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Nijmegenstaatbekendals de grootsteen belangrijkste vindplaatsvan Romeinseoudhedenin onsland.
Veeldaarvanis te zien in MuseumHet Valkhof.
Maar RomeinsNijmegenzelf ligt verzonkenonder
de modernestaden blijft vrijwel onzichtbaar.In
Heerlenzijn de vrij gelegderestenvan eenRomeins
badgebouwtoegankelijkgemaaktin het Thermenmuseum.In EIst kan men onder de NederlandsHervormdekerk de funderingenzien van twee
Gallo-Romeinsetempels.In Nijmegenis alleeneen
stenenputrand zichtbaargemaaktin het grasveldbij
eenschool.Daarnaastzijn hier en daarin het plaveisel de contourenaangeduidvan grachtenen muren
die ter plaatsezijn aangetroffen.En tenslottebrengen enkelemonumentenen namenvan stratenen
gebouwenhet Romeinseverledenonder de aandacht.
Maar dat is veelte weinig om het schrille contrastte
overbruggentussenwat we wetenover Romeins
Nijmegenen wat we er van kunnenzien.

Visualisering
Intussen klinkt de roep steedsluider om visualiseringvan wat
in Nijmegen allang door de tand destijds is vermalen. Aan
het eind van de jaren '80, kort na de geruchtmakendesloop
van een monumentaleRomeinsemuur aan de Waalkade,deed
het plaatselijkeCDA voorzichtig enige suggesties,zoalsvoor
de aanlegvan eenRomeinsthemapark in het Hunerpark en
de reconstructie van een Romeinse
arenaop het Traianus-plein.
Voorafgaandaan de gemeenteraadsverkiezingenin maart van dit
jaar sprakenverschillendepolitieke partijen over de wenselijkheid
van het weer zichtbaar maken van
het verleden in het straatbeeld.In
het na de verkiezingengesloténcollegeakkoordis die wensvervolgens
tot beleidsvoornemengemaakt:
"Nijmegen is de oudste stad van
Nederland en dat zullen we laten
zien ook!"

In de aanloopnaar de totstandkoming van Museum Het
Valkhof had het Provinciaal Museum G.M. Kam al eind 1996
besloteneennieuwe stap te zetten in de verbeelding van
RomeinsNijmegen. Naast de traditionele overzichtsmaquettes, bijvoorbeeld van de grote legioensvesting,wilde het
museumook gedetailleerdereconstructiesgaanpresenteren
van afzonderlijke gebouwenen zo de Romeinsebouwkunst in
Nijmegen en Nederland tot een eigen onderwerp maken in de
nieuwe opstelling.
Het museumwenddezich tot KeesPeterse(PANSA BV
Nijmegen), die zich na zijn opleiding tot ingenieur bouwkunde heeft gespecialiseerdin de bouwkunst van de GrieksRomeinsewereld en uitgebreid onderzoekheeft verricht naar
de Romeinsehuizenbouw in Pompeii, een onderwerp waarop
hij in 1993is gepromoveerd.Voor een eersteproject viel de
keuzeop de in 1990opgegravencommandantswoning(praetorium) in het legerkampop het Kops Plateauin Nijmegen.
Deze dateert van omstreeks10 voor Christus en is daarmee
een van de oudste Romeinsegebouwenin Nederland waarvan
de plattegrond vrijwel volledig bekend is. In nauw overleg
met de ROB (Harry van Enckevort en Kat ja Zee) werden
eerstde veldtekeningenen opgravingsgegevens
bestudeerd
van dit in vakwerk (hout en leem) opgetrokken gebouw,waarna een plattegrond werd getekenddie het uitgangspunt vormde voor de verderereconstructie. Die kreeg in 1998gestalte
in een reeks gevelaanzichten,doorsnedesen een dakenplan,
die digitaal werden vastgelegd.Op basisdaarvanzijn vervolgensenkeledriedimensionaleaanzichtengecreëerdvan het
gebouw.In de vorm van eenposter werden de resultaten datzelfde jaar voor het eerstgepresenteerdtijdens de 28ste
Reuvensdagenin Den Haag.
De reconstructie laat zien dat de hier toegepastevakwerkarchitectuur verre van primitief was. Het praetoriumvertoont
in opzet veel overeenkomstenmet woningen uit dezelfdeperiode die in Pompeii bewaardzijn geblevenen mediterrane
bouwtradities blijken ook in de hier toegepastehoutbouw te
zijn gehandhaafd.
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In opdracht van Museum Het Valkhof begonKeesPeterse
eind 1998met het wetenschappelijkonderzoekvoor de
reconstructie van het hoofdkwartier (principia) in de
Romeinselegioensvestingvan Nijmegen. Dit enorme, stenen
gebouw{ca. 65 x 93 m) werd steedsin delen blootgelegdtijdensopgravingenin 1918~1920en 1965-1967,maar was nog
niet eerder in al zijn architectonischedetails onderzocht. De
reconstructie kwam in hoofdlijnen in 2000 gereedin de vorm
van een uitgewerkte plattegrond, geveltekeningenen doorsnedesen is daarnanog op enkeleonderdelenaangepast.
Aansluitend zijn detailtekeningengemaaktvan diversebouwkundige elementen,met name van de rijkelijk toegepastekalkstenenbouwsculptuur. De tekeningenzijn vervolgensgedigitaliseerden verwerkt tot een computeranimatievan het
gebouw.
Het resultaatgeeft een indrukwekkend beeld van de schaalen
monumentaliteit van de architectuur die de Romeinenin hun
legioensvestingenhebben toegepast.De steenbouwmaakte
het voor de architectenvan de Nijmeegseprincipia mogelijk
allerlei accentenaan te brengenen zo de betekenisvan het
gebouwen van de verschillendeonderdelensterk te benadrukken, zoalsde toegangspoortin de voorgevel,de naar de
binnenplaatsgerichte gevelvan de grote ontvangsthal(basilica) en het in de achtergeveluitspringende vaandelheiligdom.
In 2001 is inmiddels het onderzoekgestart voor de reconstructie van eenuitgestrekte markthal (forum), direct buiten
de poorten van d~ Nijmeegselegioensvesting,die in opdracht
van het museumen het Bureau Archeologievan de gemeente
Nijmegen wordt uitgevoerd. Eerder al heeft KeesPeterse
reconstructiesgemaaktvan twee Romeinsevilla's in Limburg: die van Mook-Plasmolen voor de ROB en die van
Kaalheide voor de gemeenteKerkrade. De reconstructie van
de villa van Mook wordt door de ROB gebruikt voor de productie van een computeranimatievan het gebouw in zijn landschappelijkecontext, terwijl Natuurmonumenten als eigenaar
van het 1errein een visualisatievan het gebouw ter plaatselaat
realiseren(zie: Archeobrief 17, winter 2001, p. 18).
Tentoonstelling
Van 28 september2002 tot en met 26 januari 2003 richt
Museum Het Valkhof een kleine tentoonstelling in van het
werk van KeesPeterseen van de vijf bovengenoemdeprojecten. Alle stappenin het reconstructieproceskomen aan bod,
van het onderzoekvan de opgravingsgegevens
en de analyse
van de architectuur tot het resultaat in de vorm van bouwkundige tekeningenen de vertaling daarvanin maquettes,
computerstills en computeranimaties.Bewaardgebleven
bouwfragmentenhelpen om de gepresenteerdebeeldenin
gedachtente materialiseren.

