van gemeentewege te doen uitvoeren, met dien verstande,
dat Uw Voorzitter daarbij de leiding in handen zal hebben' en 'De voorwerpen,
welke worden opgegraven, zullen ter beschikking moeten worden gesteld van den
directeur van het Centraal Museum ter opneming al naar gelang van hun aard in het
Historisch Museum van de Gemeente of in de afdeeling Nederlandsche en Romeinsche Oudheden onder beheer van den conservator van Uw Genootschap"".
Inmiddels had ook de Vereniging Oud-Utrecht zich bereid verklaard haar opgravingsfonds van ƒ 400,- beschikbaar te stellen. Op de brief van B&W van 8 juni aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken om een bijdrage van 55% in de loonkosten
van werklozen antwoordde op 12 juni het ministerie van Sociale Zaken positief.
Deze ongehoorde snelheid is te verklaren uit het feit dat de directeur van het
Utrechtse Arbeidsbureau persoonlijk naar Den Haag reisde om een en ander in
orde te maken 56.
Op 13 juni begonnen de opgravingen, minder dan een maand na de 'machtsgreep'
van Vollgraff (afb. 4). Het werk duurde tot 29 juli. VolIgraff groef op het Domplein
zelf, Labouchere had - van 26 juni tot 26 juli - de dagelijkse leiding van een opgravingsput van 7,80 x 6,85 m in Flora's Hof.
Tijdens de opgravingen heeft Labouchere kennelijk een bezoek aan Van Giffen in
Ezinge gebracht, waar zij de kwestie Utrecht hebben besproken. In een brief van 10
oktober 1933 aan Van Giffen komt Labouchere op dat gesprek terug en maakt hij
zijn positie duidelijk' . Het is overigens opmerkelijk dat er over de hele affaire Vollgraff geen correspondentie tussen Labouchere en Van Giffen is gevoerd. Omdat in
de brief van 10 oktober posities

•

worden ingenomen, die in het
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belang zijn, wordt
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ervan hierna wat uitvoeriger besproken.
De directe aanleiding tot de brief
is het feit dat Vollgraff Van Giffen
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Afb. 4 C.W. Vollgraff in het veld op de vierde
dag van de opgraving in 1933. Foto PUC/A&C
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waarover straks meer. Vervolgens meldt Labouchere dat hij op de dag na het
bezoek aan Ezinge aan Schuylenburg gezegd heeft dat Van Giffen 'niet van plan was
hier bij de pakken neer te zitten' en dat hij de opgravingscommissie uit 1929 bijeen
wilde roepen om uit de impasse te geraken. Over zijn eigen houding deelde
Labouchere aan Schuylenburg mee 'dat ik mijn medewerking aan de opgravingswerkzaamheden zou blijven verleenen tot op het oogenblik dat die werkzaamheden
zouden zijn geëindigd; dit uitsluitend omdat ik niet de schuld wilde hebben van
eenig minder goed uitgevallen resultaat'. Als er echter na de terugkeer van Vollgraff
van zijn vakantie geen oplossing was gevonden, zou hij uit de commissie treden. Hij
had Stooker en Van Hoorn van dit voornemen op de hoogte gesteld en laatstgenoemde scheen hem gelijk te geven, maar als conservator van het PUG was hij 'aan
verdere medewerking gebonden, zoodat hij niet de vrijheid heeft om te handelen
als ik'. Vollgraff had hij niet meer gesproken, maar hij meende dat deze wel op de
hoogte van zijn voornemen was. 'Tot goed verstand van zaken dient U te weten,
dat ondanks deze zaak tot het laatst toe een prettige toon geheerscht heeft bij het
werk; zelfs tusschen Prof. V. en mij is nooit een onvriendelijk woord geweest. Geen
Holwerda-stemming dus 58; de buitenwereld weet trouwens heel weinig van dit
geval af.' Schuylenburg vindt dat Labouchere 'weer' nodeloos moeilijk doet.
Labouchere verwijt hem dat hij niets ondernomen heeft in verband met de opgravingscommissie (waarvan hij immers voorzitter was). Schuylenburg was evenwel
van mening dat de commissie door het optreden van Vollgraff ontbonden was, iets
wat volgens Labouchere niet mogelijk was zonder toestemming van de leden van de
commissie zelf. En passant schuift Labouchere de schuld van alle ellende Schuylenburg in de schoenen: Vollgraffs optreden zou nog te rechtvaardigen geweest zijn bij
'inactiviteit' van de andere partij: die partij was zijns inziens niet Van Giffen, maar
Schuylenburg, die almaar talmde met het uitgeven van het verslag van de opgravingen in 1929. Er is inderdaad niet achter te komen, waarom die uitgave achterwege
bleef59.
Zelf, zegt Labouchere, had hij zich erg op de achtergrond gehouden 'omdat ik de
heeren tot het laatst toe de volle gelegenheid heb willen geven om geen onrecht
tegenover U te begaan; er was niet de minste aanleiding voor mij om met U te willen samenspannen tegenover hen. Thans echter stel ik er prijs op U te verklaren
dat ik mij niet vereenig met hun houding tegenover U'. Zijn verhouding t o t Van
Giffen zelf verwoordt Labouchere als volgt: 'Ik meende mijn houding van de Uwe
afhankelijk te moeten stellen omdat ik persoonlijk niet die belangrijke plaats in onze
commissie inneem, welke U bekleedt'.
Wat er verder ook over het optreden van Vollgraff gezegd mag worden, voortvarend in de uitwerking van zijn opgraving was hij zeker. Hij moet er direct na zijn
terugkeer van vakantie op I september aan begonnen zijn. Over de opname en de
wijze van uitvoering van het verslag van Van Giffen correspondeerden beide heren
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op vriendelijke toon. Op 25 oktober schreef Vollgraff het voorwoord bij beide verslagen, daarbij het klaarspelend de naam van Van Giffen niet te noemen! Het was
kennelijk noch aan Van Giffen, noch aan Schuylenburg ter lezing voorgelegd. De
volledigheid van de machtsovername van Vollgraff blijkt hieruit zonneklaar: was er
destijds enige frictie geweest tussen Van Giffen en Schuylenburg over wie nu wat
voor soort leiding had bij de opgravingen, bij Vollgraff speelt dat kennelijk in het
geheel geen rol meer. Ook de directie van het PUG, die als 'uitgever' optrad, had
kennelijk weinig in te brengen, getuige een ongedateerde, losse aantekening van de
secretaris van het PUG: 'De onderhandelingen over de uitgaaf van de "Wetenschappelijke Verslagen Opgravingen Domplein l/H" zijn door prof. Vollgraff persoonlijk gevoerd. Schriftelijke stukken zijn daarover in het dossier van 1933 niet
aanwezig. De zaak komt opnieuw ter sprake in de notulen van 1934: 19 Febr./19
Maart 1934'60.
De Wetenschappelijke Verslagen I en II kwamen op I maart 1934 uit. Op de negende
van die maand schreef Van Giffen aan Vollgraff in een overigens zeer verzoenende
brief: 'Uw vóórwoord heeft mij zeer bepaald gehinderd'. Desondanks hoopte hij op
een vruchtbare samenwerking in de toekomst en feliciteerde hij Vollgraff met het
feit dat nu gebeurd was, wat hij kennelijk dertig jaar geleden al gewild had, namelijk
dat er in Utrecht gegraven zou worden naar het romeinse verleden van de stad61.

Vollgraff graaft verder, 1934-1935
Het zinde Schuylenburg kennelijk niet dat Van Giffen zo ruw terzijde was geschoven. Hij probeerde Van Giffen en Vollgraff te laten samenwerken. Maar in de woorden van de directeur Gemeentewerken in een advies aan B&W staat: 'Het treffen
van een regeling in deze met de Heeren Vollgraff en Van Giffen is aan den Gemeentearchivaris niet gelukt, zoodat de Archivaris thans in overweging geeft aan den
Heer Van Giffen een terrein van pi. m. 450m2 aan de Oostzijde van het Domplein
ter ontgraving beschikbaar te stellen 62 . Het werd in het midden gelaten of deze
beide opgravingen tegelijkertijd moesten plaats vinden. Heel andere factoren
bepaalden echter het lot van dit plan: voor de opgraving van Vollgraff moest de
Gemeente ƒ 4.570,- beschikbaar stellen, voor die van Van Giffen ƒ 5.I00,- 63 , wat
tezamen op ƒ 9.670,- zou uitkomen. Dit was het College wat al te gortig en het
besloot de goedkoopste opgraving, die van Vollgraff, te laten uitvoeren.
Schuylenburg deelde dit besluit aan Van Giffen mee in een brief van 31 mei, waarbij
hij hem evenwel verzekerde dat hij niets liever wilde dan dat Van Giffen weer in
Utrecht zou komen graven. Op diezelfde dag gaven B&W aan het PUG toestemming voor de opgraving in 1934, die 'van gemeentewege, doch onder leiding van
Uw voorzitter' zal worden uitgevoerd.
Opvallend is de bemoeienis van burgemeester G.A.W. Ter Pelkwijk met het wel en
wee van de opgravingen. Schuylenburg had gepoogd een gesprek van de burgeT- J. HOEKSTRA
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meester met de beide archeologen te arrangeren, maar Ter Pelkwijk had de voorkeur gegeven ze afzonderlijk te spreken. Zo mocht Van Giffen op 18 juni om half elf
op audiëntie, met als resultaat dat Ter Pelkwijk Van Giffen aanried met een welomschreven (en niet te duur) voorstel te komen64.
Dubbele steun ontving Van Giffen van de archeoloog A.W. Byvanck uit Leiden 61 .
Hij schreef niet alleen 'De houding van Vollgraff is mij onverklaarbaar. Dit is een
mentaliteit, waar ik niet bij kan. Maar daar spreken wij nog wel eens over', maar
ook ging hij persoonlijk bij Ter Pelkwijk - een Leids studiegenoot - op bezoek.
Daaruit kwam hetzelfde advies voort: dien een goed onderbouwd plan in en de burgemeester zal zijn uiterste best doen. Dat Byvanck Van Giffens karakter goed
kende, moge blijken uit de volgende raadgevingen: 'Ik zou je aanraden niet te lang te
wachten met het indienen van dit plan en het niet te uitgebreid te maken vooreerst.
Het is noodig dat gij vooral toont, wat gij uit een opgraving weet te halen, niet, hoe
groot gij de opgraving nu kunt maken. Overleg in dezen met den Heer Schuylenburgh'.
Intussen was de verhouding tussen Van Giffen en Vollgraff verder verslechterd. Dat
begon al met de verbittering van Van Giffen over het voorwoord van Vollgraff in de
Wetenschappelijke Verslagen, maar het werd er niet beter op na de mislukte verzoeningspoging door Schuylenburg. Van Giffen is daarin zeer duidelijk6'': 'Het is mij
... duidelijk ... dat gij ... in weerwil van alles, geene samenwerking met mij wenscht.
Integendeel, gij hebt deze zoowel onmiddellijk als zijdelings afgewezen en geweigerd'. Had Van Giffen nog in een vorige brief Vollgraffs hulp ingeroepen voor het
organiseren van een opgraving 'op de Balkan', nu wenste hij daarvan expliciet verschoond te blijven. Verder waren er kennelijk geruchten dat Vollgraff grote bezwaren had tegen het verslag van Van Giffen over de opgravingen van 1929. In zijn antwoord 6 " ontkende Vollgraff dat: 'Ik heb altijd eene goede meening gehad over Uw
werk in het algemeen'68. Bovendien vond hij het feit dat hij Van Giffens verslag, dat
tweeëneenhalf jaar was blijven liggen, uitgegeven had, bewijs genoeg voor zijn waardering, ook al was hij in bepaalde opzichten een andere mening toegedaan.
In deze brief staat ook de eerste 'apologie' voor zijn machtsovername van 1933:
'Wat de leiding en uitvoering van het werk op het Domplein betreft, heb ik de vaste
overtuiging, dat het juist gezien is, dat deze te Utrecht blijft, en dit te meer, omdat
het de eenige onderneming van zoodanigen aard is die van ons uitgaat, terwijl
Gijzelf tal van dergelijke objecten hebt en steeds gehad hebt, waaraan Ge U wijdt
en welke Uw aandacht vragen en Uw werkkracht opeischen'.
Al het bovenstaande lijkt op de komst van een krachtmeting in I 935 te wijzen, maar
die blijft uit. Op aanraden van Schuylenburg dd 7 februari I935 69 had Van Giffen op
16 maart een brief met begroting à ƒ 600,- (exclusief loonkosten) aan Ter Pelkwijk
geschreven. Op 18 februari had het PUG echter al ƒ 500,- beschikbaar gesteld voor
een opgraving onder leiding van Vollgraff. Namens wethouder M.H. de Boer 70 , die
T. f.
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de met vakantie zijnde Ter Pelkwijk verving, meldde Schuylenburg op 25 april aan
Van Giffen dat de opgravingen 'in verband met de reeds door het Prov. Utr.
Genootschap getroffen voorbereidingen' nog één keer aan Vollgraff gegund zouden
worden. Zeer tekenend voor de houding van Schuylenburg (en van het gemeentebestuur?) is de volgende passage in deze brief: '... en U dan het volgend jaar
opdracht te geven. Om te verhinderen, dat Vollgraff in verband daarmede aanstonds moeilijkheden zou maken, wat niet uitgesloten leek, achtte de heer de Boer
het (na overleg met den voorzitter van het P.U.G.71) beter de beslissing omtrent
uw opgraving eerst na afloop van die van Vollgraff te doen nemen. Hij wil daarom
de zaak eerst in September bij B. en W. inbrengen' 2 . U kunt dan van een ernstige
en - voor zoover van den wethouder afhangt - welwillende overweging verzekerd
zijn'. Vreugde alom: Schuylenburg tevreden, Van Giffen is 'in elk opzicht zeer tevreden en ingenomen'. Aan Byvanck schrijft hij 73 : 'Intusschen is ... de Utrechtsche aangelegenheid in een m.i. zeer bevredigend vaarwater gekomen ... dankzij ingrijpen
van jezelf en van Dr. Schuylenburg ...'.

