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Deze publicatie is opgedragen aan Jan Thijssen 

(*18-4-1943 †2-12-2016), de persoon waarin 

voor velen de laat-Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen samenkwamen. In 1964 maakte 

hij als biologiestudent tijdens zijn eerste 

opgraving in Cuijk, een onderzoek van de 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek onder leiding van zijn latere 

professor in Nijmegen Jules Bogaers, kennis met 

de Rädchen-sigillata. Deze bijzondere vorm van 

met een rolstempel op terra sigillata 

aangebrachte versieringsmotieven bleef hem 

voor de rest van zijn leven fascineren. Zijn eerste 

ideeën over deze vondstcategorie verwoorde hij 

in een scriptie.1 Tot een definitieve uitwerking 

van zijn documentatie over de Rädchen-sigillata 

uit de opgravingen in Cuijk, Heerlen, Nijmegen 

en Voerendaal is het niet meer gekomen.

Enkele jaren later deed Jan een belangrijke 

ontdekking in Nijmegen. De Gelderlander van  

11 januari 1969 bericht: ‘Donderdagmiddag 

omstreeks vijf uur hebben twee Nijmeegse 

studenten, de heren Thijssen en Van Hoek, aan 

Prof. Dr. J.E. Bogaers (hoogleraar Romeinse 

oudheidkunde aan de Katholieke Universiteit) 

één van de gelukkigste dagen van zijn leven 

bezorgd. Zij waarschuwden de professor, dat zij 

naar alle waarschijnlijkheid op het terrein van  

De Lindenberg in de oude benedenstad van 

Nijmegen sporen hadden aangetroffen die 

wezen op een gracht uit de Laat-Romeinse 

periode (4e eeuw na Christus). Prof. Bogaers kon 

geen moment wachten. ‘Het was al donker, 

maar toen ben ik over de afrastering gekropen 

om zelf te gaan kijken. Het werd een enorme 

verrassing. We hadden niet gedacht op dit 

terrein nog sporen van een Romeinse 

versterking aan te treffen.’2 De gracht bleek tot 

de verdedigingswerken van het laat-Romeinse 

castellum op het Valkhof te behoren.  

Deze ontdekking wakkerde zijn belangstelling 

voor het verleden van het Valkhof aan.  

Eerst werkte hij enkele Merovingische graven 

uit,3 daarna kon hij met de vondsten uit de 

grachten het castellumterrein een prominente 

positie bezorgen in de geschiedenis van 

Nijmegen in de laat-Romeinse tijd en vroege 

middeleeuwen.4

In latere jaren bleef aardewerk uit de laat-

Romeinse en Merovingische tijd de aandacht 

trekken van Jan. De kennis op dit gebied deelde 

hij met jongere generaties archeologen, en is 

terug te vinden in verschillende publicaties van 

zijn hand. Zijn jongste publicatie over laat-

Romeins aardewerk bracht hem weer terug naar 

Cuijk.5 Voor zover zijn lichaam het hem toestond, 

besteedde hij in de laatste maanden van zijn 

leven nog veel tijd aan de door hem zo geliefde 

periode: niet alleen bestudeerde hij de voor hem 

nog onbekende Rädchen-sigillata uit Heerlen, 

maar ook ging op menige woensdagavond in 

AWN-verband het materiaal uit oude Nijmeegse 

opgravingen op het Valkhof, het Kelfkensbos en 

aan de Waalkade door zijn handen. Zijn kennis 

en kunde zullen niet alleen in de Keizerstad, 

maar ook daarbuiten nog lang gemist worden.

Voorwoord

1  Thijssen 1979.
2  Zie ook Bogaers 1968b; 1969.
3  Thijssen 1980.
4  Bloemers & Thijssen 1990; Van 

Enckevort & Thijssen 2003; 2005; 2014.
5  Thijssen 2011a.



Jan Thijssen in 2009 (foto Rob Mols)
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Samenvatting

In deze publicatie wordt verslag gedaan van het 

in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed door Bureau Leefomgevingskwaliteit/

Archeologie van de gemeente Nijmegen 

uitgevoerde synthetiserend onderzoek met 

betrekking tot de thematische kenniskans  

‘De overgang van de laat-Romeinse tijd naar de 

vroege middeleeuwen in Zuid-Nederland’.  

Deze periode behoort tot een van de 

kennislacunes zoals omschreven in de Nationale 

Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).  

Onder dit synthetiserend onderzoek wordt een 

samenhangende analyse verstaan van een grote 

hoeveelheid gegevens uit archeologische 

basisrapporten. In het kader van het ‘Oogst voor 

Maltaproject’, onderdeel van het programma 

Kenniskaart Archeologie, zijn een groot aantal 

basisrapporten van merendeels Malta-

onderzoeken, in het bijzonder opgravingen, 

geïnventariseerd, geanalyseerd en 

gesynthetiseerd, waardoor antwoorden op de 

onderzoekvragen kunnen worden gegeven, 

nieuwe vragen voor de NOaA kunnen worden 

geformuleerd en het beeld van deze periode uit 

de geschiedenis van Nederland geactualiseerd 

wordt. Het synthetiserende onderzoek heeft 

nieuwe kennis gegenereerd voor een selectie 

van vijf kennisthema’s: bewoning, locatiekeuze, 

gemeenschap/samenleving, materiële cultuur en 

langetermijnperspectief. Andere kennisthema’s 

als economie en begraving die niet in de 

synthese aanbod komen, zijn wel meegenomen 

bij de inventarisatie van basisrapporten.

In het inleidende hoofdstuk wordt in het kort het 

project ingeleid vanuit de kaders en 

randvoorwaarden die aan de opdracht gesteld 

zijn, zoals de afbakening van de onderzoeks-

periode (300-600 n.Chr.), de jaren waarin de 

basisrapporten zijn gepubliceerd (1997-2014) en 

de begrenzing van het onderzoeksgebied 

(Nederland ten zuiden van de Neder-, Kromme 

en Oude Rijn, de voormalige Romeinse 

rijksgrens). In ruimtelijke zin zijn de project-

kaders iets opgerekt en is ook een smalle strook 

van het ‘Germaanse’ limesvoorland bij het 

onderzoek betrokken. De problematiek van de 

limesval en de late derde eeuw zijn niet 

nadrukkelijk in het onderzoek betrokken. 

Evenzeer worden enkele grote en relevante, 

maar onvoldoende of niet gepubliceerde 

opgravingen uit de periode vóór 1997 slechts 

terloops in de synthese vermeld. Zonder direct 

op de inhoudelijke problematiek in te gaan 

worden in het hoofdstuk de relevante 

kennisthema’s geïntroduceerd.

In hoofdstuk 2 wordt de onderliggende 

probleemstelling voor de synthetiserende 

analyse geformuleerd, die per kennisthema 

geconcretiseerd is met een aantal onderzoeks-

vragen. Hierna volgt een schets van de 

onderzoeksgeschiedenis voor de periode 

300-600 na Chr. Een krappe eeuw van meer dan 

incidentele aandacht voor de onderzoeksperiode 

overziend, kan gesteld worden dat vanaf de 

eerste publicaties van J.H. Holwerda vooral 

vanaf het laatste kwart van de twintigste eeuw 

een ontwikkeling naar structureel onderzoek  

valt waar te nemen. Hoewel het Malta-

onderzoek door commerciële archeologische 

partijen gaandeweg heeft gezorgd voor een 

toename aan nieuwe gegevens, blijven 

instanties als de Rijksdienst en vooral de 

universitaire instituten de voornaamste 

uitvoerders van dit structurele onderzoek.

In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting van de 

relevante passages uit een selectie van 

hoofdstukken van de NOaA 1.0 gegeven, 

bedoeld als een nulmeting voor de uiteindelijke 

synthetiserende analyse van de kennisthema’s 

en vragen voor de NOaA 2.0. Hieruit blijkt dat er 

een groot aantal vragen expliciet en impliciet in 

de oude NOaA 1.0 staat. Daarnaast worden 

samenvattend ook de kennisthema’s besproken 

die in deze studie verder niet meer aan de orde 

komen. Ook wordt ingegaan op het laat-

Romeinse verdedigingssysteem dat van 

wezenlijke invloed is geweest op de in dit 

onderzoek aan bod komende onderzoeks-

thema’s.

In hoofdstuk 4 worden de methodologie en de 

selectiecriteria uiteengezet waarmee uiteindelijk 

de 133 geïnventariseerde en inhoudelijk 

geanalyseerde basisrapporten (exclusief het 

kennisthema begravingen) uit de jaren 1997 tot 

2015 zijn verzameld, gevolgd door een overzicht 

en analyse van het bestand aan rapporten. 

Vervolgens worden de selectiecriteria besproken, 

waarlangs de rapporten voor deze synthese zijn 

geselecteerd. Tevens worden enkele 

kwantitatieve aspecten van dit rapportenbestand 

nader geanalyseerd en gewaardeerd. Slechts 95 

van de 165 geïnventariseerde onderzoeken 

(inclusief kennisthema begravingen) en de 

daaraan gekoppelde rapporten konden via Archis 

2.0 opgespoord worden. De overige 42% van de 

onderzoeken is op basis van de kennis van de 
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auteurs en door kruisverwijzingen in andere 

rapporten getraceerd, wat duidelijk maakt dat 

Archis2 onvoldoende geschikt was voor het 

verzamelen van data ten behoeve van dit en 

ander gelijksoortig onderzoek. Voorts moet 

opgemerkt worden dat van 17 onderzoeken 

(10,3%) geen gegevens in Archis2 zijn 

aangetroffen, terwijl maar liefst 63 onderzoeken 

(38,2%) niet in het E-depot voor de Nederlandse 

archeologie (EDNA) opgenomen waren!

Omdat in een aantal gevallen diverse rapporten 

per nederzettingsterrein zijn gepubliceerd en om 

de lezer een basis te geven waarop de 

synthetiserende analyse is gebaseerd wordt in 

hoofdstuk 5 een samenvattend overzicht 

gegeven van de 73 nederzettingsterreinen,  

die gebaseerd zijn op de 133 geselecteerde 

rapporten die relevant waren voor de gekozen 

kennisthema’s. De nederzettingsterreinen zijn 

per archeoregio (afb. 1.2, Utrechts-Gelders 

zandgebied (2), Overijssels-Gelders zandgebied 

(3), Brabants zandgebied (4), Limburgs 

zandgebied (5), Limburgs lössgebied (6), 

Hollands duingebied (11), Hollands veen- en 

kleigebied (12), Utrechts-Gelders rivierengebied 

(13), Zeeuws kleigebied (14)) geordend, en 

worden begeleid door kaarten met de locaties. 

Per nederzettingsterrein wordt bovendien kort 

aangegeven in welke periode deze werd 

bewoond of voor andere activiteiten werd 

benut, welke dateringen voorhanden zijn en 

welke soorten materiële cultuur zijn 

aangetroffen. Deze gegevens zijn weer gebruikt 

voor de vervaardiging van tabel 7.12 die de kern 

vormt voor een extra kennisthema dat is 

geanalyseerd, de lange termijngeschiedenis.

Hoofdstuk 6 omvat een overzicht van het 

historische bronnenmateriaal. Achtereenvolgens 

komen de vierde eeuw (herstel en crisis), vijfde 

eeuw (afbrokkelend gezag) en zesde eeuw (een 

nieuwe orde?) aan bod. De bronnen vormen de 

historische basis zonder welk het chronologische 

kader in de synthetiserende analyses in het 

daarop volgende hoofdstuk moeilijk begrepen 

kan worden. Het blijft echter lastig de historisch 

bekende gegevens op lokaal of regionaal niveau 

te gebruiken bij de interpretatie van archeo-

logische fenomenen. Ook met behulp van 

voldoende bronnenkritiek refereren veel 

bronnen vaak aan ontwikkelingen elders in het 

rijk, waarbij de effecten voor de bewoners in 

Zuid-Nederland alleen op hoofdlijnen te volgen 

zijn.

In hoofdstuk 7 volgt de synthetiserende analyse 

waarin aan de hand van de geselecteerde 

(Malta-)rapporten de nieuw verworven kennis 

op hoofdlijnen, en voor enkele thema’s in detail 

wordt geanalyseerd. Allereerst wordt gepleit 

voor nieuwe chronologische kaders in het 

Archeologische Basisregister en Archis3.  

Zowel het begin van de laat-Romeinse tijd  

(300 in plaats van 270 n.Chr. ) als het einde van 

de vroeg-Merovingische tijd (rond 585 in plaats 

van 525 n.Chr.) behoeven een nieuwe definitie. 

Nieuwe inzichten ten aanzien van de val van de 

limes en het voortbestaan van bewoning in 

verschillende rurale, stedelijke en militaire 

nederzettingen tot aan het begin van de 

onderzoeksperiode en het inzetten van nieuwe 

ontwikkelingen, onder andere op het vlak van 

bewoning, aan het einde daarvan zijn hiervoor 

de voornaamste reden. Daarna worden komen 

de verschillende kennisthema’s aan bod.