Hoofdkwartier van de legioensvestingop de Hunerberg in Nijmegen:
gereconstrueerdaanzichtvan de gevelvan de ontvangshalvanaf het
bin~enplein (reconstructie: PANSABV.Nijmegen).

Hoewel dat geenexpliciete doelstelling wasvan de reconstructies, dragende bouwkundige analysesnieuwe gegevensaan
voor de wetenschappelijkeinterpretatie van de gebouwenen
van de vertrekken daarbinnen.Zo is uit het onderzoekgebleken dat bepaalderuimtes in deprincipia door ton- en kruisgewelvenwaren overdekt en daardoorbijzonder werden geaccentueerd.In algemenezin valt op dat in het verledengemaakte reconstructieschetsende neiging vertonen eenveel te lage
opstandte projecterenop de aangetroffenplattegronden.
Daarnaastis duidelijk gewordendat de reconstructiesin de
toekomst de bouwstenenkunnen gaanvormen voor een uitgebreiderevisualisering van het Romeinseverledenvan
Nijmegen, die verder gaat dan de bestaandeoverzichtsmaquettes en vogelvluchttekeningen,met alleenschematisch
weergegevenbouwmassa's.De snel groeiendemogelijkheden
en kwaliteit van digitale techniekenvormen in dat opzicht een
bijzondere uitdaging. In het naburige Xanten is vanaf 1994
gewerkt aan een virtuele reconstructie van de Romeinsestad
Colonia Ulpia Traiana.Het indrukwekkende resultaat vormde
een van de hoogtepuntenop de grote overzichtstentoonstelling "Fundort Nordrhein- Westfalen- Millionen Jahre
Geschichte",die in 2000-2001te zien wasin Keulen, Münster
en Nijmegen. Van de Romeinsestad Ulpia Noviomagusis
weliswaarnog betrekkelijk weinig bekend, maar de legioensvesting in Nijmegen behoort tot de best onderzochtevan het
Romeinserijk en biedt vele mogelijkhedenvoor een virtuele
reis terug in de tijd.
Bij de tentoonstelling "Romeins Nijmegen boven het maaiveld" verschijnt een gelijknamige publicatie over de reconstructie en visualisatievan de genoemdegebouwen.
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