Groningen: 1936-1949

Vollgraff verliest het pleit, 1936
De opmaat naar het onderzoek van 1936 werd al op 8 oktober 1935 gegeven. Toen
schreef Schuylenburg een brief aan het College van B&W, waarin hij hen herinnerde
aan hun toezegging van 2 mei aan Van Giffen. Ook de reden waarom het graven
door Van Giffen belangrijk was, werd vermeld: 'Naast de opgravingen, die onder
leiding van professor Vollgraff worden uitgevoerd, heeft deze opgraving vooral
betekenis, omdat zij meer dan deze op de bodemstructuur gericht is'. Deze grote
aandacht voor bodemkundige zaken was in die tijd 'modern', maar het zou zeker te
ver gaan daarmee Vollgraff tot een 'ouderwets' archeoloog te degraderen. Ook hij,
de classicus, liet allerlei natuurwetenschappelijk onderzoek verrichten, zoals overduidelijk uit de bijlagen bij zijn gepubliceerde Wetenschappelijke Verslagen blijkt^4.
Dat was dus geen exclusiviteit van de bioloog Van Giffen.
Tenslotte gaf Schuylenburg het College nog het volgende advies: 'Wat de kosten
betreft, zou hem de voorwaarde kunnen gesteld worden, dat de opgraving tot een
zoodanigen omvang beperkt moet blijven, dat deze de dit jaar gemaakte kosten niet
overschrijden'. Van Giffen had namelijk in zijn aanvraag van 16 maart maar liefst
weer een stuk van 550 m2 geclaimd!
Waarschijnlijk wijs geworden door de 'misser' van dat voorjaar, toen het PUG al
een bedrag beschikbaar had gesteld voor een opgraving van Vollgraff, schreven
B&W reeds op 31 oktober 1935 een brief aan de directie van het PUG of zij een
opgraving onder leiding van Van Giffen wilde subsidiëren. Als reactie daarop had
V.J.
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T.J. Dorhout Mees \ de voorzitter van het PUG, op 4 november een langdurig
onderhoud met Ter Pelkwijk, waarbij ook Schuylenburg aanwezig was. De dag
daarop deed Dorhout Mees ten behoeve van besluitvorming in de Letterkundige
Sectie van het PUG 7 '' aan de voorzitter van die sectie, G.W. Kernkamp, schriftelijk
verslag ". De verhouding PUG -Gemeente met betrekking tot de opgravingen werd
daarbij nog eens duidelijk vastgesteld: 'De tot de Directie gerichte vraag is niet, of
zij van meening is dat Dr. van Giffen in 1936 behoort te graven, maar alleen of zij
voor die opgraving, waartoe B&W reeds hebben besloten maar die zeer waarschijnlijk van ons subsidie afhangt, subsidie zal verleenen'. Ter Pelkwijk had tevoren
ook helder gesteld hoe de Gemeente tegenover de opgravingen stond: 'De
Burgemeester legde er den nadruk op, dat de opgravingen voor de Gemeente niet
het minste voordeel opleveren, maar hij achtte het zeer verheugend dat de
Gemeente er toch geld voor over heeft, waarbij hij voorop stelt dat het een belang
der wetenschap is, dat de Gemeente door haar steun mogelijk maakt. Hij aanvaardde dan ook niet, dat de opgravingen door Dr. van Giffen eene onderneming van de
Gemeente zou worden in tegenstelling tot die van Prof. Vollgraff, doch hij
beschouwt beide als werken der wetenschap'.
Op 18 november vergaderde de directie van het PUG uitvoerig over het voorstel
van de gemeente om in 1936 Van Giffen te laten graven. In de notulen van die vergadering wordt steeds weer met klem gesteld dat het maar om één opgraving gaat,
die Van Giffen toegezegd is om zijn proefonderzoek van 1929 af te kunnen ronden.
Daarna zal Vollgraff weer aan de beurt zijn. Kernkamp bracht verslag uit van het
besprokene in de Letterkundige Sectie, waar Vollgraff 'heeft ... verklaard, dat hij
betwijfelt dat aan Dr. van Giffen eene positieve belofte zou zijn gedaan; dat hij weinig vertrouwen in de werkwijze van Dr. van Giffen heeft; dat hij dan ook tegen verleening van een subsidie aan Dr. van Giffen is, doch dat hij tegen het verzoek van
B&W geene actie zal voeren'. De uitlating van Vollgraff over Van Giffens werkwijze
staat wel in schril contrast met datgene wat hij in zijn brief van 6 juli 1934 aan Van
Giffen zelf had geschreven (zie p. 140). De vraag blijft bij welke gelegenheid Vollgraff
oprecht was.
De meerderheid van de Letterkundige Sectie was vóór het verlenen van het subsidie, temeer, omdat anders de gemeente zich wel eens geheel uit het project zou
kunnen terugtrekken. De directie besloot overigens haar definitieve beslissing uit te
stellen in verband met de afwezigheid van Vollgraff ter vergadering. Ook op de volgende vergadering werd nog geen beslissing genomen. De architect G.W. van
Heukelom

8

was wat bevreesd voor instortingsgevaar van de Domkerk als Van

Giffen daar te dicht bij vijf meter diepe gaten zou graven. Hij zou dat probleem met
de Letterkundige Sectie bespreken. Het geringe inzicht dat de directie had in het
wezen van een opgraving, bleek uit het feit dat men zich hoogst verbaasd toonde
dat Van Giffen ook de resterende funderingen van de Heilig Kruiskapel wilde
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onderzoeken: hij hield zich toch alleen met de bodemstructuur bezig!
Op 21 januari ging bij het PUG de kogel door de kerk. De voltallige directie - met
uitzondering van Vollgraff - was aanwezig. De Letterkundige Sectie was bij zijn
advies gebleven het subsidie van ƒ 500,- aan de opgraving onder leiding van Van
Giffen te verlenen. De directie besloot conform, de afwezigheid van Vollgraff speelde kennelijk geen rol meer.
Op 15 februari dwarrelde er een zeer kort briefje door de brievenbus van de
secretaris van het PUG. De afzender was Vollgraff, die - zonder aanhef- meldde: 'Ik
heb de eer tot Uwe kennis te brengen, dat ik ontslag neem als lid van de Directie
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, w.g. C.W. Vollgraff. De reactie van
de directie was al even kort en formeel: 'zij heeft met leedwezen kennis genomen'.
In de vergadering van de directie van 17 februari werd genotuleerd: 'De aanwezigen
zijn het erover eens dat de reden te zoeken is in het besluit van de directie, om
subsidie toe te zeggen voor de opgravingen onder leiding van Dr. van Giffen'.
Sindsdien is het niet meer goed gekomen tussen Vollgraff en het PUG, zoals later
duidelijk blijken zal (zie p. 149).

Een 'keldermuseum'?, 1936
De resultaten van de opgravingen, die op 15 april 1936 begonnen waren en tot 13
juni duurden, waren kennelijk zó interessant dat er een rondleiding onder deskundige leiding voor Raadsleden werd georganiseerd. Het College van B&W nodigde
hen die daarvoor belangstelling hadden, uit om op 19 mei te 16.30 bij het
Ontvangstgebouw van de Domtoren te verzamelen. Van Giffen ontving een
afschrift van de uitnodiging op zijn logeeradres, huize Labouchere ''. Is tijdens die
excursie het idee ontstaan opgegraven resten van de oudste 'legerplaats', van de
principia, van de 'oudste kapel ter plaatse' en van de Heilig Kruiskapel niet weer toe
te dekken, maar ze in een kelder zichtbaar te houden, voorzien van een expositie
van daar gevonden voorwerpen en de nodige explicatie door middel van foto's en
tekeningen? Op 26 mei deden B&W een voorstel van die strekking aan de Raad80:
:

Het is ons College gebleken, dat het uit een historisch oogpunt van groot belang

wordt geacht, dat op deze wijze kennis kan blijven worden genomen van de oudste
overblijfselen in onzen bodem van vier tijdvakken'. Tijdens de lustrumfeesten zou het
terrein met een stevig hek afgesloten kunnen worden (geraamde kosten ƒ 200,-), het
aan te brengen betondek en andere voorzieningen zouden ƒ 2.000,- gaan kosten.
Dat bedrag zou geen bezwaar mogen zijn, want 'Wij meenen, dat het belang van de
historie van stad en land deze kosten rechtvaardigt, te meer daar verwacht kan
worden, dat zij naar eenigen tijd door de entrées zullen worden gedekt'. Het toezicht op deze kelder zou in handen komen van de bewaker van de Domtoren. Op
28 mei stelde de Raad ƒ 2.000,- beschikbaar voor de definitieve overdekking. De
Directeur van Gemeentewerken legde op 7 juli twee plannen voor ter beoordeling
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door de Monumentencommissie, één volgens het oorspronkelijke plan van B&W,
waarbij slechts één enkele betonplaat, waarover geen rijverkeer mogelijk zou zijn,
over de opgraving zou komen te liggen, en één waarbij dat wel mogelijk was en
waarop bovendien gestraat kon worden. De Monumentencommissie, onder voorzitterschap van ir G.W. van Heukelom, juichte weliswaar het plan toe, maar was
nogal kritisch over de uitvoering. Het eerste plan werd ontraden wegens ontsiering
van het Domplein, bij het tweede heeft de commissie zijn twijfels over de hechtheid
van de constructie en met betrekking tot inwatering. Over het visuele aspect van
de afdekking en de trap wil men betere tekeningen. In een krabbeltje onderaan de
brief noteerde Stooker, dat hij niet zo bang was voor het water, maar dat het wel
een vochtige ruimte zou blijven, daar er voor behoorlijke ventilatie of verwarming
geen geld was. Geld bleef het probleem, want ook na een voorstel van B&W aan de
directeur van Gemeentewerken om de afdekking verhoogd aan te brengen en op
die manier het rijverkeer te weren, stelde het College op I december aan de Raad
voor het plan niet te laten doorgaan. Het gaat met bloedend hart:
De gedachte, om de met betrekkelijk hooge kosten ontgraven overblijfselen van zoo eerbiedwaardigen ouderdom voortdurend zichtbaar te doen blijven, komt ons nog steeds aantrekkelijk voor. Ook uit wetenschappelijk oogpunt is het o./, van belang, indien men ter
beoordeeling van de bij de opgraving gemaakte conclusies niet op fotografieën en teekeningen is aangewezen, maar zijn meening steeds aan de bouwresten zelve kan toetsen,
zulks te meer omdat op sommige punten plaats is voor verschil van inzicht in de beteekenis van het gevondene. Evenwel kunnen wij onder de tegenwoordige, voor de Gemeente in
financieel opzicht zoo moeilijke omstandigheden geen vrijheid vinden het besteden van
een vrij belangrijk hooger bedrag dan ons ter beschikking staat bij U aan te bevelen*".
Dit alles is een zeer vroeg voorbeeld - zo niet het eerste in Nederland - van een
poging archeologische overblijfselen na een opgraving voor het publiek zichtbaar te
houden. Voor het uiteindelijke, maar weer zeer vroege resultaat, namelijk het
zichtbaar houden van een deel van de muur van het castellum.

Van Giffen graaft verder, 1937-1938
Hiermee zou, volgens alle afspraken, een einde aan het optreden van Van Giffen
hebben moeten komen. Zo er al verder gegraven moest worden, dan toch zeker
door Vollgraff. Die had zich echter zó onmogelijk gemaakt, niet alleen bij het PUG,
maar kennelijk ook bij de Burgemeester", dat Schuylenburg het aandurfde hem
officieel te vragen of hij de opgravingen in I 937 wilde leiden. Nadat deze 'move' onder andere door toedoen van Labouchere tot wat onbegrip bij Van Giffen had
geleid, schreef Schuylenburg aan Van Giffen op 15 mei van dat jaarSJ dat er absoluut
geen reden voor misverstand bestond:
Juist om alle misverstand tusschen U en mij bij voorbaat uit te sluiten heb ik U, toen ik
alles in het werk ging stellen om U de definitieve opgraving te bezorgen, die uw voorloopig
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onderzoek moest aanvullen en afronden, gevraagd, of gij, nu Vollgraff zich eenmaal van
de opgravingen had meester gemaakt, met dit eene definitieve onderzoek tevreden zoudt
zijn. Gij hebt toen zonder een/ge reserve bevestigend geantwoord en ik heb dit toen ook
als argument kunnen aanvoeren om U de opgraving van het vorige jaar te laten doen ... Er
kan dus geen misverstand over bestaan, dat de opgravingen door de opgraving van 1936
niet automatisch op U waren overgegaan, maar dat de verdere loop van zaken in de eerste plaats van Vollgraff af hing.
Schuylenburgs pokerspel berustte op twee mogelijkheden: Vollgraff zou bij zijn
dreigement blijven 'als van Giffen één spade in den grond steekt, beschouw ik mijn
bemoeiing met de opgravingen als afgesloten' en 'nee' zeggen, of hij zou 'ja' zeggen,
maar dan 'zou hij, naar ik gegronde reden heb om aan te nemen84 op een refuus van
het P.U.G. gestuit zijn om hem subsidie te verleenen'. Overigens meldde hij dat er
in 1937 geen opgraving zou plaats vinden, omdat er geen geld op de begroting van
de gemeente voor was uitgetrokken, maar dat men dat wel voor 1938 wilde overwegen. Hij eindigde zijn brief als
volgt: 'Ik hoop nog altijd, dat gij
en niet Vollgraff de opgravingen
zult voortzetten en ik tracht dit
op mijne wijze te bereiken. Dat
die wijze niet naar den zin van
den heer Labouchere is, is tot
daaraantoe, maar laat gij U, wat ik
U verzoeken mag, daardoor toch
niet

influenceeren.