In het kader van het thema bewoning wordt 

allereerst aandacht geschonken aan de inrichting 

van de nederzettingen. In grote lijnen wordt 

geconstateerd dat een transformatie van de 

losjes ingerichte nederzettingen in de laat-

Romeinse en vroeg-Merovingische tijd – met 

weinig op elkaar georiënteerde gebouwen en in 

het algemeen slecht te onderscheiden erven – 

naar beter geordende erven in de laat-

Merovingische tijd heeft plaatsgevonden, 

waarvan de eerste aanzet waarneembaar is.  

De relatief slecht geordende nederzettingen uit 

de vierde tot zesde eeuw wijken sterk af van de 

gestructureerde ‘Germaanse’ nederzettingen ten 

noorden van de Rijn. Een dergelijke redenering 

zou voor de nederzetting op de Stamelberg in 

Gennep redenen geven om te pleiten voor een 

stichting door Germaanse immigranten.  

Ten westen van Utrecht en vooral in het 

Rijnmondingsgebied laten enkele grootschalig 

onderzochte nederzettingen al vanaf de 

gevorderde vijfde eeuw een min of meer 

geordende inrichting zien. De archeoregio’s 

Hollands duin en Hollands klei- en veen-

kleigebied wijken in dit opzicht duidelijk af van 

het beeld in de rest van Zuid-Nederland.  

Daarna komen de afzonderlijke 

nederzettingselementen aan bod.

Op het gebied van de gebouwplattegronden 

heeft het Malta-onderzoek nieuwe gegevens 

opgeleverd, waardoor een beter beeld van 

regionale ontwikkelingen en tradities lijkt te 

ontstaan. De overzichten van Noord- en Oost-
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Nederlandse gebouwplattegronden door Huijts 

en Waterbolk blijft voor het Zuid-Nederlandse 

onderzoek een belangrijke informatiebron. In 

totaal zijn vier grotere regio’s onderscheiden 

(het limesvoorland, het rivierengebied, het 

westelijke duin- en veengebied en Brabants-

Limburgse zandgebied) waarbinnen in een 

zekere mate bepaalde type gebouwplatte-

gronden in verschillende nederzettingen 

voorkwamen. Op de zandgronden onder-

scheidden de vierde- en vijfde-eeuwse 

plattegronden zich duidelijk van de bekende 

midden-Romeinse gebouwtypen, maar het zijn 

slechts in enkele gevallen goede parallellen van 

‘Germaanse’ gebouwen, zoals die bekend zijn uit 

de Noord-Nederlandse nederzettingen van 

Wijster en Peelo. De zogenoemde shorthouses 

lijken overigens wel als een van oorsprong 

noordelijk fenomeen in zowel het rivierengebied 

als op de zandgronden terug te vinden. In het 

westelijke kustgebied valt vanaf de latere vijfde 

eeuw wel een min of meer regionale huizen-

bouwtraditie waar te nemen, waarvan het 

gebruik van buitenstijlen en de overgang van het 

driedelige type Katwijk naar het tweedelige type 

Rijnsburg belangrijke kenmerken zijn.

Hutkommen lijken op basis van de 

geanalyseerde rapporten in Zuid-Nederland 

vooral in de late derde-begin vierde eeuw en 

vanaf de late vierde eeuw gedateerd te mogen 

worden. Direct ten noorden van de Rijn begint 

de aanleg van hutkommen al in de tweede eeuw 

en is ook gedurende gehele vierde en de eerste 

helft van de vijfde eeuw in zwang. Waterputten 

zijn op veel nederzettingsterreinen aangetroffen 

en zijn vooral uit horizontale dan wel verticale 

balken/planken of vlechtwerk opgetrokken.  

In enkele gevallen zijn tonnen gebruikt, wat wijst 

op handelscontacten over grotere afstanden.  

Tot slot zijn de roedenbergen geïnventariseerd.

De analyse in het kader van het thema 

locatiekeuze maakt duidelijk dat in het merendeel 

van de gevallen de hogere, markante locaties in 

het landschap werden opgezocht. Op de 

zandgronden werden veelal plaatsen in de 

nabijheid van beekjes en rivieren gezocht. In de 

nattere delen van Zuid- en Midden-Nederland 

zocht men de iets hoger gelegen plekken op 

waar men droog kon wonen. Het merendeel van 

de nederzettingsterreinen op de zandgronden 

(dekzand, rivierduinen) is in latere tijd door 

eerdgronden afgedekt als gevolg van bemesting.

In het kader van het thema materiële cultuur zijn 

verschillende materiaalgroepen onder de loep 

gelegd. De meest voorkomende groep die op 

nagenoeg elk nederzettingsterrein aangetroffen 

is, betreft het gedraaide en/of handgevormde 

aardewerk. De kennis hiervan is grotendeels 

bepaald door de doorgaans gescheiden 

behandeling van laat-Romeins aardewerk 

enerzijds en Merovingisch aardewerk anderzijds. 

In algemene zin is het draaischijfaardewerk goed 

gekend, maar meer inzicht in de verscheidenheid 

aan producten en de distributie ervan in Zuid-

Nederland tussen 300 en 600 na Chr. kan onder 

andere bijdragen aan scherpere dateringen. 

Belangijke categorieën als terra nigra-voetbekers 

en ruwwandige potten van het type Alzey 27, 28 

en 33 gelden als gidsfossielen voor (delen van) 

de onderzoeksperiode, al ontbreekt het aan een 

fijnmazige chronologie van de ontwikkeling van 

deze typen. Voor het handgevormde aardewerk 

is de behoefte aan een overzicht van de 

verschillende groepen en hun regionale 

voorkomen wellicht nog groter. Heldere 

beschrijvingen van het vormenspectrum,  

in samenhang met bakseltechnische aspecten, 

zijn nog niet afdoende voorhanden.  

De voornaamste laat-Romeinse groepen in 

Oost- en Zuid-Nederland zijn de rheinweser-

germanische Keramik, de nordseeküstennahe 

Keramik en handgevormd kurkurnaardewerk.  

In het kustgebied lijkt het laat-Romeinse 

handgevormde aardewerk uit Noord- en Zuid-

Holland op typologische gronden aan elkaar 

verwant te zijn. Tijdens de (vroeg-)

Merovingische tijd zijn in Zuid-Nederland vooral 

groepen bekend met een oorsprong of 

verwantschap met aardewerk uit Noord- en 

Oost-Nederland: Hessens-Schortens, Tritsum- 

en Angelsaksisch aardewerk.

Naast aardewerk is het metaal een voorname 

materiaalgroep die in de geanalyseerde 

rapporten voorkomt. Van een analyse van de 

vele soorten metalen objecten is echter afgezien, 

aangezien hiervoor zeker ook de grafvelden als 

belangrijke vondstcontexten betrokken moeten 

worden. Vanwege de nadruk op het thema 

bewoning is wel een nadere analyse van de 

munten interessant gebleken. Naast de 

gegevens uit de geanalyseerde rapporten zijn 

ook gegevens uit NUMIS gebruikt voor een beter 

begrip van het muntgebruik in de laat-Romeinse 

tijd. Door de laat-Romeinse munten in perioden 
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onder te verdelen blijkt het mogelijk 

gedetailleerder in te gaan op het gebruik van 

deze munten door de tijd en in de verschillende 

regio’s. Dan blijkt dat het verlies- en 

depositiepatroon een dynamisch beeld laat zien 

waarmee de munten in een bredere historische 

en geografische context geplaatst kunnen 

worden. Bovendien blijkt dan ook dat de functie 

van deze munten (monetair versus scrap) 

gedurende de laat-Romeinse tijd veel 

genuanceerder is dan wordt aangenomen. 

Duidelijk wordt dat de Romeinse geldeconomie 

als eerste in de late tweede eeuw op de 

Brabantse zandgronden verdween. Als laatste 

verdween het geldgebruik in de eerste helft van 

de vijfde eeuw uit het voormalige Bataafse 

stamgebied, met als hoofdplaats Nijmegen.

Uit de rapporten blijkt dat op veel nederzettings-

terreinen uit de laat-Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen aanwijzingen zijn gevonden voor 

het hergebruik van ouder materiaal uit de eerste 

drie eeuwen van onze jaartelling dat ter plekke is 

verzameld of van elders is aangevoerd. Het gaat 

om grofkeramisch en natuurstenen bouw-

materiaal, metaal en glas. Verder worden enkele 

opmerkingen gemaakt bij de in de rapporten 

gepresenteerde 14C- en dendrochronologische 

dateringen.

Het thema gemeenschap/samenleving is een 

overkoepelend thema waarin aspecten als 

nederzettingsdynamiek, locatiekeuze en 

materiële cultuur onderdelen vormen. Op basis 

van de geanalyseerde rapporten kunnen 

nauwelijks relevante bijdragen aan dit thema 

geleverd worden. De afnemende invloed van het 

Romeinse gezag en de overgang naar nieuwe 

Merovingische machthebbers is maar beperkt 

zichtbaar in de opkomst, ontwikkeling en 

ondergang van de geanalyseerde neder-

zettingen. Drie proefschriften laten zien dat door 

een combinatie van gegevens uit de bestudeerde 

rapporten en oud onderzoek (gebouwen, 

materiële cultuur, botanische gegevens) en 

grafveldonderzoek het wel mogelijk is de 

historische problematiek van een desintegrerend 

Romeinse rijk en de komst van ‘Germaanse/

Frankische’ groepen te analyseren op het niveau 

van een regio. Daarvoor zijn wel betere 

beschrijvingen van de op de terreinen 

aangetroffen gebouwplattegronden en 

materiële cultuur onontbeerlijk. 

In tabel 7.12 zijn ten behoeve van het thema 

lange termijngeschiedenis de bewoningsperioden 

of gebruiksduur van de nederzettingsterreinen 

op een rij gezet. De tabel bevestigt in grote lijnen 

het eerder op basis van muntvondsten 

geschetste beeld voor de regionale 

ontwikkelingen in de laat-Romeinse tijd en de 

vroege middeleeuwen. In het algemeen kan uit 

de tabel afgeleid worden dat de bewoning in de 

archeoregio’s direct ten noorden van de limes 

doorloopt aan het einde van de derde eeuw. In 

diezelfde periode lijkt een breuk op te treden in 

de bewoning op veel nederzettingsterreinen ten 

zuiden van de limes. De tabel laat ook zien dat 

elke archeoregio daarna een eigen lange 

termijngeschiedenis gekend lijkt te hebben.

Tot slot worden in hoofdstuk 8 een aantal 

nieuwe vragen voor de NOaA 2.0 geformuleerd, 

die deels gebaseerd zijn op (onbeantwoorde) 

vragen uit de NOaA 1.0. Voorts worden 

aanbevelingen gegeven voor toekomstig 

onderzoek naar de periode 300-600 na Chr.  

Deze hebben vooral betrekking op de wijze 

waarop onderzoeksgegevens in de basis-

rapporten gepresenteerd dienen te worden,  

om gebruikt te kunnen worden voor 

toekomstige synthetiserende analyses.
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Summary

This publication is the result of synthesizing 

research conducted by the Bureau for the 

Environment/Archaeology of the City of 

Nijmegen on behalf of the Cultural Heritage 

Agency of the Netherlands (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, RCE) on the subject of  

‘The transition from the late Roman period to 

the early Middle Ages in the south of the 

Netherlands’. This period was designated as one 

of which knowledge is still limited in the 

National Archaeological Research Agenda of the 

Netherlands (Nederlandse Onderzoeksagenda 

Archeologie, NOaA). This synthesizing research 

project encompasses a comprehensive analysis 

of a large amount of data from archaeological 

standard reports. Within the framework of the 

Valletta Harvest Project, part of the 

development programme ‘Archaeology 

Knowledge Kit’, a large number of standard 

archaeological reports, produced as a result of 

the implementation in Dutch national law of the 

Valletta Convention, and mainly concerning 

excavations, have been inventoried, analysed 

and synthesized. This has resulted in new 

answers to research questions, new questions 

for the Research Agenda, and an actualisation of 

the view on this period in Dutch history.  

The project has yielded more knowledge about 

five themes: occupation, choice of location, 

community, material culture, and the long-term 

perspective. Other themes, such as burial 

practice and the economy, which have not been 

specifically addressed in this synthesis, have 

nevertheless been taken into account when 

inventorying the standard reports.

