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W.J.H. WILLEMS

Een Romeins viziermasker
van het Kops Plateau te Nijmegen
Voordat - in 1986 - de opgravingen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) op het Kops Plateau in Nijmegen waren gestart,' was
het plateau een geliefd speelterrem voor schoolkinderen uit de omgeving. Een
van hen, J. Koster, vond daar in 1983 een sterk gecorrodeerd ijzeren voorwerp
dat blijkbaar door graafwcrkzaamheden aan het oppervlak terecht was gekomen.
Ondanks de corrosie was in het stuk nog duidelijk een gezicht te herkennen en
daarom werd het door de vinder zorgvuldig bewaard. Eind 1989 belandde de
vondst bij de restaurator H.J.M. Meijers in Amersfoort en kon vervolgens nader
worden onderzocht.
Het voorwerp is een ijzeren viziermaskcr (afb. i en 2) dat onderdeel uitmaakte van een tweedelige, zogeheten gezichtshelm of viziermaskerhelm. Het masker
is nog 15,1 cm hoog en mist een gedeelte van de kin. Ook de zijkanten zijn sterk
gecorrodeerd, maar het is duidelijk dat het nog 14,3 cm brede masker oorspronkelijk geen oren heeft gehad zoals de meeste bekende voorbeelden van dit type.
Midden op het voorhoofd is een scharnier aangebracht die de verbinding vormde met de voorhoofdsband van de helmkap. Uit de afwezigheid van oren mag
worden afgeleid dat de oorspronkelijke helm wangbeschermers heeft gehad,
maar bij de restauratie zijn aan de zijkanten van het masker geen gaatjes gevonden voor een eventuele verbinding. Bij een van de weinige direkt vergelijkbare
maskers, afkomstig uit Vechten (atb. 3), zijn wel dergelijke gaatjes te zien.2
De vorm van het gezicht, met een krachtige, ietwat plompe neus en open
°gen is anders dan het vizicrmasker uit Vechten. Dat is overigens ook van ijzer,
maar het is bedekt met een dun laagje bronsblik. Bij de restauratie van het Nijmeegse masker bestond de indruk dat dit oorspronkelijk verzilverd kan zijn
geweest, maar de sporen waren te miniem om dit met enige mate van zekerheid
te kunnen vaststellen. Overigens schijnen de meeste, en misschien wel alle, tot
nu toe bekend geworden vizicrmaskcrhclmen van ijzer oorspronkelijk verzilverd
of met brons bekleed te zijn geweest.' Oorspronkelijk hebben ze er dus prachtig
uitgezien, met een glanzend goud met zilveren uiterlijk.
Dat had alles te maken met hun functie, want de gczichtshelmen waren met
bedoeld voor de strijd. Het waren ruiterhelmen die behoorden bij een een parade-uitrusting. Een soort gala-uniform dus, dat werd gedragen bij sportieve spelen
(armaturae), oefeningen en parades. 4 Er zijn een aantal schatvondsten bekend van
min of meer complete sets van dergelijke parade-uitrustingen. Die bestaan uit
wisselende combinaties van helm met schubbenpantser, beenbeschermers,
medaillons en hoofdpantser voor het paard/

/ . Nijmegen: ijzeren viziermasker van het Kops Plateau.

Hoewel er geen aanleiding is om te veronderstellen dat het nieuwe Nijmecgse
gezichtsmasker onderdeel was van een dergelijke schat is het wel opvallend dat
dit nu al het vierde exemplaar uit Nijmegen is van een overigens nogal zeldzame
categorie vondsten. Twee exemplaren behoren tot hetzelfde type'' als het masker
van het Kops Plateau. Het gaat om mannelijke, meestal baardloze gezichten met
compacte vormen waarbij het scharnier met de helmkap halverwege het voorhoofd is geplaatst. Het fraaiste exemplaar bevindt zich in het Provinciaal Museum Kam (afb.4). Het is van ijzer, bekleed met verzilverd brons of messing, en
bestaat uit een masker met voorhoofdsband, oorstukken en nekbeschermer plus
deel van de helmkap. 7 De helm is gevonden onder de spoorbrug aan de zuidoe-
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2. Voor- eu zijaanzicht van het ijzeren viziermaskcr. Tekening A. Nijs.

