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Afb. 1 op den omslag van dezen gids 
vertoont een bronzen muntvan Keizer 
Vespasianus, gevonden op het terrein 
van de firma A. Oosthoek, aan de 
Domstraat te Utrecht, op 6 M. diepte. 



VERZAMEUNG VAN OUDHEDEN 
VAN HET PROVINCIAAL UTRECHTSCH GENOOTSCHAP 

V AN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 

De verzameling bevat voornamelijk oudheden uit de provincie 
Utrecht van af de oudste tijden tot de vroege Middeleeuwen. 
het vóór-Christelijk tijdperk van onze geschiedenis. Ze is ten
toongesteld in de keuken van het vroegere Agnietenklooster, 
die onder het oude refter ligt. 

De kunstwaarde der voorwerpen is, over het algemeen, niet 
groot; daarentegen heb ben zelfs gewone voorwerpen, voor het 
dagelijksch gebruik bestemd, geschiedkundige waarde, omdat ze 
ons iets vertellen van een tijd, waarover weinig geschreven 
berichten bestaan. Wij kunnen hier waarnemen, welke voor
werpen door de oudste bewoners van ons land gebruikt werden, 
hoe uitgebreid in Romeinschen tijd de handel met Italië en vooral 
met Zuid-Frankrijk moet geweest zijn. Voor tamelijk nauwkeurige 
tijdbepaling is het soms voldoende, als men een paar scherven 
vindt van een der vele soorten van aardewerk, waarvan de 
verschillende stijlen in hun opeenvolging bekend zijn. Ook de 
Romeinsche munten , die dikwijls tot op een jaar nauwkeurig 
te dateeren zijn, geven belangrijke aanwijzingen, als men ze bij 
een opgraving aantreft; - waarbij men echter in het oog moet 
houden, dat munten veel langer in gebruik kunnen blijven dan 
het breekbare aardewerk, zoodat het jaartal van een munt slechts 
een "terminus post quem" aanwijst, een dateering, die zeker 
niet kan vallen vóór het jaar, waarin de munt geslagen is, maar 
wel vele jaren later. Deze opmerkingen gelden vooral voor de 
oudheden uit den Romeinschen tijd, die in onze streken kort 
voor het begin onzer jaartelling aanvangt; in oudere perioden 
is de tijdbepaling veel minder zeker. 
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De beschrijving richt zich naar een rondgang door de museumzaal, 
dus moeten gelijksoortige voorwerpen, die bijeen geplaat t zijn, soms 
te zamen worden besproken, ofschoon ze uit verschillende perioden en 
van verschillende plaatsen afkomstig zijn. 

Foto Biolog.-archaeo\. Instit. 

Afb. 2 - Grafheuvel op Groot-Drakensteyn (Lage Vuursche). 

Kast 1- 3. /nheemscf1e oudheden. 
Vele van de oudste voorwerpen zijn afkomstig van de op~ 

gravingen, die door Dr. A. E. van Giffen, Directeur van het Biolo~ 
gisch- archaeologisch Instituut te Groningen, in de buurt van Baarn 
zijn gedaan; de volgende mededeelingen loopen vooruit op de 
resultaten van zijn onderzoek. 

Hooge beker met spar-ornament, gevonden in een grafheuvel 
met houtbouw bij Soestdijk uit den jongeren steentijd, een latere 
tijdgenoot der hunnebedden (± 2000 v. Chr.). 

Lanspunt van silex en steenen hamer, gevonden in een graf~ 
heuvel op Groot-Drakensteyn, uit den overgang naar den bronstijd ; 
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het graf was omgeven door een ring van steenen ; daaromheen 
vond men sporen van een ronden houtbouw, door een nog 
wijderen ring van steenen omgeven (Afb. 2). 

Bronzen dolk uit een grafheuvel op Groot-Drakensteyn, uit 
den vroegen bronstijd (± 1700 v . Chr.). 

Fragmenten van potbekers en resten van lijkverbranding, ge-

Afb. 3 - Voor-histori eh aardewerk. 

Recht : Klokbeker uit Maarn. 
Beneden i. h. midden : Zonebeker uit Heukelom bij Ede. 

vonden in grafheuvels op Groot-Drakensteyn, uit den laten brons
tijd (± 1000 v. Chr.). 

Fragment van een groote klokbeker, gevonden bij Maarn 
(± 1700 v. Chr.). Afb. 3, rechts.! 

Zonebeker uit den zelfden tijd, afkomstig van Heukelom bij Ede 
(Afb. 3) . 

Het overige aardewerk in kast 1- 3 is, voor zoo ver men de 
vindplaats kan nagaan, gevonden in de streek Oostelijk van 
Nijmegen , in de buurt van Kleef. Men kan vier perioden on
derscheiden: den tijd der zoogenaamde Urnenvelden-cultuur, 
1150- 850 v. Chr.; den Hallstatt-tijd , 850- 500 v. Chr. ; den La 
Tène-tijd, 500- Chr. geb ., den tijd der Romeinsche overheersching. 

t ' 
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Vele goed bewerkte urnen met gladde, leerachtige oppervlakte en 
ingekra te of geschilderde versiering zijn ouder dan sommige onregel
matig gevormde urnen, die met hun ruwe oppervlakte en slordig met 
vingerindrukken versierden bovenrand een veel primitiever indruk maken. 
Dit zoogenaamde "be meten", .. Germaan eh" aardewerk met gekar
telde randen vindt men te zamen met Romein che oudheden uit de 
eerste eeuwen n. Chr. in de woerden der Betuwe en de terpen van 
het Noorden, ja zelfs in de Romeinsche vestingen bij Arentsburg en 
Vechten. 

Verscheidene urnen bevatten nog de resten van lijkverbranding. In 
urn 2666 is de kleine urn 2667 gevonden. 

Vitrine 7. Het hunnebedden-aardewerk is afkomstig uit Drouwen en 
Havelte in Drente (± 2000 v. Chr.). 

Steenen gereedschap en wapens. 
Deze zijn in het algemeen moeilijk te dateeren, omdat ze niet 

ui tsluitend tot den steentijd behooren. Ook in den bronstijd 
(aanvang ± 2000 v. Chr.) en in den ijzertijd (vanaf ± 850 v. Chr.) 
gebruikte men naast de nieuwe me talen het aloude steen. 

De slijpsteen 2580, met spar-ornament versierd, is uit den steentij d. 
De g la dgeslepen steenen plaatjes, zoogenaamde duimschildjes, 

werden door boogschutters aan de linkerpols bevestigd ter 
bescherming tegen de terugspringende pees van den boog 
(± 1800 v· Chr.). 

Ter vergelijking met inheemsche oudheden dienen een steenen 
lanspunt uit Flensburg (Zuid-Denemarken) van ± 1000 v. Chr. en 
een gesl epen steenen bijl uit Nieuw-Guinea. 

Vitrine 8. De vuursteenen pijlpunten en andere kleine werktu igen zijn 
op de Veluwe, in de buurt van Beekbergen gevonden (Afb. 4) . 

Men kan de ontwikkeling volgen: de pij lpunt, in den vorm van een 
laurierblad, wordt later aan den onderkant plat gemaakt; dan volgt een 
gelijkbeenige driehoek met rechte zijden. D basis hiervan wordt hol. 
Het meest ontwikkeld is de pij lpunt met een steel en weerhaken. 

Vitrine 9. De steenen gereedschappen van de Hilversumsche heide zijn 
wellicht eerst eenige eeuwen na Chr. gemaakt. 

Vechten. Verreweg het belangrijkste gedeelte der verzameJjng is te danken 
aan geregelde opgravingen of toevallige vondsten op een terrein bij 
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Afb. 4 - Vuursteenen pij lpunten enz. van de Veluwe. 
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Vechten, ten Z. O. van Utrecht, dicht bij den Krommen Rijn (Afb. 5). 
Toen de Nederlandsche militairen in het midden van de vorige eeuw 
(± 1867) dit terrein wegens zijn ligging, iets hooger dan de omtrek, 
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Afb. 5 - Pl an der Romeinsche legerplaatsen bij Vechten . 

aanwezen als plaat , om het tegenwoordig nog bestaande fort daarop 
te bouwen, herhaalden zij, wat lang voor hen de Romeinen gedaan 
hadden. Om treeks 12 v. Chr. bij hun trijd tegen Friezen en Ger
manen legden de Romeinen onder Drusu daar een ve ting aan, be-
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staande uit een wal met pali saden en een gracht (I op Atb. 5). In 
de 1ste eeuw na Chr. werd het geheele terrein met Ie m ruim 1 M. 
opg hoogd, waarschijnlijk om het tegen over troomin a t b veiligen. 
Daarop werd een nieuwe vesting (11 op Afb. 5) aanaelegd, iet kleiner 
dan de eerste en eveneens met een houten ver han ing. D derde 
vesting, op dezelfde plek, in het eind van de 2de eeuw aebouwd, 
kreeg een teenen muur ; ook eenig der voo rnaamste gebouwen, zooals 
het hoofdkwartier, waren van steen (liJ op Atb. 5). 

Het onderzoek van deze dri leaerplaatsen wordt sinds vele ja ren 
voortgezet. 's Zomers worden opgravinaen aedaan, die voora l door 
de dil<ke leemlaag, die de onderste legerplaats bed kt, zeer tijdroovend 
en kostbaar zijn. Men kan niet het geheele terrein blootleggen, maa r 
slechts loopgraven maken op plaa t en, waar men hoopt overblijf els 
van gebouwen of grachten te vind n. a het onderzoek worden ze 
weer dichtgegooid, omdat de akkerbouw zijn geregeld verloop moet 
hebben. De vondsten, gedurende v Ie achtereenvolgend jaren gedaan, 
worden op een groote kaart aange teekend, zood at men ten lotte uit 
al de gegeven een aeheel kan recon trueeren. 