In the introducing chapter, the project is 

introduced within the framework and conditions 

stemming from the commission: the era 

concerned (AD 300-600), the period during 

which the standard reports have been published 

(1997-2014), and the area involved (the 

Netherlands south of the Rhine, the former 

Roman border). As far as the subject area is 

concerned, the project scope has been extended 

to include a narrow zone north of the Rhine, part 

of the Germanic Limesvorland. The problems of 

the ‘fall of the Limes’ and the late third century 

have not been addressed in any detail in this 

study. Also, several important excavations that 

were executed before 1997, but have not (yet) 

been adequately published, are only mentioned 

in passing. In this chapter, the relevant themes 

are introduced, but without extensive discussion 

of the subject matter. In Chapter 2,  

the hypothesis that forms the basis of the 

synthesizing analysis is presented. For each 

theme, the basic hypothesis has been further 

defined by a number of specific research 

questions relevant to that theme. This is 

followed by an overview of the history of 

scientific research in the Netherlands into the 

subject period. After a little less than a century of 

more than incidental attention for the period 

from AD 300 to 600, a growing interest in more 

fundamental research can be discerned, from 

the first publications by J.H. Holwerda to the last 

quarter of the twentieth century. Even though 

‘Malta legislation’ has resulted in a wealth of 

new data from projects executed by commercial 

archaeological companies, the Agency, and the 

universities in particular, have been the main 

actors in the field of this more fundamental type 

of research.

In Chapter 3, the relevant chapters from the 

NOaA are summarized, to serve as a baseline for 

the ultimate synthesizing analysis of the themes 

and questions for the NOaA 2.0. This has shown 

that a large number of questions implicit from or 

explicit in the NOaA 1.0 are still very relevant 

today. Here, too, a summary is presented of the 

themes not discussed any further. The chapter 

concludes with a discussion of the late Roman 

defensive system, which had a paramount 

influence on the themes discussed in this study.

In Chapter 4, the methods and selection criteria 

are discussed that have been used to analyse the 

ultimately 133 reports selected from the period 

between 1997 and 2015 (excluding those mainly 

involving burials). Including burial sites,  

165 projects were relevant to our period.  

Of these, surprisingly, only 95 standard reports 

could be retrieved from the official national 

digital archaeological registration system,  

Archis 2.0. The remaining 42% have been found 

as a result of the personal knowledge of the 

researchers and by tracing cross-references in 

other reports. This has exposed the weaknesses 

of the Archis system when collecting data for 

this (and other) types of research. Of a total of  

17 projects, no traces have been found in Archis2 

whatsoever, whereas 63 reports (or 38%) have 

not been deposited in the official E-depot for 

Dutch archaeology (EDNA).

In several cases, settlements have been 

published in more than one report. To present 

the reader with an accurate overview of the data 
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on which the analysis has been based, Chapter 5 

provides summaries of the 73 settlements, 

culled from the 133 reports relevant to the 

themes chosen. The settlements have been 

ordered by their archaeological region (fig. 1.2, 

Sandy area Utrecht and Gelderland (2), Sandy 

area Overijssel and Gelderland (3), Sandy area 

Brabant (4), Sandy area Limburg (5), Loess area 

Limburg (6), Holland dune area (11), Holland peat 

and clay area (12), Utrecht and Gelderland river 

area (13), Clay area Zeeland (14)). They are 

accompanied by maps showing the locations of 

the settlements. For each settlement,  

an indication of the period of occupation or 

other activities, any dating evidence known,  

and the types of material culture found have 

been provided. These data have been used to 

compose table 7.12, which itself is the basis for 

the analysis of the theme of the long-term 

history.

Chapter 6 presents an overview of historical 

sources. Successively, the fourth century 

(recovery and crisis), the fifth century (the 

waning of Roman power), and the sixth century 

(a new order?) are discussed. The written 

sources provide the basic historical knowledge 

necessary to understand the analysis presented 

in chapter 7. However, it remains both difficult 

and hazardous to use historical data to interpret 

archaeological phenomena on a local or regional 

level. Even applying a fair amount of source 

criticism, many sources refer to events 

elsewhere in the Empire, of which the actual 

effect on the inhabitants of the south of the 

Netherlands can only be broadly discerned.

Chapter 7, then, contains the synthesizing 

analysis based on the Malta reports, presenting 

the broad outline of newly acquired knowledge. 

For several themes, a more detailed analysis is 

provided. Firstly, the definition of new 

chronological boundaries in the Basic 

Archaeological Registry is advocated. Both the 

beginning of the late Roman period (in AD 300 

rather than AD 270, as now) and the end of the 

Merovingian period (AD 585 rather than the 

current AD 525) need redefining. New views 

regarding the ‘fall’ of the Limes and the 

continuing occupation of several rural, urban 

and military settlements well into the start of 

our research period, and new developments in 

for instance habitation at the end of it, are the 

main reasons for these proposed adjustments.

Next, the themes are explored. Regarding the 

theme of occupation, the layout of settlements is 

discussed. A transformation can be discerned 

from rather loosely organized settlements in the 

late Roman and early Merovingian periods, their 

buildings without a clear alignment and with 

rather undefined farmyards, into more regularly 

arranged plots during the late Merovingian 

period. The somewhat irregularly laid-out 

settlements from the fourth to sixth centuries 

contrast rather sharply with the structured 

‘Germanic’ settlements north of the Rhine.  

In the case of the settlement on the Stamelberg 

at Gennep, this might indicate that is was 

founded by Germanic immigrants. West of 

Utrecht, and in particular in the Rhine estuary, 

several extensively researched settlements show 

a more regular lay-out from the fifth century 

onwards. In this respect, the Holland dune area 

and the Holland peat and clay area differ 

markedly from the other regions in the south of 

the Netherlands.

As another aspect of the theme occupation some 

constituting settlement elements are discussed. 

Malta research has yielded new data on house 

plans, providing us with a better picture of 

regional building developments and traditions. 

The overviews of house plans from the eastern 

and northern Netherlands by Huijts and 

Waterbolk remain an important source of 

information for the southern Netherlands.  

Four separate regions can be discerned (the 

Limes frontier zone or Limesvorland, the Dutch 

river area, the western dune and peat areas, and 

the Brabant and Limburg sands), each 

characterized by the occurrence of a certain type 

of house plan in several settlements. In the 

sandy areas, fourth- and fifth-century house 

plans can be clearly distinguished from middle 

Roman building types, but only occasionally do 

they represent clear parallels to the “Germanic” 

buildings known from Wijster and Peelo.  

The so-called shorthouses, however, though  

a predominantly northern phenomenon, do 

seem to be present both on the sandy soils and 

in the river area. In the western coastal area, 

from the fifth century onwards a regional 

building tradition can be discerned, 

characterized by the use of outside posts and  

a transition from the three-aisled Katwijk to  

the two-aisled Rijnsburg type. From the reports 

analysed, it would seem that in the southern 
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Netherlands sunken huts have to be dated 

mostly to the later third or early fourth centuries, 

and from the late fourth century onwards. 

Immediately north of the Rhine, the 

construction of these structures started as early 

as the second century, and continued 

throughout the fourth century and the first half 

of the fifth. Wells have been found in many 

settlements, and were mostly constructed from 

horizontal or vertical planks or wickerwork.  

In some cases, barrels were used, which 

indicates the existence of long-range trade 

relations. Finally, haystacks have been 

inventoried. The analysis of the theme ‘choice of 

location’ shows that, in many instances, relatively 

elevated and distinct locations were chosen.  

On the sandy soils, locations with easy access to 

streams and rivers were generally preferred.  

In the wetter parts of the southern and central 

Netherlands, higher and drier locations were 

selected. The larger part of the settlement areas 

on the sandy soils (cover sands, river dunes) 

were covered by black soil as a result of 

fertilisation. For the study of the theme material 

culture, several types of material culture have 

been examined. Most common, and found at 

virtually any site, is handmade and/or wheel-

thrown pottery. The present state of knowledge 

has been largely determined by the, usually 

separated, study of late Roman pottery on the 

one hand, and Merovingian pottery on the other. 

Generally speaking, wheel-thrown pottery is 

relatively well-known, but a better insight in the 

differentiation in products and their distribution 

throughout the south of the Netherlands 

between AD 300 and 600 should help to 

establish a more accurate dating system. 

Important categories, such as terra nigra footed 

beakers and coarseware jars of the Alzey 27, 28 

and 33 types,are seen as index fossils for at least 

part of the study period, even though a more 

detailed chronology for the development of 

these types is still lacking. In the case of 

handmade pottery, the need for a 

comprehensive overview of different types and 

their regional distribution is, perhaps, even 

greater. Clear descriptions of the range of forms 

in conjunction with technical baking aspects 

have not yet been forthcoming in sufficient 

numbers. The most important late Roman types 

in the eastern and southern Netherlands are 

Rhine-Weser-Germanic pottery, 

nordseeküstennahe pottery and handmade 

corkware. In the coastal areas, late Roman 

handmade pottery found in both the provinces 

of North Holland and the South Holland, seems 

to share a typology. During the (early) 

Merovingian period, most known pottery 

assemblages in the southern Netherlands have  

a relation to the pottery from the eastern and 

northern parts of the Netherlands: Hessens-

Schortens, Tritsum and Anglo Saxon pottery.

Next to pottery, metal finds are an important 

category of material culture frequently 

encountered in the reports analysed. An analysis 

of the many different types of metal objects has 

not been attempted, since that would have been 

less than useful when excluding finds from burial 

sites. In relation to the theme of occupation, 

however, a more detailed analysis of the coins 

has turned out valuable. Apart from the data 

taken from the reports, the NUMIS database has 

been consulted to reach a better understanding 

of the usage of coinage in the late Roman 

period. By dividing the late Roman coins across 

time slots, it has proved possible to analyse the 

use of coins over time and across different 

regions. The pattern of losses and deposits 

shows a dynamic picture, enabling us to see the 

coins in a wider historical and geographical 

context. Moreover, the function of these coins 

during the late Roman period, both as currency 

and as scrap material, turns out to have been 

much more nuanced than has been thought.  

It seems clear that the Roman monetary 

economy first started to disappear in the Sandy 

area of Brabant, in the late second century, 

whereas in the Batavian area, around its capital 

of Nijmegen, the use of money continued well 

into the first half of the fifth century.

The reports analysed show that many late 

Roman or early medieval settlements have 

yielded indications of the reuse of older material 

dating from the first three centuries of the 

Christian era, either collected locally or imported 

from elsewhere. This seems to have been the 

case with ceramic and stone building materials, 

metal and glass. Additionally, some comments 

are made on the 14C and dendrochronological 

dates presented in the reports.

The community theme is in fact an all- 

encompassing theme, including such aspects as 

settlement dynamics, choice of location and 

material culture. On the basis of the reports 
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analysed in this study, hardly any relevant 

contributions to this theme can be made.  

The decreasing influence of Roman authority 

and the transition to new Merovingian rulers is 

only visible in the rise, development and 

destruction of the analyzed settlements.  

Three dissertations show that by combining data 

from the studied reports and ancient research 

(buildings, material culture, botanical data) and 

cemetery research it is possible to analyze the 

historical problem of a disintegrating Roman 

empire and the arrival of Germanic/Frankish 

groups at the level of a region. For this reason, 

better descriptions of the house plans and 

material culture found on the sites are 

indispensable.

Table 7.12 lists the residence periods of the 

studied settlement sites. The table broadly 

confirms the image previously depicted by the 

coin analysis for the regional developments in 

late Roman and early medieval times. In general, 

it can be deduced from the table that the 

occupation in the archeoregions continued north 

of the limes at the end of the third century. 

During the same period there seems to be  

a break in the habitation of many settlements 

south of the limes. The table also shows that 

each archaeological region appears to have its 

own long-term history during the late Roman 

and medieval times.

Finally, in Chapter 8 several new research 

questions for the NOaA 2.0 are proposed. Partly, 

these are based on questions from the NOaA 1.0 

as yet unanswered. Furthermore, several 

recommendations have been drafted to guide 

future research into the period between AD 300 

and 600. These focus mainly on the manner in 

which research data should be presented in 

standard reports, to enable their use in future 

synthesizing analyses.
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1 Inleiding

1.1 Projectomschrijving

In dit rapport staat een van de meeste 

intrigerende perioden in de geschiedenis van 

ons land centraal, het einde van de Romeinse 

tijd en het begin van de vroege middeleeuwen, 

de periode tussen ca. 300 en 600 n.Chr. Al sinds 

het vroegste begin van de moderne geschied-

schrijving hebben de ontwikkelingen in deze 

periode – de transitie van het Romeinse 

imperium naar de Merovingische koninkrijken – 

een grote belangstelling van onderzoekers 

gekend.1 Dat deze periode nog steeds veel 

aandacht geniet is opvallend, gelet op de juist 

voor onze streken grote schaarste aan 

bronnenmateriaal op historisch, epigrafisch en 

archeologisch vlak. De mogelijkheid om 

materiële overblijfselen uit opgravingen te 

koppelen aan de weinige overgeleverde 

historische gebeurtenissen maakt het 

intrigerend, maar zeker niet gemakkelijk de 

verschillende bronnen en hun samenhang goed 

te interpreteren. In de vorige eeuw veel 

gebruikte benamingen als volksverhuizingstijd, 

Völkerwanderungszeit, Migration Period of Dark Ages 

hebben bovendien bijgedragen aan het vaak 

toch turbulente en schimmige beeld dat van 

deze periode bestaat. Dit wil niet zeggen dat het 

ontbreekt aan overzichten van wat gebeurde in 

de noordwestelijke provincies van het Romeinse 

rijk na de ‘crisis van de derde eeuw’.2 Wel bestaat 

op veel vlakken nog steeds een flinke afstand 

tussen het ‘grote verhaal’ van veldtochten, 

veldslagen, manoeuvres en escapades van 

keizers, usurpatoren, Frankische legeraan-

voerders en hun entourage, Germaanse 

stamverbanden en de eerste generaties 

Merovingische koningen enerzijds, en het ‘kleine 

verhaal’ van boerengemeenschappen en 

‘centrale-plaatsbewoners’ ten zuiden van de Rijn 

anderzijds.

