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 Inleiding 

Halder, hart van Romeins Brabant? 50 jaar archeologie in Halder biedt een overzicht van de huidige 

kennis over de vondsten uit de Romeinse tijd te Halder, een buurtschap aan de Dommel in 

de gemeente Sint-Michielsgestel. De vraag “was Halder echt het hart van Romeins Brabant?” 

is hiermee niet geheel beantwoord. Zeker was Halder in de Romeinse tijd een belangrijke 

nederzetting waar potten werden gebakken, ijzeren voorwerpen werden geproduceerd en 

waar onder andere luxe aardewerk uit andere delen van het Romeinse rijk werd 

geïmporteerd, zie de bijdrage van Ryan Niemeijer. Het moet dus een centrum van nijverheid 

en handel zijn geweest en daarmee inderdaad uniek voor de Brabantse zandgronden in het 

midden en oosten van de huidige provincie Noord-Brabant. Van Romeins West-Brabant 

weten we nog steeds niet genoeg om de vraag in zijn geheel positief te kunnen 

beantwoorden, dus enige voorzichtigheid is wel geboden. 

De aanleiding voor het symposium was het vinden van wat we nu noemen de Muntschat 

Vught in 1962, nu vijftig jaar geleden, zie de bijdrage van Fleur Kemmers. Daarna is meer 

gevonden in Halder, vooral door broeder Celestinus Vencken van het Instituut voor Doven 

te Sint-Michielsgestel, die daarbij geholpen werd door lokale amateurarcheologen en zijn 

medebroeder Arno van Veldhoven. De ontdekking van de restanten van pottenbakkersoven 

bracht weer professionele archeologen naar Halder. Zie voor meer informatie het Plakboek 

van broeder Celestinus op onze website www.romeinsbrabant.nl Op deze website, ontworpen en 

gebouwd door Vincent Mom, zijn veel vondsten afgebeeld.  

Broeder Celestinus kon zijn vondsten opslaan op de zolders van het Instituut. Hieruit 

groeide het Oudheidkundig Museum dat sinds 1993 gehuisvest is in de voormalige 

Jongenskapel van het Instituut, dat thans deel uitmaakt van Koninklijke Kentalis. In de 

bijdrage van Bart van den Hurk wordt nader ingegaan op onderdelen van de collectie van het 

museum. 
 

Halder ligt op een verhoging aan de Dommel, vlak bij de monding van de Essche Stroom, 

zie afbeelding 1. Halder heeft hier de vorm van een halve cirkel. Meer naar rechts ligt de 

buurtschap Ruimel, waar de stenen met de Romeinse inscripties zijn gevonden, zie de 

bijdrage van Lauran Toorians. De huidige situatie in Halder verschilt veel van die rond 1950, 

zie ook afbeelding 2. De Dommel liep toen achter kasteel Nieuw Herlaar (op de foto rechts 

naast Halder) langs en niet, zoals nu, tussen Halder en Nieuw Herlaar. Ook waren de 

gronden ten zuiden van de huidige bebouwing nog niet afgegraven, waren de Dommel en de 

monding van de Essche stroom nog niet gekanaliseerd en was de huidige verbindingsweg 

tussen het dorp Sint-Michielsgestel en Vught nog niet aangelegd. In de Middeleeuwen heeft 

de monding van de Essche Stroom vermoedelijk nog meer naar het noordwesten gelegen, 

waarschijnlijk tegenover kasteel Oud Herlaar. Martijn Bink heeft in zijn artikel de oudste 

kadastrale kaart uit 1832 gebruikt om een beter zicht te geven op Halder in de Romeinse tijd. 

De Dommel buigt nog steeds in het dorp Sint-Michielsgestel om de Theereheide heen en 

stroomt daarna, gedwongen door de voormalige Kapelberg bij Ruimel, naar het westen en 

voorbij Halder naar het noorden langs kasteel Maurick de Bossche Broek in. 
 

http://www.romeinsbrabant.nl/
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Afbeelding 3, Halder vanaf de brug gezien. 
 

Halder ligt ruim drie meter hoger dan de laagste delen van de moerassige Bossche Broek en 

was daarom een ideale vestigingsplaats langs de Dommel, die tot ver ten zuiden van Halder 

nog bevaarbaar was. De nog steeds hoge oever van Halder is goed te zien op afbeelding 3, 

waarin we vanaf de brug naar het oosten kijken. Hoe de Bossche Broek ongeschikt was voor 

bewoning bleek nog in 1995 toen door de hoge waterstand in de Maas de Dommel en de 

Essche stroom hun water niet kwijt konden, waardoor de Bossche Broek onderliep en ook 

een deel van de A2 onder water was verdwenen. 

Vincent Mom demonstreert hoe met geavanceerde technieken vormverwante voorwerpen 

zijn te ordenen. De artikelen van de zes auteurs worden gepubliceerd in dezelfde volgorde 

waarin ze tijdens het symposium hun bijdrage leverden. De eindredactie van deze publicatie 

was in handen van ondergetekende. 
 

Dank  

Ik dank de sprekers en al onze vrijwilligers voor hun bijdrage aan het symposium. Daarnaast 

zijn wij veel dank verschuldigd aan Kentalis, onze grootste sponsor. Zij stellen al bijna 

twintig jaar om niet de jongenskapel als museumruimte beschikbaar en voor dit symposium 

ook hun grote conferentiezaal en een tweede zaal als ontvangst- en cateringruimte. Tevens 

zorgde hun facilitaire dienst voor de techniek en de catering. 

 
Augustus 2012, 

Bert van Beek,  

Voorzitter stichtingsbestuur Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel. 
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Martijn Bink 

De Romeinse tijd op de zandgronden van Noord-Brabant 1975-2011 

Inleiding 

In 1975 schreef Bart van den Hurk een hoofdstuk in het boek „Noord-Brabant in Pre- en 

Protohistorie‟ over de Romeinse tijd.1 Dit was net na het begin van de eerste grootschalige 

opgravingen op de zandgronden in Oss. In de zesendertig jaar sindsdien zijn zeer veel 

nieuwe opgravingsgegevens verzameld en is het beeld van de Romeinse tijd in Noord-

Brabant drastisch gewijzigd. 

In dit artikel zal worden stilgestaan bij deze veranderingen en bij wat zevenendertig jaar 

grootschalig nederzettingsonderzoek aan kennis heeft opgeleverd. Daarnaast zal worden 

gekeken in hoeverre deze kennis iets toe kan voegen aan het beeld van Romeins Halder, waar 

sinds 1973 geen archeologische sporen meer zijn opgetekend. 

Archeologie van de Romeinse tijd voor 1975 

Hoewel al in 1865 door C.R. Hermans een overzicht wordt gegeven van de Romeinse 

vondsten uit Noord-Brabant en door Holwerda opgravingen zijn gedaan te Veldhoven en 

Rijsbergen, is er vóór het midden van de twintigste eeuw erg weinig bekend over de 

Romeinse tijd in Brabant. 

Eén uitzondering hierop vormt de opgraving van een Romeins huis op de Bartjes te Alphen 

in 1937 door Joan Willems en pastoor Willem Binck. Hier is voor het eerst een inheems-

Romeinse boerderij van het (later zo genoemde) type Alphen-Ekeren opgegraven.  

Na het midden van de eeuw komt het onderzoek langzaam op gang. Tussen 1950 en 1959 

worden bij Esch de Romeinse graven van de Kollenberg en Hoogkeiteren opgegraven. Deze 

graven behoorden vermoedelijk toe aan de eigenaren van twee villae aan weerszijden van de 

Essche stroom. Deze begravingen waren bijzonder rijk aan grafgiften. De overledenen 

maakten hiermee duidelijk dat zij zich een Romeinse levenswijze hadden aangemeten. 

Op de Gaalse Heide bij Schaijk wordt in 1957 een ander soort grafveld opgegraven. Het is 

een grafveld zoals er sindsdien meerdere zijn opgegraven met „gewone‟ graven met hooguit 

enkele grafgiften. 

Het onderzoek in Halder 

De vondst van de „Vughtse muntschat‟ in 1962 was de aanleiding voor het begeleiden van de 

hierop volgende ontgrondingen rond het gehucht Halder tussen 1962 en 1973. Naast een 

grote hoeveelheid losse vondsten uit de ontgrondingen zijn onder leiding van broeder 

Celestinus Vencken zeven waterputten, enkele afvalkuilen, twee kleikuilen, een brandgraf en 

een pottenbakkersoven opgegraven (afbeelding 1).Het onderzoek heeft geleid tot een aantal 

artikelen, variërend van vondstberichten in Brabants Heem tot de publicatie van de 

                                                           
1 Van den Hurk 1975. 
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pottenbakkersoven door Willem Willems.2 Daarnaast heeft Celestinus Vencken een kaart 

opgesteld waarop te Halder opgegraven sporen weergegeven zijn. 

 
 

Afbeelding 1. De kaart van de opgravingen te Halder van Celestinus Vencken. 

Opgravingen sinds 1974: Eerste begin met grootschalig nederzettingsonderzoek 

De eerste grootschalige opgraving van Romeinse sporen in Brabant vond plaats in 1974. In 

dat jaar begon de universiteit van Leiden met een noodopgraving aan de IJsselstraat in Oss. 

Deze opgraving stond onder leiding van Jan Verwers. Hierbij werd circa 0,5 hectare 

opgegraven. Tijdens het onderzoek werden de resten van vier, mogelijk zelfs vijf boerderijen 

en één bijgebouw opgegraven. Deze opgraving was de aanleiding tot de opgravingen van de 

universiteit van Leiden die tot op heden voortduren en waarbij ruim 55 hectare is 

opgegraven. 

Ook de beide Amsterdamse universiteiten richtten zich op de archeologie van Brabant, 

waarbij vooral de Vrije Universiteit haar stempel op de kennis van Romeins Brabant drukte, 

onder meer door de opgraving van de villa van Hoogeloon. 

1975-1992: Grootschalig nederzettingonderzoek, de kracht van de Brabantse archeologie. 

Vanaf 1975 neemt het grootschalige nederzettingsonderzoek in Brabant een grote vlucht. 

Eén van de redenen hiervoor zijn de vele uitbreidingsprojecten van de verschillende 

                                                           
2 Willems 1977. 
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Brabantse dorpen. Hierdoor worden de hoger gelegen akkers, met hun esdekken die de 

archeologische resten daaronder vaak zeer goed beschermd hebben, bij de dorpen getrokken. 

Rond enkele dorpen, die vaak al een actieve heemkundige en/of archeologische kring kennen 

en waar het belang van archeologisch onderzoek actief wordt uitgedragen, vinden 

grootschalige opgravingprojecten plaats, die soms vele jaren in beslag nemen. De 

belangrijkste plaatsen zijn Oss, Someren en Geldrop.  

 

Afbeelding 2. De eerste grootschalige Romeinse opgraving: Oss-IJsselstraat. 

1992-1999: Malta begint vorm te krijgen. 

In 1992 wordt het verdrag van Valetta ondertekend. Hoewel het nog 15 jaar zal duren 

voordat dit verdrag uiteindelijk omgezet wordt in wetgeving, leidt dit al relatief snel tot een 

toename van de hoeveelheid archeologisch onderzoek omdat overheden alvast „in de geest 

van Malta‟ gaan werken. Naast de universiteiten steken nu ook de eerste commerciële 

bedrijven de kop op. Eerst werkend onder de vergunning van een gemeente. 
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2000-2011: Archeologie als bedrijfstak 

In 2000 kunnen archeologische bedrijven officieel worden toegelaten tot de archeologische 

markt. Ze mogen dan opgraven onder de vergunning van de ROB. Als eerste krijgt BAAC 

bv uit den Bosch deze toelating. Het aantal archeologische bedrijven groeit snel, wat echter 

ook leidt tot een prijzenslag die tot vandaag de dag voortduurt. 

Omdat er om elke opgraving gevochten wordt, leidt dit echter ook onvermijdelijk tot een 

versnippering van het erfgoed. Sommige vindplaatsen worden door drie of meerdere partijen 

opgegraven, waarbij de relatie tussen de verschillende sites zelden wordt gelegd. 

Desondanks wordt er meer opgegraven dan ooit tevoren. Sommige perioden, waarover 

voorheen (te) weinig van bekend was, worden nu op de kaart gezet. Zo is een grote 

hoeveelheid laat-Romeinse en vroeg Merovingische resten onderzocht, is de kennis van 

bewoning in de late bronstijd en de vroege ijzertijd vergroot en zijn onlangs voor het eerst 

neolithische huisplattegronden opgegraven. 

Veranderende inzichten 

Hoewel al deze opgravingen sinds de dissertatie van Verwers in 1999 voor de Romeinse tijd 

nauwelijks meer synthetiserend werk hebben opgeleverd, is er zeer zeker sprake van nieuwe 

inzichten. Hieronder worden deze kort geschetst.3 

Huizenbouw 

Het huistype Alphen-Ekeren staat al sinds de jaren ‟70 als zodanig bekend. Daarnaast heeft 

Schinkel in 1998 zijn „Osse typologie‟ gepubliceerd. Deze typologie incorporeert een aantal 

reeds bekende huistypen zoals het Haps-huis (Oss 4a) en het Alphen-Ekeren huis (Oss 8c), 

maar beschrijft ook een aantal nieuwe typen (Oss 5) en een aantal typen dat specifiek is voor 

Noordoostelijk Brabant (Oss 9).4 

Hiddink heeft hier het overgangstype Oss-Ussen/Alphen-Ekeren aan toe gevoegd.5 Binnen 

de typologie van het Alphen-Ekerenhuis zijn daarnaast weer allerlei varianten aanwijsbaar. 

Vanaf circa 125 na Chr. komen huizen voor met een verdiept stalgedeelte (potstal). Deze 

stallen lijken in de loop van de tijd dieper en/of groter te worden. Daarnaast wordt, 

vermoedelijk om de binnenruimte in een huis te vergroten, in sommige huizen één of meer 

middenstijlen vervangen door zware stijlen in de wand. In Nederland is dit voor het eerst 

vastgesteld in Hoogeloon. In eerste instantie leek het een regionaal fenomeen, omdat het 

daarnaast alleen in Weert-Nederweert werd aangetroffen.Op de aangrenzende Belgische 

zandgronden lijken deze structuren echter veel algemener voor te komen. Delaatste tijd 

worden ze in Brabant echter ook op meerdere plaatsen aangetroffen. Zo zijn ze nu bekend 

uit Reusel, Lieshout, Budel en Boxtel (afbeelding 3). 

 

                                                           
3 Verwers 1999. 
4 Schinkel 1998. 
5 Ook wel eenvoudigweg als overgangstype aangeduid (Hiddink 2005a). 
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Afbeelding 3. Een huis met zware wandstijlen (Nederweert huis 308; Hiddink 2005b). 

 

Een aparte variant hierop zijn huizen met buitenstijlen. Dit zijn huizen waarvan de 

nokdragende palen niet in de zijwand maar erbuiten geplaatst zijn. Uit coupes blijkt dat deze 

palen schuin ingegraven zijn. Huizen met buitenstijlen zijn vooralsnog zeldzaam. Ze zijn 

alleen bekend uit Brecht-Zoegweg (B), Helmond-Brandevoort en Reusel-Wegekker.6 

Bijzondere gebouwen 

Uit sommige Romeinse nederzettingen zijn gebouwen bekend die een afwijkend uiterlijk 

hebben van de „gewone‟ gebouwen. Deze gebouwen werden in de jaren ‟90 wel aangeduid als 

„protovillae‟. Dit zou inhouden dat de gebouwen een soort van tussenvorm waren tussen de 

normale huizen en de steenbouw van villa-sites. 

Het meest voorkomende soort van deze gebouwen is het zogenaamde porticus-huis. 

Dergelijke gebouwen zijn bekend uit het rivierengebied, uit de Maaskant en uit de regio 

Breda-Oosterhout. Wouter Vos heeft laten zien dat deze gebouwen deel uitmaken van een 

serie van drie huistypen.7 

Allereerst is er het huistype met buitenstijlen, waarvan de buitenstijlen minder dan 1 m 

buiten de wand geplaatst zijn. Een tweede type heeft buitenstijlen, maar daarnaast aan één of 

twee korte zijden een soort van afdak, gedragen door buitenstijlen die meer dan 1 m buiten 

de wand staan. Het derde type is het eigenlijke porticus-huis, waarbij de buitenstijlen rondom 

op meer dan 1 m buiten de wand staan. Vos interpreteert deze bouwwijze als een verwijzing 

                                                           
6 Zie Bink 2012. 
7 Vos 2009. 
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naar de soldatenbarakken, waarin menig bewoner van de grenszone van het Romeinse rijk 20 

tot 25 jaar van zijn leven doorbracht. 

Naast porticus-huizen komt nog een tweede soort voor: huizen met een (quasi)monumentale 

galerij langs één lange zijde. Een bekend voorbeeld hiervan is opgegraven op de Kerkakkers 

bij Hoogeloon. Nadat de villa hier buiten gebruik is geraakt en (deels) gesloopt wordt in de 

buurt een nieuw huis van het Alphen-Ekeren type gebouwd. De middenstijlen worden 

gefundeerd op poeren die steenbrokken van de villa bevatten. De lange wand van deze 

boerderij aan de wegzijde wordt verborgen achter een galerij met een lengte van 30 m. 

Hoewel over de bovengrondse constructie van deze galerij niets te zeggen is, ligt een 

verwijzing naar de zuilengang (mogelijk met hoektorens) van de voormalige villa voor de 

hand. Een vergelijkbaar huis is opgegraven op het villa-terrein van Druten-Klepperhei. 

Nederzettingen 

Onder de eerste nederzettingen die in Brabant vlakdekkend werden opgegraven, waren 

meerdere omgreppelde nederzettingen. In eerste instantie werd daarom gedacht dat het 

omgreppelen van een nederzetting normaal was. Na het aantreffen van een aantal niet 

omgreppelde nederzettingen werd gedacht dat het omgreppelen was voorbehouden aan de 

belangrijkste nederzetting van een regio. Sindsdien blijken echter nog nauwelijks 

omgreppelde nederzettingen aangetroffen. Eén van de weinige voorbeelden van recentelijk 

opgegraven omgreppelde nederzettingen is aangetroffen te Veldhoven.8 

Op zoek naar kenmerken voor de aanwezigheid van een belangrijke nederzetting zijn enkele 

(mogelijke) indicatoren aan te geven: 1. Omgreppeling 2. Een villa-achtige uitleg van de 

nederzetting en 3. De aanwezigheid van een geromaniseerd gebouw. 

Omgreppelde nederzettingen zijn bijvoorbeeld de nederzettingen Oss-Westerveld, 

Hoogeloon-Kerkakkers en Oerle-Zuid. Bij nadere beschouwing van deze omgreppelde 

nederzettingen blijkt vaak dat de omgreppeling meestal beperkt blijft tot één of enkele fasen 

van de nederzettingen. Daarnaast lijken de nederzettingen juist in de omgreppelde fase(n) 

een villa-achtige uitleg te hebben, waarbij de huizen twee, haaks op elkaar staande, oriëntaties 

vertonen. 