Door het vinden van een teenen altaar te V chten (than in het 
Rijksmu eum van Oudheden te Leiden), gewijd aan d godin Vira
decdis, m t een Latijn ch opschrift. waarin de naam FECTIO voor
komt, weet men, dat de naam Vechten in eenig zins anderen vbrm 
reed in den Romein chen tijd bestond. 

Legaat·Bosch Uit den omtr k van V cht n, meerendeels van een weide ten W. 
uan van het tegenwoord ige fort (Afb. 5), zijn de voorwerpen afkom tig, 

Drakestein. die door Jhr. H. W. Bosch van Drake tein van Oud Amelisweerd aan 
de tad Utrecht gel ga t erd zijn. Als d bezoeker de bezichtiging van 
dit legaat (in ka t 4-6, vitrine 10- J 2 en kast 17) tot het laatst uit
stelt, vindt hij hier ten lott een keurcollectie bij en van d rgelijke 
voorwerpen, als hij reeds eerder in d verzameling van het Provo 
Utr. Gen . heeft leeren kenn n, maar thans met de zekerheid, dat ze 
alle uit het oude Fectio afkom tig zi jn. 

Uitrine lQ. Bronzen Gereedschap. Lepeltjes , heften van messen, hand-
vatten van pannen (Afb. 6 en 13: 4). - Schaar. - Naalden om 
netten te breien. - Bellen voor paarden en vee, die , evenals 
later de groote torenklokke n, booze g eesten moesten verdrij
ven . - Sleutels (Atb. 7). 

Bij de oudste soort van sleutel wordt het lot niet door draa ien 
geopend; m t de tanden van den leut I duwt men een aantal stiftjes 
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Afb. 6 - Bronzen handvat, Romeinseh. 

3 

6 

Afb. 7 - Bronzen loten en sleutels, Romeinseh. 

1. Hangslot. - 3 en 4. Ringsleutels. - 5. Grendel. 
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omhoog, die den grendel van het slot vasthouden; deze kan pas op 
zij worden geschoven, als de stiftjes opgelicht zijn. 

Grendels van sloten, waarin gaatjes voor de stiftjes (Afb. 7: 5).
Hangslot (Afb. 7 : 1). - Naaemaakt Romeinsch hangslot ; om 
het te openen moet men met een passenden sleutel de tanden 
van een v eer ineenduwen. - Rin gsleutels (Afb. 7: 3 en 4). 

Sommige kleine sleutels, die een geheel vormen met een vinger
rin g en dus makkelijk zijn mee te dragen, werden zoo sierlijk ge
maakt, dat ze ge chikt waren voor Rom insche dames. 

Sleutels, waarme men het slot opendraait, komen reeds voor in 
den Romein chen en ook later in den Frankischen tijd. 

Afb. 8 - Bronzen hancrer ter versiering van paardentuig, 
Romeinsch. 

Uitrine 15. Bronzen beslag en versiering van paardentuig, soms hartvormig. 
Zeer fraai was de hanger, die met een scharnier aan de ronde 
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AEb. 9 - Bronzen heelkundige werktuigen, Rom in eh. 
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schijf bevestigd is; de niëllo-vers iering, die de ornament-lijnen 
vulde, is nu verloren (A fb. 8). - Beslag van het ondereinde 
van een zwaard-scheede (Afb. 10.' 5). - Gespen , haarnaalden , 
armbanden. - Groote fibula (mantelspeld) uit den Hallstatt-tijd. 

molen· Een klein exemplaar bevat de rest van een ijzeren handvat, 
steen en. om den steen rond te draaien. 

Uitrine 26. Bronzen instrumenten. 
Sommige antieke heelkundige werktuigen verschillen welmg 

van de tegenwoordige (Afb . 9).' spatels, sonden, lepeltjes, ont
leedmesjes, een operatiezaagje, haartangetjes. - Rijgnaalden. -
Schrijfstiften met spits uiteinde om letters te krassen in het was, 
waarmee de schrijfplankjes bedekt waren; met het breede, platte 
ondereinde kon men het was glad strijken en het plankje voor 
hernieuwd gebruik gereed maken (Afb. 10.' 3). - Zegeletuis 
(Afb. 10.' 4). 

Twee of meer be chreven schrijfplankj es werden samengebonden 
en het koord verzegeld met een klompje was, waarop het st mpel 
van den zegelring werd afgedrukt. Ter beschermin g van het wa zegel 
diende een bronzen doosje met gaa tj es in den bodem, waardoor het 
koord w rd gestoken. D ze kleine etuis zijn de voorloopers van de 
"bullae", waaraan gewichtige documenten hun naam ontleenen. 

Uitrine 27. Beenen voorwerpen. 
Priemen , rijgn aalden, breipennen, haarnaalden, schrijfstiften 

zijn dikwijls weinig versierd en moeilijk te dateeren . Opmerkelijk 
is een haarnaald met een borstbeeld; een andere met een hand, 
waa rin een granaatappel; een schrijfstift eindigt in een hand, 
die drie schrijfp lankjes vasthoudt. - Kammen; hiervan zijn vele 
in Wijk bij Duurstede gevonden en dateeren uit den Frankischen 
tijd. - Schijfjes van hertshoorn, versierd met kwaad afweren de 
figuren, dienden als amulet. 

Uitrine 28. Beenen voorwelpen. 
Dobbelsteenen. - Speelschijfje , van gedraaid been of van 

gekleurd glaspäte; men speelde zittende op straat bij in den 
grond gekraste figuren (zie de te ekening: wit tegen zwart). 
Spinschijfjes, met figuren versierd. - Beenen zegelsloten . 
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Afb. 10 - Brons, Romeinseh. 

I. W eegschaal. - 2. Be lag van leerwerk. - 3. Schrijfstif ten. - 4. Zegeletuis. 
5. Beslag van een zwaardscheede. 

...... 
Ol 



Uitrine 29. 
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Het zegelslot werd gestoken in een pin aan den deurpo t ; een aan 
de deur beve tigde lu of haak paste in een gleuf van het slot en 
werd daarin opge loten door het grendeltje dicht te schuiven. De opening 
daarnaast werd met was gevuld en verzegeld, zoodat het grendeltje 
ni,et . Iwn worden teruggeschoven en dus de deur niet kon worden 
geopend. zonder het zegel te verbreken. 

Glazen kralen. 

Geld urde halen behooren tot de oudste voorwerp n, die men van 
glas heeft gemaakt. Ze zijn alad of geribd. Sommiae zijn met bonte 
fi guren ingelegd of met ornamenten beschilderd. 

Kammen van muziekinstrumenten van barnsteen, dat in ons 
land vrij zeldzaam is (± 800 n . Chr.). 

Uitrine 30. Bronzen fibul CE (mantel pelden), zeer verschillend van vorm, 
zijn in ons land in groo t aantal gevonden en daardoor een veel 
gebruikt hulpmidd el bij het dateeren . (Afb. 11). 

Groote fibula uit de 2e La Tène-periode (250 -100 v . Chr.). 
Uit de La Tè ne-fibula (Afb. 11: 1) ontwikkelde zich de een

voudiae provinciaal-Romeinsche fibula , die het meest van alle 
voorkomt (in onze verzameling zijn meer dan 100 stuks) en die 
een lang leven heeft aehad, gedurende de geheele lste eeuw 
en ver in de 2e n. Chr. (A fb . 11: 2). 

De oogenfibulCE ontleenen hun naam aan de versiering (Afb. 
11 : 4 en 5), de kruisboogfiblllCE aan den vorm (Afb. 11: 14). 

De veer van spiraaldraad, die de naald van de fibula in de 
huls vastdrukt, wordt reeds in de lste eeuw n. Chr. bij sommige 
sOOTten door een scharnier vervangen, o.a. bij de Allcissa--(ibula 
(vergelijk Afb. 11: 12). 

Soms werd een paar fibul re door een kettinkje verbonden . 
Een zilverachtige glans werd door vertinnen verkregen. 
Werkelijke weeldevoorwerpen zijn de geëmailleerde mantel-

spelden (Afb . 11: 18-21) o.a. in den vorm van een visch (Afb. 
18 : 20), fijn bewerkt, met een rijkdom van kleuren. 

Email is niet een door de Romeinen in gevoerde kun ttechniek ; reeds 
lang voor hun komst bloeide de emailleerkunst in Gallië. 

Uitrine 31. Een mantelspeld, gemaakt naar een bronzen munt van Con-
2 
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stantijn den Groote (306-337), omlij st met een viervoudig kraal
ornament, is gevonden ten Zuiden van den Domtoren. 
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Afb. 11 - Bronzen fi buLce (mantel pelden). 

Een mantelspeld, met vier steentjes versierd, is te danken aan 
de opgravingen te Vechten in 1893. 



Kast 34. 
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Zegelringen bieden ook een vereenigi ng van het nuttige met 
het sierlijke. 

Zegels werden meer dan tegenwoordig voor afs luiting gebruikt; 
niet alleen een wijnkruik, ook en h ele kelderruimte werd verzegeld. 
In gouden, zil veren en veela l ijzeren ringen zette men lw stbare steenen, 
waarin dikwijls zeer artisti eke tempels werden gegraveerd . De steenen 
werden om nagemaakt in g la pate; dit kan men herkennen aan de 
verweering ; de echte teenen zijn onverminderd van glans. 

