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TITUS PANHUYsEN

Prof. J.E.A.Th. Bogaers heeft een grote

bijdrage geleverd aan de herontdek-

king van het burgerlijke karakter van

Forum Hadriani. De interpretatie van

een in 1963gevonden mijlpaal en zijn

volharding zorgden voor een herzie-

ning van Holwerda's visie op de neder-

zetting als vlootstation. Na de vondst

van de mijlpaal in Rijswijk (zie hoofd-

stuk 10) bleef Bogaers zo door het stad-

je gebiologeerd dat hij hier enige ma-

len poolshoogte kwam nemen" en er-

overbleef publiceren. Dit was echter

Jules Bogaers maar een van zijn talloze activiteiten.

(7926-7996), hier op Jules Bogaers was een geliefde en ge-

zoek naar sporen van vreesde persoon. Hij was meeslepend

'il conte Carlo Martini' door zijn enthousiasme, sober en gedis-

in Zuid-Tirol, Italië, ciplineerd, scherp en to the point. Als

op 27 augustus 7985. spreker was hij zeer begaafd en als

schrijver betrachtte hij een uiterste

nauwgezetheid waar het ging om de

analyse van geschreven bronnen. Bo-

gaers dwong iedereen die publiceerde

of oreerde over 'zijn' terrein van de pro-

vinciaal-Romeinse archeologie tot na-

denken, en ontwikkelde zich tot het ge-

weten van een generatie archeologen.