Dezelfde villa-achtige uitleg komt ook voor bij nederzettingen waarbij geen duidelijke 

omgreppeling is aangetroffen. Dergelijke nederzettingen zijn bijvoorbeeld Breda-Steenakker, 

Nistelrode-Zwarte Molen en Lieshout-Nieuwenhof. In geen van de gevallen is het echter uit 

te sluiten dat toch sprake is geweest van een (ondiepe) omgreppeling. Meestal maakt de 

schaarste aan vondsten het lastig om de huizen individueel te dateren. Vermoedelijk is de 

uitleg van de huizen in de omgreppelde fase echter gebaseerd geweest op de uitleg van villa-

terreinen. Hierbij is het belangrijkste gebouw in het midden van een lange zijde gelegen en 

zijn de overige gebouwen langs de korte zijden of aan de uiteinden van de lange zijden 

gelegen. 

                                                           
8 Hissel et al. 2012. 
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 Regionale verschillen 

Al vrij snel na de start van de grootschalige opgravingscampagnes was het duidelijk dat de 

bouw van Romeinse huizen in de regio Oss sterk verschilde van de huizenbouw in de 

Kempen. Doordat de laatste tijd steeds meer nederzettingen opgegraven en gepubliceerd 

worden, komen de verschillende huizenbouwtradities steeds beter in beeld. In grote lijnen 

lijkt nu sprake te zijn van drie aparte regio‟s met hun eigen tradities (afbeelding 4). 

Het noordoostelijke deel van Brabant kent een huizenbouwtraditie die aansluit op die van het 

rivierengebied. Naast Alphen-Ekeren huizen komen hier één en twee/driebeukige gebouwen 

voor. Ook huizen met buitenstijen en zogenaamde porticus-huizen zijn gebruikelijk. De 

verspreiding van deze huizen is mogelijk gekoppeld aan het noordelijke deel van het beekdal 

van de Aa. De huizen zijn aangetroffen in Oss, Nistelrode en Uden. 

In Midden en Zuidoost Brabant is de huizenbouwtraditie gebaseerd op het huistype Alphen-

Ekeren. Twee-driebeukige gebouwen komen hier niet voor. Eénbeukige gebouwen zijn 

zeldzaam en alleen als doorontwikkeling van het huistype met zware wandstijlen aanwezig. 

Naar het noorden toe zijn deze gebouwen aangetroffen in Veghel en Boxtel, naar het westen 

toe in Tilburg. Mogelijk is de verspreiding van deze gebouwen te koppelen aan het 

noordelijke deel van het beekdal van de Dommel. Romeinse huizen zijn echter tot op heden 

niet opgegraven ten noorden van Boxtel. 

Een derde type is aan te treffen in de regio Breda-Oosterhout. Hier zijn de gebouwen 

gebaseerd op het Alphen-Ekeren type. Eén of twee-driebeukige gebouwen komen niet voor, 

maar wel worden hier gebouwen met buitenstijlen en porticus-huizen aangetroffen.9 

Op basis van deze ruimtelijke driedeling is het aantrekkelijk om deze regio‟s gelijk te 

schakelen met de civitates van respectievelijk de Bataven, de Tungri en de Frisiavones. 

Waarschijnlijk is deze redenering echter te kort door de bocht.  

Regionale verschillen zijn ook vast te stellen in de verspreiding van verschillende 

aardewerksoorten in Brabant. Het aardewerkspectrum in verschillende nederzettingen blijkt 

namelijk vrij sterk beïnvloed door de aanvoer van een aantal regionale aardewerksoorten. 

Deze aardewerksoorten kennen ook een driedeling. In het noorden bestaat het 

gebruiksaardewerk voor een groot deel uit het zogenaamde „Bataafs‟ grijze aardewerk. Dit 

aardewerk kent een veel ruimere verspreiding dan de „Bataafse‟ huizenbouwtraditie. Het 

komt in nederzettingen tot aan Deurne in vrij grote hoeveelheden voor. Mogelijk is de 

verspreiding gerelateerd aan het dal van de Aa, maar er is nog te weinig onderzoek naar 

gedaan om dit hard te kunnen maken. 

Het zuidelijke deel van Brabant kent juist een sterke instroom van aardewerk uit de Civitas 

Tungrorum, met name uit Tienen en Tongeren, maar ook uit andere onbekende 

productieplaatsen in België. Deze verspreiding lijkt opvallend genoeg vooral over land te 

hebben plaatsgevonden. 

 

                                                           
9 Vos 2009. 
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Afbeelding 4. De drie huizenbouwregio‟s in Brabant. 

Halder: geen opgravingen wel, nieuwe inzichten 

Sinds 1973 zijn in Halder geen opgravingen meer uitgevoerd. Wel zijn in de loop van de tijd 

veel losse vondsten verzameld. Vooral de detectorvondsten voegen nog nieuwe informatie 

toe over Halder. Toch helpen nieuwe technieken en nieuwe inzichten die in de afgelopen 35 

jaar zijn ontwikkeld om een nieuw model van Romeins Halder op te stellen. Sinds 1973 is 

eerst door Celestinus Vencken en later door de vrijwilligers van het Oudheidkundig Museum 

Sint-Michielsgestel gewerkt aan de wetenschappelijke ontsluiting van de collectie.10 

Uitgangspunt hiervoor is de kaart van de Halderse vondsten door Celestinus Vencken. De 

gegevens van deze kaart zijn gedigitaliseerd en op de goede plaats op de kaart gezet 

(gegeorefereerd). Vervolgens is het mogelijk om deze gegevens te combineren met andere 

kaartlagen. De kaarten die tegenwoordig veel worden gebruikt hiervoor zijn bijvoorbeeld het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), oude kaarten, bodemkaarten en 

geomorfologische kaarten. In het geval van Halder blijkt echter dat, doordat de omgeving 

van Halder in de jaren ‟60 en ‟70 op grote schaal is afgegraven, het AHN en bodem- en 

geomorfologische kaarten onbruikbaar zijn. De oudste kadastrale kaart, die tussen 1820 en 

1835 is gekarteerd, blijkt daarentegen juist een bron van waardevolle informatie (afbeelding 

5). 

 

                                                           
10 Veel informatie is beschikbaar via www.romeinshalder.nl 
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Afbeelding 5. De kaart van Celestinus, geprojecteerd op de oudste kadastrale kaart (www.watwaswaar.nl). 

 

Op deze kaart is het gehucht Halder gelegen om een terrein dat afgerond vierkant van vorm 

is. De door Celestinus Vencken opgegraven waterputten 1 tot en met 4 blijken op één lijn te 

zijn gelegen die evenwijdig loopt aan de zijden van het vierkant. De waterputten 5, 6 en 7 

vormen een anders georiënteerde lijn. Uit de vondsten en de putten zelf blijkt echter dat deze 

putten vermoedelijk (deels) na de Romeinse tijd dateren. 

Het voorkomen van vier waterputten op rij kan mogelijk worden verklaard door te kijken 

naar het soort bebouwing dat voor een vicus gebruikelijk is, namelijk de zogenaamde 

Streifenbau. Hierbij bestaat de bewoning van een blok uit een rij van tegen elkaar aan 

gebouwde huizen, die op smalle, diepe percelen gelegen zijn. Op dergelijke percelen is vaak 

sprake van een vrij uniforme indeling (afbeelding 6). De huizen zijn met hun front aan de 

weg gelegen, waarbij de verschillende huizen worden verbonden door een doorlopende 

galerij of porticus. Aan deze porticus grenst een zone met bebouwing. Achter deze bebouwing 

is dan weer een zone met achtererven waar allerhande ambachtelijke productie plaatsvond en 

http://www.watwaswaar.nl/
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waar aardewerk- en andere ovens en werkplaatsen te vinden zijn. Waterputten zijn vaak tegen 

de achtergrens van een erf geslagen, hoewel ze soms ook juist in een zone direct achter de 

huizen te vinden zijn. 

Zo gezien kan de rij in Halder opgegraven waterputten 1 tot en met 4 mogelijk de 

achtergrens vormen van een huizenblok. Deze hypothese kan natuurlijk alleen getoetst 

worden door nieuwe opgravingen in Halder. Op het zuidelijke deel van Halder is door alle 

vergravingen in de jaren ‟60 en ‟70 van de vorige eeuw vermoedelijk alle archeologie 

vernietigd. Het noordelijke deel is echter nog bewoond. Tussen en mogelijk ook onder de 

huizen zou nog een schat aan informatie bewaard kunnen zijn over de vicus aan de Dommel. 

 

 
 

Afbeelding 6. Het model van Streifenbau, geprojecteerd op de plattegrond van de vicus van Heilbronn (naar 
Filgis 2002). 
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Afbeelding 1, reconstructie van de pottenbakkersoven van Halder, 

Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel.
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Ryan A.J. Niemeijer 

 

In het diepe gegooid.  

Het aardewerk uit Halder in de collectie van het Oudheidkundig Museum  

 

1. Inleiding 

In de jaren ‟60 van de twintigste eeuw zijn in het buurtschap Halder bij Sint-Michielsgestel 

grote hoeveelheden materiaal en enkele resten van bewoning uit de Romeinse tijd 

aangetroffen. De eerste vondsten werden gedaan op een terrein dat in het bezit was van het 

Instituut voor Doven, tegenwoordig Kentalis. Twee leraren van dit instituut, broeder 

Celestinus Vencken en broeder Arno Veldhoven, ondernamen met behulp van vele anderen 

talrijke reddingsoperaties om het Romeinse verleden van de omgeving vast te leggen. Alle 

vondsten werden op het instituut ondergebracht. Later ontwikkelde zich hieruit het 

Oudheidkundig Museum. 

In 2003-2004 is een groot deel van het aardewerk dat bij de campagnes van de jaren ‟60 te 

voorschijn is gekomen, gedetermineerd en ingevoerd in een database, met als doel de 

collectie digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. In latere jaren is nog meer materiaal 

toegevoegd, waarbij is geconcentreerd op vondstmateriaal waarvan een context bekend is. 

Sinds een aantal jaren kan iedereen op de website van het museum deze database raadplegen 

en foto‟s van honderden vondsten uit context bekijken. Daarnaast kan men onder andere het 

plakboek van broeder Celestinus bekijken, waarin een schat aan informatie is terug te vinden 

over de vondsten van Halder en hun context.  
 

 
 

Afbeelding 2, deel van een kom met een hond die een haas achterna zit,  

terra sigillata, type Drag. 29, inv. nr. MiH 0.77, losse vondst gedaan te Halder. 
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Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van de geactualiseerde database zoals deze 

beschikbaar is op de website www.romeinshalder.nl.11 Voor de contextinformatie is dankbaar 

geput uit het album van broeder Celestinus. Eerst wordt kort ingegaan op de vindplaats 

Halder, vervolgens komt het aardewerk uit de collectie aan bod en tenslotte wordt nog 

ingegaan op de vondsten uit de diepste sporen, de waterputten. 

 

 
 

Afbeelding  3, locatie van de aangetroffen sporen geprojecteerd op de huidige situatie. Blauw = waterputten; 

groen = kleikuilen; rood = afvalkuilen; zwart = brandgraf. De paarse ster met nr. 12 geeft de locatie van de 

in 1973 opgegraven pottenbakkersoven aan (zie afbeelding 1). 

 

2. De vindplaats 

Halder is gelegen op de linkeroever van de Dommel, nabij de samenvloeiing met de Essche 

Stroom. De Romeinse nederzetting lag waarschijnlijk aan een noord-zuid-verlopende weg, 

die deels de Dommel volgde en vanuit Rossum in het noorden, via Veldhoven, Tongeren en 

Amay verder zuidwaarts voerde. 

Afbeelding 3 geeft een overzicht van de locatie van de aangetroffen sporen. Het terrein 

direct ten zuiden van het buurtschap Halder was eigendom van het toenmalige Instituut voor 

                                                           
11 Voor een verslag over de werkzaamheden en de geraadpleegde literatuur zie R.A.J. Niemeijer, 2004: Het 
Romeinse aardewerk uit Halder in het Oudheidkundig Museum te Sint-Michielsgestel, Nijmegen (Auxiliaria 3). Een 
overzicht van veel in Brabant komende aardewerkvormen en de recentere literatuur biedt H. Hiddink, 2011: 
Romeins aardewerk van de Zuid-Nederlandse zandgronden, Amsterdam (Materiaal en Methoden 2). 
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Doven en is als eerste onderzocht. Daarvoor is het eerst een halve meter afgegraven, waarna 

uit de Dommel opgebaggerd materiaal is opgespoten. Er zijn zeven waterputten, twee 

afvalkuilen en een kleikuil die later als afvalkuil heeft gediend aangetroffen. Ten oosten van 

dit terrein is een gebied onderzocht in verband met de aanleg van de provinciale weg van 

Vught naar Sint-Michielsgestel; hier zijn een afvalkuil, een kleikuil die later als afvalkuil is 

gebruikt en een brandgraf aangetroffen. Ten noorden van dit terrein is in 1969 bij de 

omlegging van de Dommel in de zuidelijke oever van de nieuwe bedding nog een afvalkuil 

aangetroffen. 

 

3. Het aardewerk 

Een groot deel van het aardewerk dat in de jaren ‟60 is verzameld, is gedetermineerd en 

geregistreerd in een database. Het aardewerk uit bovengenoemde contexten is daarbij 

integraal ingevoerd, en ook van de losse vondsten is het merendeel in de database 

opgenomen.  

In totaal zijn ruim 3600 stuks Romeins aardewerk ingevoerd; daarnaast zijn nog 427 

fragmenten uit jongere periodes en één fragment uit de Midden-IJzertijd geregistreerd. Deze 

blijven verder buiten beschouwing. Tabel 1 toont een overzicht van de aantallen Romeinse 

scherven naar aardewerkcategorie. De terra sigillata en het handgevormd aardewerk zijn niet 

compleet ingevoerd, dit is aangegeven door middel van een groter dan-teken. Ruim 60% is 

afkomstig uit contexten, ca. 40% bestaat uit losse vondsten. Een deel hiervan zal 

oorspronkelijk niet op de locatie achtergelaten zijn waar het gevonden is, maar komt 

vermoedelijk uit de Dommel, en is samen met de daaruit opgebaggerde grond hier terecht 

gekomen. 

 

    
 materiaal aantal   

  scherven  

    
 terra sigillata > 690  

 geverfde waar 455  

 Belgische waar 312  

 Low Lands 206  

 grijze waar 75  

 kruiken en amforen 711  

 gladwandig 24  

 dikwandig 420  

 ruwwandig 594  

 handgevormd > 119  

    
 totaal > 3606  

    

 

Tabel 1, overzicht van het Romeinse aardewerk naar materiaalgroep. 
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In afbeelding 4 is de samenstelling van het aardewerk in zijn totaliteit afgezet tegen het 

aardewerk uit context en de losse vondsten. De groene balken geven de verhoudingen 

binnen de gehele collectie weer, in het rood is alleen het aardewerk uit de waterputten, de 

kleikuilen en de afvalkuilen meegenomen en de blauwe balken tonen de verhoudingen 

binnen de losse vondsten. 
 

 
 

Afbeelding 4, overzicht van de relatieve verdeling van het aardewerk per materiaalgroep. In het groen is de 

verdeling zoals vastgesteld voor het gehele complex weergegeven; in het rood is alleen het aardewerk uit de 

contexten meegenomen en in het blauw de losse vondsten. N = aantal scherven. 

 

Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar in de verdeling over de aardewerkcategorieën, met 

name bij de terra sigillata, de geverfde en de Belgische waar. Deze verschillen kunnen niet 

verklaard worden doordat de terra sigillata en het handgevormde aardewerk niet volledig zijn 

ingevoerd: het aandeel terra sigillata is bij de losse vondsten zelfs nog groter dan op basis van 

de hoeveelheid in de contexten verwacht kan worden! Blijkbaar heeft selectie in het veld een 

rol gespeeld bij de totstandkoming van de museumcollectie. Sommige vondstgroepen, zoals 

terra sigillata en geverfde waar, zijn beter zichtbaar dan andere, en zullen mede daardoor 

misschien beter verzameld zijn. Het aardewerk uit de contexten is integraal verzameld, dus 

daar zou dit geen rol mogen spelen. Uitspraken over de samenstelling van het spectrum 

kunnen dus beter op basis van de contextvondsten worden gedaan. 

De samenstelling van het aardewerkspectrum geeft een indicatie van de aard van een 

vindplaats. Zo duidt een hoog aandeel terra sigillata en een laag aandeel handgevormd 

aardewerk meestal op een militair of een civiel karakter; een hoog aandeel Belgische waar of 
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ander regionaal aardewerk wijst eerder in de richting van een inheemse of civiele 

nederzetting. Daarnaast zijn nog andere factoren van invloed op de samenstelling van het 

spectrum, zoals de datering en de locatie van de vindplaats. Een nederzetting uit de eerste 

eeuw heeft een ander aardewerkspectrum ter beschikking dan een nabijgelegen nederzetting 

uit de derde eeuw; en een vindplaats in het Maasmondgebied levert een ander 

aardewerkspectrum dan een gelijktijdige nederzetting in het oosten van het land.  

Nu is bekend dat Halder een eigen aardewerk- en metaalproductie heeft gehad, maar verder 

weten we eigenlijk niet zoveel over de vindplaats. In de literatuur wordt de nederzetting 

gewoonlijk gedefinieerd als een vicus, dat wil zeggen een dorp of klein stadje met een 

centrumfunctie voor de agrarische nederzettingen in de omgeving. Dat Halder geen gewone 

agrarische nederzetting is geweest blijkt ook duidelijk uit de grafiek. Het aardewerkspectrum 

bevat alle kenmerken die passen bij een vindplaats met een civiel karakter uit de tweede helft 

van de eerste eeuw tot en met de eerste helft van de derde eeuw. 

 

 

Afbeelding 5, terra sigillata, los gevonden scherf te Halder, inv. nr. MiH 0.93. 

 

Zoals gezegd is terra sigillata zeer goed vertegenwoordigd. Het spectrum bestaat vooral uit 

kommen, borden en bakjes. Ongeveer een derde komt uit Zuid-Gallië, uit de grote 

pottenbakkerijen van La Graufesenque, en dateert uit de tweede helft van de eerste eeuw. 

Een klein deel is afkomstig uit Midden-Gallische pottenbakkerijen en dateert uit de eerste 

helft van de tweede eeuw. Meer dan de helft is afkomstig uit Oost-Gallië, met name uit de 

productiecentra van La Madeleine en de Argonne, maar ook producten uit Trier en 

Rheinzabern zijn aanwezig. Het aardewerk uit deze Oost-Gallische pottenbakkerijen dateert 

vanaf het tweede kwart van de tweede eeuw tot het begin van de derde eeuw.  

Ook de geverfde waar blijkt nogal oververtegenwoordigd in de gehele collectie. Deze 

materiaalgroep, die hoofdzakelijk uit bekers bestaat, heeft in de contexten nog maar een 

bescheiden aandeel. De meeste bekers zijn uit witte klei met een oranje of donkere deklaag; 

versiering komt voor in de vorm van zandbestrooiing, barbotine of arcering. De meeste zijn 
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in het Rijnland geproduceerd tussen grofweg de tweede helft van de eerste eeuw en de eerste 

helft van de tweede eeuw. 