Zegelsteenen (echte en van glaspáte) . 
Lap is lazuli, agaa t, nicol o, cornalijn , chalcedon, kwarts, amethyst, 

on yx, ja spis , bandagaat. 

Bronzen beeldjes enz. 

Eenige beeldjes en ornam nten van huisraad munten door kunst
waarde uit. Do or verweering heeft het antieke brons een pa tina ge
kregen met groene of blauw-aroene tinten , die ver chili en naar mate 
van de amensteJling van d n bodem, waarin de voorwerpen ge
vonden zijn. Het i som moeilijk uit te maken, of ze door de Romeinen 
meegebracht zijn uit Ita li ë (vooral Capua was beroemd om zijn brons
werk) of wel in de Romein eh provincies gemaakt zijn. D meeste 
beeldjes geven in het klein ch ppingen van Grieksch of Romein che 
kun tenaa rs weer. 

Het pronkstuk der verzameling is de Juppiter, gevonden op 
de Hooge Woerd onder de Meern, ten W . van Utrecht, een 
streek, waar bij landarbeid nog a lt ijd Romeinsche oudheden 
worden gevonden. (Afb. 12) . 

Juppiter, met een kran van laurierbladen op het hoofd en de blik
sem in de rechterhand, steunde met de hooageplaatste linkerh and op 
een staf of een lan , Züodat het lichaam gestrekt zieh verheft op de 
lenig bewogen beenen. Een mantel, smal bijeenaevouwen in tra l<ke 
plooien, een meester tuk van den bron gieter, geeft de ru t van een 
niet te zware om lij sting. 

Minerua, met de oorspronkelijke bronzen basis. 

De basi van antieke b elden, lie meestal verl oren is gegaan, was 
veel lager dan van hedendaag eh monumenten. 

Mercurius, als god van den koophandel in de Romeinsche 
provincies algemeen vereerd , is te herkennen aan beurs en 
herautstaf. 
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Twee Harpocrates-beeldjes van groene faïence, gevonden te 
Vechten. 

Deze bewijzen, hoe ver de vereering van den Egyptischen kind
god, evenals van zoovele Oostersche goden, in de antieke wereld was 
verspreid. 

Afb. 12 - Juppiter, brons, Romeinseh. 
H. 20 e.M. 

Satyrkopje, gedeelte van een handvat. 
Tijgerpoot met tijgerkop, gedeelte van een stuk huisraad. 
Een dolfijn en de kop van een kwaada:-trdige griffioen: beide 

hebben als heft van een mes of iets dergelijks gediend. 
Wild zwijn, versiering van het haam van een paard (Atb. 13: 3). 



Afb. 13 - Brons, Rom ein eh. 
1 en 4. H andvat. - 2. L amp. - 3. V ersierin g van paardentuig. 



22 

Het dier stormt voort, zonder te ontkomen aan de omkronkeling 
van f'en slang, die hem boven in den kop bijt. In de driekantige holte 
past precies een echte evertand, die met zijn blinkende omhoog ge
richte punt als amulet het paard beschermde tegen booze geesten. 

Pegasus, het gevleugelde paard; vastgesoldeerd aan een ring, 
waarschijnlijk van paardentuig. 

Runderkopje, uiteinde van een heft of steel (Atb. 13: 1). 

De oogen zijn ingelegd met rood glaspate; dit geeft een vergoe
ding voor de vel antieke beelden, waarvan de geschilderde of inge
zette oogen blind zijn geworden. 

Steelversiering met zeer gestileerden vogelkop. 
Hand met zeer kleinen granaatappel ; de mouw heeft een fraai 

ornamen t ; steel versiering. 
Beeldjes van dieren werden aan de goden gewij d, ter ver

vanging van werkelijke offerdieren. 
Groote massief-bron zen teen; bewaart de herinnering aan een 

meer dan levensgroot keizer- of godenbeeld. 
Bloemkelk en dolfijn, eveneens resten van vrij groote brons

werken. 
Kommetj es en bakjes, afwisselend van vorm en van tint der 

patina . 
Bronzen wijplaatje, in den vorm van een cartouche. 

Het was bevestigd op een wijgeschenk, door Iulius Quintus, sol
daat van de ala Noricorum, (een afdeeling ruiters uit het land tusschen 
Donau en Alpen), volgens gelofte gewijd aan de HBeschikster der 
lotgevallen" (VAGE VERCU). 

Looden wijplaatje. 
Hierop is met onduidelijke letters gekrast : SMERTICUS AMA

TONIS F(ilius); volgens een andere verklaring is het een wijge
schenk aan de godin Rosmerta: ATONIS ROSMERTAE V.S.L.L.M. 

Een bronzen stempel, met de letters MlT, diende om een 
merk in te branden. 

Amuletten. 
Deze zoeken graag hun kracht in de bijeenvoeging van zooveel 

mogelijk kwaad-afwerende factoren. De vorm van de maan ikkel, die 
bij alle tooverij behoort, is vereenigd met den kop van een stier, wien 
oogen door ing zette glazen kralen onheilspellend schitteren. 



23 

Cliché Oud-Utrecht. 

Afb_ 14 - Romeinsche grafsteen, 
gevonden bij de Maliebaan. 

H. 1,30 M. 
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Fragment van het hoofdstel van een paard. 
Bronzen lampjes; naast strenge, eenvoudige vormen een lampje 

in den vorm van een geschoeiden voet (Afb. 13: 2). 
Gewichten, in elkaar passend. 

Kleine snelweger (un tel), waarbij men genoeg heeft aan één 
enkel g e wicht, dat langs den langen arm wordt verschoven 
(A fb. 10 : 1). 

Van grooter afmeting zijn eenige goed bewerkte s tukken: 
Bronzen pannen met versierden steel. 
(Op de bovenste plank:) 

Schaal ; urn; kan met klaverbladvormigen mond. 

Steenen gedenkteekens uit den Romeinschen tijd zi jn in on land 
niet ta lrijk ; in d Middeleeuwen en later hadden de voorwerp n van 
natuursteen, die van grooten afs tand was ingevoerd, zoov el waarde 
als bouwmateriaal , dat m n ze niet met TU t kon laten, ook al waren 
ze met mooi, anti k beeldhouwwerk versierd. De plaats van het oude 
Fectio is eeuwen lana al een steenmijn beschouwd, zoo dat men bij 
de wetenschappelijl<e opgravingen der laatste jaren in Vechten de 
vro egere aanwezigheid van steenen gebouwen m e tal uit de funda
menten moe t opmaken en sI chts zelden de ste nen ze lf vond. 

Grafsteen. Romeinsche grafsteen, gevonden aan het einde v a n de Mal ie-
baan, Oostelijk van de laan van Oudwijk, waarop in hoog rel ief 
tweemaal de borstbeelden van een man en een vrouw voor
kom en (Afb. 14). 

Het opschrift deelt mee, dat Marcus lngoniu Marcell u het gedenk
teeken voor zichzelf en voor zijn echtgenoote Agisiaca Lucilia heeft 
la ten ma ken. De onder te groep telt w llicht hun kinderen voor, of 
een zoon en dien vrouw. Door de kaps I , waarvan de ae chiedenis 
in den keizertijd goed is te volgen, daar men zich stipt naar de heer-
chend e mode richtt , kan het gedenkteeken worden gedateerd in de 

lste helft van de l ste eeuw na Chr. 

Altaarsteen. De zware Romeinsche altaarsteen, achter den g ra fsteen ge-
plaatst, is gevonden bij de Hamburgerstraat, dus in het centrum 
van Oud-Utrecht. 

De voorkant wordt geheel in beslag genomen door een inscriptie, 
volgens welke het altaar aan een groot aantal goden is gewijd: Jup
piter, Juno, Rhenus etc. Horen van overvloed versieren de zijkanten. 



Hercules
reliel. 
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Door den naam Marci AureJii Antonini Pii is het <Yedate rd in~de 

2de eeuw na Chr. 

Een marmeren re liet van Hercules met knods en leeuwenhuid 
is dicht bij de stad buiten de Weerdpoort gevonden (Atb. 15). 

Afb. 15 - H reules, marmer, 
Rom in eh. H. 57 cM. 

Dus zijn drie opmerkelijke steenen gedenkteekenen uit den Romein
schen tijd in of bij de stad Utrecht gevond en. Tenzij men aanneemt, 
dat alle drie van het naburi <Ye Vechten daarheen vervoerd zijn, kunnen 
ze met ve le andere vondsten medehelpen om te bewij zen, dat Traiectum 
reed in den Romein chen tijd bewoond was. 



Beelden. 

Uitrine 
37 en 38. 

Uitrine 
39 en Qn. 

Uitrine Q1. 

Uitrine Q2. 
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De twee marmeren beelden, waarvan de afko mst onbekend 
is, stellen Aesculapius, den god der geneeskunde, en waar~ 

schijnlijk zijn dochter Hygieia voor. 

Schoenen en ander leerwerk, in 1893 te Vechten gevonden ; 
dit wijst op de werkplaats van een leerbewerker. Zwaarbeslagen 
soldaten-sandalen met zooIen van acht tot tien lagen leer op 
e lkaar ; een opengewerkt damesschoentje, uit één stuk gesneden , 
maar ondanks zijn fijnheid met drie rijen spijkers met ronde 
koppen beslagen ; een leeren borstbedekking ; een schootsvel. 

Het ijzeren schoenmakersmes is ook uit Vechten, evenals een 
bruin wollen weefsel, met een zwarten draad doorwerkt. 