3. Vizicnnaskcr uil Vechten, f>et>on<ien bij <ie bouwvan l:ort ]'echten in 1867-1869.
4. Viziemtaskerhehn uit de Waal, bekleed met verzilverd brom ofnie.^hi^.
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5. Ijzeren gezichtsmasker uit de Waal.
6. Ijzeren gezichtsmasker met ornamentaal kapsel.

ver van de Waal. Het tweede masker komt uit de verzameling Gildemeester en is
in de vorige eeuw gevonden 'in de Waal bij Nijmegen'(afb. 5). Het stuk, dat een
frappante gelijkenis vertoont met de verzilverde helm." bevindt zich in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
f let derde Nijmeegse exemplaar (afb. 6), is van een ander type dan de tot nu
toe besproken helmen.' J Het behoort tot een categorie viziermaskers die men als
'kappcrskoppen' zou kunnen omschrijven, omdat ze allemaal een ornamentaal
uitgewerkt kapsel hebben. Het scharnier is boven op de schedel geplaatst. Het
masker komt uit de collectie Guyot en sinds 1850 in het bezit van de gemeente
Nijmegen. De vindplaats is Beeksmansdal te Ubbergen, aan de voet van de
Hunerbcrg. Gezien de datering van dit soort viziermaskerhelmen, vanaf Hadrianus tot in het begin van de derde eeuw, kan dit masker eventueel in verband
worden gebracht rnet de troepen die in de tweede eeuw de bezetting vormden
van de Nijmeegse castra.
De andere drie helmen zijn vroeger. De korte vizicrmaskers zonder haardos
komen voor vanaf de augusteische tijd tot in het begin van de tweede eeuw.'"
De twee al bekende Nijmeegse exemplaren (afb. 4 en 5) worden beide in de Flavische tijd gedateerd en het stuk uit Vechten in de tweede helft van de eerste
eeuw. Hetzelfde kan gelden voor de nieuwe vondst van het Kops Plateau, al is
het in dit geval zeer waarschijnlijk dat het masker dateert van voor het jaar 70.
Op het Kops Plateau bevindt zich een aantal opeenvolgende vroeg-Romcinse
militaire kampementen die dateren uit de periode van ca. 12 voor Chr. tot de
Bataafse opstand in 69 na Chr (afb.7)." De vindplaats van de helm is redelijk
nauwkeurig bekend. Indien het stuk niet al te ver is verplaatst voordat het werd
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gevonden, dan is het afkomstig van het terrein net buiten de zuid-west hoek van
periode 2 van het kampement, op een tot dusver nog niet opgegraven deel van
het plateau (afb.8). In de direct aansluitende delen die al wél zijn onderzocht,
zijn tientallen afvalkuilen aangetroffen uit de periode dat de versterking in
gebruik was. Jammer genoeg levert dat nog geen absolute zekerheid, want op dit
deel van het plateau bevinden zich ook de meest oostelijke uitlopers van de latere - handelsnederzetting (catitihiic l cgi on is) die hoorde bij de vesting van het
iOe legioen op de Hunerberg. De sporen van deze nederzetting, die heeft
bestaan van kort na 70 tot in de tweede eeuw, zijn hier echter al minder talrijk.
Bovendien past het masker natuurlijk beter in een directe militaire context.
Een masker van hetzelfde type is opgegraven in het vroege legioenskamp te Haltern. 12 Daar komt nog bij dat het stuk, zoals al besproken, een onderdeel van een
7- Romeins Nijmegen tussen u voor en 25 na Chr.: t. grote legerplaats op de Hunerberg, 2. legerplaatsen (./> het Kops WatfMt, J. annex of stapelplaats bij de legcrkampen, 4grafveld, ? versterking
bij het Trajanusplein, 6 de vroegste bewoningskern van de nederzetting
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8. Overzicht van de zuidwest-hoek van de opeenvolgende legerkampen op het Kops Plateau.
Op het overzicht zijn alleen enkele sporen van gehouwen aangegeven en de grachten (donkenbanen) met bijbehorende hout-aarde wallen uit de drie verschillende perioden (l-III). De vindplaats
van het viziermasker is aangegeven met een *. Tekening A. Nijs.

ruiterhelm is geweest. Die past voortreffelijk bij de vondsten van de opgraving
op het Kops Plateau, waar inmiddels al grote hoeveelheden metalen onderdelen
van cavalcrie-uitrustingsstukken zijn aangetroffen, evenals paardebotten en zelfs
een inscriptie van een turma, een afdeling ruiterij."
Het is interessant om in dit kader alvast de aandacht te vestigen op enkele bijzondere vondsten die de laatste tijd zijn gedaan.' 4 Onder de tientallen stukken
leerbeslag en aanhangsels van paardctuig bevinden zich onder meer de verzilverde en vertinde bronzen hangers van afb. 9. Dergelijke versierde bl.ulvormige

9- Kops Plateau: twee verzilverde en een verluide bronzen blinder, sdtaal 1:1.