Het

is

te

dwaas, dat gij onze samenwerking
daardoor

zoudt

laten

versto-

ren' 85 .
Schuylenburgs actie had het door
hem gewenste resultaat. Op 18
mei

1938 besloten

B&W Van

Giffen 'gelegenheid te geven zijn
Afb. 5 A.E. van Giffen (midden) op de rand van werkput XI in 1938. Rechts: Stooker.
Foto RAI/ABC.

onderzoek tot afsluiting te brengen'. De Directie van het PUG

stelde - in een buitengewone vergadering op I juni met vijf tegen drie stemmen en
uitdrukkelijk voor de laatste keer - ƒ 250,- beschikbaar86, terwijl Oud-Utrecht
ƒ 275,- uit het opgravingsfonds gaf. Het Ministerie van Sociale Zaken subsidieerde
de loonkosten van de gravers, die onder toezicht van gemeente-opzichter Stooker
werkten 8 . Schuylenburg had 'als orgaan der gemeente' de algemene leiding en Van
Giffen de technische en wetenschappelijke (afb. 5).
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Afb. ba Langs- en dwarsprofielen en de drie vlakken van put A van de opgraving uit 1933 van Vollgraff (Vollgraff & Van Hoorn, 1934
plaat XXIII (vlakken) en XXIV (profielen).
Afb. 6b Profielen van put XI en vlakken op omstreeks 3.25 m +NAP van de putten II, XI en XIII van de opgraving uit 193b (II) 1938
(XI en XIII) van Van Giffen (Ozingo e.a., 1989, afb. 30 (profielen) en afb. 41 (vlakken). De nummers geven de plaats van de vondsten
aan. De Heilig Kruiskapel is prominent op de tekening aanwezig. Het naar het westen aansluitende deel van de kapel is rechtsboven op
de tekening van Vollgraff te zien.
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Krantenoorlog, 1938
Alles duidde er op dat er een rustige, laatste opgravingscampagne zou zijn, die van
begin juli tot half augustus zou duren. Toen echter openbaar werd, dat Van Giffen
de leiding van de opgravingen zou krijgen, brak er een storm van protest los onder
de voorstanders en leerlingen van Vollgraff. Het vuur werd geopend door de
archeologe dr A. Roes in het Utrechtsch Dagblad van dinsdag 31 mei 88 . Daarin
schreef zij onder de kop 'De opgravingen op het Domplein. De kwestie der leiding'
een fel artikel, waarvan de kern luidde Telt de Universiteit van Utrecht dan geen
enkel geleerde, die de noodige kunde en technische kennis bezit, om zich met onze
opgravingen te belasten? Zeker, prof. Vollgraff ...'. Daarmee introduceerde zij een
geheel nieuw gegeven: de Utrechtse Universiteit, die zich geheel afzijdig had gehouden van de opgravingen. Zowel Vollgraff als de lector in de archeologie Van Hoorn
hadden uit naam van het PUG gegraven. Het waren uitsluitend leerlingen van
Vollgraff of naaste medewerkers die in de polemiek een rol speelden aan de kant
van Vollgraff89. Van Giffen werd verweten dat het hem aan een klassieke opleiding
ontbrak, waardoor hij niet geschikt zou zijn romeinse opgravingen te doen. Maar er
was kennelijk meer aan de hand: het College van B&W had volgens Anna Roes
onverantwoordelijk gehandeld. Opgraven kon men namelijk maar één keer doen en
daarom mocht men niet denken 'nu ontneem ik dat eens lekker aan A., waar ik persoonlijk niet zooveel mee op heb, of waar mijn vriend altijd zoo'n hekel aan schijnt
te hebben ...'. Dat voor A. Vollgraff gelezen moet worden, is wel duidelijk. Ter
Pelkwijk had geen goede dunk van Vollgraff90, maar wie is de 'vriend', Schuylenburg
soms? Kortom, het geheel was volgens haar verworden t o t 'een allerdroevigste
geschiedenis van intrigues en kleinzieligheid'.
De volgende dag al deed de kunsthistoricus dr Jac. Zwarts daar een schepje bovenop 9 1 . Hij beweerde zonder blikken of blozen dat 'de Utrechtsche Universiteit
incompetent wordt geacht' een van haar docenten met dit onderzoek te belasten.
Op al deze 'grievende smaad' reageerden de bestuurders van de Universiteit terecht - niet, want het ging de Alma Mater niets aan92.
Labouchere, toch al niet van breedsprakigheid gespeend, reageerde op 2 juni op het
verhaal van Anna Roes met een ellenlang verhaal onder de titel 'De opgravingen op
het Domplein. Niet gerechtvaardigde bezorgdheid' ' 3 . Het grootste bezwaar dat
Labouchere had tegen de werkwijze van Vollgraff, was dat zijn conclusies niet te
controleren waren. Geheel onjuist is deze kritiek niet, zoals uit de afbeeldingen van
opgravingstekeningen van Vollgraff (door Stooker gemaakt) en van Van Giffen blijkt
(afb. 6). Niet alleen liet Van Giffen op een gelijksoortig stuk meer dan tien vlakken
tekenen tegen Vollgraff drie. Alle tussengelegen grond is dus door de laatste ongedocumenteerd vergraven. Bij Van Giffen zijn bovendien de vondsten, die in de vlakken en profielen werden aangetroffen, op de tekeningen aangegeven. Hoe de veldtekeningen van Vollgraff eruit gezien hebben, is onduidelijk, daar ze niet terugge7. / . HOEKSTRA
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vonden zijn. Ook al kleven er volgens tegenwoordige opvattingen duidelijk nadelen
aan de methode van Van Giffen94, over het geheel genomen is zijn werkwijze beter
'controleerbaar' dan die van Vollgraff. Dat Vollgraffs publicaties beter leesbaar zijn,
is mede het gevolg van diens meer 'stellende' manier van schrijven. Hiermee is het
'wetenschappelijk' verschil tussen Vollgraff en Van Giffen duidelijk gemaakt: grotere
nauwkeurigheid en volledigheid bij Van Giffen, meer interpretatief-speculatief bij
Vollgraff (afb. 6).
Naast deze verschillen in hun manier van werken was er ook de organisatorische
kant. Daar wist Schuylenburg alles van. Hij liet zich op 4 juni uitvoerig ondervragen
door het Utrechtsch Nieuwsblad'*. In het stuk wordt de handelwijze van het College
van B&W vanaf de eerste opgraving in 1929 verdedigd. Uit de correspondentie en
de notulen van het PUG blijkt dat zijn lezing van de gebeurtenissen juist is. Zij zijn in
het bovenstaande reeds beschreven.
Hiermee zou de zaak afgedaan kunnen zijn, maar nu mengde Vollgraff zelf zich op 7
juni in het debat ',6. Hij gaf daarin enige 'correcties' op het interview met
Schuylenburg. Zo beweerde hij in

1936 door het gemeentebestuur te zijn

'geschorst'. Dat woord herinnerde hij zich levendig, maar het is in geen enkel stuk
terug te vinden. Ook de manier waarop hij in 1933 Van Giffen - ondanks de belofte
van het tegendeel - in het ongewisse had gelaten (zie p. 136) vermeldde hij niet,
evenmin als zijn zeer bruuske gedrag in 1936 ten opzichte van de Directie van het
PUG, die volgens hem in het geheel niet op de hoogte was gesteld van de in 1929
aan Van Giffen gedane belofte zijn opgraving te mogen voortzetten. Uit de notulen
van het PUG blijkt op geen enkele wijze dat de Directie zich verrast voelde door
het verzoek van B&W Van Giffen in 1936 te laten opgraven. Uit het gehele stuk
blijkt een nogal 'selectief geheugen' bij Vollgraff. Zijn verwijt aan Schuylenburg, die
in de jaren dat Vollgraff groef in het openbaar geen woord van kritiek op diens
werkwijze had gehad en die nu wel uitte, is enigszins begrijpelijk. Met zijn opmerking over het gehannes met de uitgave van het Voorlopig Verslag van Van Giffen,
dat door Schuylenburg ooit als onpubliceerbaar was bestempeld en dat in 1934
door Vollgraff was uitgegeven (zie p. 139), had Vollgraff gelijk.
Ondanks het feit dat 'de meester' gesproken had, lieten de volgelingen het er niet
bij zitten. Weer was het Anna Roes, die het spits afbeet in 'Nadere uiteenzetting
van mejuffrouw Dr. A. Roes, privaat-docente aan de Utrechtsche Hoogeschool'97.
Zij reageerde voornamelijk op het artikel van Labouchere, die zij meteen kwalificeerde als 'iemand die nooit iets op het gebied der archaeologie presteerde'.
Bovendien schreef zij dat 'Wanneer we hem gelooven, zou prof. Vollgraff slechts
een onkundig en slordig man zijn, die het alleen aan opzichter Stooker dankt, dat er
nog iets van opgravingen terecht is gekomen'. Nadat zij zo de posities duidelijk
gemaakt had, ging zij in op de methodische verschillen van de werkwijze van de
beide heren, waarbij ze de laagsgewijze opgravingsmethode van Van Giffen slechts
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geschikt verklaarde voor aarden structuren, zoals grafheuvels. In een dichtbebouwde, stedelijke context leverde die methode volgens haar veel onnut werk op, waardoor de opgravingen nodeloos duur zouden worden bijvoorbeeld door het tekenen van allerlei onbelangrijke grondverstoringen. Ook zag zij weinig in het publiceren van nog ongeïnterpreteerde gegevens: een archeoloog moest de schifting tussen belangrijk en onbelangrijk eerst zelf maken, daartoe was hij immers opgeleid!
Het artikel dat door de assistent van Vollgraff, J.J. Fraenkel ' 8 op 9 juni in het
Utrechtsch Dagblad geschreven werd, bevatte voornamelijk een lofprijzing van
Vollgraffs kwaliteiten. Hij maakte het daarbij wel erg bont toen hij beweerde 'Had
niet prof. Vollgraff gezegd, toen hij voor het eerst op het Domplein sporen van
Romeinsche bewoning zag, dat daar ter plaatse een zeer belangrijke nederzetting
gelegen was en had hij dit niet volgehouden tegen zelfs groote autoriteiten - die
zonder onderzoek meenden, dat de resten die prof. V. toen op dat denkbeeld
brachten slechts 'puin uit Vechten' waren, welke opmerking bij die gelegenheid
door dr. van Giffen niet is tegengesproken, dan zou nooit in Utrecht een opgraving,
zoo belangrijk als die onder leiding van prof. V. hebben plaats gehad ...'. Dit is wel
een zeer eigenzinnige interpretatie van de gebeurtenissen van december 1929.
Zelfs Vollgraff gaf in zijn boven vermeld krantenartikel toe dat hij aanvankelijk niet
bij die opgraving betrokken was geweest. De uitspraak over 'het puin uit Vechten'
werd aan Holwerda toegeschreven, wiens opvatting door Van Giffen onmiddellijk en
metterdaad ontkracht werd door het proefonderzoek dat hij instelde (zie p. I 29).
Dan wordt het even rustig op het krantenfront, zodat Schuylenburg op 18 juni aan
Van Giffen kon schrijven 'Het geschrijf van de satellieten van V. heeft nu gelukkig
een einde genomen. Veel goed hebben zij hem er niet mede gedaan en tot een verzoening heeft het allerminst bijgedragen. Mondeling hierover meer'.
Intussen had mr M.H. de B o e r " op 4 juni schriftelijke vragen aan het College van
B&W gesteld over al deze commotie. Het College antwoordde conform de opvattingen die Schuylenburg al in zijn interview had geuit.

Was het tot nu toe een strijd tussen personen met verschillende opvattingen over
hun wetenschappelijk werk, op 24 juni kwam daar verandering in door een artikeltje in Volk en Vaderland, het dagblad van de NSB. Geheel in overeenstemming met
de opvattingen en methoden van die groepering maakte de anonieme schrijver het
een kwestie van Romeins tegen Germaans. Uit de uitspraak van Fraenkel in zijn
artikel van 9 juni 'Hij (Vollgraff) wees ons steeds op de plaats, die Utrecht inneemt
in de lange rij van grensverdedigingen, die Rome tegenover de barbaren stelde.'
meende de schrijver in Volk en Vaderland te mogen concluderen 'dat met die "barbaren" onze eigen voorouders, staande tegenover de vreemde overheersching van
Rome, worden bedoeld. ... Deze term "barbaren" behoort eigenlijk te vallen onder
Van Schaicks wetje tot wering van beleediging van volksgroepen, met dien verstanT. J. HOEKSTRA
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de, dat hier niet een volksgroep, maar ons geheele volk wordt beleedigd. Zooals
men weet, is dit wetje alleen bedoeld ter bescherming van de Joodsche volksgroep
binnen onze landspalen. Het eigen volk is vogelvrij, wat dit betreft'. In een commentaar op dit stukje ging Volk en Vaderland nog een stap verder. Het heeft als titel
'Romeinsche opgravingen. Naar de resten uit ons verleden wordt niet verder
omgezien'. Vollgraff werd verweten dat hij een standpunt kiest 'niet binnen zijn
volk, maar buiten en tegenover zijn volk' Typerend daarvoor is b.v. ook dat bij de
Utrechtsche opgravingen de boel schijnt te zijn dichtgegooid, toen men met het
Romeinsche gedeelte klaar meende te zijn; of er dieper wellicht nog Germaansche
overblijfselen lagen, was niet van belang'. Deze veronderstelling, die in de kop van
het artikel en in de laatste zin als zekerheid gepresenteerd werd, bracht, zij het met
enige vertraging, nieuwe reacties. Op 6 juli schreef de classicus/archeoloog J.C. de
Groot in het R.K. dagblad Het Centrum 10" dat het idee dat Vollgraff het 'Germaansch' verwaarloosd had, wel uit het interview met Schuylenburg gehaald zou
zijn. De betreffende passage luidt: 'Inmiddels openbaarde zich tusschen Prof.
Vollgraff en Dr. Van Giffen dit verschil van meening, dat de hoogleraar van oordeel
was, dat de ophooging van het Domplein zou zijn ontstaan door overstroomingen
en door het stof der tijden, terwijl Dr. Van Giffen veronderstelde, dat het hier een
opgeworpen hoogte betrof, een terp dus. Hij baseerde zijn meening mede hierop,
dat er ook Germaansche vondsten waren gedaan. Het is dan ook onjuist uit te gaan
van de veronderstelling dat het Domplein alleen Romeinsche overblijfselen heeft
bevat of bevat. Men heeft trouwens ook Frankische oudheden gevonden, zoo goed
als laat-middeleeuwsche. Juist daarom is het noodig, dat men een veelzijdig man aan
het hoofd der opgravingen heeft staan en niet enkel een classicus'. Het vereist wel
enige geestelijke acrobatiek om hieruit te lezen dat Vollgraff 'dus' de 'Germaansche
vondsten'