Het ijzeren gereedschap, dat meestal minder goed bewaard is 
gebleven dan brons, heeft gediend voor landbouw (bijlen, hak
messen), voor ambachten (nijptangen, een klein aanbeeld. spijkers), 
voor huishoudelijk gebruik (lepels). Ook van ijzer zijn sommige 
gedeelten van het hoofdstel van paarden, de hoefijze r , de sporen. 

Een groote gesloten vondst van hoefijzers uit Maasniel (Lim
burg) bevat exemplaren van beide voorijzers en beide achter
ijzers van een rijpaard ; van een groot en een kle in inlandsch 
paard werden slechts beide voorijzers aangetroffen . Behalve 38 
hoefijzers werden tegelijk gevonden: een klui ster en een drie
ta ndig voorwerp van ijzer; bovendien een bronzen rozet, waar~ 
schijn lijk beslag van paardentuig. De stijl van deze rozet kan 
van dienst zijn bij de dateering dezer hoefijzers en bij de alge
meene vraag, wanneer de oudste hoefijzers in ons land voor
komen . 

IJzeren wapens: lanspunten, zwaard met beenen gevest, harts
vanger met versierde ijzeren scheede, strijdbij l. 

IJzeren sleutels; scharen; messen met beenen heft; to lvormig 
voorwerp van been; ijzeren schrijfstif ten; gespen; handboender 
van varkenshaar. 

Beenen schaatsen; spinschijfjes van gebakken aarde ; beenen 
spinschijfje, nog voorzien van de spil, die een inkeeping beeft 
om den draad te bevestigen; gepolijste metalen spiegels; schraap
ijzers om in het worste lperk de met zand vermengde olie van 
het lichaam te verwijderen ; kammen van hout en van lood. 



27 

Gewichten van Jood, brons of steen. (Afb. 16). 
Ze vertoon en zeer verschillende vormen: een platte ronde 

schijf, een bol, een kegel , een bijl , een kruik met twee ooren, 
een tafeltje met acht pooten. 

Afb. 16 - Bronzen en looden gewichten, Rom insch. 

De gewichtseenheid is een pond (libra) van 3271/ 2 aram, ver~ 
deeld in 12 onzen (uncia). 

Het gewicht is soms aangegeven: S (semis) = 1/2 pond; : : (triens) 
= lis pond = 4 ons .0. (quadrans) = 3 ons (Afb. 16). 

Uitrine 113. Resten een houten schuit (± 12 M. lang) , in 1893 bij Vechten 
gevonden. 



, 
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Zinksteenen van v ischnetten of weefgetouw. Goren van Romein
sche kruiken, met de stempels der pottenbakkers. Fragment van 
een buis voor centrale verwarming (hypocaustum) . 

Uitrine qq. Baksteenen met het stempel van Romeinsche legioenen en 
andere legerafdeelingen, uit milita ire steellbakkerijen. 

Daar men van sommige legioenen door de berichten van Latijnsche 
schrij vers nauwkeurig de jaren weet, waarin ze in een bepaaldE' streek 
vertoefden, kan het vinden van zulk een legioenstempel en dateering 
geven. Het stempel EX · OER · INF · van het leger van Beneden-Oer
mania (exercitus Germanim inferioris) werd niet vóór de 2de eeuw 
gebruikt. Van de uitgestalde stempels zijn vele ui t de buurt van 
Nijmegen en Kleef afkomstig. 

Kast q6. Dakpannen, eveneens gestempeld. 

Uitrine q5. 

Dakpannen werden nog niet uit één stuk gebakken ; platte dek
platen (tegulm) loten met hun opstaande randen tegen elkaar; de 
voegen werden bedekt met over elkaar passende vorsten (imbrices = 
n tortregenpannen"). 

Een aan tal steenen met opschriften, enkele ook met ornamenten 
versierd, zijn afkomstig uit de omtrek va n Kleef. 

Uitheemsche oudheden. 
Uit Zwitsersche paalwoningen: steenen ge reedschap , o.a . ge

slepen steenen, bijl in handvat van hertshoorn ; beenen priemen; 
verkool d gevlochten stroo; gevlochten vlasdraden ; spinschij fjes ; 
koperen mes, haarnaalden en armbanden; verkoolde haver. 

Lansspits van gelen silex, uit Pe i l a , Mari on County, Iowa. 
Kannetje met roode figuren in Griekschen trant beschilderd ; 

dito scherf; vaasjes uit I t a I i ë, o.a. lampenvllller met tuit in den 
vorm van een leeuwenkop ; lampje uit Campan ia. 

Etrurisch aschkistje met het beeld van den doode op den 
deksel, uit C h i u s i. 

Gedeelte van een bronzen haarnaald, uit Po m p e i i. 
Fragmenten van mozalek en muurschilderingen, uit Po mp e i i ; 

asch en steentjes van den Vesuvius. 

Baksteen. Groote Romeinsche baksteen, in stukjes gebroken. 

Trap. Zijkant van een houten trap met trede en stootplank, in 1894 
bij Vechten gevonden. 



Gralsteen. 
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Grieksche marmeren grafsteen, uit Sm y rna (Afb . 17). 

Evenals de inhoud van vitrine 45 va lt deze grafsteen buiten de 
verzameling van Nederl andsche oudheden. Hij was reeds in 1764 in 
Utrecht aanwezig. In dien tijd kwa m door den handel op den Levant 

Afb. 17 - Gri eksche grafsteen, 
marmer, L1it Smyrna. 

H. 82 cM. 

veel Grieksch beeldhouwwerk uit Smyrna in ons land , som als ba l
last van handelsschepen. 

Het relief vertoont een wij geer, wijzende op een doodshoofd , en 
illustreert daarmee het Gri eksche gedicht over de vergankelijkheid 
van den mensch. 

Altaartje. Steen en altaartje, aan Iuppiter Optimus Max imus gewijd door 



30 

Iulius Bio , een / trierarchus (kapitein van een oorlogsschip; er 
staa t verkeerdelijk "trierachus"). 

Dit a ltaartje is in 1915, tijdens de mobilisatie, ten W. van fo rt 

Afb. 18 - Glazen beker, Romeinsch. 

Afb. 19 - Glazen kom, Romeinsch. 

Vechten bij het aanleggen van loopgraven op ongeveer I M. diepte 
gevonden; deze vondst maakt de aanwezigheid van een of meer 
Romeinsche oorlogsschepen in Fectio waarschijn li jk. 

Kast 33. Vondsten tijdens de mobilisatie, bij het aanleggen van betonnen 
schuilplaatsen dicht bij halte Vechten, ten Z. van de spoorbaan 



31 

(Afb. 5): scherven; een bronzen plaatje (gesp ?), met zil veren 

of vertinde knopj es beslagen (Afb. 1 : 2) ; looden plaatje, waarop 
een kop met baard in relief. 

Romeinsch glas: bruine drinkbeker met twee ooren (Afb. 18), 
uit de buurt van Kleef; flesschen; zwaar geribde kom (Afb. 19). 

De regenboogtinten va n antiek ala zijn niet oorspronkelijk, maar 
later ontstaan door verw eren en af ehilferen. 

Afb. 20 - Wit Romeinseh aardewerk. 

Veelkleurig glaswerk (millefiori), vervaardigd door het samen
smelten van verschillend gekl eurde glasdraden. 

Glazen medaillon met een Ammonskop, kenbaar aan de rams
horens; was bevestigd op een glazen vaas of t ie ch. 

Kast 36. Eenvoudig Romeinsch aardewerk, meerendeels in ons land ot 
in de naburige provincies vervaardigd. 

Bij Heerl en en bij Nijmegen zijn pottebakkerijen uit den Romein
ehen tijd gevonden . 
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Witte kruiken (Afb. 20 J. 
De zeer talrijke witte, dofglanzende kruiken van pijpaarde zijn be

langrijk, omdat een historische lijn in de zich wijzigende vormen 
duide lijk is waar te nemen. De lage, breede . Iagynos" , een kruik met 
hoogen hals en hoog. hoekig omgebogen oor, die in d n Hellenisti
schen tijd in Griekenland in gebruik was, is geleidelijk hooger ge
worden, waarbij oor en hals steeds kleiner werden. Bij exemplaren 
van glas of van brons bestond het oor uit een aantal am ngesmoiten 
draden naast elkaar; de herinnering daaraan is in het geribde oor der 
aarden kruiken bewaard g bleven. 

De oudste pijpaarden kruiken onzer verzameling (A fb. 20 ,' 1), uit 
d n tijd van Augu tus (om treeks het begin onzer jaartelling), zijn 

Afb. 21 - Zwart Belgi ch aardewerk (terra nigra). 

stevig gebouwd, de bovenrand heeft een kantig profiel, er i een duidelijk 
uitgesproken overgang van hals tot schouder. Op den duur worden 
de vormen slapper; het oor wordt niet meer afzonderli jk aan den hals 
aangezet, maar vervloeit in den bovenrand van den kruikmond. Ook 
in het gebruik is deze hooge peervormige kruik minder stevig en 
wordt licht topzwaar (Af b. 20,' 3). 

Pijpaarden amphoren, m et twee of drie ooren (Afb. 20,' 5); 
" honigpotten", met twee kleine oortjes onder den sm allen rand ; 
si erlijke wierookscha len, met wij den kelk op een kleinen voet, 
vers ierd met golflijntjes of getande randen; een groote, platte 
schotel, met oranje cirkels versierd, zorgvuldig afgewerkt (Afb. 
20 ,' 4 en 6). 