to. Kops Plateau: bronzen zadellwrcns.
Schaal in cm.

hangers waren ter decoratie bevestigd aan de leren nemen van het paardetuig.
zoals weergegeven op a tb. 1 1 . Vaak hingen ze ook aan bronzen schijven
(phalerae) die als versiering of als neniverdeler waren bevestigd op paardetuig.
Vergelijkbare maar onversierde en meestal ook kleinere hangers worden regelmatig onder de opgravingsvondsten aangetroffen. De afgebeelde exemplaren
echter, die dicht bijeen werden gevonden, zullen dus wel niet tot de alledaagse
uitrusting hebben behoord. Ze zijn vergelijkbaar met de hangers uit de bekende
schatvondst uit de Rijn bij Doorwerth. ls
Een andere bijzondere vondst zijn twee tongvormig gewelfde bron/en zadelhorens (afb. i o) die bij elkaar in een kuil werden aangetroffen. Een cavaleriezadel
(-«•//(j cqncstris) had aan de voor- en achterzijde twee opstaande 'horens' (atb. 11).
Misschien werd het leer daarbij over vier bronzen hulpstukken genaaid (de gaatjes daarvoor zitten langs de rand), waarvan de achterste twee waren voorzien van
zijstukken.'" Het is ook mogelijk dat er twee soorten zadels in gebruik waren,
het ene met horens van leer. liet andere met grotere, bronzen horens. 1 Hoe het
zadel er ook uit heeft gezien, duidelijk is m ieder geval dat de twee zadelhorens
van het Kops Plateau op de linkerhelft van een /adel bevestigd zijn geweest. De
horens dienden met name om de ruiter, die niet beschikte over stijgbeugels, een
stabiele zitplaats te geven en te voorkomen dat hij tijdens het gevecht gemakkelijk uit het zadel kon worden geslingerd. 1 "
Tot slot kan hier kort de aandacht worden gevestigd op een bijzonder soort
van paardebit, de hackamore, waarvan intussen al vijf exemplaren zijn geborgen.
Op afb. 12 is een versierd exemplaar te /ien. Dergelijke hackamoren. die ook in

1 1 . Reconstructie van het militaire paardetuig,
typerend voor de Tiherisch-Claudische tijd
(naar Bishop 1988). Tekening W. Bos.

12. Kops Plateau: versierde bronzen hackamore. Schaal 1:2.

combinatie met een echt bit gebruikt werden, komen relatief vaak voor in een
militaire context. Uit het legioenskamp van Haltern, bijvoorbeeld, zijn ook al 7
exemplaren bekend.' 9 Ondanks talrijke afbeeldingen bestaat over de juiste draagwijze van de hackamore nog altijd geen overeenstemming. 20 De functie is echter
duidelijk. De hackamore wordt over de neus van het paard geschoven en kan
bijvoorbeeld gebruikt worden bij paarden met een gevoelige mond die zonder
bit bereden moeten worden. In combinatie met een bit geeft het een bijzonder
goede controle over het paard. Dit is de situatie die op de reconstructietekening
(afb. n) is weergegeven. Ter verklaring is wel gedacht aan gebruik bij zeer
temperamentvolle paarden. Een veel toepasselijker verklaring 21 levert echter de
moderne ruitersport, waar de hackamore ook gebruikt wordt om een betere
controle van het paard te bereiken, maar dan met name vanwege de mogelijkheid om het dier ook met één hand efficient te kunnen sturen. 22 Voor een
Romeinse cavalerist die ten strijde trok moet dat van doorslaggevend belang zijn
geweest.
De hier besproken vondsten maken duidelijk dat de vroeg-Romeinse kampen
op het Kops Plateau in ieder geval een belangrijk contingent cavalerie gehuisvest
hebben, al is het nog allerminst zeker of het legioenscavalerie betreft of dat het
om hulptroepen (alaé) gaat. Het kamp kan ook heel goed door beide gebruikt
zijn, want het is immers meerdere malen ingrijpend verbouwd. Vooralsnog
wordt aangenomen dat in ieder geval de eerste van de serie versterkingen op het
plateau voor een detachement van een legioen gebouwd moet zijn. Die conclusie berust op de aanwezigheid van een zeer groot gebouw dat wordt geïnterpreteerd als de commandantswoning (praetorium).2' De latere kampen kunnen echter
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ook voor hulptroepen bestemd zijn geweest. De opgravingen in de komende
jaren zullen daarover duidelijkheid moeten verschaffen. Daarbij zullen wel geen
nadere gegevens meer over het viziermasker zelf te voorschijn komen, maar des
te meer over de context waarin het is gebruikt en, uiteindelijk, verloren.
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