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De Hunerbergmaakt deel uit van een hoge wal, die tijdens de voorlaatsteIjstijd door opstuwing is ontstaan.Hier hebben vanaf de Augusteischetijd
verschil/endelegerkampengestaan,waarvanal/een de laatstegoeddeelsin steen was opgetrokken(foto: PANSABV Nijmegen).

Nijmegenwas niet alleen de belangrijksteRomeinseplaatsin
Nederland,de gebouwendie er stonden,toonden een
monumentalearchitectuur van verrassendhoog niveau.Dat geldt
vooral voor de openbaregebouwen,waarvanhet militaire hoofdkwartier, de pr;nc;p;a, in de legioensvestingop de Hunerberg
verreweghet belangrijkstewas. De virtuele reconstructievan het
gebouwis dezer dagênvoltooid. Het eindresultaattoont de
allure, die op detailniveaualtijd al beslotenheeft gelegenin de
eerdergevondenbouwfragmenten.Duidelijk is nu dat mediterrane
tradities langsde grenzenvan het Romeinserijk werden
gehandhaafd,ook in de 'keizerstad'aan de Waal.
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Onlangs is herbevestigddat Nijmegen de
oudstestadvan Nederland is. Maar van die
Romeinsestadis boven het maaiveldnagenoeg
niets bewaardgebleven.De gebouwenzijn
gesloopt en het bouwmateriaalis hergebruikt
of in kalkovensverdwenen.Wat ons rest zijn
somsfragmenten van de oude funderingen,
maar meestalzijn alleen wgenaamdeuitbraaksleuven aangetroffen.Nadat men de Romeinse
muren in brokstukkenuit de grond had gehaald,
werd de sleuf dichtgegooid. Dat gebeurdeop
grote schaaltijdens de Dertigjarige Oorlog
(1618-1648),toen de aanvoervan tufsteenuit
Duitsland wasgeblokkeerd.De slopersvan
weleer hebben gelukkig niet al het bouwmate-

Gereconstrueerdehoofdgevelvan de basilica.Het wasgebruikelijk dat het binnenpleinaan vier zijden werd omgevendoor eenzuilengalerij. In Nijmegen
is de vierde arm van de colonnadeniet werkelijk gebouwd, maar in halfzuilen geprojecteerdop de hoofdgevelvan de basilica.Zo kon de dakrand
ononderbrokenworden voortgezet, terwijl er tegelijkertijd een hoofdgevelvangrote monumentaliteit ontstond. De fundering is ter plekke extra breed
(1.80m) aangelegd(reconstructiePANSABV Nijmegen, computeranimatieJonker& Wu Rotterdam).

riaal meegenomen.Restenvan gecanneleerde
zuilschachten,kapitelen en architraven maken
duidelijk hoe rijk geornamenteerdde architectuur is geweesten hoezeerdezein de mediterrane traditie stond.
Tot de best gedocumenteerdegebouwenvan
RomeinsNijmegen behoort het militaire
hoofdkwartier, deprincipia, op de Hunerberg.
Het lag in het centrum van het goeddeelsin
steenopgetrokken legerkamp, de castra,dat
kort voor 100na Cbr. door het Tiende Legioen
werd gebouwd.De Hunerberg wasal vanafde
Augusteïschetijd de plek waar grote legereenhedenhun onderkomenshadden.Dat had
ongetwijfeld te maken met de gunstige ligging
aande rand van een40 tot 50 meter hoge
stuWwal,die tijdens de voorlaatsteijstijd is
ontstaan.Aan de voet van de wal bevindt zich
het stroomgebiedvan de Waal.
De principia (circa 65 x 93 m) wasmet de'hoofdingang gericht naar het noordoosten,waar zich