,ÜI

wel zou verwaarlozen. De Groot wees er terecht op dat Vollgraff

steeds tot op de geschapen grond liet doorgraven 'zoodat het grondwater tot het
gebruik van hooge waterlaarzen noopte, die verschaft werden door het Centraal
Magazijn van Gemeentewerken'. Tot slot ging hij uitvoerig in op her feit dat de
Germaanse geschiedenis zonder de Romeinse niet te bestuderen is: alle 'vaste
steunpunten' kwamen immers uitgeschreven, Romeinse bronnen.
Deze polemiek werd gesloten door een van redactiewege kennelijk sterk bekort
weerwoord van dr Jac. Zwarts in de Utrechtsche Courant van 7 juli. De kop luidde:
'Politieke' Opgravingen?. Tweeërlei geschiedenis-opvattingen in het geding'. De
tekst van Zwarts werd als volgt samengevat: 'Prof. Vollgraff, die zijn vaderland het
best meent te dienen door objectieve wetenschap en daarbij geen enkele vooropgestelde meening duldt en daartegenover de "Blut-und-Boden" theorie, die uit
nationale motieven dient te praevaleren boven eiken gedachtengang. Alhoewel ik
persoonlijk meer voor de eerste opvatting voel, heb ik toch volkomen respect voor
de tweede. Want zij is geen standpunt, doch een geloof en belijdenis en voor dezulT. /.
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ke, ook van anderen, plegen wij een eerbiedig begrip te toonen. Het is echter eveneens de methode, die bij onze oosterburen tot de tegenwoordige toestanden heeft
gevoerd, waarbij somwijlen gestreefd wordt voor vooropgezette politieke meeningen het bewijs in den bodem te vinden. Nogmaals, ik heb respect voor ieders overtuiging, die wij hier te lande allen vrij mogen belijden en de heeren hebben, nu prof.
Vollgraff en zijn hardnekkig verzet tegen de tweede opvatting weggewerkt is, vrij
spel om uit de opgravingen te bewijzen wat zij nuttig en wenschelijk achten. Ik moge echter in het openbaar belang aan den door B. en W . aangewezen leider, den
jongsten eeredoctor van de Nazi-Universiteit van Keulen ua en zijn medewerker,
(die zo ostentatief bij de eerste opgraving het hakenkruis als symbool op zijn das
heeft gespeld), toewenschen dat zij niet al te veel de methode van onze oosterburen naar hier zullen overplanten en dat zij aan de vestigingen der Romeinsche
"indringers", al zijn zij daarvoor niet bevoegd, in het belang der wetenschap, toch
zoo groot mogelijke aandacht zullen schenken'. Het is niet verbazingwekkend dat
de redactie van de Utrechtsche Courant deze krasse taal van een - ietwat ironisch naschrift voorzag: 'Vanzelfsprekend laten we deze ontboezeming van Dr. Zwarts
geheel voor zijn rekening. Men ziet er intusschen uit, dat de heeren polemisten ook
erg diep aan het graven zijn!'.
Het is dit artikeltje dat de mening heeft doen postvatten dat er tussen Vollgraff en
Van Giffen niet alleen wetenschappelijke verschillen van inzicht bestonden - zoals
bijvoorbeeld de vraag of het Domplein een natuurlijke dan wel een kunstmatige
ophoging was - , maar dat daaraan ook een ideologisch tintje zat. Bij de bestudering
van de niet gepubliceerde bronnen, zoals de uitvoerige correspondentie tussen
Labouchere en Van Giffen, is hiervan echter niets gebleken. Labouchere was een
onverholen anti-semiet, een overtuigd fascist (maar geen aanhanger van de NSB,
waarvoor hij diepe minachting koesterde) en zeer Duitsgezind. Toch blijkt uit geen
enkele uitlating dat hij die opvattingen liet meewegen in zijn medewerking aan de
opgravingen. Zijn veelvuldig verblijf in (fascistisch) Italië maakt het ook al niet waarschijnlijk dat hij een diepgewortelde afkeer van Romeinen had103.
Van Giffen van zijn kant reageerde in zijn brieven nimmer op Laboucheres antisemitische uitlatingen, die in die tijd, zoals bekend, niet zó ongebruikelijk waren. Hij
was zozeer door zijn vak bezeten, dat hij de politieke prudentie daarbij wel eens uit
het oog verloor. Zo moet waarschijnlijk ook zijn eredoctoraat aan de Keulse
Universiteit beschouwd worden '04. Op Vollgraffs houding was niets aan te merken,
maar dat zijn strijd tegen Van Giffen anti-Blut-und-Boden-achtergronden had, is vrijwel uitgesloten. Hij heeft het argument is in ieder geval nooit gehanteerd. Zo lijkt
iedere gedachte aan politieke controversen bij de opgravingen op het Domplein in
1938 terug te voeren te zijn op één klein krantenartikeltje.

Naast de controverses Utrecht-Groningen en Romeins-Germaans speelden ook
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nog twee meer vakinhoudelijke kwesties een rol. Een daarvan komt tot uiting in
een bijzonder fel artikel van J.C. de Groot in Het Centrum van 12 juli 1938 onder de
titel 'Aardewerk getuige van een volk'. De onderkop van het bericht zet al de toon:
'Het verslag van dr. van Giffen over 1929 voldoet zelfs niet aan de meest primitieve
eischen'. De Groot wijst daarin uiterst gedetailleerd een groot aantal fouten in de
determinatie van romeins aardewerk in het verslag van Van Giffen over de opgraving van 1929 aan. Zijn conclusie is, dat natuurlijk niet Van Giffen, maar De Groots
leermeester Vollgraff geschikt is behoorlijk met romeins materiaal om te gaan. Dat
Van Giffen deze tekortkoming in zijn kennis besefte, blijkt uit zijn benoeming op
I maart 1938 van H. Brunsting als assistent. Brunsting was in zijn tijd een van de
weinige kenners van het romeinse aardewerk 1 " 1 .
De tweede kwestie is te vinden in een nooit gepubliceerd artikel voor het Utrechtsch
Dagblad van de hand van de archeoloog J.H. Jongkees10'1, waarin Van Giffen verweten werd de S. Salvator bij de laatste opgraving verwaarloosd te hebben. De redactie van de krant had het concept naar Van Giffen gestuurd voor een naschrift, dat
hij contre-coeur schreef. In de begeleidende brief107 schreef Van Giffen dat hij met
opzet minder aandacht aan de S. Salvator gegeven had, omdat men beter weinig
dingen goed, dan veel dingen slecht kan doen. Maar daar was wel wat aan te doen:
'Bij de laatste bespreking, die de Burgemeester, Mr. Dr. ter Pelkwijk, op 17 Aug.
met mij had, heb ik op diens vraag, hoe ik over de noodzakelijkheid van een eventueel nog voort te zetten onderzoek op het Domplein dacht, twee dingen met nadruk
naar voren gebracht. Daarvan was het eene, de besliste vereischte van den
Oudmunster aan te vullen'. Kortom, Van Giffen wilde het volgend jaar weer graven
en de burgemeester had zoiets kennelijk al zien aankomen. Ook aan Labouchere
liet hij weten 'Ja wat betreft de voortzetting volgend jaar, hierover heeft intusschen
het heertje J. Jongkees een lans gebroken' 10s . Dat Ter Pelkwijk zich van de voortgang van de opgravingen op de hoogte liet houden, blijkt uit een briefje van de
hoofdredacteur van het (JD aan Van Giffen: 'Conform Uw verzoek heb ik Uwe notities onder de aandacht van den Burgemeester gebracht. Het wil mij na rustige
beschouwing van deze aangelegenheid beter voorkomen, het stuk van den Heer
Jongkees niet te publiceeren, daar hier geen enkel belang bij gediend zou zijn'. Een
advies van de burgemeester mag hier wel verondersteld worden: hij zal het gepolemiseer in de krant zo langzamerhand wel voldoende gevonden hebben109.

Waar blijft het verslag van Van Giffen over zijn opgravingen? 1939-1949
Wilde Van Giffen in 1939 weer verder graven, zijn 'geldschieters' het PUG en vooral de gemeente Utrecht wilden wel eens een officieel verslag van de werkzaamheden uit 1936 en 1938 zien. Goede voornemens waren er op dat gebied wel: 'Bij
thuiskomst hoop ik dat het verslag van Vollgraff verschenen zal zijn en dat ik met
volle kracht zal kunnen meehelpen aan onze verslagen over
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Hiermede hoeft, wat mij betreft, niet lang te worden getalmd' schreef Labouchere
aan Van Giffen op 9 september, een week voor zijn vertrek voor een studiereis van
twee maanden naar Italië110. Het zou er echter niet van komen. Van Giffen leed
onder het beruchte archeologen-syndroom: veel meer (moeten) opgraven dan je
kunt publiceren. Toch zat men in Groningen niet geheel stil, want de veldtekeningen werden in inkt gezet en Brunsting determineerde de vondsten. Volgens deze
laatste vormden onder andere Ezinge en Van Giffen zelfde grote belemmeringen bij
het uitwerken van de Utrechtse gegevens111: 'De Baas wil alles zelf doen en kan niet
het geringste overlaten aan een ander. Zoodoende leef ik bij den dag en doe wat
elke dag opgedragen wordt, maar gelegenheid voor gedegen werk krijg ik niet meer
sedert het vertrek van Hijszeler " 2 . Toen deze er nog was, deed hij de "loopende
zaken" en kon ik me concentreeren op Utrecht '36, zoodat ik de scherven volledig
beschreven heb. Met 1938 is nog slechts een eerste begin gemaakt en elke poging
tot voortzetting wordt afgesneden door het woord "Ezinge". [...] Enfin, laat ik die
preek maar niet voortzetten. Ik schreef het bovenstaande om aan te tonen, dat ik
weinig hoop heb op een publicatie (binnen afzienbaren tijd) van "Utrecht" en dat ik
daaraan ook niets kan doen. En op publicatie zal de voortzetting van het werk wel
moeten wachten - tenzij door het vertrek van Dr. Schuylenburg "-' een anderen
toestand is ontstaan. Maar ook dan lijkt de mogelijkheid niet groot'. Vanaf I 941 eisten ook de opgravingen in het romeinse castellum te Valkenburg (Z.H.) veel tijd en
energie van Van Giffen en de zijnen.
Labouchere drong op 26 september 1942 op publicatie aan " 4 , daarin in 1943
gevolgd door 'De Burgemeester, waarnemende de taak van het College van
Burgemeester en Wethouders (C.) van Ravenswaaij', die schreef: 'Het heeft mijn
aandacht getrokken, dat, ofschoon sedert deze laatste opgravingen reeds meer dan
vijf jaren zijn verloopen, het wetenschappelijk verslag van die onderzoekingen nog
niet door U is uitgebracht. Ik koester de vrees, dat de bij die opgravingen verkregen
gegevens en gedane vondster ... bij verder uitstel ... niet meer zoo volledig en
nauwkeurig kunnen worden beschreven als zij verdienen. Bovendien acht ik het,
vooral onder de huidige onzekere omstandigheden, wel zeer gewenscht, dat de
periode, gedurende welke men voor het vastleggen en toegankelijk maken van de
verkregen uitkomsten grootendeels afhankelijk is van de herinnering van enkele
weinige personen, zooveel mogelijk wordt bekort' 115 .
In datzelfde jaar 1943 had inmiddels een kleine opgraving op het terrein van het
Agentschap van de Nederlandsche Bank aan Achter St Pieter plaats gevonden door
Vollgraff, Van Hoorn en Jongkees" 6 . Toen er echter in begin december een groot
gat voor een bunker op de binnenplaats van de Hervormde Burgerschool aan het
Domplein gegraven werd, waarschuwde Labouchere Van Giffen l r . Deze vergewiste zich eerst grondig of een uitnodiging voor het archeologisch begeleiden van deze
graverij van het gemeentebestuur (en dus niet van de Duitsers) kwam, voordat hij
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erin toestemde het werk op zich te nemen l l s . Op I 3 december stuurde Van Giffen
'den teekenaar 2de KI.' H. Praamstra en 'den Voorgraver' J. Lanting met de eerste
trein uit Groningen naar Utrecht. Labouchere haalde ze van het station, bracht ze
naar het Domplein en zou daar alles verder 'catalisatorisch' regelen. Zelf kwam Van
Giffen op