De intrede van de marktwerking in de 

Nederlandse archeologie in de late jaren 

negentig van de vorige eeuw heeft tot een 

aanzienlijke toename van het onderzoek geleid. 

Als gevolg daarvan zijn gedurende de afgelopen 

twee decennia aanzienlijk meer opgravings-

verslagen verschenen dan in de honderd jaar 

daarvoor. Deze voortdurende en groeiende 

productie van nieuwe archeologische informatie 

en kennis maakt het mogelijk en noodzakelijk de 

bestaande overzichten over zowel perioden, 

regio’s als thema’s aan te vullen en aan te 

scherpen. Het Programma Kenniskaart 

Archeologie, dat de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) uitvoert als onderdeel 

van de ‘Verbeteracties Archeologie’ – een 

uitvloeisel van de evaluatie uit 2011 van de op  

1 september 2007 in werking getreden Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg – sluit direct aan 

bij deze behoefte.3

In dit kader heeft de RCE in 2013 het project 

Nieuwe NOaA-Oogst voor Malta gestart, met als 

doel ‘…archeologische overzichtsstudies op te 

zetten, waarbij ook standaardrapporten worden 

opgewerkt tot synthese tot kennisvermeerdering 

van ons verleden.’4 Hierbinnen is het deelproject 

Oogst voor Malta vormgegeven om het 

synthetiserende onderzoek te stimuleren, en de 

nieuw verworven inzichten te gebruiken voor de 

vernieuwing van de Nationale Onderzoeks-

agenda Archeologie (NOaA) 1.0. Daartoe zijn 

verschillende ‘kenniskansen’ opgespoord en 

geformuleerd. Onder een kenniskans wordt  

‘…een periode, regio en/of thema [verstaan] die 

enerzijds een grote lacune in onze kennis vormt 

en anderzijds naar verwachting opgevuld kan 

worden door een synthetiserende analyse van 

een substantiële hoeveelheid Malta-rapporten.’5 

Het invullen van deze kenniskansen is vooral van 

belang bij het maken van betere keuzen binnen 

de archeologische monumentenzorg (AMZ), de 

Malta-archeologie. In praktische zin betekent dit 

dat bij het ontwerp van Programma’s van Eisen 

voor archeologisch onderzoek geput kan worden 

uit een onderzoeksagenda met vraagstellingen 

die up-to-date zijn. Archeologische standaard- of 

basisrapporten van opgravingen die in het kader 

van het Malta-onderzoek sinds 1997 verschenen 

zijn, en in mindere mate rapporten van 

inventariserende onderzoeken met een 

substantiële omvang – aangevuld met enkele 

opgravingsberichten die in dezelfde periode in 

een congresbundel, tijdschrift of als publiek s-

boek verschenen zijn – vormen de basis voor de 

in hoofdstuk 7 gepresenteerde analyse.

Er bestaat geen officiële definitie van wat wordt 

verstaan onder ‘Malta-archeologie’. Het ligt voor 

de hand hieronder het archeologisch onderzoek 

te verstaan dat sinds 1998 is uitgevoerd vanuit 

het ‘verstoorder betaalt’-principe, toen het in 

1992 ondertekende Verdrag van Valletta (Malta) 

in de Tweede Kamer werd geratificeerd. Ook al 

voor 1998 is door enkele opgravende instanties 

1  Als centraal thema voor het eerst 

behandeld in de eerste drie delen van 

Gibbons (1776-1789) werk over de 

ondergang van het Romeinse rijk.
2  Cleary 2013, 18-41. Zie paragraaf 2.4.
3  URL: http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/

verbeteracties-archeologie, geraadpleegd  

op 1-5-2015.
4  De Groot & Groenewoudt 2013, 3-4.  

Zie ook URL: http://cultureelerfgoed.nl/

dossiers/verbeteracties-archeologie/

kenniskaart-deelproject-1-nieuwe-nationale-

onderzoeksagenda, geraadpleegd op  

1-5-2015.
5  De Groot & Groenewoudt 2013, 5.
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zoals de gemeente Nijmegen in toenemende 

mate gewerkt in de geest van het Verdrag, al 

bleven de archeologische basisrapportages vaak 

nog tot 21 oktober 2003 achterwege (fig. 4.6), 

toen een voorstel om de Monumentenwet 1988  

te wijzigen naar de Tweede Kamer werd 

gestuurd. Belangrijke kenmerken van de 

Nederlandse invulling van het verdrag zijn de 

commercialisering van het veldwerk, 

decentralisatie van bevoegdheden naar 

gemeenten en zelfregulering (vanaf 1 juli 2017). 

Op 1 september 2007 trad de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg in werking.

1.1.1 Vertrekpunten: Archeologiebalans, 
Erfgoedbalans en NOaA 1.0

De selectie van kenniskansen is mede gebaseerd 

op de vaststelling dat lacunes bestaan in 

kennisinventarisaties als de Archeologiebalans 

(2002), de eerste versie van de Nationale 

Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 1.0, 

2005-2008) en de Erfgoedbalans (2009).  

Het onderwerp van dit rapport, de overgang van 

de laat-Romeinse naar de vroegmiddeleeuwse 

tijd in Zuid-Nederland (vierde tot en met zesde 

eeuw) is een nadere uitwerking van een van de 

kenniskansen die tijdens de selectie van 

kenniskansen naar voren kwam.6 Concreet 

betreft dit de periode van 300 tot 600 n.Chr.,  

wat in de termen van het Archeologisch 

Basisregister (ABR) neerkomt op het grootste 

gedeelte van de laat-Romeinse tijd (270-450),  

de vroeg-Merovingische tijd (450-525) en het 

begin van de laat-Merovingische tijd (525-725).7 

Voor het gemak wordt in het vervolg voor de 

periode tussen 300 en 450 van de ‘laat-

Romeinse tijd’, en voor de periode tussen 450 en 

600 van ‘vroeg-Merovingische tijd’ gesproken.

De noodzaak juist de periode 300-600 nader 

onder de loep te nemen valt te verklaren vanuit 

de inventarisaties in de Archeologiebalans en de 

Erfgoedbalans (afb. 1.1). Uit de inventarisatie van 

de kennisstand per 1997 bleek bijvoorbeeld dat 

voor de meeste regio’s een duidelijke lacune 

bestond in de kennis over de laat-Romeinse tijd 

en het begin van de middeleeuwen (periode VIII, 

ca. 270-525). In vergelijking met de vooraf-

gaande en daarop volgende perioden VII  

(ca. 70-270) en IX (ca. 525-900) bleek dat van  

de meeste kennisthema’s (paleografie, 

nederzettingen, grafvelden, economie en 

landgebruik, locatiekeuze, sociaal-politieke 

organisatie, religie en cultus, processen) in de 

meeste archeoregio’s niets of nauwelijks iets 

bekend was.8

Hoezeer de Malta-archeologie sinds de 

eeuwwisseling voor een toename van kennis 

gezorgd heeft, valt af te leiden uit een 

monitoring van rapporten van grote 

onderzoeksprojecten, dissertaties en 

synthetiserende studies tussen 1997 en 2006.9 

Wanneer daarbij de inventarisatie van 1997 als 

een nulmeting wordt gehanteerd, blijkt op het 

gebied van verschillende kennisthema’s – zoals 

nederzettingen en veranderingsprocessen – een 

beduidend grotere toename voor periode VIII te 

hebben plaatsgevonden dan voor bijvoorbeeld 

de daarop volgende periode IX. Zoals verderop 

in dit rapport zal blijken heeft het vele 

nederzettingsonderzoek dat betrekking heeft op 

periode VIII tot een duidelijke toename van 

kennis over de economie en het landgebruik 

geleid. De kenniswinst binnen het onderzoek 

naar de laat-Romeinse en vroeg-Merovingische 

tijd lijkt zich in lichte mate te concentreren in het 

centrale en zuidelijke deel van Nederland, dat 

tussen ca. 19 v.Chr. en 450 n.Chr. deel uitmaakte 

van het Romeinse rijk. Dit gebied komt in grote 

lijnen overeen met de geografische afbakening 

van het onderwerp voor dit rapport, Zuid-

Nederland ten zuiden van de limes, de 

voormalige Romeinse rijksgrens langs de 

(Neder-, Kromme en Oude) Rijn, van Lobith tot 

Katwijk aan Zee, aangevuld met een smalle 

strook ten noorden van de Rijn (afb. 1.2).  

Het betreft (delen van) de archeoregio’s 

Utrechts-Gelders zandgebied (2), Overijssels-

Gelders zandgebied (3), Brabants zandgebied (4), 

Limburgs zandgebied (5), Limburgs lössgebied 

(6), Hollands duingebied (11), Hollands veen- en 

kleigebied (12), Utrechts-Gelders rivierengebied 

(13) en Zeeuws kleigebied (14).

De Archeologiebalans en Erfgoedbalans 

leverden een kwantitatieve onderbouwing op 

hoofdlijnen voor de kennislacune in periode VIII. 

De verschillende NOaA 1.0-hoofdstukken uit de 

jaren 2005-2008 leverden met betrekking tot de 

onderzoeksperiode en het onderzoekgebied 

vervolgens een kwalitatieve beoordeling van de 

kennisstand in het archeologische (Malta-)

onderzoek op. In de NOaA 1.0 wordt de 

algemene situatie binnen de Nederlandse 

archeologie samengevat, zoals die tot in het 

6  De Groot & Groenewoudt 2013, 18-21.
7  Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 1992.
8  Lauwerier & Lotte 2002, 19-22, afb. 4-5.
9  Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed 

2009, 112-113, afb. 4.11-12.
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begin van de eenentwintigste eeuw heeft 

bestaan. Bovendien worden een aantal 

problemen gesignaleerd, zoals een gebrek aan 

voldoende uitgewerkte en gepubliceerde 

opgravingen die veelal vóór 1997 uitgevoerd 

werden (het zogenoemde oud onderzoek), en 

een specifieke schaarste aan onderzochte 

vindplaatsen uit de periode tussen 300 en 600. 

Onder andere op het vlak van de materiële 

cultuur blijkt daardoor nauwelijks kenniswinst 

geboekt te zijn, terwijl een grote behoefte 

bestaat aan een scherpere chronologische 

resolutie van het vondstmateriaal. Tevens wordt 

in de NOaA 1.0-hoofdstukken melding gemaakt 

van een toename van de – in het kader van de 

Malta-archeologie – onderzochte vindplaatsen 

uit de betreffende periode, en het potentieel aan 

kenniswinst dat deze opgravingen met zich 

meebrengen. Tot het systematisch formuleren 

van eenduidige onderzoekvragen is het echter 

niet gekomen, laat staan de aanzet tot een 

nieuwe synthese. Wel leverden de NOaA-

hoofdstukken menig aanknopingspunt voor 

toekomstig onderzoek, zoals de studie van de 

vierde- en vijfde-eeuwse bewoningsdynamiek 

op basis van zowel oude als recente 

opgravingen, waarbij aan de komst van nieuwe, 

‘Germaanse’ groepen een belangrijk rol 

paleogeografie
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Archeologiebalans 2002 Erfgoedbalans 2009

Afb. 1.1 Landelijk overzicht van de kennisstand per 1997 volgens de Archeologiebalans (2002) én de kenniswinst in 

de jaren 1997-2006 volgens de Erfgoedbalans (2009) voor de archeologische perioden VII-XI: a) per kennisthema en 

b) per archeoregio (in vet: relevant voor dit rapport).
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10  Groenewoudt, De Groot & Eerden 2014, 

12 (bijlage 4).
11  De Groot & Groenewoudt 2013, 19.  

Zie ook paragraaf 3.2.
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Afb. 1.2 Het onderzoeksgebied met de negen archeoregio’s en het eveneens geïnventariseerde limesvoorland, 

ten noorden van de limes (blauwe lijn).

toegedicht werd. Ook de sociale en ruimtelijke 

relatie tussen de levende en de begraven 

gemeenschap wordt telkens weer genoemd als 

een nader te bestuderen thema.