De Belgische waar blijkt daarentegen duidelijk vaker in de contexten aangetroffen dan op 

basis van de gehele collectie verwacht mag worden. Dit heeft niet alleen met de zichtbaarheid 

te maken, maar ook met de datering. Na het midden van de tweede eeuw komt deze 

materiaalgroep nauwelijks meer voor, en tussen de losse vondsten bevindt zich een grote 

component materiaal dat juist vanaf deze periode dateert. Het grote aandeel in de contexten 

wordt mede veroorzaakt doordat dit materiaal ter plaatse werd geproduceerd. Het 

vormenspectrum omvat vooral bolle bekers met arcering op de wand, maar ook kommen en 

kurkurnen, zo genoemd vanwege het kurkachtige aanzicht, komen geregeld voor. Een deel 

van de Belgische waar is geïmporteerd vanuit de Champagneregio; dit betreft voornamelijk 

borden en kommen in terra nigra.  

Onder de titel Low Lands aardewerk verbergt zich een groep grote voorraadpotten uit 

blauwgrijs zandig aardewerk waarvan het productiecentrum tegenwoordig in de omgeving 

van Bergen op Zoom vermoed wordt. Ongeveer dezelfde vorm komt ook in een ander 

baksel voor, dat als grijze waar door het leven gaat en waarvan de productie ook ergens in 

Brabant en misschien eveneens in de Betuwe heeft plaatsgevonden. Beide aardewerkgroepen 

komen aan het einde van de eerste eeuw op, met een zwaartepunt in de tweede en derde 

eeuw.  

De groep kruiken en amforen heeft op de meeste vindplaatsen het grootste aandeel, en zo 

ook hier. Min of meer gladde kruiken en kleine amforen zijn het meest aangetroffen, maar 

daarnaast vinden we hier ook fragmenten van minimaal vier olijfolieamforen uit Zuid-Spanje. 

Een derde groep die hier is ondergebracht wordt gevormd door de middelgrote 

standamforen, die vaak een geribbelde buik hebben.  

Onder de noemer gladwandig houden zich enkele kelkbakjes en oorpotten schuil. Zij maken 

in de regel maar een klein deel van het spectrum uit. 

Het dikwandige aardewerk bestaat uit wrijfschalen en dolia. Vooral de wrijfschalen zijn goed 

vertegenwoordigd. Ze komen voor in twee varianten, met verticale en met horizontale rand, 

waarbij de laatste geregeld gestempeld is. De door middel van deze stempels herkende 

pottenbakkers produceerden in Bavay, op ca. 200 km ten zuidwesten van Halder. De vormen 

met verticale rand komen vanaf de tweede eeuw voor, de horizontale rand komt gedurende 

de gehele Romeinse tijd voor, maar lijkt wel een chronologische ontwikkeling door te maken. 

De aangetroffen dolia of grote voorraadvaten zijn geregeld voorzien van versiering op de 

wand in de vorm van opgelegde kleibanden. 

Het ruwwandige aardewerk bestaat vooral uit kookpotten. Een deel hiervan is lokaal 

gemaakt, maar de vele verschillende baksels die zijn aangetroffen wijzen op vele verschillende 

herkomstgebieden. De kookpotten komen voor met rond en plat omgeslagen rand, met 

platte en gegroefde rand, en met dekselgeul. De bijbehorende deksels zijn ook veel 

aangetroffen, net als borden of bakplaten. Het spectrum beslaat de eerste tot en met de derde 

eeuw. 

Het handgevormde aardewerk bestaat vooral uit zogenaamd technisch aardewerk, dat in 

verband kan worden gebracht met metaalproductie en met de opslag en transport van zout. 

Incidenteel zijn potten en kommen aangetroffen.  
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Afbeelding 6, de waterputten van Halder zoals ze zijn aangetroffen in de jaren ‟60 van de twintigste eeuw. 
 

4. De waterputten 

Vondsten uit waterputten zijn vaak lastig te interpreteren. Het meeste materiaal is pas na de 

gebruiksperiode in de put terecht gekomen, bij het dichtraken ervan. Af en toe viel er wel per 

ongeluk iets in, maar dat dingen opzettelijk in het diepe werden gegooid komt bij putten die 

nog in gebruik zijn zelden voor, of is in ieder geval niet goed herkenbaar voor de archeoloog. 

Dit betekent dat materiaal uit de vulling van een waterput over het algemeen weinig zegt over 

de gebruiksperiode ervan, maar op zijn best een indicatie kan geven van wanneer deze buiten 

gebruik is geraakt.  

In Halder zijn zeven waterputten aangetroffen (afbeelding 6). Uit de vulling van alle zeven is 

vondstmateriaal uit de Romeinse tijd verzameld; vier putten bevatten ook nog jonger 

materiaal. In tabel 2 is per put de hoeveelheid aardewerk en de globale datering daarvan 

genoteerd; ook is de constructie vermeld. 

Het vondstmateriaal is niet stratigrafisch onderscheiden, zodat het niet mogelijk is te bepalen 

wat er boven in de put heeft gezeten en wat onderin. Dat maakt het dateren nog lastiger, en 

maakt het bovendien zo goed als onmogelijk om materiaal dat gedurende de gebruiksperiode 

in de put is gegooid of gevallen, te herkennen. Desondanks kan een vergelijkende studie van 

het materiaal uit de verschillende putten veel extra informatie opleveren over het gebruik van 

het terrein in verschillende periodes.  
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context constructie aantal scherven 
datering aardewerk 

vulling 

waterput 1 dubbelwandig 35 Id 

waterput 2 dubbelwandig 214+11 IB-IIA + ME/NT 

waterput 3 enkelwandig 57 Id-IIc 

waterput 4 boomstam uitgehold 25 IB-IIIA 

waterput 5 dubbelwandig 113+10 II-IIIA + ME/NT 

waterput 6 enkelwandig 73+13 Id-II + ME/NT 

waterput 7 ton 20 duigen 102+84 Id-IIA + ME/NT 
 

Tabel 2. Overzicht van het aantal scherven per waterput en de globale datering daarvan. Ook is de 

constructiewijze van de wand weergegeven. 
 

De vondsten uit de eerste waterput zijn het scherpst te dateren. De 35 veelal kleine scherfjes 

komen vooral in het laatste kwart van de eerste eeuw voor. Dat zou kunnen betekenen dat 

deze waterput tegelijk met de opgegraven oven in gebruik is geweest, en vrij snel is 

dichtgeraakt. 

De overige putten bevatten aardewerk dat een langere periode beslaat. Waterput 3 lijkt aan 

het einde van de tweede eeuw toch wel dicht te zijn, en waterput 4 rond het midden van de 

derde eeuw, maar het oudste aardewerk uit beide putten dateert uit de eerste eeuw. Of ze 

toen al open en in gebruik waren valt echter zo niet vast te stellen. 

Waterput 2, 5, 6 en 7 bevatten ook post-Romeins materiaal, en in waterput 7 zelfs in zo‟n 

grote hoeveelheid dat hiervoor aarzelend een 16e of 17e eeuwse datering geopperd is. De 

constructie, een houten ton uit 20 duigen waar de bodem is uitgehaald, komt al in de 

Romeinse tijd voor, maar ook in latere periodes zijn tonnen als beschoeiing voor waterputten 

gebruikt. Dendrodateringen zijn niet beschikbaar, maar misschien kunnen de merken ons 

nog uitsluitsel geven over de ouderdom. Vooralsnog is het zeer wel mogelijk dat de waterput 

onderdeel van de Romeinse nederzetting was, net als put 2, 5 en 6, die eveneens post-

Romeins aardewerk bevatten. De aanwezigheid van dit jongere aardewerk lijkt erop te wijzen 

dat deze putten nog lang open hebben gelegen. In hoeverre ze nog bruikbaar waren als 

waterput blijft een open vraag. 

Het aardewerk uit de putten is veelal sterk gefragmenteerd en weinig compleet; slechts in 

enkele gevallen is een bijna complete potvorm aangetroffen. In waterput 3 is een zo goed als 

complete terra sigillataschotel aangetroffen, en ook in put 7 kwam een terra sigillataschotel te 

voorschijn. Put 1 heeft een geverfde beker opgeleverd. Alle drie zijn kapot en er ontbreken 

delen, zodat het onduidelijk is of deze potten heel waren toen ze in de put terecht kwamen. 

Theoretisch kunnen ze in de put gegooid of gevallen zijn toen deze nog in gebruik waren, 

maar zonder stratigrafische informatie is dat niet meer te achterhalen. 
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Afbeelding 7, merk op een duig van tonput 7. 
 

In waterput 2 zijn een aantal rond bijgewerkte scherven aangetroffen, die wel worden 

geïnterpreteerd als speelsteentjes (afbeelding 8). Ze zijn afkomstig van verschillende potten, 

de grootte varieert tussen de 3 en 5 cm in doorsnee. Misschien hebben we hier dan ten slotte 

een voorbeeld van een opzettelijke depositie in een waterput: iemand kon niet tegen zijn 

verlies en heeft uit woede het hele spel in het diepe gegooid. 

 

 
 

Afbeelding 8, speelsteentjes uit waterput 2. 
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Afbeelding 1, antoninianus (zilveren munt van laag gehalte) op naam van keizer Postumus (260-268),  

3,04 g, 22 mm, geslagen te Keulen 265-268.  

Er zaten 126 munten van Postumus in de muntschat van Vught. 

 

Postumus was tegenkeizer die heerste over een groot deel van het westen van het Romeinse 

rijk, ook wel het Gallische keizerrijk genaamd. De meeste van zijn munten zijn te Keulen 

geslagen.  

Hij draagt op deze munt een stralenkroon. Het omschrift luidt (aangevuld met kleine letters 

tot volledige woorden en de V geschreven als U): IMPerator Caesar POSTUMUS Pius Felix 

AUGustus. Hierbij zijn imperator (opperbevelhebber), caesar (naar Julius Caesar) en 

augustus (de verhevene) de toenmalige standaardtitels van een keizer. De woorden pius 

(plichtsgetrouwe) en felix (de gelukkige) waren eveneens gebruikelijke toevoegingen aan de 

naam van de keizer.  

Zie p. 79 voor een afbeelding van Hercules Deusoniensis op een antoninianus op naam van 

Postumus. 
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Fleur Kemmers 

 

Financiële crisis aan de rand van het Rijk?  

De muntschat van Vught opnieuw bekeken 

 

1. Inleiding 

De ontdekking van de Romeinse muntschat van Vught leest als een spannend jongensboek12. 

Bij baggerwerkzaamheden ten behoeve van kanalisering van de Esschestroom in 1962 vond 

een in de opgeworpen zandhopen spelend jongetje een Romeinse munt. Al snel kwam dit 

onder de aandacht van plaatselijke oudheidkundigen, die erop uit togen op zoek naar meer 

vondsten. De ene na de andere Romeinse munt kwam tevoorschijn, zodat de boel al snel 

grootscheeps werd aangepakt en kruiwagenladingen zand naar het plaatselijke seminarie 

gebracht werden en daar door leerlingen gezeefd. Op die manier kwamen al snel honderden 

munten aan het licht en werd de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te 

Amersfoort, in de persoon van Professor Bogaers – een expert op het gebied van Romeinse 

archeologie – ingeschakeld. Uiteindelijk bleef de teller steken op 4778 Romeinse munten uit 

de derde eeuw na Christus, vergezeld van enkele bijvondsten.  Daarmee is deze schatvondst 

de grootste uit deze periode die we uit Nederland kennen, en de op een na grootste 

Romeinse muntschat die ooit op Nederlandse bodem gevonden is13. 

Vlak na de ontdekking van de schat verschenen enkele publicaties in vaktijdschriften, die de 

samenstelling van de vondst beschreven14. In de jaren tachtig verscheen nog eens een studie, 

die een interpretatie van de schatvondst waagde15. Daarna bleef het stil. Reden genoeg om 

nu, vijftig jaar na dato, nog eens terug te keren naar deze beroemde vondst en, in het licht 

van nieuw archeologisch, numismatisch en historisch onderzoek, enkele vragen te stellen. 

Ten eerste, wat zat er nou precies in de schatvondst en hoe heeft men de vondst tot nu toe 

verklaard? Ten tweede, wat voor soort munten zijn dat nou eigenlijk, en hoe passen ze in het 

grotere geheel van Romeinse muntslag? Vervolgens is de vraag relevant, wat we eigenlijk 

over de latere derde eeuw na Christus in onze contreien weten. Daarna is het passend om de 

schatvondst van Vught in haar grotere context te plaatsen; kennen we vergelijkbare 

schatvondsten van elders in het Romeinse Rijk? Dit leidt ons dan ten slotte tot de vraag, of  

de persoon die de bijna vijfduizend munten verborg, dat wellicht om heel andere redenen 

deed dan tot dusver is aangenomen. 

 

2. De schatvondst van Vught 

Hoewel de verschillende bestanddelen van de schatvondst van Vught niet gezamenlijk in een 

pot, vat of zak gevonden zijn, is er alle reden om aan te nemen, dat ze ooit bij elkaar gehoord 

                                                           
12 Zie de uitvoerige documentatie van alle krantenberichten in het plakboek van broeder Celestinus, online in te 
zien op www.romeinshalder.nl. 
13 Uit de late vierde of vroege vijfde eeuw stamt de schatvondst van de Haarlemmermeer, die uit zo´n 
dertienduizend munten bestaat, Evers 1966 en Streefkerk 1995. 
14 Bogaers 1962 en Kanters 1965-66. 
15 Kropff 1987. 

http://www.romeinshalder.nl/


 

30 

 

hebben en in een keer in de grond verborgen zijn. De schat heeft uit minstens 4778 

Romeinse munten bestaan. Het valt niet uit te sluiten, dat er meer munten toe behoord 

hebben. Enerzijds kunnen er bij het doorzoeken van de zandhopen langs de Esschestroom 

munten gemist zijn, anderzijds hebben zoveel personen geholpen bij het zoeken, dat de ene 

of andere munt per ongeluk of met opzet toch niet in de uiteindelijke inventarisatie terecht 

kan zijn gekomen. Naast de munten behoorden de volgende voorwerpen hoogst 

waarschijnlijk ook tot de schatvondst: twee zilveren lepels, twee halffabrikaten van zilveren 

lepels, een gewicht van lood van 216 g (= 2/3 van een Romeins pond van 324 g) en een 

schaaltje van een balans16. De munten zelf zijn allemaal zgn. antoniniani, of imitaties daarvan, 

 

            

  muntheer 
 

aantal waarvan   
  

   
imitaties   

  centrale keizers 
   

  

  Valerianus (253-260) 
 

9 
 

  

  
 

voor Mariniana 1 
 

  

  
 

voor Gallienus 12 
 

  

  
 

voor Salonina 4 
 

  

  
 

voor Valerianus II 2 
 

  

  Gallienus (260-268) 
 

688 16   

  
 

voor Saloninus 1 
 

  

  
 

voor Salonina 69 
 

  

  Claudius II (268-270) 
 

570 10   

  Quintillus (270) 
 

34 
 

  

  Aurelianus (270-275) 
 

66 
 

  
  

    
  

  usurpatoren oost 
   

  

  Macrianus II (260-261) 
 

1 
 

  
  

    
  

  usurpatoren west 
   

  

  Postumus (260-268) 
 

126 1   

  Laelianus (268) 
 

2 
 

  

  Marius (268) 
 

10 
 

  

  Victorinus (268-270) 
 

484 6   

  Tetricus I (270-274) 
 

1783 330   

  Tetricus II (270-274) 
 

849 219   

  Tetricus I/II (270-274) 
 

67 53   

  
  

4778 
 

  
        

 
  

 

Tabel 1, De samenstelling van de schatvondst Vught. 

                                                           
16 Bogaers 1962. Van de bijna vijfduizend gevonden munten bevinden zich 43 in de collectie van het 
Oudheidkundig Museum. De rest bevindt zich in het Noordbrabants Museum. 
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uit het derde kwart van de derde eeuw na Christus (tabel 1)17. De oudste munten zijn 

geslagen in de regeerperiode van keizer Valerianus (253-260 n.Chr.), de jongste officiële 

munten uit de schat zijn geslagen onder keizer Aurelianus (270-275 n.Chr.) en de 

usurpatoren Tetricus I en II (270-274 n.Chr.). Munten van na de munthervorming van 

Aurelianus laat in het jaar 274 n.Chr. ontbreken. Zoals uit de tabel valt op te maken, 

regeerden in deze periode regelmatig meerdere keizers naast elkaar. 

 
 

Afbeelding 2, antoninianus op naam van keizer Aurelianus (270-275),  

diameter 23/24 mm, 3,98 g, RIC 134, Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel. 

Dit is een van de best geslagen en ook goed geconserveerde munten uit de vondst Vught.  

Op de voorzijde het geharnaste borstbeeld van de keizer met op zijn hoofd een stralenkroon. Deze 

stralenkroon is het kenmerk van de antoninianus. 

 

 
Afbeelding 3, muntvondst Vught, antoninianus op naam van keizer Gallienus (260-268), geslagen te Rome 

in het jaar 266, RIC 287 var., diameter 22 mm, Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel. Veel van de 

munten uit deze vondst waren minder goed geslagen. Deze is nog van gemiddelde kwaliteit. 

 

Enerzijds waren er de reguliere keizers in Rome, anderzijds riepen generaals zich geregeld tot 

tegenkeizer (usurpator) uit. Gedurende de periode 259-274 n.Chr. bestond er zelfs in het 

Westen van het Romeinse Rijk (onder andere dus in Vught) een zgn. Gallisch Rijk, met eigen 

keizers, senaat en leger. Bijna zeventig procent van de munten uit de Vughtse vondst is 

geslagen door deze Gallische keizers.  

 

                                                           
17 Voor een uitvoerige beschrijving van de munten in de schatvondst, Kanters 1965-66. 
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Afbeelding 4, muntvondst Vught, antoninianus op naam van keizer Quintillus (270), 

 geslagen te Rome , RIC 9, diameter 18 mm, Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel. Quintillus, de 

jongere broer van zijn voorganger Claudius II, regeerde slechts 3 of 4 maanden in het jaar 270. Van deze 

keizer zaten er 34 munten in de vondst en van dit afgebeelde type slechts drie. 
 

In afbeelding 5 is de verdeling van de munten uit de schat per jaar aangegeven. Hieraan is 

duidelijk af te lezen dat, hoewel de chronologische spreiding van de munten ruim twintig jaar 

bedraagt, het overgrote deel van de munten in een relatief korte periode geproduceerd is. Dit 

is weer een argument om aan te nemen, dat het hier om een zogenaamde circulatieschat gaat. 

 

 
 

Afbeelding 5, Het aantal munten per jaar in de schatvondst Vught. 
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In de numismatiek onderscheidt men spaarschatten en circulatieschatten18. De eerste 

categorie betreft muntschatten die gedurende (tientallen) jaren opgespaard zijn door de 

oorspronkelijke eigenaar. De tweede categorie zijn schatten die op een bepaald moment in 

zijn geheel uit de op dat moment in circulatie zijnde munten zijn genomen (een soort greep 

uit een grote zak, bij wijze van spreken). Net zoals vandaag de dag nog het geval is, zullen op 

elk willekeurig moment in de tijd, oudere munten nog wel in circulatie zijn, maar zullen de 

vrij recente munten veruit domineren. De allernieuwste munten kan men slechts in kleine 

aantallen verwachten, omdat die nog niet volledig de geldpoel zijn opgenomen.  Naar het 

zich laat aanzien is de muntschat Vught in de jaren na 274 n.Chr. aan de circulatie 

onttrokken en in de grond verborgen. Hoeveel daarna is niet met zekerheid te zeggen. 