14 december. Op

15 december vroeg Van Ravenswaaij aan de

Commissaris der provincie of hij ƒ 400,- voor 'de opgraving mocht uitgeven.
De inschakeling van Van Giffen was overigens niet geruisloos verlopen. Op 13 december schreef Labouchere aan Van Giffen: 'Hedenochtend ben ik, naar aanleiding
van ons telefoongesprek van gisterenavond, bij wethouder Quéré 119 geweest. Ik
heb den wethouder nog eens naar de geschiedenis van de inschakeling van Vollgraff
gevraagd, en kreeg toen uitsluitsel waardoor mij blijkt dat gij gisterenavond toch
dichter bij de waarheid waart, dan ik dacht, toen gij zeidet dat de wethouder mede
schuld had aan het op het tooneel verschijnen van V' 12 ". Labouchere weet de handelwijze van de burgemeester en van de wethouder aan het feit dat ze Van Giffen
niet persoonlijk kenden en dat zij - door het uitblijven van het verslag over 1936 en
1938 - dachten, dat hij alle belangstelling voor Utrecht verloren had. Door zijn
optreden op die dag had hij de wethouder echter op geheel andere gedachten
gebracht: 'hij begrijpt dat hij hier te maken heeft met een allentwege competente
instantie'. Bovendien hadden, volgens zijn zeggen, ook ambtenaren daar een rol in
gespeeld: 'Toen nu dit Domplein geval aan de orde kwam en Stooker het aan den
wethouder signaleerde, heeft men zich op het stadhuis afgevraagd, wie men toen in
de arm moest nemen. De gebleven zijnde man "van het vorige régime", de Heer
Vink 121 , die secretaris der Gemeentelijke Monumentencommissie is, schijnt, naar ik
nu van den wethouder hoor, dezen gesuggereerd te hebben dat gij weliswaar de
aangewezen persoon waart, maar dat het twijfelachtig was of gij het werk wel tot
een einde zoudt brengen. Het alternatief was Vollgraff, waarvan de Heer Vink wel
wist mede te deelen, dat er bezwaren tegen diens persoon en handelwijze bestonden, maar dien men dan toch maar faute de mieux kon nemen'. Volgens
Labouchere gaf Quéré vervolgens toe dat er op het Stadhuis fout gehandeld was.
Het hele verhaal liep met een sisser af, want op I 7 december kon Labouchere aan
Van Giffen schrijven: 'Het blijkt dat Vollgraff zich zonder strijd teruggetrokken
heeft, wat inderdaad verstandig is geweest' ' " . Op 29 december ontving Van Giffen
de officiële opdracht tot het doen van de opgraving121. In deze brief werd vermeld
dat met de Ortskommandant en de aannemer regelingen waren getroffen voor de
uitvoering van het werk, waarvoor ƒ 400,- beschikbaar was. Het werk moest wel
snel gebeuren en er moest in verband met 'loopzand' goed contact met de dienst
der gemeentewerken onderhouden worden. Het venijn in deze brief zat zoals
gewoonlijk in de staart: 'Gaarne neem ik aan, dat de uitkomsten van het onderzoek
zullen worden verwerkt in het verslag omtrent de onder Uw leiding in 1936 en
1938 verrichte opgravingen in het Domplein' 124 . De hele opgravingscampagne duurT J. HOEKSTRA
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de alles bij elkaar slechts zes dagen l25.
De oorlog was afgelopen, Labouchere zat in de gevangenis126 en het gemeentebestuur van Utrecht vroeg op 28 augustus 1945 aan van Giffen waar toch zijn verslag
over de opgravingen van 1936 en 1938 bleef127. Na enkele aanmaningen reageerde
Van Giffen op 29 januari 1947 met allerlei vragen over de aanwezigheid van oude
grachten en beddingen in Utrecht l 2 s en op 7 mei van dat jaar nodigde hij de burgemeester uit eens een kijkje bij de opgravingen in Vechten te komen nemen

m

.

Loco-burgemeester H. Bekker schreef op 17 mei terug dat hij te zijner tijd gaarne
de resultaten van de opgraving in ogenschouw zou nemen, maar ... waar bleef het
verslag over de opgravingen op het Domplein?" 0 . Op I I juli meldde Van Giffen dat
de vondsten van die opgravingen gereed stonden voor verzending naar Utrecht 131 .
Het gemeentebestuur vond dat prachtig, maar ging op I I augustus tot krachtiger
maatregelen over om enige beweging in het uitkomen van het verslag te krijgen: het
schreef een brief aan de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
met het verzoek druk op Van Giffen uit te oefenen ' 3: . Een afschrift van deze brief
ging naar de Directie van het PUG dat immers de opgravingen mede gefinancierd
had. Het resultaat van de bemoeienis van de Commissie was dat Van Giffen toezegde het verslag in de winter te zullen voltooien.

De opgravingen

in 1949

In 1949 werd het verzetsmonument op het Domplein geplaatst. Stooker wist daar
uiteraard van en besefte ook dat daarvoor een gat in de grond moest komen. Hij
waarschuwde op 7 december 1948 de in 1947 opgerichte Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, waarvan Van Giffen het hoofd was 133. Nog in
datzelfde jaar vonden besprekingen plaats, die er echter toe leidden dat besloten
werd geen diepgravend onderzoek op de plaats van het beeld in te stellen. De 90
ton zware kolos zou na een opgraving een te weinig solide ondergrond hebben, of
er moesten dure voorzieningen getroffen worden. Wel werd besloten elders op
het Domplein een 'proefsleuf te maken134. Op 17 januari werd de 'put' uitgezet,
het werkelijke onderzoek begon pas op 14 februari. In zijn antwoord aan B&W op
het toestaan van deze proefsleuf schreef Van Giffen 'Van deze opgraving zal ik een
verslag der bereikte resultaten zo spoedig mogelijk na afloop daarvan bij U indienen
... Ik hoop eveneens in staat te zijn spoedig daarop de laatste hand te kunnen leggen
aan het samenvattend rapport over alle onder mijn leiding op het Domplein verrichte opgravingen' " \ Kennelijk waren de resultaten niet van dien aard dat Van
Giffen tevreden was. Hij kreeg het voor elkaar dat er de rest van het jaar driftig
verder gegraven werd: niet alleen kwam er nog een 'put' op het plein zelf, maar ook
op de binnenplaats van de Hervormde Burgerschool - als voortzetting van de
opgraving 1943/44 -, in de Voetiusstraat en in de Annastraat (de putten XXII en
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XXIII). Verder moesten er hier en daar boringen verricht worden. De hele verlanglijst is te lezen in een brief van de Directeur Gemeentewerken aan B&W13'', waarin
een bedrag van ƒ 6.150,- voor de hele onderneming gevraagd werd. Publieke
belangstelling was zo langzamerhand ook een rol gaan spelen, getuige de opmerking
van de directeur Gemeentewerken, dat hij voorziet dat een deel van het plein
gedurende de zomervakantie zal open liggen, en dat dat 'minder aangenaam is, doch
daar staat tegenover, dat de opgravingen in verband met het doel waarvoor deze
geschieden steeds de nodige belangstelling trekken en in zekere zin een attractie
vormen voor de bezoekers van het Domplein'. Een andere 'publiekstrekker' komt
in deze zelfde brief ter sprake: 'Voorts heeft Prof. Van Giffen het voorstel gedaan
om ten behoeve van de op het binnenplein van de school aan het Domplein gevonden Romeinse muurresten ter plaatse een kelder te metselen met een toegang
vanaf deze binnenplaats, waardoor deze resten door belanghebbenden kunnen
worden bezichtigd.' De kosten voor het maken van deze kelder zouden - inclusief
verlichting - ongeveer ƒ 4.000,- bedragen. Zoals bekend, is deze kelder er nog
steeds: het 'keldermuseum' in miniatuur!
Kennelijk om het gemeentebestuur gerust te stellen, had Van Giffen een aantal artikelen uit het Nieuw Utrechts Dagblad over de eerste opgravingen in 1949 in achtvoud opgestuurd. De directeur Gemeentewerken vermeldde in zijn brief aan de
burgemeester daar voor de volledigheid bij: 'Prof. Van Giffen heeft zich bereid verklaard, om indien U zulks wenst, nog meerdere afdrukken van deze artikelen
beschikbaar te stellen'.
De voorgestelde opgravingen werden alle uitgevoerd en daarmee waren ze de
grootste in oppervlak die in één jaar op en om het Domplein zijn uitgevoerd.
Daarna begon het getouwtrek over de publicatie van het onderzoek vrolijk
opnieuw 1 3 . De laatste keer dat wij er van horen is op 29 juni 1971, wanneer Van
Giffen - 87 jaar oud - een verontruste brief schrijft aan B&W in verband met plannen voor het aanleggen van een parkeergarage op de plaats van de school aan het
Domplein

l3S

. Hij wijst erop dat in een dergelijk geval archeologisch onderzoek

noodzakelijk is. Nog opmerkelijker is het feit dat hij mededeelt dat drs H.H. van
Regteren Altena en drs M.D. de Weerd van het Instituut voor Prae- en
Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam het materiaal (vondsten, tekeningen, rapporten) van het Utrechtse onderzoek aan het uitzoeken zijn en dat zij daarover een rapport zullen uitbrengen op I juli 1971, 'Zulks met de bedoeling het verwachte voorstel als leidraad voor het samen te stellen eindrapport der onderscheidene opgravingen op het Domplein te doen dienen en uiteindelijk de voorbereiding
der publicatie daarvan'. Was getekend: 'A.E. van Giffen, destijds meerdere jaren
belast met de leiding van genoemd onderzoek'.
Onbedoeld profetisch en op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend door de tijd
waarin ze geschreven werden, waren de woorden van Labouchere in een brief aan
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Van Giffen van 15 maart 1945: 'leder onzer heeft, althans wat de Utrechtsche
opgravingen betreft, terecht den naam van den Fabius Cunctator ... Ik eindig nu met
de wensch uit te spreken dat het ons lukken mag iets persklaar te krijgen, dat bij
uiteindelijke overwinning van hetgeen in Europa cultuur draagt op het bolsjewisme,
aan de openbaarheid zal kunnen worden prijsgegeven. Dan zullen velen juichen13''.

Epiloog
Dat de Nederlandse archeologie in de jaren '30 nog voornamelijk een zaak van individuen was, blijkt uit bovenstaand artikel. Toch is er, ondanks al het persoonlijk
gekrakeel, een aantal algemene onderwerpen uit te destilleren. Zo valt het de huidige archeoloog op hoe 'algemeen' geleerden als Vollgraff en Van Giffen ingesteld
waren. Tegenwoordig heeft iedere archeoloog zo zijn specialisme en zelfs al heeft
men in zijn jonge jaren wel eens wat buiten de eigen periode gekeken, op den duur
krijgt het specialisme de overhand. Bij Vollgraff en in nog veel sterkere mate bij Van
Giffen was eerder van het omgekeerde sprake: vanuit hun niet-archeologische
opleiding verbreedden ze bij iedere opgraving hun gezichtsveld. Vollgraff beperkte
zich tot de provinciaal-romeinse en vroeg-middeleeuwse archeologie van Utrecht
en omgeving. Van Giffen rekende het hele Nederlandse grondgebied tot zijn werkterrein en zijn belangstelling reikte uiteindelijk van de steentijd tot de late middeleeuwen. Dat bij deze ontwikkeling van een vooropgezette strategie sprake was,
blijkt nergens uit: opgravingen werden uitgevoerd, waar de mogelijkheid zich voordeed 140. De Utrechtse strijd was dan ook tamelijk uitzonderlijk. Het was vooral
Vollgraff die er de aanstichter van was, waarbij, zoals uit sommige uitlatingen blijkt,
sprake was van een zeker lokaal chauvinisme.
Opvallend was dat de gemeentelijke overheid, die vooral in de personen van burgemeester Ter Pelkwijk en archivaris/museumdirecteur ,4 ' Schuylenburg optrad, voor
deze vorm van chauvinisme kennelijk niet erg gevoelig was. Wel zorgden zij ervoor
dat de vondsten in gemeentelijk bezit bleven.
De financiering en uitvoering van het onderzoek doet soms verrassend 'modern'
aan: wij zouden nu spreken van een publiek-private samenwerking. Het PUG en
Oud-Utrecht zorgden voor (een deel van) het geld, het gemeentebestuur leverde
materiële en personele steun, onder andere in de niet te onderschatten persoon
van 'opzichter Stooker'. Het is jammer dat diens rol door gebrek aan gegevens
onderbelicht moest blijven. Zo zouden we graag willen weten hoe zijn verhouding
met Schuylenburg was.
Persoonlijke contacten speelden een belangrijke rol bij alle ontwikkelingen en verwikkelingen rondom het Domplein. Dat is uit het bovenstaande wel gebleken. 'Netwerken' zijn alles behalve nieuw. Z o zagen Vollgraff en Van Giffen elkaar zeer regelmatig bij de maandelijkse bijeenkomsten van de Koninklijke Nederlandse Akademie
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van Wetenschappen in Amsterdam. Ter Pelkwijk had banden uit zijn studietijd met
Byvanck. Het blootleggen van al die netwerken en van alle obstakels daarin, zoals
bijvoorbeeld de verhouding tussen Schuylenburg en Labouchere, ligt buiten de
mogelijkheden van dit artikel.
De contacten met het publiek werden bepaald niet verwaarloosd. Uit het eindeloos
gezeur over het uitblijven van Van Giffens publicaties zou een scheef beeld kunnen
ontstaan. In de jaren '30 en '40 speelde de (lokale) pers een rol van betekenis in het
bekend maken van de resultaten van het onderzoek. Dat gebeurde in door de opgravers zelfgeschreven krantenartikelen waarvan de lengte en gedetailleerdheid tegenwoordig volledig ondenkbaar zijn. Omdat deze stukken over de inhoudelijke en
niet over de organisatorische kant van de opgravingen gaan, zijn ze hier niet behandeld. Wel zullen ze het 'maatschappelijk draagvlak' voor de opgravingen meer vergroot hebben dan de op zo lofwaardig korte termijn door Vollgraff gepubliceerde
Wetenschappelijke Verslagen. Overigens liet ook Vollgraff zich niet onbetuigd in de
krant. Hij slaagde er bovendien in ruim aandacht te krijgen in de landelijke pers,
zoals in de NRC en in het Algemeen Handelsblad.
Ronduit 'modern' waren de plannen een gedeelte van de opgegraven resten in een
'keldermuseum' voor het publiek zichtbaar te houden. Ook al duurde het tot 1949
voordat daar - zij het op kleine schaal - iets van terecht kwam, voor zover wij
weten is dit de eerste keer dat iets dergelijks in Nederland voorgesteld en gerealiseerd werd. Ook Laboucheres idee voor een gemeentelijke archeologische dienst
was zijn tijd ver vooruit. Gelukkig liep de gemeente Utrecht bij de benoeming van
een stadsarcheoloog in 1972 landelijk nog steeds voorop. Dat daarbij de toenmalige
gemeente-archivaris, J.E.A.L. Struick

,42

een belangrijke rol speelde, draagt bij tot

een gevoel van continuïteit.