Zwart Belgisch aardewerk, "terra nigra" (Afb. 21). 
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Dit is een mooi inhe m ch produ ct onder Romeinseh n invloed, van 
zeer fijne kl ei gebakken, met dunne wi'l nd n, helder van klank. De 
vormen herinneren oms aan de La Tène-periode. De doJzwart tint 
is verkregen door bij het bakken den rook in den oven toe te laten 
en vervo lgen de met roet doortrol,ken vaas dof te polijsten. De terra 
nigra maakt en g di tingee rden indruk. 

Kookpotten, kannen, wrijfschalen. 

Deze h bben een tugge, harde oppervlakte. Bij de wrijf ehalen is 
de binnenkant opzettelijk ruw gemaakt door er kl eine ki ezelste nt jes 
in te bakken, zoodat h t voed el gemakkelijk tot brij gewreven kan 
worden, die daarna door de open tui t wordt ui tgeaoten. 

De kookpot met naar binn en gebog n, geribden rand (Afb. 22: 1) 
komt na den tijd van Augu tu niet meer voor ; de opstaande, naar 
buiten geboaen rand i dan regel ; in de 2d n 3de eeuw onderaaat 
de g heele pot verandering n van vorm (Afb. 22: 5 en 6). 

Vele van deze kookpotten b vatten nog as eh en beenderen van 
lijkverbranding n hebb n du gediend a l a ehurn , iets wat niet van 
meet af aan hun bestemming was. Dat was wel het geval met de ge
zichtu rn . 

Gezichium (Afb. 22: 3). 

Bij verscheidene vo lken in ver uiteenliggende streken aar men de 
. aschurn eenige ge lijken i met h t m nschelijk lichaam, welks asch de 

urn bevatte: de Etruriër gaven het d k el som d n vorm van een 
hoofd en bevesti aden terracotta-armen aan de urn zelf; onze gezichturn 
b perkt zich tot oogen met wenkbra uwen, n u en mond. 

Kinderzuigfleschje of lampen vu lier. 
Smeltkroes, voor het g ieten van metaal (Afb. 22 : 4; Afb. 22: 7 

m et aangebakken glazuur). 

Kast 35. Voorraadkruiken met puntig ondereinde werden tegen den 
muur met hun punt in den grond of in een afzonderli jk voetstuk 
geplaatst. (Men zie ook de groote kruiken buiten de kasten). 

Romeinsche olielampen van gebakken aarde; de meeste zijn 
met re liefs versie rd. 

"Wra tten-la mp", met ee n ornament bestaande uit dotje klei. 
De re liefs der vo lgende lampen vertoon en: 
Juppiter m et bliksem en a de laar. 
Mercuriuskop met herautstaf. 

3 
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Afb. 22 - Aardewerk m t ruwe oppervlakte. uit den Romeinsehen tijd. 

3. Gezichturn. - 4 en 7 Smeltkroes. 
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Buste van de Maangodin; daaronder een maansikkel. 
Victoria op een bol, met krans en palmtak. 
Pegasus, het gevleugelde paard. 
Odysseus reikt aan Polyphemus een beker wijn; deze houdt 

een gedooden Griek bij den linkerarm omhoog. 
Springende bok. 
Gladiatorengevecht. 
Aanvallende vuistvechter tegenover een knielenden. 
Maangodin met maansikkel. 
Druiven-etende aap. 
Dolfijn . 
Gladiatorengevecht. 
Fragmenten van reliefs, voorstellende: Amor met schelp en 

ketting; Bacchante met thyrsus; leeuw, een hert verscheurend. 
Groote lamp met twee tuiten, vers ierd met takken en offer

schalen. 
Lamp met drie tuiten, afgebroken van een standaard. 
Lamp, bevestigd aan een standaard; uit het meer van Nemi, 

bij Rome. 
Lamp met twee tuiten, versierd met wijnranken. 
" Firmalampen", met den naam van den pottenbakker op den 

onderkant; soms in den tweeden naamval: Strobili, Fortis, 
Eucarpi ; soms in den eersten naamval met toevoeging van F 
(= fe cit = heeft vervaardigd): Martius f; Capito f. 

Lamp, waarvan de bovenkant den vorm van een Juppiterkop 
vertoont. 

Lamp met versierd schild, stuurroer en dolfijn. 
Lamp met g ladiatoren gevecht. 
Open lamp , om talk te branden. 
Open talklamp, met een houder voor de pit in het midden. 
Bakje, waarin een lamp past. 
In deze kast is verder eenig aardewerk uit na-Romeinschen 

tijd : Frankisch, met diep ingedrukte ornamenten, en grof ge
vormde bolvormige potten. 

----
Terra sigillata. 
De volgende kasten bevatten terra sigilLata (. gestempeld aardewerk"), 

lakrood van kleur, glanzend en sterk, helder van klank ; het is glad 
of met reliefs versierd. Onze verzameling bevat daarvan ruim 2200 stuks 



Afb, 23 - Rood Romeinsch-'aardewerk (terra sigillata). 
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uit Vechten; in vroeger jaren werd h t daar bij karrenvrachten weg
gehaald. Toch is geen enkel stuk ervan in ons land gemaakt ; het is 
ingevoerd , meerendeels uit Zuid-Frankrijk en geeft dus een beeld van 
den omvangrijken handel over verre afstanden in de eer te eeuwen 
onzer tijdrekening, zelfs van niet bijzonder kostbaar hui houdelijk gerei. 

De oudste terra siaillata onzer verzarnelin a is waar chijnlijk afkomstia 
uit Arretium (Arezzo) ten Z. O. van Florence in Italië (Afb. 23: 4); 
deze i w inig talrijk. V el meer is g maakt in Zuid-Frankrijk ; of
schoon uit de provincie, is ze beter van techn iek dan het product uit 
het moederland. Voora l twee industrieplaat en zijn in Vechten sterk 
v.ertegenwoordigd : in de 1 te eeuw na Chr. importeerde men voora l 
uit Condatomagus (Graufe enque, dep. Aveyron); dit aardewerk is 
donkerrood; de veelvoorkomend e kom was aanvankelijk streng van 
vorm, m t en sprekend, pittia profiel (vorm 29, Afb. 23: 1 en 2); 
in het eind van de 1 te eeuw werd de vorm veel slapper, halfbolvor
mig, zonder afwisseling (vorm 37) . In de 2de eeuw kreeg het fabrikaat 
van Ledo us (Lezoux, ten Z. van Vichy) de overhand; dit is geelrood; 
de vorm van de kom v randerde weinig. 

De ornamenten in relief zijn meestal met behulp van stempels aan
gebracht; oms heeft m n weeke klei a l "barbotine" op de vaas ge-
poten , zooals de koekenbakker een taa rt versiert. Van de gestempelde 

ornamenten zijn de e nvoudig te met een voortro ll end raadje in de 
nog week klei van de holle vormkom g drukt, zoodat hetzelfde patroon 
zich telken herhaa lt ; de m er ingewikkelde ornamenten zijn met af
zonderlijke stempels ( n beer, een jager, een bloemenrank enz.) naast 
elkaar in de vormkom afgedrukt, zoodat daarin een hol negatief ont
stond, da t als positief in r li ef op de vaa verscheen, die met behulp 
van de vormkom werd vervaardigd . 

De naam terra sigiLlata wordt door sommigen van deze ornament-
tempels (sigilla) afge leid , door anderen van de ge tempelde namen 

der pottenbakkers, die vooral bij de onver ierde terra s igi lI ata dikwijls 
voorkomen. De studie van de vele honderden namen uit verschillende 
streken i van histori ch belang. 

Kast 32. Terra sigillata; de vormen worden door de gebruikelijke num-
mers aangeduid (Afb. 23). 

Borden ; kommen; kleine bakjes; een platte flesch met oor; 
fragment van een ve iligheidsinktkoker met naar binnen gebogen 
rand; potje met ter versiering ingedeukte wanden; wrijfschalen 
met leeuwenkop als tuit. 
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Uitrine NaamstempeLs van pottenbakkers, waarvan de oudste waar-
2q en 25. schijnlijk uit Arretium afkomstig zijn. 

Graffiti, ingekraste woorden en teekeningen (o .a. een schip). 
Uitrine 23. Keur van ornamenten op terra sigillata; fij n uitgevoerd frag-

ment: Romulus en Remus met de wolvin. 
Uitrine 22. Stukken van een pottenbakkersoven, gevonden te Heiligenberg 

bij Strasbourg. 

Afb. 24 - Romeinsch masker 
van pijpaarde. 

De oven werd grootend el uit losse, buisvormige stutten van aar
dewerk opgebouwd, met tegels bedekt en met klompen klei dicht
gesmeerd. De vazen, die moesten worden gebakken, werden in de 
oven van elkaar gescheiden door kleine stutten van aardewerk. 

Terra sigillata, vervaardigd in Heiligenberg, door de potten
bakkers F ut ra t, I a n u s en Ver ec u n ct u s. 

Ofschoon deze exemplaren ongestempeld zijn, is hun werk aan den 
stij l te herkennen. 
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Kast 21 Kommen van terra sigillata. 

Kast 16. 

Pijpaarden beeldjes en fragmenten van maskers (Afb. 24). 

Pijpaarden beeldjes werden evenal terra sigilIata met behulp van 
vo rmen vervaardigd. Zij dienden a l eenvoudige versiering in de 
woningen en als wij!;e ch nken, die men in t mpels plaat te of als 
offergave in heilige bronnen wierp. Zij aeven soms een anderen kijk 
op de god nvereering dan de g roote en kl eine beelden van bron , 
die bij voorkeur de officiëele staatsgoden weergeven; Venus en een 
moedergodin komen veel voor bij deze artikel voor volksgebruik. 