1.1.2 Afbakening kennisthema’s

Voor de invulling van de Nieuwe NOaA (2.0) is de 

bestaande lijst met kennisthema’s uit de 

Archeologiebalans 2002 door de RCE bijgewerkt 

en uitgebreid tot tien kennisthema’s:10

• ontstaan en ontwikkeling van het 

cultuurlandschap;

• bewoning;

• begraving;

• economie;

• land- en watergebruik;

• locatiekeuze;

• gemeenschap/samenleving;

• rituele praktijken;

• langetermijnperspectief;

• krijgsgeschiedenis;

• materiële cultuur.

Omdat deze kennisthema’s het uitgangspunt 

vormen bij het structureren van de NOaA 2.0 en 

het formuleren van inhoudelijke vraagstellingen, 

vormen ze de leidraad bij de analyse van 

(Malta-)rapporten in dit rapport. Het ligt voor de 

hand dat niet voor elk thema evenveel nieuwe 

kennis beschikbaar is die kan worden gebruikt 

voor een synthese of onderzoeksvragen. 

Daarnaast is gesteld dat het specifieke thema 

begraving in de afgelopen vijf jaar al binnen 

diverse uitputtende en/of synthetiserende 

studies over laat-Romeinse en vroeg middel-

eeuwse grafvelden aan bod is gekomen.11 
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12  De Groot & Groenewoudt 2013, 19.

Daarom is er in de projectopdracht voor gekozen 

de nadruk te leggen op vier kennisthema’s12:

A Bewoning;

B Locatiekeuze;

C Gemeenschap/samenleving;

D Materiële cultuur.

Daarnaast hebben de auteurs gekozen om ook 

het langetermijnperspectief nader uit de werken. 

Deze vijf kennisthema’s zijn de leidraad geweest 

bij het opstellen van de centrale vraagstelling 

van dit rapport (paragraaf 2.3), en het schrijven 

van een synthetiserende analyse op basis van de 

(Malta-)rapporten (hoofdstuk 7). Omdat het 

voor de onderzoeksperiode relevante historische 

discours en de theoretische verklaringsmodellen 

voor bijvoorbeeld de omgang met materiële 

cultuur of de interpretatie van identiteiten en 

hun sociale praktijk geen specifiek onderdeel 

van de (brede) kennisthema’s zijn, wordt daar in 

dit rapport maar zijdeling op ingegaan. Hoewel 

voorafgegaan door een overzicht van het 

historische bronnenmateriaal (hoofdstuk 6), 

vormt de synthetiserende analyse van de 

verschillende kennisthema’s op basis van de 

verzamelde basisrapporten de kern van deze 

publicatie.

1.2 Projectopzet en uitvoering

Het Oogst voor Malta-project over de overgang 

van de laat-Romeinse tijd naar de vroege 

middeleeuwen in Zuid-Nederland is uitgevoerd 

binnen het tijdsbestek van ruim drie jaar, tussen 

november 2013 en april 2016. De uitvoering 

ervan heeft in zijn volledigheid plaatsgevonden 

binnen de muren van het Bureau 

Leefomgevingskwaliteit/Archeologie van de 

gemeente Nijmegen (BLAN). De samenstelling 

van het projectteam was als volgt:

• Martijn Nicasie (oudhistoricus en 

procesmanager erfgoed), contactpersoon voor 

het project en verantwoordelijk voor de 

analyse van de historische bronnen;

• Harry van Enckevort (senior KNA-archeoloog), 

projectleider en uitvoerder van de analyse van 

de (Malta-)rapporten en het schrijven van de 

synthetiserende analyse;

• Joep Hendriks (KNA-archeoloog), 

hoofduitvoerder van de analyse van de 

(Malta-)rapporten en het schrijven van de 

synthetiserende analyse.

Het projectteam is met betrekking tot de meer 

praktische zaken als het ontwerpen en vullen 

van de database, het uitvoeren van GIS-analysen 

en het vervaardigen van afbeeldingen 

ondersteund door enkele (oud-)collega’s van 

BLAN:

• Tim van der Weyden, verantwoordelijk voor 

het ontwerpen van de database en de Archis2-

raadpleging;

• Leon Scheffer en Benjamin Tunker, 

verantwoordelijk voor de GIS-analysen;

• Susanne Bartels, assistent bij de invoeren van 

de (Malta-)rapporten in de database en het 

vervaardigen van beeldmateriaal.

De RCE was als opdrachtgever van het project 

vertegenwoordigd in de persoon van Tessa de 

Groot (senior periodespecialist Romeinse tijd). 

Daarnaast is het project ondersteund door een 

begeleidingscommissie, die bij de aanvang van 

het project in november 2013 is geformeerd om 

vanaf de start tot het eind van het onderzoek op 

gezette tijden over de inhoudelijke keuzen te 

adviseren en het eindproduct te becommen-

tariëren. Ze bestond uit de leden:

• Stijn Heeren, postdoc onderzoeker aan de 

Vrije Universiteit binnen het NWO/

FWO-project Decline and Fall? Social and cultural 

dynamics in the Low Countries in the Late Roman 

period (AD 270-450);

• René Proos, provinciaal archeoloog Zuid-

Holland;

• Frans Theuws, hoogleraar middeleeuwse 

archeologie aan de Universiteit Leiden.

Drie keer is deze begeleidingscommissie bij 

elkaar gekomen (in wisselende samenstelling): 

in mei 2014 voorafgaand aan de aanscherping 

van de onderzoeksvragen, in november 2014 na 

afloop van de eerste fase van de Archis2-

raadpleging. Vervolgens is de beoordeling en het 

toelichten van het commentaar op de 

conceptversies van het manuscript hoofdzakelijk 

schriftelijk afgehandeld. Tijdens de laatste 

bijeenkomst begin november 2015 is het 
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13  De Groot & Groenewoudt 2013, 19.
14  In andere hoofdstukken wordt 

regelmatig naar nederzettingsterreinen 

verwezen. Tabel 4.12 kan als 

concordantielijst tussen de 

volgnummers in hoofdstuk 5 en de 

genoemde nederzettingsterreinen 

gebruikt worden.

commentaar op de eerste conceptversie van het 

grootste deel van het manuscript besproken.

Een expliciete stap in de totstandkoming van dit 

rapport is de aanstelling geweest van een 

externe autorisatie, een senior KNA-archeoloog, 

die gevraagd is het definitieve manuscript te 

toetsen en na aanpassing goed te keuren.  

Deze rol is vervuld door Arno Verhoeven, 

universitair docent middeleeuwse archeologie 

aan de Universiteit van Amsterdam.

1.3 Leeswijzer

Bij de uitvoering van het project zijn in grote 

lijnen de projectopdracht en processtappen 

gevolgd,13 die hun weerslag vinden in de 

hoofdstukindeling van dit rapport. Met de 

opbouw hiervan is in feite geprobeerd het 

deductieve proces weer te geven dat aan de 

synthetiserende analyse ten grondslag lag:

In hoofdstuk 1 wordt het Oogst van Malta-

project ingeleid vanuit de kaders en 

randvoorwaarden, zoals de afbakening van de 

onderzoeksperiode, de relevante kennisthema’s 

en het onderzoeksgebied, die de RCE aan de 

opdracht heeft gesteld, zonder direct op de 

inhoudelijke problematiek in te gaan.

In hoofdstuk 2 wordt de onderliggende 

probleemstelling voor de synthetiserende 

analyse geformuleerd, die per kennisthema 

geconcretiseerd is met een aantal onderzoeks-

vragen. Hierna volgt een schets van de 

onderzoeksgeschiedenis voor de periode 

300-600 n.Chr.

In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting van de 

relevante passages uit een selectie van 

hoofdstukken van de NOaA 1.0 gegeven, 

bedoeld als een nulmeting voor de uiteindelijke 

synthetiserende analyse en vragen voor de 

NOaA 2.0.

In hoofdstuk 4 wordt de methodologie van de 

inventarisatie van 165 (Malta-)rapporten 

(inclusief grafvelden) uit de jaren 1997 tot 2015 

uiteengezet, gevolgd door een overzicht en 

analyse van het bestand aan onderzoeken. 

Vervolgens worden de selectiecriteria 

besproken, waarlangs de 133 rapporten voor het 

synthese-onderzoek zijn geselecteerd.  

Tevens worden enkele kwantitatieve aspecten 

van dit rapportenbestand nader geanalyseerd en 

gewaardeerd.

In hoofdstuk 5 wordt een samenvattend 

overzicht gegeven van de 73 nederzettings-

terreinen, (inclusief drie geïsoleerde 

waterwerken en een depotvondst) of 

complexen, gebaseerd op 133 geselecteerde 

rapporten die relevant waren voor de gekozen 

kennisthema’s.14

In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van 

het historische bronnenmateriaal, als inleiding 

op de synthetiserende analyse.

In hoofdstuk 7 volgt de synthetiserende analyse 

waarin aan de hand van de geselecteerde 

(Malta-)rapporten de nieuw verworven kennis 

op hoofdlijnen, en voor enkele kennisthema’s in 

detail wordt geanalyseerd.

In hoofdstuk 8 worden vragen voor de NOaA 2.0 

geformuleerd en aanbevelingen gegeven voor 

toekomstig onderzoek naar de periode  

300-600 n.Chr.

Ten behoeve van dit project zijn alle  

165 geïnventariseerde (Malta-)rapporten uit de 

jaren tussen 1997 en 2014 in een database 

opgenomen, en voorzien van de voor het project 

relevante metadata. Deze gegevens zijn in 

verschillende tabellen in deze publicatie 

verwerkt. De geraadpleegde rapporten zijn 

grotendeels aanwezig in EDNA, en 

raadpleegbaar via DANS EASY.

1.4 Dankwoord

Bij de totstandkoming van dit rapport is hulp 

verkregen van verschillende personen, aan wie 

wij veel dank verschuldigd zijn. In de eerste 

plaats betreft dit de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed in de persoon van Tessa de 

Groot en Bert Groenewoudt, die als 

opdrachtgever het proces en eerdere versies van 

deze tekst kritisch hebben gevolgd. Daarnaast 

de leden van de begeleidingscommissie, Stijn 

Heeren, René Proos en Frans Theuws, die tijdens 

de bijeenkomsten waardevolle bijdragen aan de 

discussies leverden en de conceptteksten van 

bruikbaar commentaar voorzagen. En natuurlijk 

Arno Verhoeven, die het manuscript binnen een 

kort tijdsbestek kon autoriseren.

Bijzonder behulpzaam bij de opzet van de 

methodiek en het verschaffen van basale 

gegevens voor de analyse van het 

muntmateriaal waren Paul Beliën  

(De Nederlandsche Bank), voor het leveren van 
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de muntgegevens voor Zuid-Nederland tussen 

300 en 600 uit de landelijke numismatische 

database NUMIS, en Arent Pol (Universiteit 

Leiden) voor het geven van commentaar op de 

indeling van numismatische perioden in de 

zesde eeuw. Paul Beliën heeft tevens kritisch een 

eerdere versie van paragraaf 7.5.2 over het de 

verspreiding van munten in het onderzoeks-

gebied becommentarieerd. Menne Kosian (RCE) 

was zo vriendelijk de GIS-bestanden van de 

archeoregio’s aan te leveren.

Onmisbaar voor de kern van de opdracht – de 

inventarisatie van (Malta-)rapporten – was de 

belangeloze hulp die wij kregen van de volgende 

personen en/of instanties: Roderick Geerts, 

Lourens van der Feijst, Henk van der Velde (ADC 

Archeoprojecten), Willem-Simon van der Graaf 

(Archeodienst Gelderland), Marleen van Zon 

(Archol BV), Annette Wagner (Arnicon/

Archeomedia), Eugene Ball, Annemarie Kooi 

(BAAC BV), Wim Dijkman, Gilbert Soeters  

(Centre Céramique/Gemeente Maastricht),  

Jan de Koning (Hollandia Archeologen),  

Gudrun Hensen, Gerard Tichelman (RAAP 

Archeologisch Adviesbureau), Stijn Heeren (Vrije 

Universiteit Amsterdam) en Jan van Renswoude 

(VUhbs).

Tot slot dienen de personen bedankt te worden 

die de moeite hebben genomen om op het eind 

van het archeologische AMZ-proces, 

planvorming, opgraving en uitwerking,  

de metadata en basisgegevens, zoals goed 

omschreven en nauwkeurig gedateerde 

vondsten, die ten grondslag liggen aan de 

bestudeerde rapporten, in te voeren in Archis2 en 

vervolgens het pdf-bestand van het betreffende 

rapport te uploaden in Livelink van de RCE en/of 

in DANS EASY. Hierdoor was in ieder geval een 

aanzienlijk deel van de geïnventariseerde 

rapporten snel en gemakkelijk te traceren.  