Biografieën
George Charles Labouchere (1896-1971)
Labouchere studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en promoveerde in 1927 met lof op Compositie en dispositie der fransche kerktorens in
de elfde en twaalfde eeuw: een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der gotiek. In 1928 werd hij privaat-docent aan de Technische
Hogeschool Delft en in I 934 aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zijn leeropdracht "de geschiedenis der middeleeuwsche bouwkunst
in Nederland' was.
Labouchere was van het begin betrokken bij de opgravingen op het Domplein. Tussen hem en Van Giffen ontwikkelde zich een vriendschappelijke relatie, wat onder andere bleek uit het feit dat Van Giffen tijdens de opgravingen van 1938 bij de familie Labouchere logeerde. Zijn rechtlijnigheid deed hem in zijn ijver de 'Van Giffiaanse' methode van opgraven te propageren wel eens wat harder lopen dan
Van Giffen lief was.
Tot zijn dood is Labouchere een overtuigd fascist en anti-semiet gebleven. Vóór de oorlog schreef hij onder andere in blaadjes als De
Bezem. Wel wist hij bijna altijd zijn wetenschappelijk werk van zijn politieke activiteiten te scheiden. Hij had een diepe minachting voor
de NSB. Zijn 'consequente' houding deed hem in 1941 - hij was toen 45 jaar - dienst nemen bij de Waffen SS om in Rusland te gaan strijden. Hij werd echter op initiatief van de president van de Kultuurraad, de Amsterdamse hoogleraar archeologie G.A.S. Snijder, naar
Nederland teruggehaald om 'kultureel werk' te doen. Na de oorlog werd hij tot negen jaar veroordeeld onder andere wegens het gaan
in vreemde krijgsdienst. Zijn consequent vasthouden aan zijn opvattingen zal mede de hoogte van de straf bepaald hebben. In 1950
kwam hij vrij. Gedurende zijn gevangenschap bleef hij met Van Giffen corresponderen, al verdween zijn belangstelling voor de opgravingen op het Utrechtse Domplein vrij plotseling om plaats te maken voor die van de Walburgkerk in Groningen.
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G.C. iabouchere - vooraan met donker pok en bril - op het Kunsthistorisch Congres van 1939. Collectie mevrouw drs HM. van den i
Geheel boven met hoed dr ]ac. Zwarts.

Labouchere moet een moeilijk mens zijn geweest om mee te werken: rechtlijnig en vol grootse plannen, waarvan weinig terecht
kwam.
Labouchere was vóór de oorlog onder meer redacteur van het prestigieuze Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, maar
geen lid van het PUG.
Carl Wilhelm Vollgraff ( 1876-1967)
Vollgraff studeerde klassieke talen in Brussel en Göttingen. In 1901
promoveerde hij in Berlijn op een dissertatie over Ovidius. Als lid van
de École française d'Athènes voerde hij vanaf 1902 opgravingen in
Argos uit. In 1903 werd hij privaat-docent in de 'Grieksche en
Romeinsche mythologie en in de topographie van Griekenland' aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1904-1908 was hij conservator van het
Museum van Oudheden van het PUG. In 1908 vertrok hij naar
Groningen, waar hij tot gewoon hoogleraar in de Griekse taal- en letterkunde benoemd was. Dezelfde leerstoel bekleedde hij van 1917 tot
1946 in Utrecht. Van 1917 tot 1923 was hij bestuurslid van de Vereniging voor Terpenonderzoek, waarin hij intensief contact met Van
Giffen gehad heeft. Beiden waren ook lid van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen, waar ze elkaar regelmatig ontmoetten.
Vollgraff was geen gemakkelijk toegankelijk mens. Vooral zijn 'antikatholieke' rede ter gelegenheid van de 300-jarig bestaan van de
Utrechtse Universiteit in 1936 baarde groot opzien. In 1947 trouwde hij - na het overlijden van zijn eerste vrouw in 1946 - met de
archeologe Anna Roes.
C.W. Vollgraff ais rector magnificus in 1936. GAU, IA Vollgraff, CW.
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Albert Egges van Giffen {I 884-1973)
Van Giffen studeerde biologie in Groningen en verrichtte inventariserend werk bij de commerciële afgraving van terpen in het noorden des lands. Na zijn studie kreeg hij een baan als assistent bij het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Na een hooglopend conflict
met de onderdirecteur van het museum, dr J.H. Holwerda, vertrok
hij weer naar Groningen, waar hij in 1922 de eerste directeur van
het Biologisch Archaeologisch Instituut van de Universiteit aldaar
werd.
Van Giffen was tot ver in de jaren '50 de belangrijkste Nederlandse
archeoloog, die ook buiten de landsgrenzen groot aanzien genoot in
verband met zijn methodisch onderzoek van hunebedden, grafheuvels en terpen (Ezinge). Zijn opgravingen in Utrecht, Vechten en
vooral Valkenburg ZH bezorgden hem een goede naam in de
wereld van de provinciaal-romeinse archeologie.
Zijn machtspositie in de Nederlandse archeologie bereikte na de
oorlog een hoogtepunt. Hij was toen niet alleen hoogleraar in
Groningen en Amsterdam {waar hij het Instituut voor Prae- en
Protohistorie stichtte), maar ook Hoofd van de in 1947 op zijn instigatie
opgerichte
Rijksdienst
voor
het
Oudheidkundig
Bodemonderzoek.
Van Giffen werd volledig door zijn vak in beslag genomen en eiste
dat ook - dag en nacht - van zijn medewerkers, die daartegen niet
altijd bestand waren.
W. C. Schuylenburg (1875-1945)
Schuylenburg studeerde rechten in Leiden. In 1900 werd hij aan het
Gemeentelijk Archief te Utrecht benoemd, waar hij in 1919 mr S.
Muller Fzn opvolgde als gemeente-archivaris en in 1922 als directeur van het Centraal Museum. Beide functies vervulde hij tot zijn
pensionering in 1940. Van de oprichting in 1923 tot zijn dood in
1945 was hij bestuurslid van de Vereniging Oud-Utrecht. Ook was
hij lid van de directie van het PUG.

A E. van Giffen

Schuylenburg heeft een belangrijke rol in de Utrechtse archeologie
gespeeld. In 1930 leidde hij - als museumdirecteur - op voortreffelijke wijze de opgraving van het Utrechtse Schip. Zijn intensieve
bemoeienissen met de organisatie van het onderzoek op het
Domplein verrichtte hij als archivaris. Het museale gedeelte ervan
liet hij kennelijk aan de conservator van het PUG, G. van Hoorn,
over.
Van de persoon en het karakter van Schuylenburg is weinig bekend.
Hij leidde als ongetrouwd man een teruggetrokken leven, maar in
zijn werk voor de opgravingen blijkt hij vastberaden, zij het niet op
de voorgrond tredend, te opereren.

Gebruikte afkortingen
ABAI

Archief Biologisch-Archaeologisch Instituut

ABC

Rijksuniversiteit Groningen
Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum van de

AGWU
ALAB
ARCOB
W.C. Schuylenburg omstreeks 1940. Foto E Miedema. GAU, IA
Schuylenburg, W.C. (I).
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gemeente Utrecht
Archief Gemeentewerken Utrecht
Archief Labouchere
Archief Rijkscommissie voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek
Archief Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

Oud-Utrecht

ARMO

Archief Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

BAI

Biologisch-Archaeologisch Instituut Rijksuniversiteit Groningen

CORARCH
CORPUG

Correspondentie Archivaris
Correspondentie van de secretaris van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

GAU

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht

IA

Iconografische Atlas

JBOU

Jaarboekje) Oud-Utrecht

MBOU
MKNAW.AL

Maandblad Oud-Utrecht
Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde

NOTPUG

Notulen van de vergaderingen van de directie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

NUD

Nieuw Utrechts Dagblad

PUG

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

RMO
UBRUL

Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Leiden

UD
UN

Utrechtsch Dagblad
Utrechtsch Nieuwsblad
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Noten
1

De auteurs danken de heren dr J.A. Bakker, drs M. Eickhoff, drs H. Sarfatij en dr M.D. de Weerd voor het doorlezen van het
manuscript en hun commentaar, waarvan dankbaar gebruik gemaakt is. Gesprekken met mensen, die ten tijde van de opgraving van
1938 een rol speelden of op andere wijze met een van de 'protagonisten' in contact stonden, hebben veel bijgedragen tot beter
begrip bij de schrijvers. Met name worden hier genoemd: mevrouw drs H.M. van den Berg, dr J.J. Fraenkel, prof. dr P.J.R.
Modderman en wijlen prof dr H. Brunsting. De (gast)vri]heid genoten in het buitengewoon complete archief van het BAI te
Groningen, dat door drs J.N. Lanting beheerd wordt, zal de auteurs nog lang bijblijven.

2
3

Afgedrukt in JBOU 1927, 20-21.
W. Stooker f 1892-1983), tot 1957 (hoofd)opzichter, later hoofdarchitect, bij de gemeente Utrecht en betrokken bij restauraties
(onder andere van de Domtoren) en bij alle opgravingen die in de stad plaats vonden.
G. van Hoorn ( 1881 -1969). Van 19 18 tot 1957 conservator van de verzameling van het PUG. In 1918 lector in de archeologie te
Utrecht, in 1919 ook te Groningen, in 1943 (buitengewoon) hoogleraar aan beide Universiteiten. Zie Vermaseren, I 968/69

4
5
6

Hoorn, Van, 1928, 21 ; zie ook Hoorn, Van, 1926 en Hoorn, Van, 1927. Zie voor de vraag of Utrecht al dan niet een romeins verleden had, het artikel van C.J.C. Broer en M.W.j. de Bruijn in dit Jaarboek.
J.H. Holwerda (1873-1951) Van 1919 tot 1939 directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Groef in 1914 en van
1920 tot 1927 in Vechten. Hij had contact met Schuyleriburg gehad in verband met de fameuze 'kaart van Utrecht uit 690'; zie
Holwerda 1930, 77. Zie over deze kaart ook: Broer en De Bruijn in dit Jaarboek.

7

W.C. Braat ^ 1903. Sinds I 928 verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, aanvankelijk ais volontair, later als conservator.

8
9

ARMO 15-11-1929.
Zie Holwerda, 1930, 74-83, waarin de aanwezigheid van een dergelijke burcht gestipuleerd wordt.

10
11
12

GAU, CORARCH 16-1 I -1929.
GAU, CORARCH 25-1 I -1929.
Jaarverslag RMO 1929, 27. Zie voor Holwerda's opvatting dat niet overal waar romeins puin gevonden werd, een romeinse nederzetting hoefde te zijn: Holwerda, 1910. Met dank aan drs M. Eickhoff, die ons op deze publicatie attent maakte.

13
14

UN 3-6-1938, Algemeen Handelsblad 4-6-1936. Zie ook p. 149 voor het doel van dit interview.
Ozinga e.a., 1989, 20. Zijn boek (Holwerda, 1930) waarin deze these uitgewerkt werd, stond op uitkomen! Nog minder duidelijk
is of de enkele jaren eerder opgedane slechte ervaringen met het PUG/Van Hoorn inzake de vondsten uit de opgraving Vechten
hier nog door werken. Zie: Wynia, 1990.

15
16
17

UN 3-6-1938.
ABAI 25-1 1-29.
Tot nu toe ten onrechte I december 1929, zoals Van Giffen vermeldde in Giffen, Van, 1934; de juiste darum jn Labouchere, 1931,
32 en briefkaartie van Van Giffen aan Schuyle,iburg GAU, CORARCH 30-1 I -1029.

18
19

GAU, CORARCH 2-12-1929.
Geciteerd in een brief van Van Hoorn aan Van Giffen, ABAI 2-12-1929.

20
21
22

Giffen, Van, 1934, 18.
UN 7-6-1938, 3e blad.
Giffen, Van, 1934, 19.

23
24

ABAI 2-12-1929.
Zoals W. van der Pluym, hoogleraar aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, die al sinds 1906 tot het opgravingsteam van Vollgraff in Argos behoorde, en H. Martin, die vooral geïnteresseerd was in de sarcofagen (Martin, 1957)
Op 17 december I 929 werden twee grote en drie kleinere stukken zandsteen gevonden, die gebruikt waren als afdekking van een
middeleeuws graf. Op deze stenen bevond zich een inscriptie. Voor de ontcijfering van de tekst werd de hulp ingeroepen van
Vollgraff. De stenen werden naar Vollgraffs studeerkamer gebracht. Op 10 mei 1930 maakte Vollgraff zijn bevindingen bij het ontraadselen van de onbegrijpelijk uitziende inscripties op een gecombineerde lezing voor Oud-Utrecht en het PUG openbaar. Twee
dagen later hield hij bovendien een voordracht voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het is hier niet
de plaats diep in te gaan op Vollgraffs ontcijfering. Volstaan kan worden met het feit dat in zijn interpretatie het woord Albiobola
als naam voor romeins Utrecht meer dan 20 keer op de steen te lezen zou zijn. Verder kwam de in Utrecht gelegerde tweede
cohort der Spanjaarden enkele malen voor. Vollgraffs lezing van de inscriptie gaf al snel na de publicatie aanleiding tot scherpe kri-

25
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tiek. Tot nu toe zijn de inscripties niet bevredigend verklaard. Zie Vollgraff, 1930, Vollgraff, 1935 en - voor scherpe kritiek Byvanck, 1932/33.
In de directievergadering van het PUG van 14 april werd gemeld dat het ontcijferen van de opschriften op de stenen door Vollgraff
tot merkwaardige resultaten had geleid. Er werd een lezing door Vollgraff voor het PUG en Oud-Utrecht op 10 mei in het vooruitzicht gesteld. Ondertussen bood Van Giffen het PUG aan in een van de sectievergaderingen van het PUG een verslag van zijn
'onderzoekingen in de Provincie en Stad Utrecht' te houden. Op zijn briefis door de secretaris van het PUG in potlood aangetekend: 'Hebben Vollgraff liever, loop Winter (?)'. Van Giffen verklaarde zich op 29-4-1930 bereid in de winter zijn aangeboden lezing
te houden (GAU, NOTPUG 14-4-1930).
26

GAU, CORARCH 23-5-1930. De publicatie: Vollgraff, 1930.

27

GAU, CORARCH 12-5-1930. Deze scheiding tussen technische en wetenschappelijke leiding is nog tot in 1938 terug te vinden,
zoals in UN 3-6-1938, waarin Schuylenburg Van Giffen de technische en wetenschappelijke leiding toedeelt en zichzelf de algemene
leiding.

28
29

Zie ook de opmerkingen van J.C. de Groot in Het Centrum van 12 juli 1938 op p. 151 van dit artikel.
Vlek, 1987.