Sommige onderzoekers gaan uit van direct erna, dus 274-275 n.Chr., andere houden een 

tijdspanne van 276-280 n.Chr. aan19. 

De gangbare interpretatie van muntschatten, uit welke historische periode dan ook, is, dat 

deze verborgen zijn in tijden van nood. Hoewel het fenomeen spaarbank in de Romeinse 

wereld wel bekend was, was het zeker in het noordwestelijk deel van het Romeinse Rijk niet 

wijd verbreid. Mensen bewaarden hun geld thuis. Als er gevaar dreigde (oorlog, 

natuurgeweld), begroef men het verzamelde vermogen op een veilige plaats in de hoop na 

afloop van de woelige tijden terug te kunnen keren en het weer op te kunnen graven. Als de 

eigenaar echter door het geweld om het leven kwam, of om wat voor reden dan ook niet 

meer bij zijn geld kon komen (gebied ontoegankelijk, gebied onder water, enz.), bleef de 

schat liggen waar hij lag. Om uiteindelijk in de moderne tijd dan gevonden te worden.   

 

Uit historische bronnen is bekend, dat het Romeinse Rijk in de tweede helft van de derde 

eeuw regelmatig geteisterd werd door binnenvallende groepen barbaren uit het noorden, op 

zoek naar buit. In onze streken waren vooral de invallen van de Franken in het jaar 275 

n.Chr. berucht, hoewel daarna ook nog regelmatig plunderende hordes onze streken 

geplaagd schijnen te hebben. Gezien deze datum, ligt het voor de hand, de schatvondst uit 

Vught met deze Frankeninval, of een kort erna, in verband te brengen. Dit is precies wat de 

verschillende onderzoekers van de schatvondst dan ook gedaan hebben. De samen met de 

muntschat gevonden voorwerpen (de zilveren lepels, het gewicht, de balans) hebben dit nog 

nader gepreciseerd tot een rondreizende zilversmid, die uit voorzorg zijn liquide middelen en 

zijn werkvoorraad verborg in afwachting van betere tijden20. Die helaas nooit kwamen. 

 

3. Het Romeinse muntsysteem 

Om de hierboven beschreven gangbare interpretatie van de schatvondst Vught beter onder 

de loep te kunnen nemen, is het zinvol de precieze aard van de munten nog wat nader te 

bespreken.  Vanaf de derde eeuw voor Christus kenden de Romeinen muntslag, maar pas 

onder keizer Augustus (vanaf 27 v.Chr.) kwam het tot een regelmatige, jaarlijkse, aanmunting 

in edelmetaal en koperlegeringen, in vaste waardeverhoudingen tot elkaar, zie afbeelding 6.  

                                                           
18 O.a. Casey 1986, 56-57. 
19 Kropff 1987 gaat uit van een wat latere verbergdatum, Bogaers 1962 en Kanters 1965-66 gaan uit van een 
datum rond 274-275 n.Chr. 
20 Bogaers 1962, 137. 
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Afbeelding 6, het Romeinse muntsysteem,  

met linksonder de antoninianus ter waarde van een dubbele denarius. 

 

De kleinste munt was de koperen quadrans, waarvan er twee in een semis van messing gingen. 

Twee semisses hadden op hun beurt weer de waarde van een koperen as, die weer de helft 

waard was van een dupondius uit messing. Twee dupondii vormden samen een sestertius, 

eveneens van messing. Met haar circa dertig gram de zwaarste Romeinse munt. Hierna 

volgde de zilveren denarius, ter waarde van vier sestertii en tot slot de aureus van goud, die het 

equivalent was van 25 denarii21. Aanvankelijk bestond de denarius uit bijna puur zilver, maar 

sluipenderwijs werd er steeds meer onedelmetaal bijgemengd. Op deze manier kon de 

overheid meer munten maken uit dezelfde hoeveelheid zilver. In afbeelding 7 is deze trend 

weergegeven22. 

De gegevens zijn gebaseerd op een studie van Walker uit 1978. Hoewel de exacte waardes in 

nieuwer onderzoek steeds worden bijgesteld, blijft de algemene tendens onveranderd23. Rond 

het midden van de derde eeuw n. Chr. is het zilvergehalte in zilveren munten onder de 

twintig procent gezakt. In de twee decennia daarna wordt het zelfs nog minder.  

De munten uit de schat van Vught zijn echter allemaal antoniniani. Dit munttype werd onder 

keizer Caracalla, laat in het jaar 214 n.Chr. ingevoerd. Officieel betreft het een zilveren munt 

met de waarde van twee denarii. In de praktijk was het zilvergehalte van deze munten echter 

nooit erg hoog, en daarbij had de munt slechts, op zijn hoogst, het gewicht van anderhalve 
                                                           
21 Van der Vin 1984, 41-50. 
22 Walker 1978. 
23 Gitler and Ponting 2003, p.11-16. 
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denarius. Daarmee was de antoninianus sterk overgewaardeerd en navenant een slimme zet van 

de autoriteiten om meer zilvergeld in het systeem te pompen tegen slechts geringe kosten. 

Vanaf de jaren veertig van de derde eeuw na Christus werden denarii niet of nauwelijks meer 

aangemunt en verdween dit munttype uit circulatie. Ongeveer gelijktijdig hield vrijwel de 

productie van munten van messing en koper op. 

 

 
 

Afbeelding 7, het zilvergehalte in Romeinse zilveren munten van de eerste tot de derde eeuw n.Chr.  

(uit Walker 1978). 

 

Naast de officiële productie van muntgeld was er altijd wel sprake van valsemunterij of, 

incidenteel, gedoogd noodgeld. In de tweede helft van de derde eeuw, en met name vanaf de 

zeventiger jaren, nam dit echter een zeer hoge vlucht. Men vermoedt dat via de reguliere 

kanalen niet meer genoeg muntgeld aangeleverd kon worden, waardoor op regionale schaal 

de productie van, gedoogd, noodgeld op gang kwam. Pas op het moment dat de centrale 

overheid er weer in slaagde voldoende munten aan te voeren, kwam deze productie tot 

stilstand. In het Nederlandse deel van het Romeinse Rijk is eigenlijk pas weer vanaf de 

vroege vierde eeuw sprake van een enigszins regelmatige toelevering met nieuw geld, 

waardoor vermoedelijk de productie van imitaties van antoniniani tot aan het einde van de 

derde eeuw doorliep24. Dat is ook de reden, waarom sommige onderzoekers menen, dat de 

muntschat van Vught pas enige tijd na 275 n.Chr. verborgen is. Het percentage imitatie-

munten in de schat (een ruime dertien procent) is namelijk dusdanig hoog, dat de productie 

                                                           
24 Kropff 1987, 13-14; Kropff en van der Vin 2003. 
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 van deze munten al een tijdje aan de gang moet zijn geweest, maar dusdanig laag, dat nog 

niet alle reguliere munten uit circulatie waren verdwenen. 

 

4. Het Romeinse Rijk in de derde eeuw n.Chr. 

Het onvermogen van de overheid om de randgebieden van het Rijk van voldoende muntgeld 

te voorzien, had vermoedelijk alles te maken met de politieke situatie in de jaren tussen ca. 

240 en 285 n.Chr.  Onder historici staat deze periode bekend als „de crisis van de derde 

eeuw‟, hoewel tegenwoordig eerder van crises wordt gesproken25. Gedurende bijna een halve 

eeuw werd het Romeinse Rijk verscheurd door interne twisten. De meeste keizers wisten 

slechts enkele jaren aan de macht te blijven, sommige zelfs maar enkele maanden, waarna ze 

op gewelddadige wijze aan hun eind kwamen. Meestal werden deze coupes gepleegd door 

ontevreden generaals, die zichzelf daarop tot nieuwe keizer lieten uitroepen. Geregeld was er 

meer dan een persoon tegelijk die aanspraak maakte op de troon, of zelfs hele gebieden die 

zich gedurende kortere of langere tijd afsplitsen (zoals het Gallische Rijk, zie boven). Het 

centrale gezag was dus bijzonder instabiel. Een direct gevolg hiervan was, dat de legers 

regelmatig aan de grenzen weggehaald werden om interne burgeroorlogen te voeren. Dit 

leidde er weer toe, dat stammen van buiten de rijksgrenzen hun kans schoon zagen om 

plundertochten over de grens te houden. Alsof dit nog niet genoeg was, heersten in deze tijd 

enkele grote epidemieën en lijkt het er op, dat ook nog eens een klimaatverslechtering 

(vernatting) meespeelde. Het hoogtepunt van de crisis lijkt in de late jaren zestig en jaren 

zeventig gelegen te hebben. In het begin van de jaren tachtig komt keizer Diocletianus aan de 

macht, die stabiliteit herstelt en de grenzen weer verstevigd. 

Dit klinkt alsof het in het hele Rijk een grote treurnis en ellende was. Onderzoek van de 

laatste jaren heeft echter aangetoond, dat het effect van de crises vooral regionaal gevoeld 

werd26. Sommige gebieden ontvolkten compleet of werden steeds opnieuw door 

barbareninvallen getroffen, andere gebieden hadden hier daarentegen nauwelijks iets mee te 

maken en leefden ongestoord verder. Bijzonder heftig lijkt het er in het Bovenrijn- en 

Donaugebied aan toegegaan te zijn. In Brittannië, Spanje en Noord-Afrika lijkt de hele 

crisisperiode vrij ongeschonden doorstaan te zijn. 

 

5. Vught in context 

De schatvondst van Vught is uniek voor Nederland, maar buiten onze landsgrenzen zeker 

niet. In België, Duitsland en Frankrijk zijn honderden schatvondsten bekend, die ergens rond 

het jaar 275 n.Chr. verborgen zijn27. Vaak bestaan deze schatten uit duizenden tot 

tienduizenden munten. Ze komen zo vaak voor, dat ze in het verleden vaak per kilo aan de 

lokale smid verkocht werden en tegenwoordig soms niet eens meer geregistreerd worden, als 

zijnde „meer van hetzelfde‟28. 

Afbeelding 8 toont een verspreidingskaart van deze schatvondsten in het Gallisch-germaanse 

gebied. Schatvondsten uit eerdere of latere periodes zijn ook wel bekend, maar staan in 

                                                           
25 Hekster 2008 voor een overzicht. 
26

 Witschel 1999 en Witschel 2004. 
27

 Haupt 2001 voor een overzicht. 
28

 Aldus een medewerker van het Parijse Cabinet des Medailles tijdens een lezing enkele jaren geleden. 
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aantallen en omvang van de schatten in geen verhouding tot de enorme golf aan vondsten uit 

de jaren zeventig van de derde eeuw. Gezien de in de voorgaande paragraaf geschetste 

woelige situatie, ligt het voor de hand de grote aantallen schatvondsten uit deze periode te 

verklaren met de periodes van burgeroorlog en binnenvallende barbaren. Met enige goede 

wil zijn in de verspreidingskaart (afbeelding 8) zelfs de routes te herkennen, die deze woeste 

hordes genomen hebben: via de beneden-Rijn de Maasvallei in, via de boven-Rijn het 

Moezeldal in, via de Noordzee de Somme en de Seine stroomopwaarts. 

 

 
Afbeelding 8, schatvondsten met een sluitmunt in de periode 270-275 in de Gallische en Germaanse 

provincies van het Romeinse Rijk (uit Haupt 2001). 
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Afbeelding 9, Tetricus II als caesar (273-274), geslagen te Trier, RIC 270a,  

Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel. 
 

 
Afbeelding 10, schatvondsten met een sluitmunt in de periode 270-274 in Engeland, Schotland en Wales  

(uit Robertson 2000). 



 

39 

 

Als we onze blik naar Engeland richten, zien we een vergelijkbaar beeld (afbeelding 10)29. 

Hier zijn eveneens honderden schatvondsten met een sluitdatum rond het jaar 275 n.Chr. 

gevonden, vaak in omvang minstens zo groot als die aan de overkant van het Kanaal. Ook 

hier vormen de schatvondsten uit deze periode een absolute piek in vergelijking met alle 

voorafgaande en er op volgende jaren. Maar…zoals we in de vorige paragraaf gelezen 

hebben, kan de „barbareninvallen-verklaring‟  hier niet worden toegepast. De crisis van de 

derde eeuw heeft de Engelse gebieden helemaal niet zo hard getroffen. Toch zijn ook hier de 

schatvondsten massaal verborgen en niet meer opgehaald. Blijkbaar kan niet elke hoos aan 

schatvondsten verklaard worden door dreigend oorlogsgeweld en oprukkende barbaren. 

Daarmee begint de algemene interpretatie van de schatvondst Vught te verschuiven. 

Natuurlijk, het kán zo zijn dat de angstige smid zijn zaakjes in de grond stopte en op de 

vlucht sloeg. Maar het hoeft niet zo gebeurd te zijn, dat laat de situatie in Engeland duidelijk 

zien. Wat zou dan een alternatief scenario kunnen zijn? 

 

6. Financiële crisis? 

Daarvoor moeten we even terugkeren naar de algemene eigenschappen van het Romeinse 

muntsysteem. Zoals boven uiteengezet bestonden er vaste waardeverhoudingen tussen de 

munten van goud, zilver en koper/messing. Uit inscripties, papyrusteksten en historische 

bronnen weten we dat deze waardeverhoudingen vanaf hun invoering in 27 v.Chr. tot de 

munthervorming van Aurelianus laat in 274 n.Chr. onveranderd bleven30. Uit deze bronnen 

weten we ook, dat de prijzen van ongemunt edelmetaal wel degelijk varieerden. Door 

oorlogsbuit of nieuw ontgonnen mijngebied kon de prijs van ruw zilver of goud plotseling 

sterk dalen, of omgekeerd. Dit had geen invloed op de waardes van de munten. Uit 

afbeelding 7 bleek ook, dat de zilveren munten steeds minder zilver bevatten. Aanvankelijk 

zal dit op het oog niet zijn opgevallen, maar op een gegeven moment wel. En 

munthandelaars zullen het via eenvoudige berekeningen al snel hebben vastgesteld. 

Niettemin had ook dit geen invloed op de waardeverhoudingen van de munten. Het lijkt er 

dus bijzonder sterk op, dat de Romeinse munten een fiduciaire waarde hadden en geen 

intrinsieke. De invoering van de antoninianus, met een waarde van twee denarii, maar slechts 

het gewicht van anderhalve denarius, is hier een ander bewijs voor.  

Natuurlijk zou het zo geweest kunnen zijn, dat de Romeinse overheid net deed of haar neus 

bloedde, en dus geen wijzigingen aanbracht, maar dat op de markt heel andere spelregels 

heersten. In dat geval zou het dalende zilvergehalte in zilveren munten tot een geringere 

koopkracht per munt hebben geleid. Dit zou dan weer duidelijke prijsstijgingen tot gevolg 

gehad moeten hebben. Verschillende studies hebben aangetoond, dat gedurende de eerste 

drie eeuwen van de Keizertijd het prijsniveau eigenlijk vrij constant bleef31. Zeker, er is 

sprake van een gestage stijging, maar deze houdt geen gelijke tred met het dalende 

zilvergehalte, noch neemt ze dramatisch toe vanaf het begin van de derde eeuw, als het 

zilvergehalte dramatisch afneemt. Kennelijk was het vertrouwen in het systeem en de 

                                                           
29 Robertson 2000 voor een overzicht. 
30 Harris 2006 voor een uitgebreide discussie. 
31 Duncan-Jones 1994, 20-33. 
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autoriteit van de keizers dusdanig groot, dat de intrinsieke waarde van het zilvergeld 

ondergeschikt was aan de fiduciaire waarde. 

Tenminste, tot aan de jaren zestig van de derde eeuw na Christus. Vanaf dat moment daalde 

het zilvergehalte in de antoninianus tot onder de drie procent. Daarnaast bereikte de interne 

politieke crisis langzaamaan haar hoogtepunt. In papyrusteksten uit die jaren is er sprake van 

„goede‟  en „slechte‟  munten, waarbij „goede‟ op de munten van vroegere keizers slaat32. 

Plotseling, zoals eveneens uit papyrusdocumenten blijkt, vertienvoudigen dan in het jaar 

274/275 n.Chr. de prijzen33. Dit lijkt een klassiek voorbeeld van opeens verdwijnend 

vertrouwen in een systeem en gebrek aan autoriteit om de waarde van geld te garanderen. 

Ineens is het niet meer de afgesproken waarde van een munt die telt, maar de keiharde 

zilverwaarde. Bankiers accepteren de munten niet meer en de commerciële sector volgt. Nu 

telt alleen nog de hoeveelheid zilver in een munt, en de prijzen snellen navenant in de 

hoogte. Het systeem is bankroet. Wat volgt zou een post-fiduciair systeem genoemd kunnen 

worden, de metaalwaarde telt, de muntwaarde niet meer. De individuele munten zijn zo goed 

als waardeloos geworden en vrijwel onbruikbaar voor dagelijkse transacties34. 

In dat licht is het niet onplausibel, dat de vele schatvondsten uit de jaren rond 275 n.Chr. niet 

zozeer voor barbaren verborgen kapitalen zijn, maar waardeloos geworden spaargeld. 

Verstopt en nooit meer opgehaald. Niet omdat de eigenaar vermoord was, maar omdat het 

geen zin meer had. Wellicht in afwachting van betere tijden, die nooit meer kwamen. In de 

latere derde en vierde eeuw volgden enkele munthervormingen, die echter op heel andere 

leest geschoeid waren. De antoniniani keerden nooit meer terug. Het enige waar ze wellicht 

goed voor waren, was om ze voor hun (geringe) metaalwaarde aan een smid te verpatsen. 

Is dat de achtergrond van de muntschat van Vught? 

 

7. Conclusie 

Een financiele crisis met een vlucht in edelmetaal als gevolg klinkt verrassend modern, zie de 

rasante prijsstijgingen van goud tijdens de eurocrisis van 2011. Met zekerheid is natuurlijk 

nooit vast te stellen, dat de schatvondst van Vught een getuige is van de financiële crisis van 

de late derde eeuw en niet van de politiek-militaire crisis van de derde eeuw. Wel is met dit 

alternatieve model duidelijk gemaakt, dat elke muntschat op zijn eigen merites beoordeeld 

moet worden. Algemene verklaringen, waarmee alle schatten uit een periode in een keer 

geduid kunnen worden, zijn er niet. Elke muntschat blijft het gevolg van een grote of kleine 

catastrofe voor de eigenaar, maar verdere algemeenheden zijn er niet. Ideaal zou het zijn om 

schatvondsten als die uit Vught nog eens opnieuw op te kunnen graven en dan minutieus de 

context en locatie te kunnen vastleggen. Dergelijke procedures zijn inmiddels met succes een 

aantal keren toegepast in Engeland en Zwitserland35. Dan blijkt inderdaad dat elke schat 

uniek is en zijn eigen verhaal vertelt. 