En alleen op een dergelijke wijze zal het in de 

toekomst mogelijk zijn op een efficiënte manier 

gerichte analysen uit te voeren naar de steeds 

groter wordende berg Malta-rapporten.
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2.1 Inleiding

Het archeologisch (en historisch en linguïstisch) 

onderzoek naar de periode tussen ca. 300 en 

600 in Zuid-Nederland kent een lange traditie en 

ondanks de aanvankelijk schaarse vondsten gaat 

de aandacht hiervoor al terug tot de eerste helft 

van de vorige eeuw, wanneer de eerste 

overzichts studies werden gepubliceerd.1  

Hoewel de onderliggende analyse van de ‘Oogst 

voor Malta’ voor deze periode vooral gericht is 

op het inventariseren en genereren van nieuwe 

informatie, zal blijken hoezeer dit verleden nog 

meespeelt bij het formuleren van de probleem-

stelling en onderzoeks vragen. Het belang van 

nieuw onderzoek staat of valt namelijk bij de 

beschikking over bestaande, eerder 

gepubliceerde kennis, nog niet beantwoorde 

vragen en niet (voldoende) onderzochte 

kwesties. De probleem- en vraagstellingen die 

aan deze Oogst voor Malta-analyse ten 

grondslag liggen, bouwen vanzelfsprekend voort 

op de bestaande kennis. Om deze reden is in het 

volgende hoofdstuk een samenvatting 

opgenomen van de NOaA 1.0, met nadruk op de 

voor dit rapport relevante thematiek. De achter-

gronden en geschiedenis van het onderzoek zijn 

echter ook van belang, zowel om de gemaakte 

keuzen en gestelde vragen van de NOaA 1.0 te 

begrijpen, als om nieuwe vragen voor de NOaA 

2.0 te formuleren.  

Daarom volgt na de formulering van de 

probleem- en vraagstellingen een overzicht van 

de onderzoeks geschiedenis betreffende de 

vierde tot en met zesde eeuw in Zuid-Nederland.

2.2 Probleemstelling

Een schets van het onderzoekskader voor de 

project opdracht is in feite een samenvoeging 

van twee perioden die bijna altijd gescheiden en 

vanuit verschillende perspectieven werden 

bestudeerd, de laat-Romeinse en de vroege 

Merovingische tijd. Om een geïntegreerde 

synthese van het recente (Malta-)onderzoek 

voor de periode tussen 300 en 600 te kunnen 

maken, zal een brug geslagen moeten worden 

tussen deze twee historische perioden.  

Een concreet voorbeeld van het ontbreken een 

dergelijke brug is terug te vinden in de structuur 

van de NOaA 1.0.  

De hoofdstukken 15, 18 en 19 behandelen elk  

een specifieke regio voor de Romeinse tijd,  

en worden met betrekking tot de middeleeuwen 

voor diezelfde regio geflankeerd door  

de hoofdstukken 16, 21 en 22.2 Alleen hoofdstuk 

20 is geschreven vanuit een diachroon 

perspectief, waardoor het beter mogelijk is 

doorlopende en veranderende structuren te 

signaleren. Natuurlijk valt voor de eerste 

benadering een simpele verklaring te geven.  

Het betreft een – voor het werkveld – bijna 

logische afbakening, geschreven door auteurs 

met een voor deze regio’s en perioden verwante 

specialistische kennis. De aanpak van hoofdstuk 

20 heeft wellicht dan ook meer van de auteurs 

gevraagd, omdat zij over de grenzen van hun 

specialisme heen moesten kijken.

De synthetiserende analyse van het (Malta-)

onderzoek vanaf 1997 vereist welhaast 

eenzelfde, diachrone benadering, al beperkt 

deze zich in principe tot de vijf hiervoor 

aangehaalde NOaA-thema’s, en wordt het 

onderzoek uit de jaren vóór 1997 en publicaties 

buiten de geselecteerde rapporten hierin niet 

expliciet betrokken. Enerzijds zal de aandacht 

daarom uitgaan naar periode-specifieke 

problemen, zoals de aard en ontwikkeling van 

nieuw gestichte nederzettingen in zowel de laat-

Romeinse tijd als in het begin van de vroege 

middeleeuwen. Anderzijds zal – voor zover 

mogelijk – gelet worden op het bestaan van 

diachrone structuren, al dan niet in de vorm van 

continu gebruik van onder andere neder-

zettings terreinen of materiële cultuur. Een risico 

is wel dat dan teveel in termen van continuïteit 

gedacht wordt, ook waar deze mogelijkerwijs 

niet heeft bestaan.

Omdat de problematiek die ten grondslag ligt 

aan het onderzoek naar de periode tussen  

300 en 600 in Zuid-Nederland veelzijdig is,  

is geprobeerd het uitgangspunt voor de 

synthetiserende analyse in twee centrale 

vraagstellingen samen te vatten:

• Sluiten de resultaten van het tussen 1997 en 

2015 uitgevoerde (Malta-)onderzoek aan bij 

het bestaande beeld van de bewoning en 

samenleving in Zuid-Nederland in de vierde 

tot en met zesde eeuw, zoals dat gevormd is 

2 Onderzoekskader en 
probleemstelling

1  Zie onder andere Holwerda (1918,  

157-172), met vooral aandacht voor  

de ‘Franken’, en de duiding van de 

‘Frankische Kultuur’ (173 e.v.).
2  Zie paragraaf 3.1.
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op basis van de beschikbare (en bruikbare) 

historische en vooral archeologische bronnen?

• In welke mate leveren de nieuwe gegevens 

een aanvulling op de bestaande 

archeologische kennis,  

als het gaat om de veranderingen die worden 

waargenomen op het gebied van de 

nederzettingen en de daar aanwezige 

materiële cultuur?

Bovenstaande vraagstellingen zijn niet erg 

concreet en hebben bovendien een brede 

reikwijdte. Om de synthetiserende analyse 

inhoudelijk te sturen is de probleemstelling 

daarom in meer concrete zin verwoord door 

middel van een aantal voor de vier geselecteerde 

kennisthema’s geformuleerde onderzoeks-

vragen. Het vijfde kennisthema langetermijn-

perspectief is in de laatste fase van het 

onderzoek aan de synthese toegevoegd, omdat 

dit thema juist voor de verbinding tussen de 

twee historische perioden uit de projectopdracht 

zorgt. Hiervoor zijn vooraf geen 

onderzoeksvragen geformuleerd.

2.3 Onderzoeksvragen

De onderstaande vragen zijn in grote lijnen de 

centrale vraagstellingen zoals die voor de vier 

geselecteerde kennisthema’s vooraf zijn 

opgesteld.3 Sommige vragen zijn na overleg met 

de begeleidingscommissie nog bijgesteld en 

aangescherpt. Andere, voor de hand liggende 

onderwerpen voor onderzoek naar de periode 

300-600, zoals de relatie tussen nederzettingen 

en grafvelden, komen in dit rapport niet expliciet 

aan bod. Zij zullen waar noodzakelijk in de 

synthetiserende analyse wel ter sprake komen. 

De nadruk bij de selectie van de rapporten en 

het bevragen, analyseren en synthetiseren van 

de nieuwe verworven gegevens ligt in algemene 

zin op ‘bewoning’, aangezien de meeste vragen 

van de andere thema’s in directe of indirecte zin 

hieraan te relateren zijn. Tussen haakjes staan de 

paragrafen waarin de vragen aan bod komen, 

voor zover mogelijk op basis van de 

geanalyseerde rapporten.

A. Bewoning

1. Wat waren de regionale verschillen in 

spreiding van de nederzettingen? (7.3.0)

2. Welke typen nederzettingen bestonden in 

deze periode en in hoeverre zijn de 

onderlinge verschillen te begrijpen in termen 

van hiërarchie, functie en afhankelijkheid? 

(7.3.0)

3. Hoe waren de nederzettingen ingericht en 

welke structuurtypen zijn te onderscheiden? 

(7.3.1 & 7.3.3-7.3.5)

4. Zijn regionale verschillen te onderscheiden  

in de spreiding van nederzettings- en 

structuurtypen, vallen die samen met de 

archeoregio’s en hoe zijn deze verschillen te 

begrijpen? (7.3.1-7.3.3)

5. Van welke huisbouwtraditie(s) is sprake 

binnen het onderzoeksgebied, en duiden 

verschillen met die daarbuiten op een 

wederzijdse beïnvloeding? (7.3.2)

6. In hoeverre is sprake van continuïteit of 

discontinuïteit van bewoning vanaf de vierde 

tot en met de zesde eeuw? (7.7)

B. Locatiekeuze

1. Welke factoren speelden een rol bij de 

locatiekeuze van nederzettingen, en welke rol 

kan daarbij de aanwezigheid van bestaande 

of voormalige Romeinse wegen en plaatsen 

(zoals castella, vici, steden, etc.) toegedicht 

worden? (7.4)

2. Welke gebieden waren in deze periode niet of 

in mindere mate bewoonbaar? (7.4)

3. In welke delen van het landschap lagen de 

nederzettingen uit deze periode, en in welke 

mate kunnen dit generieke of regio-

specifieke voorkeuren geweest zijn? (7.4)

4. In hoeverre is het verspreidingspatroon van 

de nederzettingen beïnvloed door post-

depositionele processen als erosie en 

afdekking? (7.4)

C. Materiële cultuur

1. In welke opzichten kunnen de bestaande 

typochronologieën van vondstmateriaal uit 

de vierde-zesde eeuw verbeterd worden,  

en hoezeer dragen scherpere dateringen bij 

aan het opvullen van bestaande 

kennislacunes? (7.5)

2. Wat zijn de voornaamste kenmerken in de 

vormontwikkeling van de materiële cultuur 

uit de onderzoeksperiode, met nadruk op het 

aardewerk en de metaalvondsten? (7.5.1)
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3. Zijn op het vlak van de materiële cultuur 

regionale verschillen waar te nemen? En zijn 

de waargenomen veranderingen en de 

eventuele verschillen mede het gevolg van 

invloeden van buiten het onderzoeksgebied? 

(7.3.2 & 7.5.1)

4. Vallen mechanismen in de productie en 

consumptie van materiële cultuur te 

onderscheiden, zoals de overgang van op de 

draaischijf vervaardigd (‘gedraaid’) naar 

handgevormd aardewerk of het hergebruik 

van Romeins bouwmateriaal, die specifiek 

zijn voor de onderzoeksperiode? (7.5.1)

D Gemeenschap/samenleving

1. In welke mate is de afnemende invloed van 

het Romeinse gezag en de overgang naar 

nieuwe (Merovingische) elites als sturende 

machtsfactoren zichtbaar op het lokale 

niveau van de nederzetting? (7.6)

2. In hoeverre is het mogelijk op basis van de 

bestaande kennis van gebouwde structuren 

en materiële cultuur de samenleving op 

lokaal en regionaal niveau te bestuderen,  

in relatie tot de komst van nieuwe groepen, 

ideeën en objecten op verschillende 

momenten tussen 300 en 600? (7.6 & 7.7)

3. In welke mate kunnen resultaten uit het 

(Malta-)onderzoek bijdragen aan de discussie 

over het beeld van een veranderende laat-

Romeinse samenleving, traditioneel vaak 

geduid in etnische termen als ‘Germaans’ of 

‘Frankisch’? (7.6)

Op niet alle vragen zal in dit rapport een 

uitputtend antwoord gegeven kunnen worden, 

aangezien de analyse zich immers hoofdzakelijk 

richt op de resultaten van recent (Malta)-

onderzoek, dat bovendien in veel gevallen 

informatie ontbeert dat noodzakelijk is om 

antwoorden te formuleren. Het eindresultaat 

van dit rapport, dat als een synthetiserende 

analyse omschreven kan worden, is een eerste 

aanzet tot een beter begrip van het verhaal van 

de periode 300-600 n.Chr., en nodigt tegelijker-

tijd uit tot vervolgonderzoek waarbij ook 

grafvelden, ongepubliceerd oud onderzoek,  

en andersoortige publicaties (proefschriften, 

monografieën, artikelen) worden betrokken.  

De bovenstaande onderzoeksvragen zijn dan 

ook zo geformuleerd dat ze niet alleen als 

sturend kunnen gelden voor de NOaA 2.0,  

maar ook voor toekomstig wetenschappelijk 

onderzoek gebruikt kunnen worden.

2.4 Geschiedenis van het onderzoek 
naar de periode 300 -600 n.Chr.

Hoewel het in Nederland aan belangstelling voor 

de laat-Romeinse tijd en het begin van de 

vroege middeleeuwen – en in het bijzonder voor 

de doorlopende ontwikkelingen in de periode 

tussen 300 en 600 n.Chr. – in het verleden niet 

heeft ontbroken, is gericht (synthetiserend) 

onderzoek niet altijd vanzelfsprekend geweest. 