30

Van Giffen was sinds 1927 lid van het Genootschap. In dat jaar ontving hij al een PUG-subsidie voor drie jaar van ƒ 150,- per jaar
voor de opgravingen Pijnenburg en Drakestein en in 1928 ƒ 100,- voor zijn boek over de hunebedden (GAU, CORPUG 20-61929).

31
32

Eerst ƒ 200,-, uiteindelijk ƒ400,-, jBOU 1931, 17 en 20-21.
Zie boven, p. 131,

33

Het verzoek: GAU, CORARCH 18-2-1930; het antwoord van de commissie: GAU, CORARCH 9-4-1930. De commissie meldde
ook voorstander te zijn van het aangeven van de gevonden of te vinden resten in de bestrating, maar daarvoor 'scoriae-bricks' minder geschikt te vinden dan natuursteen.

34

De eerstvolgende directievergadering vond volgens gewoonte pas in oktober plaats.

35

Mr j . Kalf ( 1873-1954), directeur van 1918-1939. Labouchere aan Van Giffen ABAI 21-6-1930.

36

J.P. Fockema Andreas (1879-1949), burgemeester van 1914 tot 1933, oprichter van Oud-Utrecht en in dat jaar bovendien voorzitter van het PUG. Zie Graafhuis, 1984, 78-84; Lange, De, 1950.
Labouchere aan Van Giffen, ABAI I 1-7-1930.
UN 3-6-1938.

37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

Labouchere aan Van Giffen, ABAI 19-1 -193 I. De lezing werd aangekondigd in MBOU 193 I - 1 , I met de toen niet ongebruikelijke,
maar in onze ogen hoogst curieuze aankondiging: 'leder lid heeft het recht twee dames te introduceeren'.
Labouchere was in feite werkloos.
Het Domplein werd door Van Giffen als een kunstmatige ophoging, dus als een soort 'terp' beschouwd; Vollgraff was van mening
dat van natuurlijke opslibbing sprake was. Zie Vollgraff & Van Hoorn, 1934, 47 en Vollgraff & Van Hoorn, I 936, 96.
Onderzoek naar de romeinse grensverdediging.
De ruimteperikelen van het Centraal Museum waren kennelijk ook in 1931 al groot, getuige het slot van deze brief: 'De heer
Sch[uylenburg] kent het vak van zijn museum te klein te maken en zeer zachtjes aan de publieke opinie voor de thans inderdaad
zeer noodige uitbreiding op te warmen. Daar zullen de opgravingen ook wel bij varen.'
Van Giffen aan Vollgraff, ABAI 30-9-1932.
Vollgraff werd in 1932 lid van de directie van het Genootschap en meteen voorzitter in 1932/33; dit was dus de laatste vergadering
onder zijn voorzitterschap.
GAU, NOTPUG 15-5-1933.

47

In zijn brief van 30 september 1932 (zie noot 44) had Van Giffen Vollgraffeen lift vanuit Groningen naar Ezinge in 'den auto van den
Rijksinspecteur, den Heer Buiskool' aangeboden, j . Buiskool was burgemeester van Delfzijl en Rijksinspecteur voor de provincie
Groningen inzake werkverschaffing en steunverlening. Vollgraff kan van hem dus gehoord hebben over het inschakelen van werklozen bij opgravingen.

48

Voor het eerst als beoogd penningmeester bij de directievergadering aanwezig.

49
50

Dit argument werd in I 938 tegen Vollgraff gebruikt!; zie p. 151.
Schuylenburg kwam pas later in de Directie van het PUG.

51

Opmerkelijk is dat de opdracht aan Vollgraff persoonlijk werd gegeven en dat de Universiteit geheel buiten beeld bleef. Later, in de
pennestrijd in de zomer van 1938, zullen de voorstanders van Vollgraff juist als argument aanvoeren dat door het afwijzen van
Vollgraff de Universiteit beledigd wordt.

52

G.A.W. Ter Pelkwijk (1882-1964), burgemeester van 1934 tot 1942 en van 1945 tot 1948. Zie: Graafhuis, 1984, 85-96; Pelkwijk,
Ter, 1961/62.

53

GAU, CORARCH I 1-5-1938, rapport van Schuylenburg aan de burgemeester: Ter beantwoording van de mij door U gestelde
vraag omtrent de juistheid van een door professor Vollgraff tegenover U geuite bewering, dat dr. van Giffen geenerlei recht kon
doen gelden op een voortzetting van de door hem in 1929 gedane opgraving ...'. De inhoud van dit rapport verscheen op 3-6-1938
als interview in het L/D.

54

LH. Gosses ( 1873-1940) was van 1915 tot 1940 hoogleraar Algemene en Vaderlandse Geschiedenis te Groningen, vanaf 1925 lid
en van 1931 tot zijn dood voorzitter van de Vereeniging voor Terpenonderzoek. Deze vereniging was in 1916 door een aantal
Groningers, waaronder de fabrikant van strokarton J.E. Scholten ter ondersteuning van Van Giffens onderzoek in de Friese en
Groninger terpen opgericht.

55

GAU, NOTPUG 15-5-f 933. Antwoord van de gemeente: GAU, CORPUG 8-6-1933. De middeleeuwse voorwerpen zouden volgend de gemeente naar het Museum gaan, de praehistorische en romeinse zouden beheerd worden door de conservator van het
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PUG, dr G. van Hoorn.
56
57

Brief van Vollgraff aan Schuylenburg, GAU. CORPUG I I -6-1 933.
Labouchere aan Van Giffen. ABAI 10-1 0-1933.

58

Dit heeft betrekking op de grote verschillen van mening tussen Holwerda en diens medewerker Van Giffen die in 1916 leidden tot
Van Giffens vertrek uit Leiden; Waterbolk, 1975/76.

59

In de 'krantenoorlog' van 1938 (zie p. 148) wordt het argument van 'onleesbaarheid' gehanteerd, maar er is geen correspondentie
Schuylenburg - Van Giffen uit de tijd, waarin dit probleem naar voren komt, voorhanden.

60

GAU, CORPUG: Aantekening naar aanleiding van nr 46 van de notulen van 16-10-1933. Het besluit in GAU, NOTPUG 16-101933: 'De Directie verleent Den Heer Vollgraff machtiging om overeenkomstig deze besluiten [over de publicatie van de
Wetenschappelijke Verslagen l/N] verder het noodige te doen' is door Vollgraff dus wel zeer ruim in zijn 'voordeel' geïnterpreteerd. Het heeft de Directie kennelijk toch met enige verbazing vervuld.

61

ABAI 9-3-1934: 'Met U kan ik er mij voorts over verheugen, dat een zaak, waarop gij blijkbaar reeds voor 30 jaren terecht de aandacht hebt gevestigd, thans in beginsel haar beslag heeft verkregen, te meer, waar dit reeds nu met zooveel succes is geschied ...'.
Vollgraff was immers van 1904 tot 1908 conservator van het PUG.
GAU, AGWU 15 mei 1934: brief Directeur Gemeentewerken aan B&W.

62
63

Dit bedrag was berekend over 350 m2 in plaats van over de 550 m2 die Van Giffen aanvankelijk had aangegeven, maar die door
Schuylenburg gereduceerd waren, omdat hem een zo groot oppervlak uit het oogpunt van kosten geheel onmogelijk leek. GAU,
CORARCH 31-5-1934.

64

GAU, CORARCH 20-6-1934, waarin Van Giffen verslag uitbrengt aan Schuylenburg over zijn onderhoud met de Burgemeester.
Zie voor Ter Pelkwijk noot 52.

65

66
67

Byvanck aan Van Giffen, ABAI 4-1 1-1934. A.W. Byvanck (1884-1970) was van 1922 tot 1954 gewoon hoogleraar Oude
Geschiedenis en Archeologie aan de Leidse Universiteit. Hij kende G.A.W. Ter Pelkwijk uit zijn studietijd. Byvanck was een van de
felste tegenstanders van Vollgraffs interpretatie van de in 1929 gevonden inscripties: Byvanck, 1932/33.
Van Giffen aan Vollgraff, ABAI 26-6-1934.
Vollgraff aan Van Giffen, ABAI 6-7-1934.

68
69

Zie echter Vollgraffs opvatting over Van Giffens werk op p. 140.
GAU, CORARCH 7-2-1935.

70

Dr M.H. de Boer, raadslid voor de Vrijheidsbond van 1923-1939, wethouder en loco-burgemeester van Utrecht van 1926 tot
1935.

71

Niet meer Vollgraff, maar Jhr dr M.R. Rademacher Schorer, die in die tijd ook penningmeester van Oud-Utrecht was. Hij beheerde dus het opgravingsfonds van de Vereniging, waaruit regelmatig betalingen gedaan werden, zoals uit de financiële verantwoordingen in de Jaarboekjes blijkt.

72

Op 2 mei schreven B&W aan Van Giffen dat zij in het najaar zullen overwegen of hij in 1936 aan bod zal komen. GAU, CORARCH
2-5-1935.
UBRUL.BPL 3007 10-6-1935.

73
74

Vollgraff & Van Hoorn, 1934, Vollgraff & Van Hoorn, 1936, Vollgraff & Van Hoorn, 1938. Al in de late negentiende eeuw liet het
PUG, vermoedelijk op initiatief van S. Muller Fzn, dergelijk onderzoek doen in verband met de opgravingen in Vechten.

75

Brief B&W aan Directie PUG, GAU, CORPUG 31-10-1935. Mr TJ. Dorhout Mees was in I 935/36 voorzitter PUG.

76

Het PUG was opgedeeld in drie secties: Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, Letterkunde, Wijsbegeerte en Geschiedenis,
en Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschappen. Zij hielden eigen bijeenkomsten en stelden nieuwe leden in hun vakgebieden voor.
Sinds I 920 werden ook studenten op hun bijeenkomsten toegelaten. Singels, 1923, 98-126.
GAU, CORPUG 5-1 1-1935.

77
78

Dr ir G.W. van Heukelom ( 1870-1952), hoofdarchitect bij de Nederlandsche Spoorwegen, restauratie-architect van de Domtoren,
voorzitter van de Utrechtse monumentencommissie. Voorzitter van de PUG 1936/37.

79
80
81

ABAI 16-5-1936; door de afzender foutief geadresseerd: Homeruslaan I ipv Aurorastraat I!
GAU, Gedrukte Verzameling 1936, Nr. 175/1 /67 O.W.
GAU, Gedrukte Verzameling 1936, Nr. 175/1/74 O.W. Op een begroting van aannemer A. de Graaf uit de Oude Kerkstraat 5
bleek dat de totale kosten ƒ 2.438.- zouden bedragen. De verrassend moderne redenering van het College berust gedeeltelijk op
een brief van Schuylenburg van 2 augustus aan het College, maar de zinsnede over het 'verschil van inzicht in de beteekenis van het
gevondene' is daarin niet vermeld. Labouchere maakte in een brief aan Van Giffen dd 18-1 -1937 de cryptische opmerking 'dat kelder-grapje had een vervelend element voor ons werk kunnen worden, omdat het een verdachtmaking was'. Bedoelde hij: onze
'tegenstanders' beschouwen dit als een mogelijkheid om ons werk te kunnen controleren, want zij vertrouwen het niet?

82

Zoals blijkt uit een opmerking van Labouchere in een brief aan Van Giffen (ABAI 14-6-1938), waarin hij uiteen onderhoud van hem
met de burgemeester citeert: 'Hij (de burgemeester) is, als gewoonlijk, zeer openhartig geweest, en liet duidelijk uitkomen dat hij
Prof. V. een vreemden man vond'.
GAU. CORARCH 15-5-1937.

83
84

86

Schuylenburg zat inmiddels in de directie van het PUG! Byvanck opperde in een brief aan Labouchere, die hem bezorgd over deze
kwestie geschreven had, dat er nog een derde mogelijkheid was: Vollgraff kon 'ja' zeggen en zijn geld elders vandaan halen.
Schuylenburg had het in die tijd beslist niet op Labouchere begrepen. Deze laatste bracht het bestuur van Oud-Utrecht, en
Schuylenburg in het bijzonder, tot volledige wanhoop door maar steeds niet met zijn manuscript over de Utrechtse monumenten
af te komen; zie voor deze kwestie: Hoekstra, z.j., 9. Vollgraff had op 2 april 1937 vanuit Milaan het 'verzoek' van Schuylenburg
afgedaan met de opmerking dat men niet bij hem moest zijn, maar bij de Directie van het PUG: GAU, CORARCH 2-4-1937.
GAU, NOTPUG 1-6-1938.
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87

Om ons niet geheel duidelijke redenen was de verhouding met Stooker in 1938 niet erg harmonieus. Het zou hier te ver voeren
diep op deze kwestie in te gaan. Er zij slechts vermeld, dat in de begroting niet meer dan ƒ 100,- voor het toezicht van Stooker was
uitgetrokken, maar dat de directeur van Gemeentewerken op 15 december aan Schuylenburg schreef dat hij in plaats van 'enkele
oogenblikken per dag' die met Van Giffen overeen gekomen waren, '480 uur voor de opgravingswerken beschikbaar is moeten
zijn' (GAU, A G W U 15-12-1938). Ook een opmerking van Van Giffen in een brief aan Labouchere (ABAI 23-8-1938) liegt er niet
om: '... of ik toch maar niet beter gedaan had de Gemeenteopzichter in den beginne verduiveld hardhandig aan te pakken, inplaats
van ter wille van den lieve vrede en belangen verzoening met de kool en de geit te prefereeren'.

88

Dr Anna Roes, 'privaatdocente in de archeologie met uitzondering van de klassieke archeologie' aan de Utrechtse Universiteit
sinds 6-7-1935. Trouwde in 1947 met C.W. Vollgraff. UD 31-5-1938, Ochtendblad, Ie blad p. 3.

89

Het is niet geheel duidelijk of Van Hoorn zich in de strijd gestort heeft. Mogelijk is het anonieme artikel dat op 7 juni 1938, ochtendblad, in het Utrechtsen Dagblad onder het opschrift 'Men schrijft ons uit academischen kring' verscheen, van zijn hand. De veronderstelling van Labouchere in een brief aan Van Giffen dd 7 juni 1938 (ABAI) dat 'den braven heer Bannier' het geschreven zou
hebben lijkt niet houdbaar: Dr W.A.F. Bannier (1868-1951) was toen 70 jaar oud en gepensioneerd leraar aardrijkskunde en
geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium. Het is overigens niet duidelijk waarom in de krantenartikelen van de voorstanders van
Vollgraff de naam van Van Hoorn niet genoemd wordt.