 

                                                           
32 Harris 2006, 23. 
33 Rathbone 1996 en 1997. 
34 Harris 2006, 23-24. 
35 Zie bijvoorbeeld de Frome Hoard uit Somerset: http://finds.org.uk/blogs/fromehoard (laatst geraadpleegd 
op 10 januari 2012) en de Neftenbach schatvondst uit Zwitserland, von Kaenel 1993. 

http://finds.org.uk/blogs/fromehoard
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Afbeelding 1, wrijfschaal met platte bovenrand van het type St 149 met wrijfsteen,  

collectie Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel. Zie ook afbeelding 9. 
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Vincent Mom 

Secanto en vormen uit Halder 
 

Inleiding 

Secanto (Section Analysis Tool) is een computerprogramma om vormen van eenvoudige 
archeologische voorwerpen op een objectieve en reproduceerbare wijze te vergelijken. De 
toepassing is tweeërlei: Secanto kan gebruikt worden om typologieën op te stellen en/of te 
onderzoeken, en om in grote databases snel de beste lookalikes te vinden. Er zijn momenteel 
Secanto projecten met 18.000 jaar oude pijlpuntjes uit Spanje, prehistorisch aardewerk uit 
Ecuador en mesolithische schijfbijlen uit Denemarken. Ook is er inmiddels een Secanto 
database met Europees prehistorisch aardewerk op het internet geplaatst met meer dan 6000 
potten. 
Zowel de eerste Secanto projecten als het project om een website te maken voor het 
Oudheidkundig Museum te Sint-Michielsgestel startten in 2004. Onderdeel van het 
websiteproject was het fotograferen van de volledige collectie van het museum. In totaal zijn 
er meer dan duizend voorwerpen gefotografeerd, ruim 2140 foto's. In deze Halderse collectie 
bevinden zich twee kandidaten voor een vormanalyse met Secanto, namelijk de wrijfschalen 
(voornamelijk type Stuart 149, afbeelding 1) en de ruwwandige potten van het type 
Niederbieber 89. Toen de fotocollectie werd aangelegd, is van bijna alle pot- en schaalranden 
ook een foto gemaakt van het profiel, welke wellicht geschikt materiaal vormen om met 
Secanto geanalyseerd te worden.  
In dit artikel worden eerst de achtergrond en werking van Secanto onder de loep genomen, 
waarna met een selctie van het Halders materiaal uit Halder een eerste poging gedaan wordt 
tot een vormanalyse.  

Achtergronden van Secanto 
Archeologen spenderen veel tijd aan het vergelijken van voorwerpen. Nu kunnen deze 
voorwerpen  twee verschillende verschijningsvormen hebben: het voorwerp kan fysiek 
aanwezig zijn, een tastbaar artefact afkomstig van bijvoorbeeld een opgraving of uit een 
(museum)collectie, óf het voorwerp is niet fysiek aanwezig, maar slechts beschikbaar als 
afbeelding (een tekening, een foto) en/of een tekstuele beschrijving, meestal als onderdeel 
van een publicatie. Dit maakt het proces van het vergelijken van voorwerpen niet eenvoudig. 
En vooral wanneer de vraag opkomt of voorwerpen 'het zelfde' zijn dan kan het 
vergelijkingsproces problematisch worden. 

Archeologie is, voor een belangrijk deel, een ambacht. Het onder begeleiding oefenen in 
archeologische technieken vormt een onderdeel van de opleiding tot archeoloog. Dit geldt 
ook voor het registreren en omschrijven van vondsten. De eerste keer dat een archeoloog in 
opleiding  vondsten onder ogen krijgt lijkt alles nieuw. Maar na een aantal malen, en in het 
bijzonder wanneer de vondsten min of  meer van dezelfde plaats en periode afkomstig zijn, 
vindt er een zekere mate van routinering plaats: de grondstoffen waar de objecten van 
gemaakt zijn (meestal een beperkt repertoire) worden al snel herkend en omdat sommige 
materialen dikwijls slechts voor een beperkt aantal functionaliteiten gebruikt worden, is het 
vaak niet zo moeilijk om te zien of  een scherf  afkomstig is van een bord, amfoor of  
drinkbeker. 
Maar archeologen willen meer. Het volstaat niet om te zeggen: dit is een bronzen munt. Meer 
details (“Dit is een bronzen sestertius met de afbeelding van de keizer Hadrianus”) kunnen 
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een tijdstip aan het voorwerp toekennen, waarmee niet alleen op het voorwerp maar de hele 
laag waar het voorwerp uit afkomstig is, gedateerd is. En de archeoloog heeft deze 
tijdsbepalingen nodig om het archeologische verhaal te kunnen vertellen over wat er zich in 
die verre tijden afspeelde. Dit betekent dat we niet tevreden zijn met de constatering dat dit 
een pot is uit de ijzertijd, maar we willen ook weten of  dit een 'bekende' pot is, 'van welk 
type' de pot is etc. 
De archeoloog gebruikt voor een deel eerdere ervaringen bij het determineren van vondsten 
en hoe meer ervaring een archeoloog heeft met determinaties, hoe meer zij geneigd zal zijn 
terug te vallen op eerder verrichte determinaties. Maar dit is natuurlijk een gevaarlijke aanpak, 
want er zal evenzeer een neiging gaan optreden om een voorwerp in het eigen 
referentiekader in te passen, met een nadruk op overeenkomsten en het verwaarlozen van 
verschillen. Ten tweede, als een voorwerp, ondanks de uitgebreide ervaring, als 'onbekend' 
aangemerkt wordt  dan zal men willen proberen informatie over het voorwerp in de 
literatuur te vinden. En hierbij loopt men eveneens risico dat subjectiviteit de determinatie 
binnen sluipt. Bepaalde publicaties zijn meer gangbaar dan andere, en de volgorde waarin 
deze geraadpleegd worden is gedeeltelijk toeval, en gedeeltelijk … routine. Een derde 
probleem is het ontbreken van een eenvoudig te meten parameter om het verschil in de vorm 
van twee objecten vast te stellen. De hoogte van een een voorwerp kan gemeten worden en 
er is niets subjectiefs aan de vaststelling dat pot A hoger is dan pot B. Maar de vaststelling dat 
pot A meer op pot B lijkt dan op pot C is zelden gestoeld op een meting. En dan is er nog het 
(dikwijls impliciete) benadrukken of  verwaarlozen van bepaalde eigenschappen: soms is de 
vorm van de rand doorslaggevend, in andere gevallen de verhouding van de hoogte en de 
diameter van een pot om hem tot een bepaald type te rekenen. Maar er is zelden een 
algoritme beschikbaar om vast te stellen of  a. een voorwerp in een bepaalde typologie thuis 
hoort en b. zo ja, tot welk type het voorwerp behoort. Daarom is het doorbladeren van 
boeken totdat een goede lookalike gespot wordt, bij afwezigheid van een objectief  criterium, 
een hachelijke zaak. Dit wordt nog verder versterkt door subjectieve 'dit ziet er wel uit als een  
goede  match' opvattingen van de individuele onderzoekers: sommige onderzoekers zullen 
sneller tevreden zijn met een redelijke overeenkomst, terwijl anderen strengere criteria zullen 
aanleggen en zodoende tot andere conclusies zullen komen. 
Dit waren indertijd de overwegingen om indertijd het Secanto programma te bouwen. In de 
volgende sectie zal ik verder doorgaan over de 'objectieve vorm-parameter', en hoe deze 
gebruikt wordt in de Secanto programma's. 

Vormen vergelijken 
De vorm van een voorwerp kan op twee manieren beschreven worden: 

1. Men kan een aantal parameters definiëren waar de waarden door meten en/of  visuele 
inspectie vastgesteld kunnen worden. Men zou dit een reductionistische aanpak 
kunnen noemen omdat het onderliggende idee is, dat het object afdoende beschreven 
wordt door deze parameters. Het object wordt als het ware gereduceerd tot deze 
parameters. 

2. Men kan een vorm beschouwen als een wiskundige eenheid die gedefinieerd wordt 
door coördinaten die uitgedrukt worden als x, y en z waarden, splinecoëfficiënten, 
Fourier transformatiecoëfficiënten etc. 

De reductionistische aanpak kent enkele problemen, waarvan de grootste zijn: 
1. keuze: welke parameters zijn relevant; 
2. belang: de relatieve 'zwaarte' van de gekozen parameters; 
3. correlatie tussen de parameters. 
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Een eenorige, gladwandige Romeinse kruik kan met 60 parameters beschreven worden, maar 
hoe deze te wegen ? Dit in aanmerking genomen wenden we ons tot een meer rekenkundige 
aanpak, en wel de “Schijvenmethode” van Shennan en Wilcock (1975). 
Shennan en Wilcock  pasten een relatief  eenvoudige rekenmethode toe om de vormen van 
potten te vergelijken. De opzet was om op deze manier een typologie voor klokbekers uit 
Zuid-Duitsland te ontwikkelen. Echter, een nóg eenvoudiger methode, gebaseerd op het 
vergelijken van hoogte/diameter verhoudingen, gaf  net zulke goede resultaten. Samengevat: 
automatisch gegenereerde typologieën hebben nooit echt vaste voet veroverd in de 
archeologie. 
Maar de toepassing van computers heeft sinds die tijd, toen ponskaart en mainframes de 
standaard waren, een enorme vlucht genomen. En de “Schijvenmethode”, misschien niet 
geschikt om automatisch typologieën te maken, blijft desalniettemin een uitermate geschikte 
methode om vormen te vergelijken.  
 

 
 

Afbeelding 2. 
 
De “Schijvenmethode”, zoals de naam al zegt, verdeelt het object in (even dikke) schijfjes 
(afbeelding 2), en het verschil in vorm wordt berekend als de som van de afstanden tussen de 
punten op het oppervlak van de twee vergeleken potten, gekwadrateerd. Om niet alleen de 
vorm van buitenste wand mee te nemen, maar ook de diameters van de potten in het 
algemeen, worden ook de afstanden tussen de verticale centrale assen in de berekeningen 
meegenomen. De ene vorm wordt over de andere geschoven totdat de som van de 
kwadraten een optimale (d.w.z. zo klein mogelijke) waarde bereikt. In de wiskunde staat dit 
bekend als de methode van de kleinste kwadraten. 
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Afbeelding 3. 
 
We gebruiken deze methode niet alleen voor potten, maar voor alle voorwerpen die we 
vergelijken.  
In afbeelding 3 ziet u hoe twee pijlpunten vergeleken worden, inclusief  het schuifproces 
zoals hier boven beschreven is.  De optimale waarde is 187, wat voor pijlpunten hoog is. In 
andere woorden: de twee pijlpunten lijken niet veel op elkaar. Uiteraard is dat met het blote 
oog ook al waarneembaar, maar de crux is dat deze waarneming gekwantificeerd is, die ook 
bij herhaling en ook door anderen, altijd dezelfde objectieve waarde heeft. 
 
Secanto als zoekmachine 

Op het internet is een database beschikbaar met 6000 profielen van prehistorisch aardewerk. 
Met een simpel 'point and click' mechanisme kan de gebruiker een eigen profiel ingeven, 
waarna de beste lookalikes uit heel Europa naar boven komen. In afbeelding 4 ziet u een 
willekeurige ijzertijd pot uit de database. In afbeelding 5  is de vorm ingeklikt, en in 
afbeelding 6 ziet u een rij van de beste matches. De pot zelf  staat voorin de lijst. De Secanto 
afstand is 1, wat, niet verwonderlijk, overeenkomt met een uitzonderlijk goede match. Dit 
klik-en-zoek proces duurt enkele minuten, waarin het equivalent van ruim een meter 
monografieën wordt doorzocht. 
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Afbeelding 4 (links) en  afbeelding 5. 

 

 
  

 Afbeelding 6. 

 

Hulp bij het opstellen van typologieën 

Het uitgangspunt zijn de berekende 'afstanden' tussen de verschillende voorwerpen. Hier 
komt veel rekenwerk aan te pas: als we een collectie hebben van bijvoorbeeld 300 
voorwerpen (zoals de collectie met Spaanse pijlpuntjes), dan betekent dat een 
afstandenmatrix van 300 x (300-1)/2 verschillende afstanden, dus 44850 berekeningen. 
Echter, als deze berekeningen eenmaal gedaan zijn, dan kan de verdere verwerking van deze 
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matrix verder voor een belangrijk deel gedaan worden met standaard statistische technieken. 
Twee hiervan, die bij het opstellen van typologieën nuttig kunnen zijn, zijn Principal 
Component Analysis (PCA) en Clusteranalyse. Zonder hier op de details van deze technieken 
in te willen gaan, toon ik hier enkele illustraties van wat deze technieken te bieden hebben.  

 

 

 

Afbeelding 7. 

a.  Principal Component Analysis (PCA) 

Met deze techniek wordt, op basis van de afstandenmatrix, een optimale representatie van de 
voorwerpen gegeven: voorwerpen die veel op elkaar lijken liggen dicht bij elkaar, terwijl 
voorwerpen die veel van elkaar verschillen ook ver van elkaar liggen. Afbeelding 7 toont een 
voorbeeld. De voorwerpen zijn pijlpuntjes uit het Solutrean (ca. 18.000 jaar oud) uit Spanje 
en Portugal. Men zou PCA een methode kunnen noemen om een “optimale tafelschikking” 
te vinden: als je de pijlpuntjes op tafel legt, hoe zou je ze dan neerleggen om overeenkomsten 
en verschillen zo goed mogelijk te benadrukken. 

b. Clusteranalyse 

Gebaseerd op dezelfde pijlpuntjes afstandenmatrix kunnen de voorwerpen worden 
geclusterd. Afbeelding 8 is hier een voorbeeld van. De moeilijkste vraag hier is die van het 
aantal clusters. Als we 100 voorwerpen hebben dan kan het aantal clusters in theorie variëren 
van 1 tot 100, afhankelijk van het criterium dat aangelegd wordt. Als we de groene 
horizontale lijn aanhouden in fig. 7 dan zien we 28 clusters (waarbinnen 15 individuele, 
ongeclusterde pijlpuntjes), maar als we het criterium versoepelen (rode lijn), dan houden we 
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nog maar 9 clusters over, en slechts één exemplaar blijft ongeclusterd. De techniek kan de 
vraag niet beantwoorden wat een goed niveau is, het is aan de archeoloog om hier uitspraken 
over te doen. 

 

Afbeelding 8. 
 
Het materiaal uit Halder 

Zoals al in de introductie vermeld, zijn het vooral de randfragmenten van potten van het type 
Niederbieber 89 en wrijfschalen type Stuart 149 die wellicht in aanmerking komen voor een 
Secanto analyse. Afbeelding 9 toont een aantal randfragmenten van wrijfschalen, afbeelding 
10 die van de ruwwandige kookpotten.  
Voordat de profielen vergeleken kunnen worden, moeten de foto's eerst een bewerking 
ondergaan en omgezet worden in zwart-wit GIF files van 150 pixels hoog (afbeelding 11). 
Wanneer we over complete potten beschikten dan zouden deze GIF files direct over elkaar 
heen geschoven kunnen worden zoals in afbeelding 3. Maar bij het analyseren van 
fragmenten ligt dit anders: het schalen van het ene fragment t.o.v. het andere is een iteratief  
proces, totdat de optimale match gevonden wordt. In afbeelding 11 ziet u een mooi 
voorbeeld: wanneer de twee fragmenten ongeschaald met elkaar worden vergeleken (boven) 
dan resulteert een afstand 515 maar wanneer er optimaal geschaald (het rechter fragment is 
ruim 26 procent in hoogte verminderd) is dan is de afstand nog maar 39.  
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Afbeelding 9, wrijfschalen, onder andere St 149. 
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Afbeelding 10, ruwwandige potten, Nb 89. 
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Afbeelding 11. 
 
Dit extra schalen van de fragmenten doet de berekeningstijden echter aanzienlijk oplopen, en 
het maken van grote afstandenmatrices  moet dan ook met beleid gedaan worden. Daarom is 
het aantal fragmenten in de eerste Halder data set beperkt gebleven tot 8 stuks waarmee het 
aantal te berekenen afstanden 28 is. In afbeelding 13 worden zowel de afstandenmatrix,  de 
PCA en de overeenkomstige clusteranalyse getoond. 

Conclusies 

Zoals in afbeelding 13 te zien is, kan met Secanto een goed onderscheid gemaakt worden 
tussen randfragmenten. Het is geen onoverkomelijk bezwaar dat niet de complete 
voorwerpen beschikbaar zijn. Ook het gebruik van foto's in plaats van de gebruikelijke 
archeologische tekeningen zoals in de figuren 3-5 is op het eerste gezicht geen groot bezwaar. 
Of  een Secanto analyse van dit soort materiaal grote toegevoegde waarde bezit blijft echter 
de vraag: de productie van Romeins aardewerk vond vaak op bijna industriële schaal plaats, 
met een beperkt scala aan gestandaardiseerde vormen, en kennis van deze vormen is vaak 
voldoende om een goede determinatie te kunnen doen. 
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Afbeelding 12. 



 

54 

 

 
 

Afbeelding 13. 
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Afbeelding 1, Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel, vitrine 20. 

 

In deze vitrine een aantal van de voorwerpen die in de bijdrage van Bart van den Hurk 

worden besproken. Uiterst links het stukje puimsteen (zie afbeelding 10), daarboven de 

kurken zooltjes (afb. 17) en verder naar rechts de strigiles (afbeelding 11). In het zwarte kapje 

geheel rechts op het beige bord de gemme van carneool (afbeeldingen 5 en 6), die van 

achteren door een lampje wordt beschenen en daaronder een vergrote foto van deze 

carneool. Boven het zwarte kapje bevindt zich de adelaar-fibula (afbeelding 4). En op dit 

beige bord links daarvan ook enkele fibula‟s, vergelijkbaar met die van afbeelding 2.
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Bart van den Hurk 

 

Teksten uit het Latijn bij vondsten uit Noord-Brabant 
 

Een van de prettigste taken van de beheerder van een lokaal museum is wel het rondleiden 

van een geïnteresseerde bezoeker. Telkens weer komen de voorwerpen in de vitrines tot 

leven door de verwondering die ze oproepen bij iemand die ontdekt dat al deze zaken zijn 

gevonden in zijn eigen omgeving. En voor de rondleider zelf is dit weer een uitdaging om zo 

veel mogelijk bijzonderheden te weten te komen over het materiaal dat hem zo vertrouwd is 

geworden.  

Zo heb ik in de loop der jaren een aantal bijzonderheden genoteerd over voorwerpen in ons 

museum die vermeld worden bij een of andere auteur uit de Oudheid. Dikwijls zijn dat 

terloopse opmerkingen van iemand die nooit vermoed zal hebben dat zoiets nog eens 

interessant zou kunnen zijn voor een lezer van zoveel eeuwen later. Maar juist omdat zij 

afkomstig is van een tijdgenoot, kan zo‟n opmerking soms een heel verrassend licht werpen 

op een of ander voorwerp.  

Hieronder volgen enkele voorbeelden van verhalen die schuil gaan achter een vondst. Op 

twee na zijn deze alle in ons museum te zien. 
 

Fibula (mantelspeld) 

 

 
 

Afbeelding 2,  fibula afkomstig van Halder. 