Dergelijke beeldjes (s igilla) werden ten geschenke geaeven bij het 
Sigillaria-feest, dat deel uitmaakte van de vroolijke Saturnalia in 
December. Daa rbij werd ook een maskerade gehouden, waarbij ma -
kers noodig war n. 

Van de twee mooie fragmenten van maskers, beide uit Vechten, is 
het groot te (Afb . 24) ver ierd met en Mercuriu -kop en een haan, 
het strijdlustige dier van den wed trijd; het ma ker heeft openingen 
voor oogen en mond en andere t r beve tiaing en kon du werkelijk 
dien t doen. Het kleine ma kerfragment v rtoont golvend haar met 
een band erom. 

Sommige van zulke masker, ev nals vele pijpaarden beeldjes, zijn 
in Keulen gemaakt, in de eerste eeuwen na Chr. (Zie ook Afb. 31). 

Geverfd of gelakt aardewerk. 

De kl ur n hiervan zijn niet zoo tevig met de kl ei sam ngebakken 
al bij terra sigilIa ta ; de kl eurstof ch ilfert Jicht af (Afb. 25: 5). De 
vorm en d r vaa jes zijn zeer sierlijk. De versiering i oms in "bar
botine", m t weeke klei aanaebracht en vertoont dan elkaar najagende 
dieren (A fb . 25 :8) en rank n (Afb. 25: 14). Kleine dotj es klei, boven 
de kleur tof aangebracht, vormen kringen en rechte strepen (Afb. 
25: 3). Eenvoudig, maar sierlijk i het chubbenpatroon, van met den 
duim opgeduwde klei geboet eerd (Afb. 25: 7). Een vaa je (3124) met 
bobbelige oppervlakte bewaart nog sporen van verguldsel (Afb. 25 : 11). 

Kast 18. Vondsten in en nabij de stad Utrecht. 
Bronzen munt van Vespasianus, gevonden op het terrein van 

de firma A. Oosthoek, aan de Domstra at te Utrecht op 6 M. 
diepte (Afb. 1 op den om lag van dezen gids). 

Romeinsche scherven van terra sigillata, o.a. gestempeld 
MEDDIRIVSF, en een bronzen munt van Vespasianus, gevonden 
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Afb. 25 -- Romein eh aardewerk, meerendeel geverfd. 
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op het terrein der drukkerij van L. E. Bosch & Zoon, aan de Korte 
ieuwstraat te Utrecht. 
Romeinschescherven, o.a. terrasigillata,gestempeld: OFMODEST; 

fragmenten van Romeinsche dakpannen en tegels, o.a. gestem~ 
peld EX· GER . INF· en LEG · XXX (7); een eikenhouten paaltje, 
gepunt (naast kast 18 tentoonge teld) ; alle gevonden ten Z. 
van den Domtoren , 3-5 M. onder den beganen grond , bij be
nadering te dateeren in de 2de eeuw n. Chr. 

. Er zijn geen tukken gevonden, die aaneen pasten, du zijn de 
scherven waar chijnlijk als puin naar deze plaat vervoerd. Dit geldt 
ook van de volgend vondst. 

Romeinsche scherven, gevonden bij aanleg van een kweekerij 
der gemeente Utrecht aan den Ga lekopperdijk, ± 2de eeuw n. Chr. 

Munten en penningen. 
De kostbare verzameling munten en (niet tentoongestelde) 

penningen vormen een afdeeling op zich zelf. Zij zijn van aller
wege bijeen verzameld en hebben dus lang niet alle betrekking 
op onze provincie ; toch zijn verscheidene er van in Vechten 
gevonden; van de munten in het legaat Bosch van Drakestein 
geldt dit zelfs zonder uitzondering. 

De Romeinsche munten, geslagen tijdens de republiek, dateeren 
uit de laatste eeuwen v. Chr. ; het zijn zilveren denarii (ter waarde 
van ongeveer 40 cent). De magi stra ten , die opdracht gaven ze 
te slaan , mo chten de stempels vaststellen , die gewoon lijk hun 
naam vermelden en afbeeldingen vertoonen , ter verheerlijking 
van hun geslacht, hetzij godenfiguren of symbol ische voorstel
lingen , hetzij historische tafereelen uit het leven hunner voor
ouders . Op de beperkte ruimte geven deze munten een levendige 
illustrati e van Romeinsche mythologie en geschiedenis, van zeden 
en instellingen. 

Kast 19. Rij 7. Links. Mythologie en sage. 
1. Odysseus, als zeeman gekleed, bij zijn thuiskomst alleen 

door zijn hond herkend. (Afb . 26 : 2). 
2. nPietas" van twee broeders uit Catana, die hun ouders 

wegdroegen bij een uitbarsting van de Etna; men ziet den vader 
angstig omkijken. (Afb . 26 : 1). 
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3. Aeneas redt zijn vader en het Pallas-beeld uit den brand 
van Troje (op een munt van het geslacht der Julii, die beweer
den van Aeneas af te stammen. Afb. 26 : 3). 

4. De herder Faustulus vindt onder een vijgenboom (de ficus 

9 

Afb. 26 - Zilveren denarii, van de Romeinsche republiek. 

1. Kinderliefde - 2. Odysseus' thuiskomst - 3. Aenea -
4. Triumphwagen - 5.Stembus - 6. Koren koop - 7. Goden-

maaltijd - 8. Offer - 9. Kuischheidsproef. 

Ruminalis) de wolvin, die Romulus en Remus voedt (op een 
munt van de plebeïsche gens Pompeia, die beweerde van Faustulus 
af te stammen). 

5. Een wolvin steekt met een brandend hout vuur aan, dat 
door een arend met zijn vleugels wordt aangewakkerd. 
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6. Tarpeia, verpl etterd onder de schilden der vijanden, aan 
wie zij de burcht van Rome had verraden. 

7. Romeinen rooven Sabijnsche meisjes. 

3 

Afb. 27 - Zil veren dena rii , van de 
Romein che republiek. 

1. Pan - 2. Griffioen - 3. Hercules - 4. Renpaard 
5. Symbolen - 6. Wolvin 

7 en 9. Gewond everzwijn - 8. Symbolen. 

Rij 8. Links. Symbolen (met dikwijls duistere historische toe~ 
spelingen). 

1. Twee ineengeslagen rechterhanden houden een herautstaf 
vast: doelt op de goede verstandhouding tusschen Caesar en 
de burgerij van Rome, bevorderd door korenuitdeelingen, ter 
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betaling waarvan deze munten geslagen zijn, omstreeks 49 v. Chr. 
2. Herautstaf : doelt op korenuitdeelingen. 
3. Knots, leeuwenhuid, boog en pijlkoker: de wapenrusting 

van Hercules. 
4. Arend van Juppiter met bliksem; kromme staf en offerkan, 

kenteekens van den augur, den priester voor de voorspellingen. 
5. Scepter, laurierkrans, bol en roer, symbolen van macht en 

zege praal (Afb. 27: 5). 
6. Griffioen, mythisch roofdier; daaronder : katro l met touw, 

een teeken, dat denzelfden dienst deed als tegenwoordig een 
serienummer op bankbiljetten (Afb. 27,' 2). 

Rij 9. Links. Eel'edienst. 
1. Numa, de godsdienstige koning, met krommen priesterstaf, 

offert een geit bij een brandend altaar; hij handelt volgens 
Grieksehen ritus; bij den Romeinschen ritus was het hoofd met 
de toga bedekt (Afb. 26,' 8). 

2. Lectisternium, het plechtig spreiden van de rustbank, waarop 
de godenbeelden werden geplaatst, om deel te nemen aan het 
offermaal (Afb. 26 ,' 7). 

3. Offermes, scheplepel en offerbijl. 
4. Wijwaterkwast, scheplepel, offerbijl (versierd met wolfskop) 

en priestermuts (apex),' kenteekens van een opperpriester (pon
tifex) . 

5. Meisje, afgedaald in een grot onder den tempel van Juno 
Sospita te Lanuvium met voedsel voor een heiligen slang; als 
zij ongedeerd terugkwam, was haar kuischheid bewezen (Afb. 
26,' 9). 

6. Bij het sluiten van een verbond werd een big geofferd 
(fcedus ferire = verbond slaan). 

Rij 7. Rechts. Goden. 
]. Juppiter met laurierkrans (Afb. 29,' 5). 
2. Apollo met laurierkrans (Afb. 28,' 4). 
3. Diana met twee fakke ls. 
4. Ceres met korenaren en fakkel; een slang aan haar voeten. 
5. Cybele met gekanteelde kroon en sluier. 
6. Zonnegod (Sol) met zweep in een wagen met vier paarden 

(Afb. 28,' 5). 
7. Tempel met hoofd van Sol in een stralenkrans. 
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Rij 8. Rechts. 
1 en 2. Portret van C. Iulius Caesar met laurierkrans (geslaaen 

in 44 v. Chr., het jaar van den moord). Achterkant: Venus, de 
stammoeder der Iulii, met Vi ctoria op haar rechterhand ; zij steunt 

3 

6 

Afb. 2 - Zil veren denarii, van d 
Romein che republiek. 

1-3. De crodin Roma . - 4. Apollo. - 5. De zonnecrod. 
6. Amor op een dolfijn . - 7. Twee Fortlln re. 

8. Veiovi s. - 9. Genill op een bok. 

op een staf, d ie rust op een ster ; deze doelt op het senaats~ 
besluit, waarbij Caesar onder de goden werd opgenomen. 