Voor de eerste helft van de vorige eeuw geldt 

J.H. Holwerda, bij wie het onderzoek naar de 

‘Franken’ (en de ‘Saksen’) altijd bijzondere 

aandacht heeft genoten, als een uitzondering.4 

Tot ver na het einde van de Tweede 

Wereldoorlog betroffen vondsten uit beide 

perioden in feite vaak ‘bijvangst’ bij onderzoek 

naar de Romeinse tijd enerzijds en dat naar de 

(vroege) middeleeuwen anderzijds. Verscheidene 

redenen kunnen hiervoor aangehaald worden:

• een relatief beperkte hoeveelheid aan vaak 

moeilijk te interpreteren historische bronnen;

• de (nog) gebrekkige referentiekaders om 

materiële cultuur scherp(er) te dateren;

• het bestaan van gescheiden archeologische en 

historische onderzoekstradities, waardoor 

vanuit verschillende perspectieven naar de 

overgang van de Romeinse naar de 

Merovingische tijd gekeken werd.5

De vondsten uit de onderzoekperiode die 

gedaan werden vóór de Tweede Wereldoorlog, 

vonden doorgaans plaats op terreinen van 

militaire aard, zoals de castella van Cuijk, 

Heerlen en Maastricht en de wachttorens van 

Heumensoord en de Goudsberg.6 De daar 

aangetroffen vondsten en sporen konden goed 

ingepast worden in de grand narrative van de 

laat-Romeinse geschiedenis van de Lage 

Landen, dat zich tot dan toe vooral richtte op de 

analyse van de historische bronnen en hun 

betekenis voor onze streken.7
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2.4.1 Jaren vijftig en zestig. Grootschalig 
veldonderzoek

In de jaren vijftig van de vorige eeuw kan voor 

het eerst een gerichte archeologische aandacht 

voor de periode tussen 300 en 600 gesignaleerd 

worden. Als een ware katalysator hiervoor 

mogen de opgravingen van de laat-Romeinse en 

Merovingische grafvelden in Alphen (1950), 

Rhenen (1952) en Maastricht-Pandhof (1953-

1954) genoemd worden. Aan de vondsten uit 

deze grafvelden werd in 1955 een rijk 

geïllustreerde catalogus gewijd met de titel 

Merovingische ambachtskunst.8 De Rijksdienst voor 

het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, 

later opgegaan in de RCE) ging zich als 

opgravende instantie in de persoon van J. Ypey 

ook toeleggen op de studie van de objecten uit 

deze opgravingen, en dan vooral die uit Rhenen. 

Min of meer tegelijkertijd promoveerde W.J. de 

Boone in Groningen bij A.E. van Giffen op een 

studie naar De Franken van hun eerste optreden tot 

de dood van Childerik,9 een proefschrift dat nog 

steeds geldt als een belangrijke bronnen-

publicatie voor het onderzoek naar de laat-

Romeinse tijd. Hoewel H. Brunsting namens de 

ROB al vanaf de late jaren veertig begonnen was 

met het opgraven van grote delen van het laat-

antieke grafveld in de platgebombardeerde  

(22 februari 1944) en kapot geschoten 

(september 1944 - februari 1945) Nijmeegse 

binnenstad,10 bleef de archeologische aandacht 

voor deze periode achter bij die voor de 

Merovingische tijd. Een mooi voorbeeld hiervan 

zijn de bijdragen van De Boone en Ypey en van  

C. Isings in het overzichtswerk Honderd eeuwen 

Nederland uit 1959.11 Hieruit wordt duidelijk dat 

het vooral de aansprekende vondsten uit de 

grafveld onderzoeken waren, die in die tijd de 

wetenschappelijke aandacht trokken.

Nederzettingsonderzoek naar de periode 

300-600 kwam in feite pas een decennium later 

op gang, en dan vooral in de provincies ver ten 

noorden van de limes. Cruciaal mag in dit kader 

het onderzoek genoemd worden van het 

Biologisch-Archeologisch Instituut (BAI) van  

de Groningse universiteit naar de grote 

nederzetting van Wijster tussen 1958 en 1961. 

Het BAI onder leiding van H.T. Waterbolk startte 

hiermee een decennialange traditie van 

grootschalig nederzettingsonderzoek, waarbij in 

veel gevallen een continue bewoning tussen de 

Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen in 

Noord-Nederland aangetoond kon worden.12 

Juist de opgraving in Wijster leverde voor de 

laat-Romeinse tijd een aantal stereotype 

gebouwplattegronden op die ook voor het latere 

onderzoek ook op de zuidelijke zandgronden 

van belang zouden blijken. Voor de opgraver 

W.A. van Es, die in 1967 promoveerde op de 

uitwerking van het onderzoek,13 betekende dit 

het begin van een carrièrelange interesse voor 

het onderzoek naar de overgang van de 

Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen, 

vanuit zijn latere functies als directeur van de 

ROB en hoogleraar aan het Archeologisch 

Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam 

(AIVU).

2.4.2 Jaren zeventig en tachtig. Regionale 
projecten

Tot begin jaren zeventig bleef de aandacht voor 

de overgang van de laat-Romeinse naar de 

vroeg-Merovingische tijd ten zuiden van de 

limes vooral beperkt tot incidentele ROB- 

opgravingen, zoals (de voorzetting van) het 

onderzoek in de Nijmeegse binnenstad, in het 

castellum van Cuijk en op het Vrijthof in 

Maastricht.14 Een belangrijke aanzet tot een meer 

structureel en integraal onderzoek van de 

archeologische fenomenen uit de onderzoeks-

periode mag vanaf 1974 toegeschreven worden 

aan het onderbrengen van het ROB-onderzoek 

in regionale projecten.15 Hierbij zijn vooral het 

Kromme-Rijnproject – gericht op de Romeinse 

en middeleeuwse bewoning, met nadruk op 

Dorestad – en het Project Oostelijk 

Rivierengebied – gericht op de Romeinse 

bewoning, met nadruk op Nijmegen – van groot 

belang geweest. In het kader van het laatste 

project inventariseerde W.J.H. Willems eind jaren 

zeventig een groot aantal vindplaatsen uit de 

periode tussen ca. 250 v.Chr. en 750 n.Chr. 

Daarnaast werkte hij de resultaten uit van de 

opgraving van R.S. Hulst op het terrein van het 

castellum bij Arnhem-Meinerswijk, waarbij een 

laat-Romeinse fase aangetoond kon worden.16 

De resultaten van zijn onderzoek mondden uit in 

een proefschrift, waarin hij de archeologische 

gegevens combineerde met een grondige 

historische analyse van de laat-Romeinse 
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situatie in het oostelijke rivierengebied.17  

Waar Van Es zich in de derde druk van zijn 

Romeinen in Nederland in 1981 vooral nog 

beperkte tot het bespreken van de overgebleven 

(militaire) infrastructuur van laat-Romeins 

Nederland,18 ging Willems in 1984 al een stuk 

verder met zijn op processuele leest geschoeide 

regionale synthese.

Terwijl net ten noorden van de Rijn de grote 

midden- en laat-Romeinse nederzettingen van 

Bennekom en Ede al onderzocht waren,19 bleef 

het in Zuid-Nederland tot in het midden van de 

jaren tachtig ontbreken aan goed opgegraven 

nederzettingen uit de laat-Romeinse tijd, laat 

staan uit het begin van de vroeg-Merovingische 

tijd. Vooral over deze laatste periode bleven de 

onderzoekers in het duister tasten, iets dat ook 

tot uiting komt in de derde druk van D.P. Bloks 

overzicht van De Franken in Nederland uit 1979; 

over de periode tussen ca. 450 en 550 viel 

nauwelijks iets concreets over onze streken  

te melden.20

Het noodonderzoek naar de villa van 

Voerendaal-Ten Hove tussen 1985 en 1987 

bracht definitief verandering in het gebrek aan 

informatie over landelijke nederzettingen ten 

zuiden van de Rijn. Onder leiding van Willems 

kon de ROB het erf van de villa grotendeels 

opgraven, waarbij ook duidelijke aanwijzingen 

voor een laat-Romeinse bewonings- en 

gebruiksfase, gevolgd door de voortzetting van 

het gebruik van de overblijfselen van de villa in 

de Merovingische tijd, werden aangetroffen.21 

Min of meer tegelijkertijd werd aan de overzijde 

van de Maas in het Belgische Neerharen-Rekem 

door het Vlaamse Instituut voor het 

Archeologisch Patrimonium eveneens een villa 

met een laat-Romeinse en Merovingische 

bewoningsfase opgegraven.22 Ondanks het 

eindeloos refereren aan deze vindplaatsen is het 

vooralsnog niet tot een definitieve uitwerking en 

regionale inkadering van beide opgravingen 

gekomen.

Tot aan het begin van de jaren tachtig was de 

ROB het voornaamste instituut dat in Zuid-

Nederland onderzoek deed naar de periode 

tussen 300 en 600. De komst van het 

Kempenprojekt in 1980 bracht hier verandering 

in, doordat het Albert Egges van Giffen Instituut 

voor Prae- en Protohistorie (IPP) van de 

Universiteit van Amsterdam zich intensief ging 

richten op het middeleeuwse nederzettings-

onderzoek in het zuidoostelijke deel van Noord-

Brabant. De AIVU, haar partner in het project, 

richtte zich vooral op nederzettingen uit de 

Romeinse tijd.23 Een programmatische, vanuit de 

processuele archeologie geïnspireerde aanpak 

stond aan de wieg van een decennialange 

theoretisch-geïnformeerde onderzoekstraditie 

naar onder andere vroegmiddeleeuwse 

samenlevingen op de Brabantse zandgronden 

en in het Limburgse Maasdal. Door een gerichte 

incorporatie van antropologische concepten en 

de belangrijke rol van de historische dimensie  

– tegenover de a-historische modelvorming van 

de processuele archeologie – ontwikkelden de 

onderzoekers een eigen historisch-

antropologische benaderingswijze.24 De eerste 

concrete toepassing vond plaats in F. Theuws’ 

promotieonderzoek naar de integratie van de 

Kempen in het Merovingische rijk.25

Vervolgens dienden zich voor het IPP al snel 

twee nieuwe opgravingen aan naar 

nederzettingen uit de vierde tot zesde eeuw, 

Gennep-Stamelberg en Geldrop-‘t Zand.  

Vooral het onderzoek op de Stamelberg in 

Gennep in de jaren 1988-1990, onder leiding van 

H.A. Heidinga, bleek van cruciaal belang. Met het 

populair wetenschappelijke boek Op zoek naar de 

vijfde eeuw kon op basis van de verkregen 

resultaten voor het eerst een gedegen 

gecombineerde historische en archeologische 

synthese gepresenteerd worden voor de 

onderzoeksperiode.26 In een latere publicatie van 

A. Verhoeven wordt nadrukkelijk gewezen op 

het belang van een grondige uitwerking van 

deze vindplaats,27 maar deze heeft nog niet 

plaatsgevonden. Ook de definitieve uitwerking 

van de opgraving in Geldrop in 1989, met een 

gebouw en vijf hutkommen, laat nog op zich 

wachten.28

De ROB zette in het kader van het hernoemde 

Project Centraal Rivierengebied in de tussentijd 

de opgravingen in Wijk bij Duurstede voort, en 

was daar vanaf 1989 bezig met onderzoek op het 

terrein De Geer, mogelijk een van de voorlopers 

van het Karolingische Dorestad. Hier vonden de 

opgravers onder andere duidelijke aanwijzingen 

voor een doorlopende bewoning van de laat-

Romeinse naar de Merovingische tijd.  

De resultaten van bijna dertig jaar opgraven in 

Wijk bij Duurstede leidden in 1994 tot een 

populairwetenschappelijke synthese, die voor de 

laat-Romeinse tijd in algemene zin aansloot op 

het verhaal van Gennep.29 Tegelijkertijd eindigde 

hiermee ook de bijdrage van de ROB aan het 
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wetenschappelijke onderzoek naar de periode 

300-600, aangezien zij vanaf de midden jaren 

negentig geleidelijk transformeerde van een 

gravend onderzoeksinstituut in een 

beleidsvormende monumentenzorgorganisatie. 

Het rapporteren van de resultaten van 

opgravingen uit het pre-Malta-tijdperk raakte 

daardoor geheel op de achtergrond, waardoor 

nog veel oud-ROB-onderzoek onuitgewerkt op 

de planken ligt.

2.4.3 Jaren negentig en vroege 
eenentwintigste eeuw. Structurele 
onderzoekslijnen

Tot in het begin van de jaren negentig was veel 

onderzoek van de universiteiten – net als bij de 

ROB – verbonden aan of een uitvloeisel van zelf 

uitgevoerde noodopgravingen. Het Pionier-

project Power and Elite, dat tussen 1989 en 1994 

aan het IPP werd uitgevoerd, was een van de 

eerste projecten die zich volledig richtten op 

langetermijnprocessen (900 v.Chr. - 800 n.Chr.) 

in de ontwikkeling van structuren en de 

samenleving binnen een groot onderzoeks-

gebied (Noordwest-Europa).  

Het theoretische uitgangspunt van het 

Kempenprojekt, de historisch-antropologische 

benadering van de archeologie, werd binnen dit 

project door de toepassing van concepten uit de 

culturele antropologie en sociologie verder 

uitgediept.30 Met betrekking tot de 

onderzoeksperiode is binnen dit project alleen 

het onderzoek van M. Alkemade relevant.  