90 Zie noot 82. Bovendien zal Vollgraffs geruchtmakende rede die hij als rector magnificus tijdens de viering van het 300-jarig bestaan
van de Utrechtse Universiteit gehouden had, hem geen goede naam bij de stadsbestuurders bezorgd hebben. Zie Hees, Van, I 986.
91 UD I juni 1938, Avondblad, 3e blad, pag. 2. Dr Jacob Zwarts (1899-1942), joods Utrechts kunsthistoricus, iets jongere tijdgenoot
van Labouchere, die in zijn brieven aan Van Giffen niet naliet met minderwaardige epitheta op Zwarts' joods-zijn te wijzen.
92 Dat Zwarts een grief had tegen het gemeentebestuur kan blijken uit de zinsnede in zijn krantenartikel '... B&W hebben den laatsten
tijd herhaaldelijk bewezen vreemde krachten boven de Utrechtsche te stellen ...'. In een brief van 2 juni aan Van Giffen, waarbij de
beide krantenknipsels gevoegd waren, schreef Labouchere 'De heer Z., een onfortuinlijk zoon van het Oude Volk, dacht een gelegenheid te hebben om zijn woede te koelen tegen het Utrechtsche Gemeentebestuur, dat hem geen baantje wilde geven.' Aan het
Centraal Museum? Voor het eerst komt hier in de correspondentie met Van Giffen Laboucheres virulente anti-semitisme tot
uiting.
93 UD 2 juni, Avondblad, 3e blad, pag. 2. Mag men tegenwoordig klagen over het grote aantal drukfouten in de krant, dit stuk wemelt
ervan.
94 De strak aangehouden laagsgewijze afgraving hield te weinig rekening met de complexiteit van de verschijnselen, zodat vondsten
die niet in de te tekenen vlakken of profielen voorkwamen, niet meer te lokaliseren zijn. "Hij moest zo nodig zijn zweepdiertjes
snijden', zo heeft ooit Brunsting Van Giffens methode van werken gekenschetst. Plakjes snijden van een organisme is de werkwijze
waarmee de biologiestudent Van Giffen inzicht had leren verkrijgen in de ruimtelijke geledingen van biologische structuren. Deze
methode introduceerde hij in het archeologisch veldwerk'. (De Weerd in Ozinga e.a., 1989, I 3). Zie voor een gelijksoortige observatie van Van Giffen zelf: Van Giffen, 1974, I I, in een interview met H. Sarfatij op 10 februari 1972:'Bij mijn onderzoek heb ik ook
altijd de vergelijkende anatomie toegepast. Niks anders. Het was simple comme toujours'.
95 UN Vrijdag 3 juni, vierde blad. In wat verkorte vorm overgenomen in het Algemeen Handelsblad van 4 juni, Avondblad, derde blad.
96 UN 1 juni, derde blad, met foto van de schrijver! Van Giffen heeft zich in de krantenoorlog volkomen stil gehouden. Uit zijn 'kamp'
is er alleen het 'zakelijke' artikel van Labouchere.
97 UD 8 juni 1938, Ochtendblad, 2e blad, pag. 2.
98 J.j. Fraenkel (geb. 1913), promoveerde in 1941 bij Vollgraff. UD 9 juni, Ochtendblad, 2e blad, pag. 2.
99 Zie p. 00 over zijn bemoeienis met de opgravingen van I 936.
100 J.C. de Groot (1901-1982), assistent van Vollgraff en in die tijd leraar aan het RK Gymnasium te Heerlen. De Groot schreef naar
aanleiding van het feit dat het stukje uit Volk en Vaderland in Het Centrum van 30 juni was opgenomen.
101 Die worden tegenwoordig inheems-romeinse vondsten genoemd. Wat het 'verwaarlozen van het Germaansch' betreft, zij erop
gewezen dat in de notulen van de directievergadering het PUG van 15 mei 1933, onder voorzitterschap van Vollgraff, genoteerd
werd: 'De heer Vollgraff wil in geen geval dieper graven dan tot het Romeinsche niveau. Wat daaronder ligt, interesseert [hem]
minder, zou alleen hier en daar door het graven van een put kunnen worden onderzocht'. Deze woorden zijn natuurlijk wel
geschreven vóórdat Vollgraff een spade in de grond had gestoken. Aan de juistheid van de opmerking van De Groot in Het
Centrum, dat tot in het grondwater werd gegraven, hoeft dus niet getwijfeld te worden.
102 Van Giffen was op 25 juni 1938 eredoctor in Keulen geworden. Hem werd de 'Grad und Würde eines Doktors der Philosophie
ehrenhalber' verleend als 'dem grossen niederländischen Forscher, der nach einer höchst vervollkomneten Grabungsweise in
Marsch und Geest der Nordseeküste reiche Zeugnisse einer alten Besiedlung aufdeckte und sich durch die Deutung frühgermanischer Kulturen bleibende Verdienste erwarb'. De 'medewerker' was uiteraard Labouchere, de 'eerste opgraving' die van 1936.
103 Ook de volgende zin uit een brief aan Van Giffen (ABAI 16-9-1 938) wijst bepaald niet op een afkeer van Romeinen: 'Voor het overige wensch ik U ... een blijvende en steeds groeiende belangstelling voor de Romeinsche grenslinie op Nederlandsch gebied.
104 Volgens mensen die Van Giffen goed gekend hebben, is het zijn tweede vrouw, Guda E.G. van Giffen-Duyvis met wie hij in 1938
trouwde, geweest die hem voor misstappen, vooral tijdens de oorlogsjaren, behoed heeft (Waterbolk, I 975/76). Na de oorlog zijn
er ook geen maatregelen tegen hem genomen. In de uitvoerige correspondentie tussen Van Giffen en Labouchere komen zelden of
nooit namen van niet-archeologen voor. Een eigenaardige uitzondering is het verzoek van Van Giffen: 'Groet bij gelegenheid eens
van mij je vriend Sinclair' (ABAI 23-8-1938). Dit is overigens een van de meest persoonlijke brieven uit de hele verzameling. H.A.
Sinclair de Rochemont (1901-1942), fascist onder andere van de 'Bezemgroep'. Sneuvelde in Rusland.
105 Een van de andere kenners was J.C. de Groot, die al enige jaren bezig was de terra sigillata uit de collectie van het PUG te bewerken. Uit gesprekken die De Groot veel later met S.L. Wynia had, bleek dat hij voor zich zelf een rol in de vondstbewerking onder
Vollgraff weggelegd zag. Zie ook De Groot in Het Centrum van 12 juli 1938. H. Brunsting ( 1902-1997), studeerde klassieke talen
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aan de Vrije Universiteit en archeologie bij G.A.S. Snijder aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in
1937 en kreeg in 1938 een aanstelling bij het BAI in Groningen, in eerste instantie voor de bewerking van de romeinse vondsten
uit Utrecht. In 1946 werd hij conservator bij het RMO te Leiden, in 1956 hoogleraar archeologie en prehistorie aan de Vrije
Universiteit. In Leiden ging hij in 1967 met pensioen, aan de universiteit in 1973 met emeritaat. Brunsting had een belangrijk aandeel in het tot stand komen van de publicatie van het romeinse deel van de opgravingen op het Domplein, Ozinga e.a., 1989.
106 J.H. Jongkees (1913-1967) promoveerde in 1941 bij Vollgraff. Hoogleraar in de Archeologie aan de Universiteit van Utrecht van
1951-1967.
107 ABAI 24-8-1938.
108 ABAI 23-8-1938.
109 Het stuk werd aan Jongkees geretourneerd. Ook Labouchere veronderstelde ingrijpen van de burgemeester toen hij aan Van
Giffen schreef: 'Gij hebt een goede zet gedaan met te verzoeken den burgemeester er in te kennen. Want deze, bang voor nieuwe
onaangenaamheden, had tot niet-opnemen geadviseerd ...' (ABAI 9-9-1938). jongkees kreeg van Labouchere in een brief aan Van
Giffen de karakteristiek 'het gedelegeerde zure smoel van V(ollgraff)' (ABAI 22-8-1938).
110 ABAI 9-9-1938.
111 Brunsting aan Labouchere: GAU, ALAB 76, 8-1 -194 !.
112 C.C.W.j. Hijszeler (1902-1982), assistent bij Van Giffen en daarna directeur van het Rijksmuseum Twenthe.
113 In 1940 was Schuylenburg met pensioen gegaan.
114 ABAI 26-9-1942.
115 GAU, A G W U 12-11-1943.
116 Vollgraff, Van Hoorn & jongkees, 1946. Dat Vollgraff (en Van Hoorn) niet van het provinciaal-romeinse opgravingstoneel verdwenen was, blijkt ook uit zijn opgravingen in het castellum van De Meern in het voorjaar van 1940; Vollgraff & Van Hoorn, 1941.
117 ABAI 6-12-1943. Deze bunker werd door Labouchere eufemistisch 'schuilkelder' genoemd. Het was echter een verbindingsbunker
waardoor generaal Christiansen vanuit Hilversum contact kon houden met gevechtsfront in Nederland. Met vriendelijke dank aan
Leo van Rhenen voor deze gegevens.
118 'De heer Labouchere verzekerde nogmaals, op mijn uitdrukkelijk navragen, dat het verzoek gericht werd namens het
Gemeentebestuur'. Telefoonnotitie Van Giffen ABAI 10-12-1943.
119 Ch.L Quéré, architect en wethouder van Openbare Werken (vanaf 1943 Technische Zaken) van 15-5-1942 tot 15-2-1 945.
120 ABAI 13-12-1943.
121 j . Vink was van 1925 tot 1949 chef van de Afdeling Openbare Werken en Volkshuisvesting ter Secretarie.
122 ABAI 17-12-1943.
123 GAU, A G W U 29-12-1943.
124 In een brief van 10 januari 1944 bedankte de burgemeester Van Giffen voor het toesturen van allerhande voorlopige rapporten,
tekeningen en foto's met betrekking tot de opgravingen van 1936 en 1938, die hem kennelijk als reactie op de brief van 12 november 1943 waren toegezonden. De burgemeester verwachtte de publicatie vóór het einde van het jaar. Voor geld moest Van Giffen
maar bij het PUG aankloppen, de gemeente had het niet. GAU, A G W U 10-1 -1944.
125 Ozinga e.a., 1989, 105.
126 Hij was tot negen jaar veroordeeld wegens het in vreemde krijgsdienst gaan (Waffen-SS), maar vermoedelijk ook omdat hij stelselmatig geweigerd had zijn fascistisch gedachtengoed te verloochenen. Vanuit de gevangenis en werkkampen correspondeerde hij
uitvoerig met Van Giffen onder andere over het Domplein.
127 GAU, A G W U 28-8-1945:'Na den brief van 17 November 1944, nr. I 75/1/1 18 O.W., waarbij U werd verzocht de afwerking van
het verslag der opgravingen in het Domplein alhier in 1936 en 1938 te willen bespoedigen, is van Uw kant geen bericht meer
gevolgd. ... Gaarne zouden wij er op willen rekenen dat het werk in den loop van dit jaar tot afsluiting komt'.
128 GAU, A G W U 29-1-1947.
129 ABAI 7-5-1947.
130
131
132
133

GAU, A G W U 17-5-1947.
ABAI I 1-7-1947.
ARCOB I 1-8-1947.
NUD 3-2-1949.

134 Brief van de Directeur Gemeentewerken aan Van Giffen: GAU, AGWU 17-1 -1949. Het doet wat komisch aan deze sleuf - put XIX
in Van Giffens telling - als proefsleuf te betitelen, daar die term meestal gebruikt wordt voor terreinen, waarvan men nog vrijwel
niets weet: dat kon van het Domplein toch niet gezegd worden!
135 A R O B 2 I - I - I 9 4 9 .
136 AROB 31-5-1949.
137 Wel verscheen een kort verslag in het jaarverslag van de Terpenvereniging, dat de resultaten tot de zomer van 1949 bevat. Van
Giffen 1950.
138 GAU, A G W U 29-6-1971.
139 ABAI 15-3-1945. In 1989 verscheen Het Romeinse Castellum te Utrecht, waarin het romeinse deel van de opgravingen gepubliceerd werd. Ozinga e.a., 1989. Q. Fabius Maximus 'Cunctator', romeins veldheer, die de Carthaagse troepen van Hannibal in Italië
in 217 v. Chr. probeerde uit te putten door de strijd uit de weg te gaan, wat een effectieve tactiek bleek te zijn. Rechtstreekse aanvallen van de Romeinen waren in verpletterende nederlagen geëindigd (Trasimeense Meer 217 v. Chr. en - later - Cannae in 216 v.
Chr.).
140 Wel bracht de ene opgraving soms plannen voor een volgende met zich mee. Van Giffen heeft weliswaar opgegraven in Vechten,
Utrecht, Alphen aan den Rijn en Valkenburg, maar daarbij is geen sprake van systematische 'Limesforschung'. Labouchere daaren-

T. J- HOEKSTRA

EN S. L. WYNIA

DAN ZULLEN VELEN

JUICHEN

Oud-Utrecht

tegen schreef in een brief aan Van Giffen dat hij 'een archaeologischen dienst voor Utrecht' als 'een schakel in de Hollandsche
Limesforschung' zag. ABAI 10-3-1931. Wel groef Van Giffen in het buitenland in verschijnselen - 'terpen', 'hunebedden', 'grafheuvels' - die hij in Nederland onderzocht had.
141 Het is opmerkelijk dat Schuylenburg in het geval van de opgravingen op het Domplein uitsluitend als archivaris en niet als museumdirecteur optrad, hoewel het Centraal Museum daarin toch als ontvanger van de vondsten een rol speelde.
142 Dr J.EAL Struick (1927-1997), gemeente-archivaris van Utrecht van 1964-1988.
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