 

Fibula‟s zijn in de Oudheid bij miljoenen gefabriceerd. Er is geen enkele vindplaats uit de 

Romeinse tijd waar zij niet zijn aangetroffen. Op Halder bijvoorbeeld meer dan twintig. Ze 

werden door jong en oud gebruikt om kledingstukken om het lichaam bijeen te houden. 
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Soms is er een versiering op de bovenkant aangebracht, waardoor ze op een broche lijken. 

Maar de meeste fibula‟s lijken in alle opzichten op onze veiligheidsspeld. (afbeelding 2 en 3) 

 

 
 

Afbeelding 3, dame met fibula‟s op haar schouders. Ze houdt een schaal en een krans in haar handen,  

schildering op een Apulische vaas, 16,8 cm hoog, 330-300 v. Chr,  

Kunsthandel Mieke Zilverberg, Amsterdam. 

 

De fibula kende evenwel ook een heel andere toepassing. Zij werd in de heelkunde gebruikt 

om een gapende wond te sluiten. Dat het daarbij niet kinderachtig toeging – verdoving 

bestond niet – kan men opmaken uit het volgende citaat uit het medisch handboek van 

Celsus uit de 1ste eeuw na Chr. 
 

 Comprehendi fibula non cutem tantum sed etiam aliquid ex carne, ubi suberit haec, 

 oportebit, qua valentius haereat neque cutem abrumpat. 

 De fibula moet niet alleen de huid, maar ook - als het aanwezig is – iets van het vlees 

 bijeenhouden, opdat zij steviger blijft zitten en de huid niet afscheurt. 

(Celsus, De medicina V, 26). 

  

In wezen is er misschien weinig verschil met de manier waarop de moderne chirurg te werk 

gaat met zijn pennen en krammen, maar mag men toch constateren dat in de loop der 

eeuwen de medische behandeling aan patiëntvriendelijkheid heeft gewonnen. 
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Aquila (adelaar) 

  

 
 

Afbeelding 4,  fibula afkomstig van Halder. 
 

In ons museum zijn twee afbeeldingen van een adelaar te bewonderen. De ene komt voor op 

een broche-achtige fibula (afbeelding 4), de andere is uitgesneden in een oranjerode carneool, 

een halfedelsteen (afbeelding 5 en 6). 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen 5 en 6, gemme van carneool (halfedelsteen), afmeting 12 x 13 mm, gevonden te Halder.  

Rechts de figuur van de adelaar in zwart-wit, vrijgemaakt uit de foto. 

 

Bij deze laatste draagt de adelaar een krans in zijn snavel, de krans van Jupiter, symbool van 

de overwinning. Dit is de adelaar in zijn meest heroïsche gedaante, de boodschapper van 

Jupiter, soms met de bliksem in zijn snavel. 
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Afbeelding 7, aquilifer (vaandeldrager). 

 

Zo kennen wij hem van de veldtekens die Romeinse legioenen met zich meevoerden 

(afbeelding 7). Plinius vermeldt in zijn Naturalis Historia (een encyclopedisch boekwerk uit 

tweede helft van de 2de eeuw na Chr.) enige merkwaardige bijzonderheden over deze vogel. 

Wat te denken  bijvoorbeeld van de strenge ogentest die de jongen moesten doorstaan:    
 

 Implumes etiamnum pullos suos…..cogit adversos intueri solis radios et, si coniventem 

 umectantemque animadvertit, praecipitat e nido. (Plinius maior, Naturalis Historia X, 4).  

 (De ouder) dwingt zijn nog kale jongen…recht in de stralen van de zon te kijken, en als hij 

merkt dat een jong zijn ogen dichtknijpt of begint te tranen, werpt hij hem het nest uit. 

 

Deze voorstelling van zaken is natuurlijk niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We 

hebben hier te maken met de vermenging van twee waarnemingen. De scherpte van het 
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adelaarsoog is spreekwoordelijk. Verder komt het inderdaad voor dat roofvogels, in tijden 

van voedselschaarste, een of meer van hun jongen uit het nest gooien. 

Doordat Plinius het laatste fenomeen als oorzaak noemt van het eerste, bereikt hij het soort 

dichterlijke logica waarin een schrijver als Ovidius zo‟n meester is. De Italianen zeggen in 

zo‟n geval: Se non è vero, è ben trovato. 

Een volgende mededeling van Plinius lijkt op het eerste gezicht helemaal te passen bij het 

beeld van de heroische arend. Immers: 
 

 Oppetunt non senio nec aegritudine……..   Zij sterven niet door ouderdom of ziekte……. 
 

Met andere woorden:  Liever jong gestorven dan oud en krakkemikkig. Maar hier heeft de 

moderne lezer het mis: Volgens Plinius sterft het arme dier van de honger! En de reden is 

heel eenvoudig: 
 

 in tantum superiore adcrescente rostro, ut aduncitas aperiri non queat.  

 de bovenbek groeit zo ver door, dat de bek door de kromming niet meer open kan.  
 

Ook in dit geval heeft Plinius geen behoefte aan proefondervindelijk onderzoek. Het is voor 

hem zonder meer logisch dat een dier met zo‟n bek op den duur geen hap door zijn keel zal 

krijgen en dus zal verhongeren (afbeelding 8). 

 

 
 

Afbeelding 8, adelaar met sterk gekromde snavel. 
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Luxuria (Weeldezucht) 

  

 Odit populus Romanus privatam luxuriam. 

 Het Romeinse volk haat particuliere overdaad (Cicero, Mur. 36, 76). 
 

Dit citaat van Cicero is genomen uit een pleidooi voor de rechtbank. Dat was toen, evenals 

nu, een genre waarin niet gekeken werd op een one-liner meer of minder. Dat het Romeinse 

volk niets moest hebben van overdaad is theorie, de praktijk was anders. Overal in de 

Latijnse literatuur vinden we afkeurende uitspraken over de steeds toenemende zucht naar 

weelde bij de Romeinen. Zij zouden toch moeten weten dat dit gedrag geheel en al indruiste 

tegen de opvattingen der voorvaderen. 

Ook het werk van Plinius is doortrokken van dit soort moraliserende opmerkingen. En het 

product waarvan hij het meest afkerig is, is barnsteen. Het is iets zonder nut, iets wat men 

uitsluitend uit hebzucht wil bezitten. 

 

Sucinum (barnsteen) 
 

 Uniones capite circumferuntur, gemmae digitis; in omnibus denique aliis vitiis aut ostentatio 

 aut usus placet. In sucinis sola deliciarum conscientia. 

 Parels draagt men op het hoofd, juwelen aan de vingers; kortom, bij alle andere foute zaken 

gaat het om het vóórkomen of het nut. Maar bij barnsteen is het louter te doen om het besef 

dat men iets duurs bezit (Plinius, Nat. Hist. 37, 14). 
 

In de volgende tekst brengt Plinius zijn afgrijzen wel zeer dramatisch onder woorden: 
 

 Taxatio in deliciis tanta, ut hominis quamvis parva effigies vivorum hominum vigentiumque pretia 

exsuperet. 

 Onder de luxe artikelen wordt (barnsteen) zo hoog aangeslagen dat het beeldje van een 

 mens, hoe klein ook, de prijs van levende en gezonde mensen overstijgt (Plinius, Nat. Hist. 

37, 14). 
 

Deze regels leken wel speciaal geschreven met het oog op het barnstenen beeldje van 

Bacchus uit Esch (afbeelding 9) uit graf V in Esch. Het is bij mijn weten de enige passage 

waarin de waarde van een voorwerp wordt  afgemeten aan de prijs van slaven. 

 

Pumex (Puimsteen) (afbeelding 10) 
 

Dat vrouwen hun huid gladder maken met een stuk puimsteen vindt Plinius nog wel te 

begrijpen, maar dat mannen dat ook al doen…….. 
 

ii pumices, qui sunt in usu corporum levandorum feminis, iamquidem et viris……. 

de puimsteen die door vrouwen en nu ook al door mannen wordt gebruikt om de huid te 

ontharen……. 
 

Hij moest eens weten wat de toekomst op het gebied van mannelijke gladheid nog zou 

brengen! 
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Afbeelding 9, barnstenen  beeldje van Dionysos/Bacchus uit Esch (graf V, Hoogkeiteren). 

 

 
 

Afbeelding 10, stukje puimsteen uit Esch, (graf VII, Hoogkeiteren), ongeveer 5 x 4 cm. 
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 Strigilis et ampulla (Badgerei)  

  

Tot de opmerkelijkste vondsten uit de opgravingen van Esch (Kollenberg 1952) behoren een 

paar strigiles en een ampulla (afbeelding 11 en 12).  

In de Oudheid waren dergelijke badschrapers en bijbehorend olieflesje onmisbare attributen  

bij het bezoeken van een badhuis. Maar dat er een badhuis - hoe simpel ook - in Esch zou 

zijn geweest? Dat kon toentertijd niemand geloven. Het was ondenkbaar dat een zo‟n luxe 

voorziening was doorgedrongen tot het platteland van Brabant (afbeelding 13). De volgende 

teksten maken duidelijk wat strigilis en ampulla betekenden voor de Romeinse manier van 

leven. 

 

 

 

Afbeeldingen 11, paar strigiles uit Esch (graf II, Kollenberg) 

en 12 (rechts), strigiles met ampulla uit Pompeii. 
 

[aan het woord is een toneelspeler (afbeelding 14) die vertelt dat hij net zo arm is als de 

filosoof Diogenes, die in een ton huisde en een afkeer had van alle bezit (afbeelding 15)].  

Het enige wat de toneelspeler bezit is: 
 

ampullam, strigilem, scaphium, soccos, pallium, marsuppium  

een ampulla, een strigilis, een drinkbeker, pantoffels, een jas en een beurs met weinig  geld  

(Plautus, Persa I, 3). 
 

Ampulla en strigilis behoren voor hem dus tot de eerste levensbehoeften. 

Bovenstaande tekst komt uit een klucht. Maar ook bij een filosoof als Cicero vinden we een 

passage die illustreert hoe onmisbaar de strigilis en ampulla zijn in het leven van een Romein. 
 

 Stoici (……….) cum ita dicant, si ad illam vitam, quae cum virtute degatur, ampulla aut 

 strigilis accedat sumpturum sapientem eam vitam potius. 

 de Stoicijnen (……………) beweren dat een Wijze een deugdzaam leven mèt ampulla of 

 strigilis zal verkiezen (boven een leven zonder)…….. 
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Afbeelding 13 en 14, Romeins badhuis, op een schilderij van Lawrence Alma Tadema, 1879 en toneelspeler 

uit de 1ste eeuw v. Chr. (RMO Leiden, bron: www. museumkennis). 

 

 
 

Afbeelding 15, Diogenes in de ton, op een schilderij van Jean-Léon Gérôme, 1860. 
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Strigilis en ampulla staan hier symbool voor een manier van leven. Zelfs de Stoicijnen – die 

toch bekend staan om hun ascetische opvattingen - kunnen eigenlijk niet buiten hun strigilis 

en ampulla.  

Welke betekenis hebben deze uitspraken nu voor het graf op de Kollenberg in Esch? Welnu,  

de strigiles en de ampulla  in dat graf worden over het algemeen gezien als een luxe 

verworvenheid. Maar ze zijn meer dan dat. De nabestaanden in Esch hebben de overledene - 

bedoeld of onbedoeld -  hèt kenmerk  meegegeven van de Romeinse manier van leven. De 

symbolische betekenis ervan is minstens even groot als die van het beroemde beeldje van 

Bacchus in graf V.  
 

Tot dusverre hebben alle teksten uit het Latijn ons iets geleerd over bepaalde voorwerpen in 

het museum. Het omgekeerde komt ook voor: een voorwerp kan soms een tekst begrijpelijk 

maken. De volgende passage is genomen uit een martelarenverhaal, de Passio Perpetuae et 

Felicitatis (afbeelding 16). 

 

 
 

Afbeelding 16, Sancta Perpetua (bron: www. heiligen.net). 

 

Hierin staat te lezen hoe een groepje Christenen in de arena van Carthago op 7 maart 203 

voor de wilde dieren werd geworpen. Tijdens deze executie werd één van de mannelijke 

slachtoffers besprongen door een opgehitst luipaard. De klauwen van het dier reten de arme 

man in één haal open, hij droop van het bloed van boven tot onder. Dit bracht het publiek 

tot groot enthousiasme. Luid juichend scandeerde het in koor: 
   

“Salvum lotum, salvum lotum”    “lekker gebaad, lekker gebaad” 
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Waar dat op sloeg, werd mij pas veel later duidelijk, en wel via de kurken zooltjes van 

badslippers uit graf VII in Esch (afbeelding 17). Ter illustratie is daarbij in de vitrine de 

afbeelding geplaatst van een kleine mat in mozaïek (afbeelding 18) die gevonden is in Timgad 

(Noord-Afrika).  

 

 
 

 

 
 

Afbeeldingen 17 en 18, kurken zooltjes uit Esch (graf VII, Hoogkeiteren)  

en mozaïek uit Timgad (Algerije). 
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Daarop zijn badslippers te zien van precies hetzelfde model als die uit Esch. Er staat ook een 

tekst op het mozaïek: bene lava: baad lekker. Deze wens kreeg men blijkbaar mee bij het 

betreden van het badhuis. Kwam men weer buiten, dan las men de (nu verdwenen) tekst: 

salvum lotum, lekker gebaad? Kennelijk waren bene lava  en salvum lotum gebruikelijke wensen 

aan het adres van iemand die een bad ging nemen of dat juist gedaan had. Ongeveer zoals 

ons “slaap lekker”en “lekker geslapen?”.   

Deze alledaagse, vriendelijke wens werd door het publiek in de arena aangeheven om de 

dodelijk verwonde man te bespotten. 

 

Met de constatering dat het publiek van zoveel eeuwen geleden al even vindingrijk was in het 

bedenken van cynische grappen als het stadionpubliek van tegenwoordig, wordt deze 

bijdrage besloten. 
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Lauran Toorians 

 

Wat leren de twee monumentale inscripties uit Ruimel ons over taal? 
 

In februari 1679 werden in Ruimel bij Sint-Michielsgestel en mogelijk – maar beslist niet 

zeker – op of bij de Kapelberg aldaar twee stenen met Romeinse inscripties gevonden.36 De 

eerste vermelding van deze beide stenen dateert van 9 maart 1679 en is te vinden in een brief 

die de Bossche griffier van de leen- en tolkamer en schepen Hendrik Copes (circa 1650-

1708) schreef aan de Deventer burgemeester en oudheidkundige Gisbertus Cuperus 

(Gijsbert Cuper; 1644-1716).37 De ene van deze twee stenen werd beroemd en staat 

momenteel in het Rijksmuseum van Oudheden. Dit is het bekende wij-altaar voor Hercules 

Magusanus waarop ik hieronder dieper inga. Het Oudheidkundig Museum Sint-

Michielsgestel bezit van dit altaar een kopie op ware grootte. De andere steen ging in de 

achttiende eeuw verloren en raakte lichtelijk „vergeten‟.38 De laatste ooggetuige die deze steen 

nog heeft beschreven, zag hem in 1718. De steen was toen gebroken (of doorgezaagd?) in 

tenminste twee stukken en noteerde: „A[nn]o 1718. In ‟s-Hertogenbos in den Boomgaard, 

eene herberg daar de Postchezes naar Maastricht afrijden, liggen deeze steenen, omtrent vier 

voeten breed en drie voeten hoog, van kleur als bik- (?) of bentemersteen‟ (afbeelding 1).39  
 

 
 

Afbeelding 1, de tekst van Cannegieter over de verloren gegane steen uit 1718. 
 

                                                           
36 A.W. Byvanck, Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland. Tweede deel, tweede 
afdeling: Inscripties. Rijks Geschiedkundige Publicaties 81 (‟s-Gravenhage 1935) 97-99 (nrs 90 en 91), met 
literatuurverwijzingen. In het grote Corpus Inscriptionum Latinarum dragen deze inscripties respectievelijk de 
nummers CIL XIII 8773 en XIII 8771. Voor de ontdekkingsgeschiedenis van de stenen ook G. Beex, „Halder 
(Tadia?)‟, Brabants Heem 38 (1986) 277-288 (met verwijzingen) en recenter (en summier) Joop van der Groen, 
„De votiefsteen van Ruimel voor de godheid Magusanus Hercules‟, in het Informatiebulletin voor de Vriendenkring 
van Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel van maart 2010. 
37 Cuperus beschrijft beide stenen en hun inscripties, maar zijn lezingen zijn niet erg accuraat: Gisbert Cuper, 
Harpocrates seu Explicatio Imagunculae Argenteae Antiquissimae, sub Harpocratis figura ex Aegyptorum instituto Solem 
repraesentantis: Qua varii Auctorum loci, Hieroglyphicae notae, Numismata, Basilidianorum gemmae, nec non marmora nova luce 
perfunduntur (tweede editie, Utrecht 1687) 218. 
38 Zie bijvoorbeeld het artikeltje „Een tweede steen met inscriptie te Ruimel‟, in het Informatiebulletin voor de 
Vriendenkring van Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel van maart 2010, waarin Joop van der Groen (anoniem) 
voor deze steen uitsluitend een vermelding lijkt te kennen in L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom ‟s-
Hertogenbosch. 5 delen (St. Michielsgestel 1870-1876). Blijkbaar realiseerde hij zich niet dat deze inscriptie ook is 
opgenomen in Excerpta Romana. Van Van der Groen is niet de enige die dit ontging en zijn korte artikeltje bleek 
voor velen een eye-opener. 
39 Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 953, deel 3 (= Henrici Cannegieter, Adversaria Epigraphica sive 
Inscriptiones Germaniae Inferioris inde ab oceano usque ad Moguntiam collectae anno 1742, additis 
descriptionibus, delineationibus, ceteris, quae inservirent ad Bataviam Romanam conscribendam. Volumen in 
folio minore) folio 84r. Gedeeltelijk geciteerd in Byvanck, Excerpta Romana, 97. 
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Een herberg met deze naam laat zich niet lokaliseren, maar het zal gaan om het pand dat in 

‟s-Hertogenbosch bekend stond als Het Posthuis op Maastricht (tegenwoordig Achter het 

Wild Varken 1-3). Deze postdienst functioneerde van 1679 tot in 1763.40 
 

Een Romeinse tolk 

Laten we beginnen met deze steen-met-inscriptie die verloren is gegaan. In het zojuist 

geciteerde handschrift van Hendrik Cannegieter (1691-1770) bevindt zich direct boven dit 

geciteerde citaat en op hetzelfde ingeplakte stuk papier ook een tekening van twee in 1718 

nog bestaande fragmenten van deze steen (afbeelding 2).  

 

 
 

Afbeelding 2, Tekening van de grafsteen uit Ruimel, gebroken in twee stukken, met de tekst  

C IANVARINVS / SEXTVS, / INTERPRES, / VIVOS SIBI / FECIT 

gemaakt in 1718, in het manuscript van Hendrik Cannegieter, Adversaria Epigraphica.  

Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 953 deel 3, fol. 83r. Foto UB Leiden. 
 