Zijn publicaties en voordrachten waren

van hoog niveau en hij stimuleerde col-

lega's en leerlingen om telkens op-

nieuw hun uiterste best te doen. Daar-

naast stond hij open voor vragen van

allen, professionele archeologen en

liefhebbers, die een beroep op hem

~~~

deden en hij bevorderde ieders interes-

se door spoedige en steekhoudende

reacties, meestal per brief.

julianus Egidius Alphonsus Theresia

Bogaers werd geboren op 26 mei 1926

te Cuijk. Hij en zijn broer jan waren een

tweeling in een gezin van zes kinderen.

Hij had eenoudere broer, Pieter, die in

dejaren zestig als minister de woning-

bouwopstuwde naar 100.000 eenhe-

den per jaar; Zijn ouders waren Petrus

Bogaersen Henriëtte Hermans, die in

het Maasstadje een groothandel had-

den in koloniale waren. De tweeling

ging voor zijn gymnasiale opleiding

naar het internaat van het Bisschoppe-

lijk College in Roermond, vanaf de voor-

bereidende klas in 1937 tot het eindexa-

men in juni 1944.

Het leven in het Limburgse internaat

was redelijk afgeschermd van de be-

dreigende buitenwereld, de naderende

en uitgebroken oorlog, ondanks de in-

kwartiering van soldaten en dwangar-

beiders.jules had er inspirerende lera-

ren (onder andere jacq Storms) en ont-

moette interessante gastsprekers, die

invloed hebben gehad op zijn intellec-

tuele vorming en belangstelling. Zo

bleef het katholieke adagium van de

school 'ora et labora' ('bid en werk')

voor hem levenslang van betekenis. Hij

was een excellente leerling. Enkele

maanden na zijn eindexamen brak in

Roermond de hellos. toen de stad

maandenlang in de frontlinie tussen

bezetters en bevrijders lag. Pas op

1 maart 1945 kon de stad worden be-

vrijd. Cuijk en Nijmegen waren eerder

bevrijd. op 17 september 1944. maar de

universiteitsstad bleef nog maanden

lang onder het bereik van granaatvuur

liggen. Toch kon Jules aan de heropen-

de Katholieke Universiteit beginnen

met zijn studie klassieke taal- en letter-

kunde. De inschrijvingen startten op

30 oktober 1944. maar alle faciliteiten

weer de aandacht van de professionele archeologen
op het gebied van forum Hadriani richtten. In de
genoemde bouwput was door de amateurs namelijk
ook een culruurlaag met Steentijdsporen van de
Vlaardirigengroep a~ngetroffen, compleetmet vuur-
stenen werkruigen, aardewerkscherven en dierlijk
botmateriaal." Naar aanleiding daarvan kwamen de
wetenschappers van het Amsterdamse Alben Egges
van Giffen InstitUut voor Prae- en Protohistorie ( IPP )
onder leiding van Willy Groenman-van Waateringe
een verkenning uitvoeren. Er werden pollenmonsters

van het veen en de neolithische cultuurlaag geno-
men, evenals een '4c-mon:ster uit de basis van het
veen. Er werd geen aanvullend onderzoek verricht,
zodat de omvang van de vindplaats tot op heden niet
bekend is (zie hoofdstuk 2).'6

Nog in datzelfde jaar 1965 liet ook de ROB zich
voor het eerst ter plaatse zien." Herre Halbertsma
verrichtte een eerste verkenning om de opgravingen
van Reuvens en Holwerdate koppelén aan de be-
staande topografie. Hij concludeerdedat de volkstui.
nenen het ziekenhuisterrein door afgravingminder
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deren. AI in 1959 werd Bogaers in Nij-

megen benoemd totbuitengewoon

hoogleraar op het gebied van de pro-

vinciaal-Romeinse archeologie. Hij was

toen 33 jaar. Met zijn oratie van 21 okto-

ber 1960 over Romeins Nijmegen begaf

hij zich definitief op het onderzoekster-

rein dat zo kenmerkend zou worden

voor de Nijmeegse leerstoel: de Ro-

meinse militaire en burgerlijke bewo-

ning van Nijmegen en de militaire ge-

schiedenis van het Nederlandse deel

van de Romeinse limes. Daarbij ontwik-

kelde hij een voorliefde voor de epigra-

fie, waarin de verbinding tussen arche-

ologie, filologie en geschiedenis het

meest rechtstreeks was. In 1966 verliet

hij de ROB en werd gewoon hoogleraar

in Nijmegen. In 1967 vestigde het gezin

Bogaers zich daar aan de Berg en Dal-

seweg met 'zicht' op de Nijmeegse

castra. Aanvankelijk omvatte ziJn op-

dracht ook de klassieke archeologie,

maar vanaf 1970 kon hij zich uitslui-

tend richten op de provinciaal-Romein-

se archeologie. Hij slaagde erin een in-

stituut op te bouwen dat gericht was

op toegepast wetenschappelijk onder-

zoek in Nijmegen, waardoor er een bij-

zondere band ontstond tussen zijn In-