in de verte het Germaansterritorium bevond.
Via de toegangspoortkwam men op een open
binnenplaats,die ruimte bood voor grote
bijeenkomsten(nummer 7 op plattegrond). In
het midden van het plein stond eenhoge sokkel
met daarop eenstandbeeldvan wellicht keizer
Trajanus.Het plein werd aandrie zijden omgevendoor een zuilengalerij. Vanuit deze
colonnadehad men toegangtot diverse
vertrekken van nagenoeggelijke grootte. Deze
werden onder meer gebruikt als kantoor en
archief. Aan de zijde tegenoverde hoofdingang
werd de binnenplaatsbegrensddoor een driebeukige basilicaleruimte van bijna 24 x 47 m
(a op plattegrond). Deze werd gebruikt voor
officiële ontvangstenen bijeenkomstenvan
formele aard.Vanuit de basilicahad men
toegangtot diverseruimtes. De belangrijkste
daarvan,die recht tegenoverde hoofdingang
lag, washetvaandelheiligdom, de aedes.1ndeze
gewijde ruimte stonden op een podium de

legioensadelaar,de vaandelsen meerdereveldtekensopgesteld(b op plattegrond).
Van plattegrond naar 30
De plattegrond en de bouwfragmentenmaken
onmiddellijk duidelijk dat deprincipia niet
alleen een monumentaal gebouw is geweest,
maar dat het ook op de mediterrane wijze was
geornamenteerd.In Nijmegen zijn restenvan
gesegmenteerdearchitraafbalkengevonden,
waarvande detaillering overeenkomt met
hetgeenin het centrum van het RomeinseRijk
- Rome zelf niet uitgezonderd - gebruikelijk
was.De fragmenten gevenons ook eenindruk
van de schaalvan het bouwwerk. Deze data zijn
ingepastin een op wetenschappelijkeleest
geschoeidereconstructie van deprincipia, die in
opdracht van en samenwerkingmet Museum
Het Valkhof door de auteur is gemaakt.
Als eerstestap is vanuit de plattegrond met
funderingen en uitbraaksleuvenbepaaldwaar

Romeins Nijmegen boven het Maaiveld
Reconstructiesvan verdwenen architectuur

-

't=-=
-

De reconstructie van deprincipia is samen
met de reconstructie van eenviertal andere
Romeinsegebouwenvan 28 september
2002 tot en met 26 januari 2003 te zien in
Museum Het Valkhof. De tentoonstelling
laat alle stappenin het procesvan reconstructie zien: van opgraving en veldtekening tot bouwkundige tekening, maquette,
computeranimatie en reconstructie van
een gebouw op de vindplaats.Een hoogtepunt is de computeranimatievan de
principia, die in bewegendebeeldende
belangrijkste ruimtes laat zien. Alle reconstructies zijn van de hand van de auteur
(PANSA BV Nijmegen).
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Plattegrondvan het stenenlegerkampop de
Hunerbergdat aan het einde van de eerste
eeuw door het TiendeLegioenwerd gebouwd
(tekeningen verklaring: Van EnckevortHaa/ebos-Thijssen).
Verklaring van de belangrijkstegebouwen:
7
principia
8
manschapsbarakken
9
onderkomenvan de EersteCohort
9a
woning van de centurio
9b
manschapsbarak
10
huis van een stafofficier
11
magazijn
12 en 15 magazijnof werkplaats
13
werkplaats
14
groot gebouw met open
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Detail van een Korinthischkapiteeldat gevonden
is in de castraen dat heeft toebehoordaan de
principia of eengebouw van lagerestatus
(foto: PANSABV Nijmegen).

zins is van het eindresultaatgeëistdat het
maakbaaris. Om dezezekerheidte krijgen is de
principia op ware grootte gedetailleerd.