Het manuscript BPL 953 („Adversaria Epigraphica‟) is in zijn geheel zo opgebouwd dat in 

principe per folio één Romeinse inscriptie wordt behandeld. Cannegieter geeft de tekst en 

voorziet die van commentaar en verwijzingen naar secundaire literatuur, waarbij hij gebruik 

maakt van zowel gedrukte als ongedrukte werken. Regelmatig zijn uitgesneden fragmenten 

uit (soms) drukwerk en (vaker) aantekenschriften en correspondentie ingeplakt. Hieronder 

bevinden zich fraaie en gedetailleerde tekeningen van zowel inscripties als sculptuur. Naast 

deze tekening en beschrijving van de steen uit Ruimel kennen we enkele andere 

beschrijvingen van deze steen die min of meer uit dezelfde periode stammen en waarvan 

onduidelijk is of zij al dan niet teruggaan op één gemeenschappelijke bron. Het ligt immers 

voor de hand dat de diverse oudheidkundigen gebruik maakten van lokale correspondenten 

in, in dit geval, ‟s-Hertogenbosch. Op basis van deze bronnen kan de korte tekst op de steen 

worden gereconstrueerd als: C(aius) IANVARIN(i)VS / SEXTVS / INTERPRES / 

V(i)VOS SIBI / FECIT.41 Het betreft hier een grafschrift met de betekenis: „Gaius 

                                                           
40 A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van ‟s-Hertogenbosch alsmede hunne eigenaars of bewoners 
in vroegere eeuwen II (‟s-Hertogenbosch 1910; herdr. 1975) 141-150. 
41 Deze tekst ook in Byvanck, Excerpta Romana (met „vivos‟ voluit, dus zonder ligatuur). Barnabás Lőrincz (ed.), 
Onomasticon Provinciarvm Evropae Latinarvm (OPEL) (Budapest & Wenen 1994-2002) s.v. IANVARINIVS leest 
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Januarinius Sextus, tolk, maakte dit voor zichzelf bij leven‟. Dat iemand al bij leven een 

graftombe of grafsteen liet maken, was in de Romeinse tijd niet ongebruikelijk. De inscriptie 

is kort, maar het leert ons twee belangrijke dingen. Ten eerste werd de steen opgericht door 

een echte Romein met een drieledige naam zoals alleen Romeinse staatsburgers die droegen. 

Ten tweede was deze man tolk (interpres), een officiële functie in het Romeinse leger waarover 

we niet bijzonder veel weten. Hoewel zij een belangrijke functie vervulden en regelmatig ook 

werden ingezet als diplomaat bij onderhandelingen, worden deze tolken zowel in de antieke 

bronnen als in de secundaire literatuur slecht belicht.42 

Een bekende tolk die enkele malen wordt genoemd in Julius Caesars boeken „Over de 

Gallische Oorlogen‟ is Gaius Valerius Procillus, een Helvetiër wiens vader Romeins 

burgerrecht had verkregen en met wie Caesar een persoonlijke relatie onderhield. Het 

vertrouwen van Caesar in deze man was zo groot dat hij op een belangrijk moment zijn 

„reguliere tolken‟ (cotidianis interpretibus) van de onderhandelingstafel verwijderde en Gaius 

Valerius Procillus inzette omdat hij die in alle zaken volledig vertrouwde.43 Het liep met deze 

vroeg geromaniseerde Kelt overigens niet goed af. Een andere bekende tolk is de joodse 

priester en geschiedschrijver Flavius Josephus die tijdens het beleg van Jeruzalem optrad als 

tolk en bemiddelaar. 

Dat onze tolk in dienst was van het Romeinse leger, mogen we ook concluderen uit zijn 

naam. De kans dat een Romeins staatsburger op eigen houtje als tolk in het huidige Noord-

Brabant belandt en daar een steen met inscriptie opricht, is immers verwaarloosbaar klein. 

Wat deze inscriptie ons nog meer vertelt, is daarmee dat het Romeinse leger – waarin het 

Latijn de voertaal was – in onze contreien een tolk nodig (tenzij we voor lief nemen dat in 

een legioen standaard een tolk aanwezig was, of die nu nodig was of niet). Welke taal of talen 

moest deze man naast het Latijn beheersen, en wat leert de andere inscriptie uit Ruimel ons 

daarover? 

Een ernstige handicap bij dit betoog is uiteraard dat we deze steen van de tolk niet meer 

hebben en dus ook niet meer kunnen dateren. Wanneer we aannemen dat hij in elk geval 

ruwweg uit dezelfde periode zal dateren als de andere steen – het wij-altaar – en hij in elk 

geval niet ouder zal zijn, dan kunnen we vermoeden dat Gaius Januarinius Sextus ergens in 

                                                                                                                                                                             
„Inauarinus‟, maar dus als variant van de vorm op -ius. De indeling van de tekst in regels hier naar de tekening 
bij Cannegieter en naar Hendrik Cannegieter, De mutata Romanorum nominum sub principibus ratione, liber singularis. 
Item Postumus Bataviae adsertor, Hercules Magusanus, et Deusoniensis aggerum Bataviae auctor, ex nummis atque ex 
inscriptionibus demonstratus... (Utrecht 1758) 158-160 (p.160). In beide gevallen is IANVARINVS weergeven met 
een AN-ligatuur. De tekening toont in de voorlaatste regel VVOS (met mogelijk een ophaal aan de tweede V), 
zodat mogelijk is dat de inscriptie oorspronkelijk tweemaal (?) een I-ligatuur heeft bevat. 
42 Enkele recente werken van belang zijn Ruth A. Roland, Interpreters as diplomats. A diplomatic history of the role of 
interpreters in world politics (Ottawa 1999) 17-20; Claudia Wiott-Franz, Hermeneus und Interpres. Zum Dolmetscherwesen 
in der Antike. Saarbrücker Studien zur Archäologie und alten Geschichte 16. Saarbrücken 2001; Daniel Peretz, 
„The Roman interpreter and his diplomatic and military roles‟, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 55 (2006) 451-
470. Ouder (en in het Latijn!) is Walter J. Snellman, De interpretibus Romanorum deque linguae latinae cum aliis 
nationibus commercio. 2 delen. Leipzig 1914-1919 (Byvanck, Excerpta Romana, 98, noemt deze auteur abusievelijk 
Suellmann.) 
43 DBG I.19. Andere vermeldingen van deze zelfde man als tolk in DBG I.46 en I.52 (H.J. Edwards (ed.), 
Caesar. The Gallic War. With an English translation. Loeb Classical Library 72. Cambridge MA / Londen 1986). Zie 
ook Christian Goudineau, „A propos de C. Valerius Procillus, un prince helvien qui parlait ... gaulois‟, Études 
Celtiques 26 (1989) 61-62 
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de tweede helft van de eerste eeuw in de buurt was. Dit is ook de periode waarin de 

pottenbakkersoven in Halder actief lijkt te zijn geweest.44 Aangenomen dat Cannegieters 

tekening accuraat is, kunnen we vaststellen dat de inscriptie „netter‟ en klassieker is 

uitgevoerd dan de andere op het altaar dat we zo meteen bespreken, mogen we echter ook 

veronderstellen dat de grafsteen wat jonger is en dateert uit de tweede eeuw. Uit diezelfde 

periode dateert in Keulen de grafsteen van een veteraan van het tiende legioen waarop 

eveneens de vorm vivos (in plaats van vivus) „bij leven‟ voorkomt.45 Deze vorm is dan 

weliswaar archaïsch, maar komt in elk geval in inscripties nog met enige regelmaat voor.46 

Een bijkomend probleem is dat we niet zeker weten waar deze stenen oorspronkelijk 

vandaan zijn gekomen en of zij wel allebei dezelfde oorsprong hebben. 

 

Magusanus Hercules 

De tweede steen is een zogenaamd votief- of wij-altaar en ook in dit geval gaat het om een 

bijzonder exemplaar. Ook dit altaar werd begin 1679 gevonden, waarschijnlijk samen met de 

grafsteen. De Bossche magistraat Hendrik Copes had blijkbaar zeggenschap over deze 

stenen, want behalve dat hij ze beschreef in een brief aan de Deventer burgemeester en 

oudheidkundige Gijsbert Cuper, deed hij dit altaar in 1686 ook aan Cuper cadeau.47 Deze 

laatste liet de steen inmetselen in de gang in zijn woning. Later verhuisde het altaar naar een 

ander huis in Deventer dat in de negentiende eeuw – met het altaar – in het bezit kwam van 

J. van Tright jr. Deze was van 1808 tot 1840 organist en van 1808 tot 1853 tevens klokkenist 

(beiaardier) in dienst van de stad.48 Zijn zoon Willem Bruist Hendrik van Tright (1818-1896) 

werd in 1851 beroepen als predikant in Ooij bij Nijmegen en nam de steen mee naar 

Ubbergen waar hij in mei 1859 zijn nieuwe pastorie betrok. Blijkbaar wilde hij de grote steen 

niet meenemen naar die nieuwe woning, want in 1856 bood hij het altaar te koop aan. 

Het was uiteindelijk Conrad Leemans (1809-1893) die na lange onderhandelingen in 1857 het 

altaar voor de som van vijftig gulden wist te verwerven voor het Rijksmuseum van 

Oudheden. Als opvolger van Caspar Reuvens was Leemans van 1839 tot in 1891 directeur 

van dit museum. Sindsdien draagt dit altaar het inventarisnummer RTN en behoort het tot 

de topstukken van het RMO (afbeelding 3). 

 

                                                           
44 W.J.H. Willems, „A Roman kiln at Halder, gemeente St. Michielsgestel N.B.‟ in B.L. van Beek, R.W. Brand & 
W. Groenman-van Waateringe (red.), Ex Horreo. IPP 1951-1976. Cingvla 4 (Amsterdam 1977) 114-129 (p. 125). 
Zie ook J.E. Bogaers, „Afscheid van Adiutor (als pottenbakker te Halder)‟, Brabants Heem 38 (1986) 180-193. 
45 CIL XIII 8283. Foto met transcriptie en vertaling in Manfred G. Schmidt, Einführung in die lateinische 
Epigraphik (Darmstadt 2004) 70: „1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.‟. 
46 Ferdinand Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Eine Einführung in das Sprachwissenschaftliche 
Studium des Lateins (Heidelberg 1914) 143-144, stelt dat deze vormen tot aan het einde van de republiek 
regelmatig werden geschreven, maar ook in de keizertijd nog vaak („vielfach‟) als archaïsme voorkwamen. 
47 De geschiedenis van het altaar summier in Byvanck, Excerpta Romana, 98; en (Joop van der Groen), „Een 
interessant stuk uit de collectie van het museum‟, Informatiebulletin voor de Vriendenkring van Oudheidkundig Museum 
Sint-Michielsgestel, maart 2007. 
48 Gegevens over J. van Tright uit B. Dubbe, „Bijdrage tot de geschiedenis van het muziekleven te Deventer tot 
het eind van de 18de eeuw‟, VORG (=Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis), Verslagen en 
mededelingen 76 (1961) 111-155. Van Tright kan de steen natuurlijk ook hebben gekocht. 
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Afbeelding 3, altaar, gewijd aan Magusanus Hercules. Foto Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
 

De Latijnse tekst op dit altaar is vele malen gepubliceerd. Hij luidt:49 [M]AGVSA / NO 

HERCVLI / SACRV(m) FLAV(u)S / VIHIRMATIS FIL(ius) / [S]VMMVS 

MAGISTRA(tu)S / [C]IVITATIS BATAVOR(um) / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). In 

vertaling betekent dat: „Gewijd aan Magusanus Hercules. Flavus, de zoon van Vihirmas, 

opperste magistraat van de Civitas Batavorum, heeft (hiermee) zijn gelofte ingelost, gaarne en 

met reden.‟ Flavus draagt anders dan de tolk die we zojuist zagen geen drieledige naam en is 

daarmee duidelijk geen Romeins staatsburger. Wel duidt hij zichzelf aan opperste magistraat 

of hoogste bestuurder van de civitas, het bestuursdistrict, van de Bataven. We hebben hier dus 

hoogstwaarschijnlijk een hooggeplaatste Bataaf uit de periode dat de Bataven nog „vrije‟ 

bondgenoten van de Romeinen waren. Dat plaatst dit altaar in de periode vóór de Bataafse 

Opstand van 69 na Christus. Dit, samen met enkele andere kenmerken van de inscriptie, 

hebben ertoe geleid dat dit altaar wordt gedateerd rond het jaar 50, ofwel rond het midden 

van de eerste eeuw. De inscriptie is daarmee bijzonder vroeg.50 

                                                           
49 Tekst naar Byvanck, Excerpta Romana (en foto van de steen). 
50 Zie voor deze datering ook Nico Roymans, Ethnic identity and imperial power. The Batavians in the early Roman 
Empire. Amsterdam Archaeological Studies 10 (Amsterdam 2004) 64. Hij dateert de inscriptie in de eerste helft 
van de eerste eeuw. 
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De godheid waaraan Flavus met dit altaar een gelofte inloste, kennen we beter als Hercules 

Magusanus. Dat de twee componenten van deze naam in onze inscriptie – de oudste waarin 

we de naam kennen – in omgekeerde volgorde voorkomen, is opmerkelijk. Of dat een 

bijzondere betekenis heeft, weten we niet. We kennen Hercules Magusanus uit een handvol 

inscripties die vrijwel allemaal afkomstig zijn uit het Nederrijnse gebied. Eén komt er uit 

Rome, één uit Noord-Engeland en er werden er enkele gevonden in Roemenië (de Romeinse 

provincie Dacia). Al deze inscripties kunnen in verband worden gebracht met de Bataven en 

onder archeologen wordt vrij algemeen aangenomen dat Hercules Magusanus de (een?) 

hoofdgod was in de civitas Batavorum.51 

Over de herkomst en de betekenis van de naam (bijnaam of titel?) Magusanus heeft lang 

onduidelijkheid bestaan. In allerhande naslagwerken is Hercules Magusanus te vinden als 

Germaanse god, maar ook als Keltische. In 1977 stelde de germanist Norbert Wagner een 

Germaanse etymologie voor Magusanus voor.52 Zeven jaar later stelde de Bretonse keltoloog 

Léon Fleuriot daar een Keltische suggestie tegenover.53 Volgens deze laatste kan de naam 

worden verbonden met de Brits-Keltische naam *mavoheno(s) die we kennen uit een 

vroegmiddeleeuwse inscriptie op een grafsteen uit Llanboidy, niet ver van Carmarthen in 

Zuid-Wales (afbeelding 4).54  

 

 
 

Afbeelding 4, tekening van de steen-met-inscriptie in Llanboidy, Wales (gekanteld afgebeeld),  

met de tekst MAVOHE, uit: R.A.S. Macalister, Corpus Inscriptionum Insularum Celticarum. 2 delen 

(Dublin 1945-1949). 

 

                                                           
51 Ton Derks, Gods, Temples and Ritual Practices. The transformation of religious ideas and values in Roman Gaul. 
Amsterdam Archaeological Studies 2 (Amsterdam 1998) 98. Zie voor de bredere context ook Roymans, Ethnic 
identity and imperial power; Roymans, „Hercules and the construction of a Batavian identity in the context of the 
Roman empire‟ in Ton Derks & Nico Roymans (eds), Ethnic Constructs in Antiquity. The role of power and tradition. 
Amsterdam Archaeological Studies 13 (Amsterdam 2009) 219-238; en ook Louis Swinkels (red.), De Bataven. 
Verhalen van een verdwenen volk (Amsterdam / Nijmegen 2004). 
52 Norbert Wagner, „(Hercules) Magusanus‟, Bonner Jahrbücher 177 (1977) 417-422. 
53 Léon Fleuriot, „Brittonica [11-13]‟, Études Celtiques 21 (1984) 223-237 (waarin „Gaulois latinisé 
MAGUSANUS, MAGISENIIS, brittonique MAUOHE(NI) et les alternances e/a en gaulois latinisé‟, pp. 235-
236); en zie ook idem, „Brittonica et Gallica [22-28]‟, Études Celtiques 24 (1987) 193-202 (nr 23 : „MAGUSENIIS, 
MAGUSANUS, MAUOHENI, MAUSANOS et Moυσαvoς‟, p. 194). 
54 Voor details en literatuurverwijzingen zie Lauran Toorians, „Magusanus and the “Old Lad”: a case of 
Germanicised Celtic‟, NOWELE (= North-Western European Language Evolution) 42 (2003) 13-28. Dit artikel is 
meer gedetailleerd dan en vervangt het eerder verschenen artikel „Betekenis en oorsprong van de naam 
Magusanus‟ in Nico Roymans & Ton Derks (red.), De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van 
de Bataven. Graven naar het Brabantse verleden 2 (‟s-Hertogenbosch 1994) 108-110. 
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Deze Welse naam kan worden begrepen als een compositum van de woorden voor 

„jongeling‟ en „oud‟ en was in het Engels wel vertaald als „Old Lad‟. Met wat dichterlijke 

vrijheid wordt dat in het Nederlands zoiets als „oudere jongere‟. Beide pogingen om de naam 

te verklaren, waren echter niet zonder problemen. De Germaanse oervorm die Wagner 

voorstelde, is niet probleemloos Germaans en leidt ook niet „vanzelf‟ tot het Magusanus dat 

we in de inscripties hebben. De suggestie van Fleuriot liep stuk op het feit dat we voor zijn 

verklaring een Keltische oervorm *magu-senos nodig hebben, terwijl we nu juist in de 

voorlaatste lettergreep steeds een A hebben, en geen E. 

In 1990 werd echter bekend dat bij Empel een vertind bronzen wijplaatje was gevonden 

waarop de naam onbetwistbaar voorkomt als MAGVSEN(us) en dus in de vorm die we 

zouden verwachten wanneer de naam inderdaad van oorsprong Keltisch is (afbeelding 5 op 

p. 76).55 Uiteraard vraagt dit om een verklaring waarom we alleen in dit ene geval deze vorm 

met een E in een inscriptie aantreffen, en we in alle andere gevallen – het gaat om een tiental 

– een A hebben. 