stituut voor Oude Geschiedenis en Ar-

cheologie en de stad. Samen met zijn

medewerker Jan Kees Haalebos (vanaf

1970) heeft hij tot zijn pensionering in

1991 Romeins Nijmegen en het Neder-

landse li mesonderzoek internationaal

op de kaart gezet. Op 10 september

1996 overleed hij in Nijmegen aan de

hartproblemen die hem al tien jaar

waren verdwenen. De eerste geïmpro-

viseerde colleges vonden pas plaats in

het voorjaar van 1945.

Wederopbouwen zuiveringen zorgden

aanvankelijk voor een moeizaam aca-

demisch klimaat. Desondanks behaalde

hij op 22 mei 1947 zijn kandidaats en op

7 oktober 1949 zijn doctoraalexamen.

In 1947 was de Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek op-

gericht met als vestigingsplaats Amers-

foort. Bogaers begon er in 1949 als vo-

lontair en kwam spoedig in vaste

dienst. Aanvankelijk ondernam hij op

tal van plaatsen opgravingen, maar zijn

aandacht richtte zich in het begin sterk

op Romeins Limburg. Tegelijkertijd be-

gon hij aan de uitwerking van de op-

gravingen van de ROB in de verwoeste

kerk van Eist in Gelderland, waar in

1947 onder vroegmiddeleeuwse kerk-

fundamenten twee Gallo-Romeinse

tempels waren ontdekt. Hij schreef er

zijn dissertatie over en promoveerde op

2 december 1955 cum laude. Het is een

indrukwekkende monografie, waarin

alle vondsten en materiaalgroepen ge-

detailleerd aan bod komen en vervol-

gens samenhangend binnen een groot

historisch raamwerk worden geïnter-

preteerd. Zijn methodiek is altijd geble-

ven om op basis van een zo nauwkeu-

rig mogelijke feitenverzameling tot een

betrouwbare historische verklaring en

inpassing te komen.

Inmiddels was hij getrouwd, in 1953,

met Gerda Bongers, die in Nijmegen

geschiedenis studeerde. Ze gingen in

Amersfoort wonen en kregen vier kin-

hadden gekweld. Haalebos zette als

hoogleraar de 'Nijmeegse School' nog

voort tot zijn vroegtijdig overlijden in

2001.

Zwaartepunten van Bogaers' weten-

schappelijke activiteiten waren in de

jaren vijftig: Eist, Maastricht, Heerlen,

Cuijk en Houten; in de jaren zestig:

Maastricht, Heerlen, Roermond, Esch

{Noord-Brabant), Cuijk, Sint Michiels-

gestel, Nijmegen, Alphen, Zwammer-

dam, Castra Herculis, de limes en de ci-

vitates; in de jaren zeventig: Nijmegen,

Woerden, Colijnsplaat {Nehalennia), de

civitates en de limes, de geschiedenis

van auxilia en cohorten, epigrafische

vraagstukken, Bataven in het leger; in

de jaren tachtig en negentig: Nijme-

gen, Woerden, auxilia en cohorten, epi-

grafie.

Veel van Bogaers' artikelen zijn kostba-

re kleinoden met een schat aan gege-

vens en verwijzingen. Hij hi!!ld uiterst

nauwgezet alle relevante ontwikkelin-

gen ten aanzien van de provinciaal-Ro-

meinse archeologie bij, in kaartsyste-

men en dossiers. Daarbij lag de nadruk

op epigrafie, wrijfschaal- en dakpan-

stempels. Ook voorzag hij zijn hand-

boeken van in de kantlijn geschreven

aantekeningen in potlood. Alleen hij

zou in staat zijn geweest om een her-

uitgave van het grote bronnenboek de

Excerpta Romana van A.W. Byvanck te

verzorgen.

In westelijk Nederland danken we aan

Jules Bogaers' inspiratie het hervinden

van de tweede Romeinse stad van Ne-

derland.

interessant zouden zijn, maar dat vooral het Effatha-
terrein nog van grote wetenschappelijke waarde was-
Hij beschouwde dit als de woerd (kunstmatige opho-
ging) van de voormalige stad, maar realiseerde zich
niet dat de hoogreverschillen grotendeels werden
veroorzaakt door de zeventi~nde-eeuwse ophogingen
in het park Arentsburgh. Veldtechnicus Buisman
legdein het meest noordwestelijke volkstuintje een
proefsleufje aan. De conclusie luidde dat er wel dege-
lijk een Romeinse woonlaag aanwezig was. Deze laag
werd door stuifzand gescheiden van de geroerde

grond." Ook latere ROB- enAwv-bevindingenzouden
de aanvankelijke lage waardering voor het volkstuin-
complex, die onbewust lang is blijven bestaan, stellig

herroepen.'9
Naar aanleiding van hun bevindingen werden

Halbertsrna en Buisman gevolgd door hun collega
Jules Bogaers, die een opgraving uitvoerde op de Jo-
carie van het geplande meisjespaviljoen van Effatha.
Dat lag binnen het al eerder door Reuvens onder-
zochte areaal.'" Bij dit onderzoek constateerde Bo-
gaers dat de grond door Reuvens gedeeltelijk tot in -
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