zich preciesde opgaandemuren, maar ook de
zuilen en de pilastersbevonden.Zo is eenplattegrond ontstaandie veel verfijnder is dan de
tekening die tot dusverwerd gebruikt. Tijdens
dit procesis vastgestelddat de bouwershebben
gewerktvanuit een systeemvan maatverhoudingen,waarbij de lengte van alle onderdelen in
eenongebrokenveelvoudvan een Romeinse
voet van 29,72 cm kan worden uitgedrukt. Zo
had de basilica een totale binnenwerksebreedte
van 80 Romeinsevoet, die wasonderverdeeld
in 40 Romeinsevoet voor het middenschip en
20 Romeinsevoet voor de breedtevan elk van
de zijbeuken.
Voorts is gewerkt aande opbouw van de massa.
Vanuit verschillendeinvalshoekenis vastgesteld
dat deprincipia een hoog gebouwis geweest.
Dat geldt heel nadrukkelijk voor de basilica,die
alstype van ruimte volgenseen min of meer
vastpatroon werd gebouwd.Vaak ook kan uit
de onderlinge relatie van ruimtes worden
geconcludeerddat de enehoger moet zijn
geweestdan de andere.Hierbij geldt alsrandvoorwaardedat de aansluiting van beide
ruimtes bouwkundig logisch moet zijn. Zo zijn
er geenzakgotengereconstrueerd.Ook anders-

Vooral ook in de opbouw van de massais voortdurend gewerkt vanuit twee disciplines: de
archeologieen de bouwkunde.Zo zijn alle
funderingsrestenbeschouwdals eenreflectie
van het driedimensionalebouwwerk. Wanneer
je dat doet, kun je vanuit de fundering het
krachtenverloop in het bouwwerk reconstrueren en van daaruit kun je vervolgenshet
gebouw zelf herscheppen.Een voorbeeld
daarvanzijn de steunberen.Die zaten er alleen
maar om eenhoriwntale kracht op te vangen,
dus moet het gebouw zo gereconstrueerd
worden, dat die horizontale kracht er ook daadwerkelijk was.Maar ook kan zo worden vastgesteld dat de voorhof twee bouwlagenheeft
gehad.De zuilen aande zijde van de hoofdentree stonden op funderingsplatenvan 5 x 5
Romeinsevoet. De zuilen aande kortere
zijkanten van het voorplein rustten daarentegen op een smallestrokenfundering, die alleen
ter plaatsevan de zuil enigszinswasverzwaard.
Dit verschil bleek bij verdere analysete duiden
op eenverschil in zuilhoogte.
Nadat de massawasvastgestelden de precieze
maatvoeringvanuit het systeemvan verhoudingen wasberekend,is het gebouwafgewerkt in

Vanuit

twee disciplines

overeenstemmingmet het Nijmeegse vondstmateriaal en hetgeenvan eldersbekendis.
JohannesSmetiusrept in zijn 'Nijmegen, stad
der Bataven'al over de vondst op de Hunerberg
van een marmeren wasbekkenen eentufstenen
goot uit zesendertigelementenvan elk 5 voet.
Inmiddels weten we heel wat meer. Dat geldt
voor dedetaillering van het houtwerk, de
toepassingvan vensterglas,de vervaardiging
van eenlambrisering uit stukjesgesneden
natuursteenen de wandschilderingen,die in de
cfJstravan hoge kwaliteit waren.
Uit al dezebouwstenenis een complex ontstaan
dat in niets de indruk wekt een compromis te
zijn. In zijn militair-utilitaire context volgde de
Nijmeegseprincipia de contemporainemediterrane bouwtrant. Het rou meer dan eenmillennium duren voordat Nijmegen met de Sint
Stevenskerkeen gebouwkreeg dat kon wedijveren met de ruim 21 m hoge basilicalehoofdruimte van deprincipia.
Met dank aan:Drs. LouisSwinkels(Museum
Het Valkhof) en Drs. Harry van Enckevort
(BureauArcheologie gemeenteNijmegen).
Dr. ing. KPeterse is ingenieur bouwkunde en
klassiekarcheoloogen directeur van bureau
PANSA, dat wetenschappelijkereconstructies
maakt van Romeinsearchitectuur in Nederland en
elders.
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