Voor de verklaring die ik daarvoor heb voorgesteld, moeten we enkele dingen aannemen:56 

Om te beginnen veronderstel ik dat Magusenos – om de naam in zijn Keltische vorm te geven 

– inheems is en al werd vereerd voordat de Romeinen of de Bataven hier arriveerden. Dat 

kunnen we uiteraard niet weten, maar in Empel is aangetoond dat de Romeinse tempel werd 

gebouwd op een plek waar ook al in de late ijzertijd een heiligdom was. Ook op andere 

plekken is vastgesteld dat inheems-Romeinse tempels vaker een inheemse voorganger 

hebben gehad. We kunnen dan vermoeden dat dit heiligdom en deze god eerder deel 

uitmaakten van de cultuur van de Eburonen, de stam die een Romeins legioen versloeg en 

vervolgens zelf vernietigend werd verslagen. De stamnaam van de Eburonen, de naam van 

hun hoofdplaats Aduatuca en de namen van hun aanvoerders Ambiorix en Catuvolcus zijn 

allemaal Keltisch, wat aannemelijk maakt dat de Eburonen een Keltische taal spraken.57 

Vrijwel zeker was dat Gallisch of een variant (dialect) daarvan, dus een Keltische taal. (De 

Keltische talen vormen een groep die – net als de Germaanse taalgroep – deel uitmaakt van 

de grote Indo-Europese taalfamilie.) De Bataven – of in elk geval de elitegroep die 

daadwerkelijk afkomstig was uit het huidige Hessen in Duitsland – spraken een Germaanse 

taal, wat ondermeer blijkt uit hun eigen naam.58 Wanneer nu de Bataven de inheemse, 

Gallische godennaam Magusenos overnamen, kunnen we ons voorstellen dat zij dit deden met 

een Germaans „accent‟. Op deze manier valt te verklaren hoe „MagusEnos‟ tot „MagusAnos‟ 

werd en vervolgens in inscripties opduikt in deze vorm en met een A in de voorlaatste 

lettergreep en met een Latijnse naamvalsuitgang. In de feitelijke (Bataafse) uitspraak zal de 

klank van de voorlaatste klinker het midden hebben gehouden tussen een a en een e 

(ongeveer als èè in de Bossche uitspraak van „arm‟: èèr‟m). Het Latijnse schrift had voor die  

                                                           
55 Het offer werd gebracht door „Julius Genialis, veteraan van het tiende legioen‟. In de collectie van het 
Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel bevindt zich een terra sigillata-scherf met daarin de goed leesbare 
graffito GIINIALIS („Genialis‟); afb. 5. De naam komt zeer frequent voor, dus hier zal zeker sprake zijn van 
toeval. 
56 Voor de (taalkundige) details kan de lezer terecht in mijn artikel in NOWELE (zie noot 19). 
57 Lauran Toorians, „Aduatuca, “place of the prophet”. The names of the Eburones as representatives of a 
Celtic language, with an excursus on Tungri‟, Atvatvca 3 (2012) in druk. 
58 Lauran Toorians, „Betuwe en Hessen, Bataven en Chatten‟, Naamkunde 36 (2005-2006) 179-190. 
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Afbeelding 5, het wijplaatje uit Empel met MAGUSEN.  

Foto uit Roymans & Derks (red.), De tempel van Empel (‟s-Hertogenbosch 1994). 

 

exotische klank geen teken en moest daarvoor kiezen tussen A of E. Doordat bovendien 

meerdere namen van (onder meer) goden eindigen op -anus (mannelijk) en -ana (vrouwelijk) 

zal het voor de hand hebben gelegen te kiezen voor de vorm met A. Dat toevallig de maker 

van het wijplaatje uit Empel koos voor een E geeft ons de sleutel tot deze verklaring van de 

godennaam. 

Wat de naam precies betekende, is lastiger te bepalen, maar te denken valt aan zoiets als 

„oudere met de (levens)kracht van een jongeling‟ en misschien ook wel „jongeling met de 

wijsheid en ervaring van een oudere‟. Vooral die eerste interpretatie zou kunnen verklaren 

waarom deze godheid zo populair werd onder Bataafse veteranen die terugkeerden van hun 

dienst in het Romeinse leger. De tweede interpretatie kan echter evenzogoed in deze context 

van toepassing zijn: een soldaat die jeugdige lichaamskracht paart aan ervaring is allicht 

minder onbezonnen en zal dus grotere overlevingskansen hebben. De Latijnse parallel puer 

senex („vroegwijze jongeling‟) die we in de middeleeuwen met enige regelmaat in 

heiligenlevens tegenkomen, kan erop wijzen dat we deze laatste interpretatie ook voor 

Magusanus de voorkeur moeten geven. 

Nu zijn er meerdere aanwijzingen dat in de nasleep van Caesars Gallische oorlogen de 

Bataafse elite als een relatief kleine groep uit Hessen kwam. Deze Germaanstalige groep 

vulde in het Rivierengebied en een deel van Noord-Brabant het machtsvacuüm dat was 

ontstaan na de vernietiging van de Eburonen. De Eburoonse bevolking die nog aanwezig 

was, zal nog steeds Keltisch hebben gesproken en het lijkt erop dat de Bataven (in strikte zin, 

dus de nieuwe elite) zich snel aanpasten aan de taal van hun nieuwe onderdanen. Met een 
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accent, zoals we zojuist zagen. Uit andere gegevens blijkt dat de Bataven vervolgens in hoog 

tempo romaniseerden en zich daarbij ook het Latijn eigen maakten.59 

Het beeld is dus complex. We beginnen met Eburonen die Gallisch (Keltisch) spreken en 

Romeinen die Latijn spreken. Dat tussen die twee talen getolkt moest worden, vertelt Julius 

Caesar ons. Bovendien kennen we beide talen goed genoeg om ook nu nog te kunnen 

vaststellen dat beide talen onderling niet verstaanbaar zullen zijn geweest. Even later hebben 

we nog steeds het Gallisch van de Eburoonse restbevolking en Latijn, maar ook een Bataafse 

elite die in elk geval in de eerste eeuw van haar aanwezigheid nog Germaans zal hebben 

gesproken, maar die ook Gallisch leerde en zich vervolgens snel en op grote schaal het Latijn 

eigen maakte. In de latere Romeinse periode zullen we daardoor vooral te maken hebben 

gehad met Gallisch en – in toenemende mate – Latijn. Dat Latijn ontwikkelde zich als 

spreektaal later tot een Romaanse taal die sterke Keltische invloeden verraadt en die tal van 

overeenkomstige ontwikkelingen vertoont met de Romaanse (Franse) dialecten in het 

noordwesten van Frankrijk, met name het Picardisch.60 Pas in de vroege middeleeuwen kreeg 

het Germaans de overhand en ontstond de taal waaruit zich uiteindelijk het Nederlands heeft 

ontwikkeld. 

Bij het tot stand komen van dit beeld van onze vroegste taalgeschiedenis is Hercules 

Magusanus van wezenlijk belang gebleken. De oudste bekende inscriptie werd gevonden in 

Ruimel, de enige inscriptie met daadwerkelijk de vorm Magusenos is afkomstig uit Empel, de 

plek waar misschien – maar niet zeker – ook het Ruimelse altaar oorspronkelijk werd 

opgericht. Maar zelfs wanneer dat niet zo is, liggen de oudste bronnen voor onze 

taalgeschiedenis aan Dommel en Dieze. Dat brengt ons terug naar de vraag welke talen de 

tolk Gaius Januarinius Sextus zal hebben beheerst. Dat moet Latijn en Gallisch zijn geweest, 

en misschien – maar niet noodzakelijk – een mondje Germaans. 

Tot slot valt er nog iets te zegen over de naam van de oprichter (de dedicant) van het altaar 

voor Hercules Magusanus. Flavus is een goede Latijnse naam en betekent „de blonde‟. In 

Rome was er zelfs een gens („familie‟) Flavia die van 69 tot 96 een drietal keizers leverde: het  

zogenaamde Flavische huis of de Flavische dynastie met achtereenvolgens Vespasianus (69-

79), Titus (79-81) en Domitianus (81-96). Wanneer de datering van het altaar juist is – en het 

zal zeker van voor de Bataafse Opstand dateren – dan kan de dedicant Flavus echter 

onmogelijk naar deze keizers zijn vernoemd. Dat maakt het verleidelijk te denken dat we hier 

                                                           
59 Zie hiervoor vooral Ton Derks & Nico Roymans, „Seal-boxes and the spread of Latin literacy in the Rhine 
delta‟ in Alison E. Cooley (red.), Becoming Roman, writing Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West. Journal of 
Roman Archaeology Supplementary Series 48 (Portsmouth RI 2002) 87-134. 
60 Naar deze latere ontwikkelingen is recent vooral onderzoek gedaan door Peter Schrijver, „Welsh Heledd, hêl, 
Cornish *heyl, “Latin” Helinium, Dutch Hel-, zeelt‟, NOWELE 26 (1995) 31-42; idem, „The Celtic contribution to 
the development of the North Sea Germanic vowel system, with special reference to Coastal Dutch‟, 
NOWELE 35 (1999) 3-47; idem, „Der Tod des Festlandkeltischen und die Geburt des Französischen, 
Niederländischen und Hochdeutschen‟ in idem & Peter-Arnold Mumm (red.), Sprachtod und Sprachgeburt. 
Münchner Forschungen zur historischen Sprachwissenschaft 2 (Bremen 2004) 1-20; idem, „Early Celtic 
diphthonization and the Celtic-Latin interface‟ in Javier de Hoz, Eugenio R. Luján & Patrick Sims-Williams 
(red.), New Approaches to Celtic Place-Names in Ptolemy‟s Geography (Madrid 2005) 55-67; idem, „Celtic influence in 
Old English: phonological and phonetic evidence‟, English Language and Linguistics 13 (2009) 193-211. 
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te maken hebben met de Latijnse vertaling van een inheemse naam, en wel van Gallisch 

Vindos „wit, blond‟ dat eveneens zeer frequent voorkomt als persoonsnaam.61 

De vorm FLAVS op het altaar is hier misschien slechts het gevolg van ruimtegebrek, maar 

komt ook in andere inscripties wel voor als verkorting van FLAVVS. Anderzijds is ook 

mogelijk dat deze vorm daadwerkelijk een uitspraak „Flaus‟ weerspiegelt; een dergelijke 

klankontwikkeling deed zich namelijk in het Latijn voor (vergelijk ecus voor equus en rius voor 

rivus).62 

Flavus‟ vader, Vihirmas, heeft onmiskenbaar een inheemse naam en hiervan wordt in de 

literatuur vrij algemeen aangenomen dat die Keltisch is. De etymologie is echter volstrekt 

onduidelijk en de reden voor deze veronderstelling lijkt dan ook vooral gebaseerd op het 

gegeven dat de naam niet Germaans is. De naam komt in de beschikbare bronnen slechts 

eenmaal voor, zodat vergelijkingsmateriaal ontbreekt.63 

Over de lezing VIHIRMATIS is tegenwoordig iedereen het eens. Byvanck noteert echter in 

Exerpta Romana dat deze naam in 1679 ook wel is gelezen als Vihtirmas. Deze zelfde vorm 

vinden we ook in het hierboven al eerder geciteerde manuscript van Cannegieter, die de tekst 

weergeeft naar Cuper.64 In zijn commentaar noteerde Cannegieter daarbij dat het feitelijk gaat 

om een ligatuur van H en T (met de horizontale balk van de T bovenop de rechtse staander 

van de H) en dat het ook mogelijk zou zijn om VITH te lezen. Wanneer deze waarneming 

klopt, zouden we dus inderdaad VIHTIRMATIS (of eventueel VITHIRMATIS) moeten 

lezen.65 Autopsie van de steen laat zien dat er weinig tot geen reden is om deze alternatieve 

(en oudere) lezing te volgen. Als er al sprake is geweest van een ligatuur, dan lijkt dat eerder 

T-I (een T met een naar boven iets verlengde staander) te zijn geweest, maar de steen is hier 

beschadigd en mogelijk zelfs in de zeventiende eeuw nagehakt, zoals de inscriptie toen ook 

met zwarte verf lijkt te zijn bijgeschilderd. Voor de interpretatie van de naam verandert dit 

alles niets, die blijft vooralsnog onduidelijk. Het verdient dus zeker de voorkeur om vast te 

                                                           
61 Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental. 2e édition 
revue et augmentée, (Paris 2003) 347-348, geeft een lijstje met „Equivalents latins des noms propres gaulois‟ 
waarin hij voor Vindo- als Latijns equivalent Albus geeft. Er is geen reden om daar niet Flavus aan toe te voegen. 
62 Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, 162. In al deze gevallen – inclusief Flavus – gaat de 
uitgang terug op een ouder -os (vergelijk ook vivos – vivus, hierboven). 
63 Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier, „Onomastique et romanisation: élements d‟une comparaison entre les 
provinces de Gaule Belgique et de Germanie inférieure‟ in Monique Dondin-Payre & Marie-Thérèse Raepsaet-
Charlier (red.), Noms, identités culturelles et romanisation sous le Haut-Empire (Parijs / Brussel 2001) 399-470 (p. 461; 
en zie ook pp. 454 en 458). Rudolph Much, Der Name Germanen (Wenen 1920) 33, emendeerde de naam tot 
*Vīromatis en vergeleek hem met Iers fiormaith „truly good or generous‟. Aangenomen dat de nominatief van 
deze naam inderdaad Vihirmas is – en alles wijst daarop – kan deze verklaring echter onmogelijk juist zijn. Ook 
recentere naslagwerken over Gallische persoonsnamen bieden geen zicht op een bevredigende etymologie. 
Bekeken zijn onder meer D. Ellis Evans, Gaulish Personal Names. A study of some Continental Celtic Formations 
(Oxford 1967) en van Marilynne E. Raybould & Patrick Sims-Williams, The Geography of Celtic Personal Names in 
the Latin Inscriptions of the Roman Empire (Aberystwyth 2007), A Corpus of Latin Inscriptions of the Roman Empire 
containing Celtic Personal Names (Aberystwyth 2009), en Introduction and Supplement to the Corpus of Latin Inscriptions of 
the Roman Empire containing Celtic Personal Names (Aberystwyth 2009). 
64 BPL 953 deel 3, folio 85r, waar Cannegieter zijn bron aanwijst als „Cuper, Harpocr. pag. 218‟. Zie ook de 
noten 2 en 4 hierboven. 
65 De Leidse linguïst Johan H.C. Kern baseerde een Germaanse etymologie op deze lezing: „Een Bataafsche 
naam‟, De taal- en letterbode 2 (1871) 294-299. Dit artikel verscheen anoniem. M. Schönfeld, Wörterbuch der 
altgermanischen Personen- und Völkernamen (Heidelberg 1965) 265, noemt dit artikel als de enige poging om de 
naam te interpreteren als Germaans, maar gebaseerd op een foutieve lezing en ook verder niet overtuigend. 
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houden aan wat we nu zien op het altaar: VIHIRMATIS.66 We hebben dus een godheid met 

een Keltische naam waaraan een altaar werd gewijd door een man die een hoge positie innam 

binnen de Bataafse gemeenschap van zijn tijd en die een naam droeg die in oorsprong 

mogelijk Keltisch, maar die hier opduikt in een Latijnse vertaling. De veronderstelling dat 

ook de naam van zijn vader Keltisch is, is een slag in de lucht. 

 

Toegift: Hercules Deusoniensis 

Naast Hercules Magusanus kennen we ook een Hercules Deusoniensis die uitsluitend lijkt 

voor te komen op munten van Postumus die van 260 tot aan zijn dood in 269 keizer was van 

het Gallische Rijk (en dus een tegenkeizer van de keizer in Rome).67 Postumus stamde uit 

Gallië en hoewel over zijn afkomst weinig of niets bekend is, wordt vaak aangenomen dat hij 

een Bataaf was. Zijn voorliefde voor Hercules Deusoniensis die spreekt uit zijn munten is in 

samenhang daarmee wel in verband gebracht met de riviernaam Dieze en de plaatsnaam 

Diessen (afb. 6).68  

 

 
 

Afbeelding 6, antoninianus op naam van de Gallische tegenkeizer Postumus (260-269), geslagen te Keulen 

in de periode 260-265, RIC 66. Rechts Hercules Magusanus staande in een tempel, met in zijn rechterhand 

een knots en in zijn linkerhand een leeuwenhuid. Het  omschrift luidt: HERC DEVSONIENSI. 

 

Of we Postumus inderdaad aan de Dieze (of in Diessen) mogen thuiswijzen, is een probleem 

waarop ik hier niet wil ingaan.69 Ik beperk me hier tot de etymologie van de naam Deusoniensis 

en de daar hoogstwaarschijnlijk wel aan verwante riviernaam Dieze en de plaatsnaam Diessen. 

In Deusoniensis (ongetwijfeld een afleiding van *deus-on-) valt het Keltische suffix *-on- te 

herkennen. Dat betekent zoveel als „gewijd, heilig‟ en past hier natuurlijk goed naast 

                                                           
66 Ook Lőrincz (ed.), Onomasticon Provinciarvm Evropae Latinarvm (OPEL), s.v. VIHIRMAS, kent uitsluitend deze 
ene attestatie. 
67 Het meest uitvoerig over deze periode is nog steeds J.F. Drinkwater, The Gallic Empire. Separatism and continuity 
in the North-Western provinces of the Roman Empire A.D. 260-274. Historia. Einzelfschriften 52 (Stuttgart 1987). 
68 Het meest nadrukkelijk is dit verband gelegd door B.H. Stolte, „Herkules in Noord-Brabant. Verering te 
Ruimel (?) en Diessen‟, Brabantia 3 (1954) 50-53; B.H. Stolte, „Deusone in regione Francorum‟, Tijdschrift voor 
Geschiedenis 70 (1957) 76-86. Zie ook Maria Jaczynowska, „Le culte de l‟Hercule romain au temps du Haut-
Empire‟ in Wolfgang Haase (red.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II, 17.2 (Berlijn/New York 1981) 
631-661 (pp. 655-656, 657). 
69 De eerste die hiervoor uitvoeriger argumenten aandroeg is Willem Jan de Boone, De Franken. Van hun eerste 
optreden tot de dood van Childerik (Amsterdam 1954) 36. Drinkwater, The Gallic Empire, 163, noemt het „tempting, 
but probably over-bold, to speculate that he himself was of Batavian origin‟. Ook Drinkwater komt echter niet 
met sluitende argumenten pro of contra. 
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Hercules. Dat het suffix Keltisch is, kan onder meer worden afgeleid uit het frequente 

voorkomen in Keltische namen van goden en van helden in middeleeuwse sagen zoals de 

bekende godin Epona en de verhaalpersoon Mabon vab Modron (die in het Gallisch „Maponos 

mapos Matrona‟ zou hebben geheten). Bovendien zouden we klankwettig in het Germaans 

voor dit suffix de vorm *-an- verwachten.70 Het eerste stuk van de naam („deus-„) wordt 

meestal afgeleid van Proto-Indo-Europees *dhewH- „snel heen en weer bewegen, schudden‟. 

Daarbij wordt in dit verband dan vaak gedacht aan snel stromend water, maar wellicht is het 

bij een rivier in Noord-Brabant beter te zoeken naar een betekenis als „wild meanderen‟ (wat 

met enige goede wil ook als een vorm van schudden kan worden opgevat). Als deze 

etymologie de juiste is, betekent de riviernaam Dieze (< *Deusona) zoiets als „wild 

meanderende heilige (rivier)‟. Dit kan dan ook gelden voor de plaatsnaam Diessen wanneer 

deze is afgeleid van deze zelfde riviernaam. Dat tegenwoordig alleen nog de bovenloop van 

de Dommel vanaf de samenvloeiing met de Aa de naam Dieze draagt, is daarbij van weinig 

belang. In het verleden kan de rivier (of een van de takken daarvan) over een veel langer deel 

de naam Dieze hebben gedragen. 

De algemene conclusie is in elk geval dat de Dieze een Keltische naam draagt en dat we 

hoogstwaarschijnlijk ook Hercules Deusoniensis aan deze riviernaam – en dus aan het 

stroomgebied van de Dommel – mogen verbinden. 

                                                           
70 Het gaat hierbij om een augmentatief suffix dat een „vergrootwoord‟ maakt of de betekenis van het geheel 
intensiveert en dat in het Keltisch frequent in godennamen voorkomt. Het lijkt voort te leven in de Romaanse 
talen, waar het wordt gezien als de voortzetting van een niet geattesteerd (!) Laat Latijn -onus, -ona. Zie ook 
Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise. Description linguistique, commentaire d‟inscriptions choisies (2e druk, Parijs 2003) 
29. 
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