3. Amor, gezeten op een dolfijn (A fb . 28: 6). 
4. Janus, de god met twee gezichten. 
5. Fortuna werd in Antium onder twee gestalten vereerd: de 

Overwinnende en de Voorspoedige (Afb. 28: 7). 
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6 en 7. Veiovis met bliksem. Achterkant: Gevleugelde genius 
op een bok; erboven : mutsen der Dioscuren; eronder: thyrsusstaf 
met lint (Afb. 28 : 8 en 9). 

8. Dergelijke voorstelling. 
9. Godin der gezondheid met slang. 
Rij 9. Goden. 
1. Pan (toespeling op den naam van den magistraat Pansa, 

Afb . 27: 1). 
2. Hercules met knots (Afb. 27: 3). 
3. Standbeelden van de drie Querquetulanae, boomnymphen; 

zij dragen een schraag met boomen. 
4. Sph inx. 

5- 8. De godin Roma ; 8: aan haar voeten de w olvin met Ro
mulus en Remus (Afb. 28: 1-3). 

9. De wolvin, als krijgshaftige beschermgeest van Rome 
(Atb . 27: 6). 

Rij JO. Links en rechts. Munten, gevonden in de provincie Utrecht, 
uit den tijd der republiek en den keizertijd. 

Links 1 en 2 zijn gevonden in de stad Utrecht; 3 in Nieuwer-
slui s ; 4 en 5 in Jutphaas; 6 in Werkhoven ; 7 in Wijk bij Duurstede. 

Rechts 1-11 zijn alle gevonden in Vechten. 

PORTRETTEN OP MUNTEN. 

Aan de ambtenaren der republiek was het verboden, hun eigen 
portret op de munten te doen afbeelden; Cae ar was de eerste, wien 
di t vergund werd; zijn portret opent de reeks van munten met por
tretten, die, den geheelen keizertijd door, een sprekend beeld geven 
van de keizers en van vele keizerinnen; sommige dezer portretten 
behooren tot het beste, wat de Romeinsche kunst he ft nagelaten; 
ook de Romeinsche beeldhouwers muntten uit in het portret. 

KilSt 19. Rij 3-6. Portretten in historische volgorde, van Caesar tot 
Maximus ; (het vervolg in kast 20, ri j 3-6). 

Rij 1. Links. Goden, op munten uit den keizertijd. 
Vesta ; Neptunus; Victoria; Victoria en Traianus; Venus, de 

Zegevierende, met Victoria op de hand. 
Rij 1. Rechts. Personificaties van abstracte begrippen; veelal 

met de toevoeging Allgusta, de verpersoonlijkte deugden van 
den keizer. 

1. Salus Augusta, het heil des keizers. 
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2. Sp es Augusta, de hoop op de toekomst. 
3. Pietas, de vroomheid. 
4. Virtus Augusta, de manhaftigheid des keizers. 
5. Pax, de vrede. 
6. Concordia, de eendracht. 
7. Aequitas Augusta, de keizerlijke rechtvaardigheid. 
Rij 2. Links. Symbolen. 
1. Adelaar op bol, symbool van macht. 
2. Schild en bol, gesteund door capri corni. 
3. Blikse m op troon. 
4 . Gevleugelde herautstaf. 
5. Vrijheidsmuts op een munt van keizer Caligula, ter her

denking van een kwijtscheldin g van belasting. R C C = remissa 
ducentesima = kwijtschelding van de tweehonderdste pennin a 
(= 1/2 Ofo)· 

6. Twee eendrachtig ineengeslagen handen. 
7. Horens van overvloed met kinderbustes er boven. 
Rij 2. Rechts. Monumenten. 
1 en 2. Altaar van Providentia, de voorzienigheid des keizers. 
3. Altaar van Roma en Augustus. 
4. Macellum, markthal. 
5. Temp el van Ianus. Het opschrift: PACE P. R. TERRA 

MARIQ. PART A JANVM CL VSIT, herinnert aan het sluiten van 
den tempel door Nero, a ls bewijs van vrede in het geheele rijk . 

6 en 7. Zuil van Traianus, met het beeld van den keizer 
bovenop. 

Kast 20. Rij 1. Varia (munten uit verschillende streken). 
1 en 2. Van Capua bij Napels met Ianus-kop ; achterkant : 

Juppiter in wagen met vierspan. 
3-6. Van Katane, Syracuse en Messana, op Sicilië . 
7. Van het ei land Rhodos, met kop van den zonnegod. 
8 en 9. Van Pessinus en Hierapolis, in Klein-Azië. 
10. Van Sala, in Mauretanië. 
11. Van Carthago , met paardekop. 
12 en 13. Van Nemausus (Nîmes) en Vienna (Vienne) in Zuid

Frankrijk. 
14. Van Gallia. 
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Rij 2. Links. Geschiedenis, op munten uit den ke izertijd. 
1. Victoria op cisfa mystica, godsdienstig symboo l. Het opschrift : 

ASla recepta doelt op Augustus' overwinningen in het Oosten. 
2. Signis receptis, het heroveren van verloren veldteekens. 
3 en 4. Devictis Germanis, Germanicus' overwinningen in Ger

man ia ; herovering der veldteekens, die bij den slag in het Tel!
toburgerwoud waren verloren. 

6-8. Iudcea capta, de verovering van Palestina; op munten 
van Vespasianus en Titus. Judrea zit treurende onder een palm
boom ; links een geboeide gevangene. 

9. Germania capta, op een munt van Domitianus. 
Rij 2. Rechts. (Vervo lg). 
1. Traianus te paard, bestrijdt een gevallen vijand . 
2. Arabia, met een struisvogel. 
3. De Vrede zet den voet op een gevallen Daciër. 
4. Adlocutio cohortium, toespraak der troepen door Caligula. 
5. Decursio, parade; Nero te paard met een rui ter van zijn 

gevo lg. 
6. Oorlogsschip. 
Rij 3- 6. Vervolg der keizerportreften. 
Rij 7. Links. Geschiedenis op republiek-munten. 
1. L. Aemilius Paullus bij een tropee ; links Perseus, koning 

va n Macedonië , geboeid met zijn twee zoons ; ter herdenking 
van den triumphtocht in 168 v. Chr. 

2. Manius Aqui llius richt Sicilia op, ter herdenking van den 
slavenoorlog in 101 v . Chr. ; (de munt is door zijn kleinzoon in 
72 v . Chr. geslagen). 

3. Kop van Scipio Africanus Maior; (op een mun t van Cn. 
Cornelius Blasio). 

4. Voor den dictator Sulla, gezeten op een verho oging, knielt 
Bocchus, koning van Mauretanië en biedt een olijftak aan ; achter 
Sulla : Jugurtha, koning van Numidië, geboeid ; ter herinnering 
aa l! 106 v. Chr.; (door Sulla's zoon ± 91 v. Chr. geslagen). 

5. Een Romeinsche ru iter doet een aanval op een veel kle iner 
afgebeelden Galliër, die een ongew apende bestrijdt. 

6. Rome hangt een krans aan een tropee van Gall ische w apens. 
7. Een Romein beschermt een gevallene tegen een Liguriër 

w iens helm met horens versierd is. 
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Rij 7. Rechts. (Vervolg). 
1. Spanje geeft een palmtak aan Cn. Pompeius, staande op 

e en voorsteven. 
2. Bituitus, de vorst der Gallische Arverni (in Auvergne) in 

een strijdwagen met speer, schild en carnyx (Gallische trompet 
met dierenkop). 

3. L. Postumius Albinus strekt de hand uit naar een veld
teeken met adelaar; toespeling op het lichten van troepen. 

4. M. Serguis Silus, veldheer met ijzeren rechterarm, houdt 
in de linkerhand zijn zwaard en het hoofd van een verslagen 
Galliër. 

5 en 6. Victoria, gevleugeld. Achterkant: Augustus met den 
voet op een bol; in zijn hand de versiering van de achtersteven 
van een vijandelijk oorlogsschip; ter eere van den zeeslag bij 
Actium in 31 v. Chr. 

7 en 8. Ruiterbeeld van Q. Marcius Rex op een arcade met 
vijf bogen , ter herdenking van den aanleg van de waterleiding, 
Aqua Marcia. 

9. Ruiterbeeld van Manius AemiliusLepidus op een triumphboog. 
Rij 8. Links. Gebruiken en instellingen. 
1. Triumphwagen, versierd met den bliksem van Juppiter 

(Afb. 26: 4). 
2. Victoria schrijft op een schild, dat deel uitmaakt van een 

tropee. 
3. Oorlogsschip, door roeiers voortbewogen. 
4. Twee qurestores; aan weerskanten een korenaar; het op

schrift: ad fru(mentum) emu(ndum) duidt aan , dat deze munten 
geslagen zijn om koren te koopen (Afb. 26: 6). 

5. Korenmaat, vol koren, tusschen twee aren. 
6. Gedenkteeken ter herinnering aan een prijsverlaging van 

het graan. 
7. Ploeg, door runderen getrokken ; toespeling op het stichten 

van een kolonie. 
Rij 8. Rechts (Vervolg). 
1. Villa publica, openbaar verblijf voor ambtenaren op den 

Campus Martius te Rome. 
2: Omheining voor de volksstemmingen met stembruggetje, 

waarover de burgers achter elkaar naar de stembus liepen ; van 
4 
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Afb. 29 - Zilveren en bronzen Romeinsche munten. 

en 2. Denarius. - 3. Quinarius. - 4. Sestertius. - 5. "Serratus". 
6. P = "van staatswege". - 7. Serienummer. - 8. "Type parlant" . 

9. Gevulde munt. - 10 -1 2. Legioen-munten. - 13- 14. Afgestempelde munten. 
15. Stempel van een muntmeester. 
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een ambtenaar ontving'en zij elk een houten stemplankje. (Afb. 
26: 5). 

3. Roedenbundel (fasces) met bijl, tusschen korenaar en heraut
staf ; doelt op handhaving van gezag en zorg voor korenaan
voer (Afb . 27: 8). 

4. Renpaard (Afb . 2 7: 4). 
5. Wild zwijn, door een jachtspeer getroffen (Afb. 27: 7). 
6 . Wild zwijn, door een jachthond aangevallen (Afb . 27: 9) . 
7. Rennende hond en jachtspeer. 
Rij 9. Links. Muntiechniek. 
1 en 2. Gevulde munten, schijnbaar van zilver, met een kern 

van minderwaardig metaal (Afb . 29 : 9) . 
3. Gekartelde munt (serratus) ; oorspronkelijk om te onder-

zoeken of hij geen valsche kern bevatte (Vergelijk Afb. 29: 5). 
4. Serienummer (Afb. 29: 7). 
5. P (= publice) doelt op betaling van staatswege (Afb . 29: 6). 
6- 8. "Adelaar" tusschen twee andere veldteekens; op munten 

van Antonius, met de nummers der legioenen VII, X en XVI 
(Afb. 29 : 11 en 12; uoorkant : JO). 

9 en 10. "Klop"; stempel, waardoor de geldigheid der munt 
gewij zigd wordt (Afb. 29: 13 en 14). 

Rij 9. Rechts. Type parlant (toespelingen op personen-namen). 
1. Roofvogel (buteo) ; doelt op Fabius Buteo. 
2. Olifant (in de taal der Mauri caesar genaamd) ; op een 

munt van C. Iulius Caesar. 
3. Springende stier op een munt van L. Thorius Balbus ; (de 

stam thor beteekent springen. Afb. 29: 8) . 
4. Kalf (uitulus) ; op een munt van Q. Voconius Vitulus. 
4-7. Dieren: Bok, nijlpaard, krokodil. 
Rij JO. Links. Muntmeesters (een college van vier, later van 

drie leden (Afb. 29 : 15). 
1. IIIlVIR, titel van de vier muntmeesters. 
2-7. Muntmeesters onder Augustus : Asinius, Calpurnius, Plo-

tius , Nonius, Aelius. 
Rij JO. Rechts. Muntmeesters. Waardeteekens. 
1-3. Munten van de drie muntmeesters van het jaar 5 v. Chr. 
4. Aanbeeld voor het slaan van munten. 
5 en 6. Denarius. X = 10 asses (Afb. 29 : 1 en 2). 
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7. Quinarius . V = 5 asses (Afb. 29: 3). 
8. Sestertius. lIS = 21/ 2 asses (Afb. 29: 4). 
9. Triens . .••• = 4 unciae = 1/3 as. 

Vitrine 13. Romeinsche gesneden steenen uit zegelringen. 
Rij 1. Links. Goden. 
1. Agaat. Mi nerva met Victoria op haar rechterhand. 

4 

Afb. 30 - Romeinsche zegelsteenen. 

1. Aen eas. - 2. Menelaus en Patroclus. 
3. Schorpioen . - 4. Leeuw. 

2. Cornalijn. Minerva- of Roma-kop. 
3. Lapis lazuli. Vulcanus bij het aanbeeld. 
4. Nicolo. Mars met speer en schild. 
5. Jaspis. Venus met helm, speer en schild. 
6. Jaspis. Mercurius met herautstaf. 
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Rij 2. Links. Mythologie. 
1. Onyx. Hercu les. 
2. Cornalijn . Hercules, bekranst. 
3. Corna lij n. Victoria met palmtak en krans. 
4. Cornalijn . Fortuna, gezeten, met palmtak. 
5. Onyx. Fortuna met hoorn van overvloed en scheepsroer. 
6. Gestreepte agaat. Amoren, mom spelend. 
7. Cornalijn. Amor, met een fakkel in de hand, zenat de vleu

gels van Psyche, in de gedaante van een vlinder. 
Rij 3. Links. Mythologie. 
1. Nicolo-pate. Aeneas draagt zijn vader Anchises en houdt 

zijn zoontje Ascanius aan de hand (Afb. 30: 1). 
2. Blauwe pate. Diomede bij een a ltaar, met Palladium en 

zwaard. 
3. Cornalijn. Stervende krijasman, neergezonken tusschen eenige 

schilden. 
4. Band-agaat. Man bij bekranst altaar, waarop ramskop; daar~ 

achter zuil en boom. 
5. Nicolo . Menelau met het lijk van Patroclus (Afb. 30: 2). 
6. Agaat. Mercurius, in gesprek met een zittende figuur ; rechts 

de god van den Nijl, met een horen van overvloed; achter hem 
een rund. 

Rij 4. Links. Symbolen. 
1. Onyx. Twee horens van overvloed, daarboven een vaas 

met menschelijk gezicht versierd; beneden: hartvormige vrucht. 
2. Kwarts-agaat. Horens van overvloed, korenaar en papavers. 
3. Agaat-onyx. Gevleugelde voet van Mercurius en herautstaf. 
4. Jaspis. Dolfijnen en zuil met kom; op den rand daarvan 

een vogel. 
5. Cornalijn. Panter met thyrsusstaf van den Bacchus-dienst. 
6. Rook-agaat. Capricornus, met horen van overvloed en bol. 
7. Onyx. Zeepaard en scheepsroer. 
8. Chalcedon. Korenmaat met aren en papaver. 
Rij 1. Rechts. Portretten. 
1. Veldjaspis . Wijsgeer, wellicht Chrysippus. 
2. Cornali jn. Man met laurierkrans. 
3. Agaat. Man met hoofdband. 
4. Chalcedon. Keizer Aelius Verus. 
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5 en 6. Jaspis. Wellicht keizerin Faustina de jongere. 
7. Jaspis. Man met stralenkrans om het hoofd. 
Rij 2. Rechts. 
t. Jaspis. Zeilschip. 
2. Nicolo . Oorlogsschip met twee standaards. 
3. Cornalijn. Krijgsman, tegen een schild geleund. 
4. Cornalijn . Vrouw werpt een offer in de vlammen van een 

al taar. 
5. Cornalijn. Krijgsman met paard. 
6 en 7. Cornalijn. Krijgsman. 
Rij 3. Rechts. 
1. Blauw glas. Arend verslindt de ingewanden van een haas. 
2. Cornalijn. Twee persone:l op een zwemmend rund. 
3. Cornalijn. Arend met een konijn in den bek; thyrsusstaf; 

zu il met amphora, waarop een kom met zes brooden of koeken. 
4. Jaspis. Satyr met druiventros en herdersstaf. 
5. Jasp is. Satyr met drinkschaal en herdersstaf onder een boom. 
6. Jasp is. Bacchante met masker in de hand. 
7. Agaat. Herder en geit bij een boom. 
Rij 4. Rechts. 
1. Onyx. Haas. 
2. Cornalijn. Schorpioen. 
3. Päte, wit en bruin. Schorpioen (Afb. 30: 3) . 
4. Jaspis. Vogel, met twee kersen in den bek. 
5. Jaspis. Vogel, met twee korenaren in den bek. 
6. Cornalijn. Duif, met tak in den bek. 
7. Onyx. Leeuw (A fb. 30: 4). 
8. Agaat. Leeuwin. 
9. Jaspis. Bok. 

10. Jaspis. Bok bij een boom. 
11. Cornalijn. Paard. 

De hierboven besproken Romeinsche zegelsteenen zijn bijna alle in 
Vechten gevonden; dit geldt zonder uitzondering van de gesneden 
steenen van het legaat Bosch van Drakestein, die te zamen met de 
Romeinsche munten van dit legaat zijn tentoongesteld in kast 17, met 
een afdruk in gips ernaast. Hieruit blijkt de rijkdom aan zegelsteenen 
bij de Romeinen, daar in een kleine legerplaats zooveel mooie exem
plaren zijn gevonden. 



Alb. 31 - Rom einsche rammelaar van pijpaarde; ca rica tuur van een Jeesslaa f. H . 15 e.M. 
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Merkwaardige ge neden steenen uit den Romeinschen tijd, van grooter 
afmeting, niet b stemd voor zegelringen, maar bedoeld al ornament 
of zelf tandig kunstw rk, vindt men in ons museum in de beneden
verdieping der kapel. Ze zijn later gebruikt voor de versiering van 
banden van kerkboeken. 

De band van een Evangelistarium uit de 11 de eeuw bevat en vrouwen~ 
portret uit den tijd van Keizer Traianus; een Evangeliarium uit de 8ste 
eeuw draagt een Bacchuskopje ; het eer tgenoemde en eveneens een 
Evangelistarium van ± 1000 na Chr. zijn met Romeinsche zegel teen en 
versierd. 

RaSU-6. De bezoeker, die gevolg gevende aan den raad op pag. 11 
Vitrine 10-12. ten slotte het legaat Bosch van Drakestein bezichtigt, zal in 

Kast 17. hoofdzaak bekende voorwerpen zien, waarvan sommige uit
munten doordat ze bijzonder gaaf gebleven zijn. 

Opmerking verdient een beeldje van pijpaarde, voorstellende 
een dwerg. gehuld in een cape, die in beide handen een ge
deeltelijk ontrolde boekrol voor he t lichaam houdt ; waarschijnlijk 
i het een leesslaaf, waarvan dit beeldje een caricatuur geeft; 
het hoofd bevat een rammelend steentje (Afb. 31). 