Zij richtte zich op de laat-Romeinse en 

vroegmiddeleeuwse elitegroepen in Noord-

Gallië. Vanuit het Pionier-project kon Theuws 

samen met Alkemade de post-processuele 

benadering van de laat-antieke samenlevingen 

en hun materiële cultuur voortzetten binnen de 

kaders van het tussen 1993 en 1997 lopende 

European Science Foundation-programma  

The Transformation of the Roman World. Dit zou in 

het daaropvolgende decennium leiden tot 

enkele substantiële publicaties over onder 

andere de laat-Romeinse nederzettingen in 

Zuid-Nederland, de rol van wapens in het 

grafritueel en de vermeende aanwezigheid van 

‘Germaanse’ groepen in het nederzettingsbeeld 

en grafbestel.31

Begin jaren negentig werd door N. Roymans en 

Theuws vanuit de Universiteit van Amsterdam 

het Zuid-Nederlandproject opgezet, de opvolger 

van het Kempenproject. Een van de weinige voor 

dit onderzoek relevante publicaties vanuit dit 

project van de hand van Theuws betrof een 

model van de ontwikkeling van het oude 

akkercomplex ’t Zand in Geldrop, waarin ook de 

laat-Romeinse nederzetting figureerde.32  

Waar de aandacht voor de late oudheid en 

vroege middeleeuwen aanvankelijk vooral 

verbonden was aan de persoon van Theuws, 

ontstonden in de tweede helft van de jaren 

negentig twee nieuwe universitaire projecten die 

zich (min of meer) volledig op de 

onderzoeksperiode richtten.

Het Amsterdams-Groningse Frisia-project werd 

uitgevoerd onder leiding van Heidinga en  

J. Bazelmans, dat tussen 1997 en 2001 onderdak 

vond in het Amsterdams Archeologisch Centrum 

(AAC, voorheen IPP)33 en het Groninger Instituut 

voor Archeologie (GIA, voorheen BAI).34 

Bazelmans maakte eerder deel uit van het 

Pionier-project. Ook binnen dit project werd 

geprobeerd relatief nieuwe theoretische 

opvattingen, zoals de situationele constructie van 

identiteiten en de rol van geschenkuit wisselingen, 

waar mogelijk te integreren in het onderzoek. 

Hoewel het doel van dit Frisia-project – de 

integratie van alle beschikbare kennis over het 

vroegmiddeleeuwse Frisia tussen de laat-

Romeinse tijd en 1000 n.Chr. – grotendeels 

betrekking had op noordelijk Nederland, betrof 

één deelproject het ‘Friese’ gebied tussen Rijn en 

Maas. Dit leidde uiteindelijk in 2011 tot de 

promotie van M. Dijkstra op een onderzoek naar 

Zuid-Holland tussen de derde en negende eeuw.35

Van Es lukte het om aan het einde van zijn 

ambtelijke loopbaan vanuit het AIVU, in 

samenwerking met M. Lodewijckx van de 

Katholieke Universiteit Leuven, een onderzoek-

sproject op te zetten dat zich tussen 1997 en 

2001 zou richten op De Frankische Migratie.  

Van Nederlandse zijde lag de nadruk op het 

bestuderen van de nederzettingen en grafvelden 

in Ede-Veldhuizen, Ede-Op de Berg, Wehl en 

Didam, alle direct ten noorden van de limes 

gelegen, met E. Taayke als onderzoeker.36  

L. Opsteyn nam als onderzoeker vanuit 

Vlaanderen deel aan het project, en zij richtte 

zich vooral op het onderzoek naar de Romeinse 

villa met Merovingische bewoning van Wange-

Damekot.37 
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Hiermee ‘sprong’ het project met een grote 

boog over Zuid-Nederland heen naar 

Vlaanderen, en liet daarbij de mogelijkheid 

liggen om daar potentieel interessant onderzoek 

uit te voeren, bijvoorbeeld de vergelijking van 

laat-Romeins handgevormd aardewerk uit 

Noord-Brabant met dat uit de Gelderse en 

Vlaamse complexen. Tot een synthetiserende 

eindpublicatie heeft dit project niet geleid, wel 

zijn enkele onderzoeksaanzetten gepubliceerd.38 

Later is het door Taayke in het kader van dit 

project uitgevoerde nederzettingsonderzoek van 

Ede-Velduizen en Ede-Op de Berg alsnog 

gepubliceerd,39 en gebruikt voor onderhavig 

onderzoek. En ook het onderzoek naar de 

nederzettingen van Wehl en Didam bevindt zich 

inmiddels in een gevorderd stadium van 

afronding.40

Structureel onderzoek naar de onderzoeks-

periode vond vanaf het begin van de 

eenentwintigste eeuw voornamelijk plaats aan 

het AAC, waar Theuws in 2002 samen met  

T. Panhuysen van de Gemeente Maastricht het 

Servatiusproject startte. Van de Brabantse 

zandgronden verschoof het blikveld naar het 

Limburgse Maasdal en het aangrenzende 

Belgische stroomgebied van de Maas.  

Het project richtte zich op de uitwerking en 

synthese van de opgravingen naar de laat-

Romeinse en vroegmiddeleeuwse grafvelden in 

en rond het St. Servaascomplex te Maastricht. 

Het proefschrift van M. Kars uit 2011 over de vele 

honderden grafgiften uit deze grafvelden is hier 

een resultaat van.41 Binnen dit project valt ook 

het proefschrift van R. Panhuysen uit 2005 met 

de resultaten van een onderzoek naar de 

demografie en gezondheid van twee 

Maastrichtse grafveldgemeenschappen uit de 

vroege middeleeuwen.42 Hieruit blijkt dat in het 

nieuwe millennium de aandacht binnen het 

onderzoek – althans aan het AAC – in de richting 

van het grafveldonderzoek verschoof.  

Niet verwonderlijk is dan ook het thema van 

Theuws’ Odyssee-project Anastasis vanaf 2009 

de uitwerking van een selectie van 

Merovingische grafvelden uit Zuid-Nederland. 

Binnen de onderzochte grafvelden is de laat-

Merovingische tijd aanzienlijk beter vertegen-

woordigd dan de periode voor 600. Met zijn 

vertrek naar de Faculteit der Archeologie (FdA) 

van de Universiteit Leiden eind 2011, verplaatste 

de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse 

onderzoekslijn van Amsterdam zich grotendeels 

naar Leiden, wat echter niet tot een breuk in  

het onderzoek leidde.43

Aan het Archeologisch Centrum van de Vrije 

Universiteit (ACVU, voorheen AIVU) zorgde een 

ander Odyssee-project (Dorestad. Vicus famosus) 

juist voor een hernieuwde aandacht voor de 

laat-Romeinse tijd. Deze aandacht zag zich 

voornamelijk geconcentreerd in de persoon van 

S. Heeren, die in 2009-2010 in het kader van een 

ander Odyssee-project al het laat-Romeinse en 

vroegmiddeleeuwse grafveld van Wijchen-

Centrum had uitgewerkt en gepubliceerd.44 

Binnen het Odyssee-project aan de VU richtte 

Heeren zich vanaf 2010 op de uitwerking van 

Wijk bij Duurstede-De Geer. Hoewel de 

resultaten van dit onderzoek nog niet 

gepubliceerd zijn, is al duidelijk geworden hoe 

groot de wetenschappelijke waarde van deze 

vindplaats is voor een breder onderzoek naar de 

periode 300-600 in Zuid-Nederland.  

Goed gedateerde (waterput-)contexten zullen 

nieuwe gegevens gaan leveren, bijvoorbeeld ten 

aanzien van de chronologie van het laat-

Romeinse aardewerk.45 Met dit Odyssee-project 

keerde het ACVU terug naar de onderzoekslijn 

die een kleine tien jaar eerder was beëindigd.  

De promotie van H. van der Velde bij Van Es’ 

opvolger Roymans op diachroon landschaps-

onderzoek in Oost-Nederland tussen 500 v.Chr. 

en 1300 n.Chr. past in feite volledig in die traditie. 

In zijn proefschrift ligt de nadruk op de 

nederzettingsdynamiek in de Romeinse tijd en 

vroege middeleeuwen. Het levert voor het 

onderzoek naar de brede limeszone interessante 

aanknopingspunten met het Germaanse 

voorland.46

Een krappe eeuw van meer dan incidentele 

aandacht voor de onderzoeksperiode overziend, 

kan gesteld worden dat vanaf het laatste kwart 

van de twintigste eeuw geleidelijk een 

ontwikkeling naar structureel onderzoek valt 

waar te nemen. Was dit eerst nog de vooral ROB 

met haar grote opgravingen, in de jaren negentig 

zorgden de Groningse en Amsterdamse 

instituten met diverse grote projecten voor een 

integrale benadering van het onderzoek naar de 

laat-Romeinse en vroeg-Merovingische tijd.  

Het Programma Odyssee zorgde op haar beurt 

vanaf 2008 voor een extra stimulans door 

gericht oud onderzoek uit te werken en hierbij 

ook de opgravingsbedrijven een serieuze rol te 

laten spelen.47 Een ontwikkeling die in principe 

past bij de decentralisatie van het 



30

—

48  Steures 2013. Zie voor commentaar 

Gottschalk 2013; Roth-Rubi 2015.
49  Roymans, Heeren & De Clercq 2017.
50  Theuws 2014.
51  Utrecht: De Groot 1992; Van Rooijen 

2010; Nijmegen: Van Enckevort & 

Thijssen 1996, 87-94; 2003; 2005; 2014; 

Willems & Haalebos 2005; Hendriks et 

al. 2014; Maastricht: Panhuysen & 

Leupen 1990; Panhuysen 2013.
52  Lanting & Van der Plicht 2009-2010; 

2011-2012.

archeologische bestel, al bleven de 

universiteiten bij de grote Odyssee-projecten 

een belangrijke partner. Daarnaast bleef de RCE 

incidenteel de mogelijkheid bieden om de 

uitwerking van oud ROB-onderzoek buiten de 

structurele onderzoekslijnen in haar reeksen op 

te nemen, zoals dat met D. Steures’ monografie 

over de laat-antieke grafvelden van Nijmegen 

gebeurde.48

2.4.4 De huidige stand van zaken

Hoe belangrijk het uitwerken van oud onderzoek 

is als aanvulling op onze bestaande kennis – en 

daarmee een completere beeldvorming van het 

verleden – is eens te meer aangetoond door het 

Programma Odyssee, dat ondanks de 

onvoltooidheid van sommige projecten in 2013 

afliep. Daarnaast heeft het project samen met 

de groeiende hoeveelheid nieuwe gegevens uit 

het Malta-onderzoek de roep om nieuwe 

analysen en synthesen aangewakkerd.  

Het NWO/FWO-project van het ACVU – Decline 

and Fall? Social and cultural dynamics in the Low 

Countries in the Late Roman period (AD 270-450) – 

sluit in dit opzicht naadloos aan bij het Odyssee-

onderzoek naar Wijk bij Duurstede-De Geer. 

Onder leiding van Roymans, Heeren en W. de 

Clercq van de Universiteit Gent zijn tussen 2012 

en 2016 nieuwe analysen uitgevoerd op zowel de 

nederzettingsstructuren als de materiële cultuur 

van de laat-Romeinse tijd in Zuid-Nederland. 

Een onderzoek dat min of meer in de voetsporen 

trad van het eerdere Frankische Migratie-

project, maar nu juist met een focus op de Zuid-

Nederlandse nederzettingen, en niet meer 

uitsluitend op de noordelijke limeszone.  

De resultaten van dit project zijn deels 

gepresenteerd tijdens de Ronde Tafel 

Conferentie op 15-16 januari 2015 in Tongeren.49

Ook het gecombineerde Leids/Utrechts 

onderzoek van Theuws en M. de Jong naar de 

Merovingische en Karolingische wereld in het 

NWO-project Charlemagne’s Backyard? Rural 

society in the Netherlands in the Carolingian Age.  

An archaeological perspective ligt in het verlengde 

van eerdere projecten uit het begin van deze 

eeuw.50 Hiermee lijkt een institutionele 

tweedeling te zijn ontstaan, waarbij de VU zich is 

gaan richten op de (laat-)Romeinse tijd, terwijl in 

Leiden de vroege (en latere) middeleeuwen 

centraal staan. Voor het specifieke onderzoek 

naar de overgangsperiode tussen 400-450 en 

550-600 lijkt in de afgelopen jaren juist weer 

minder aandacht te bestaan.

Bijna aan het einde van dit historische overzicht 

mag nog opgemerkt worden dat sinds de jaren 

negentig van de vorige eeuw ook op lokaal 

niveau in vooral Utrecht, Nijmegen en 

Maastricht ontwikkelingen plaatsvonden op 

synthetiserend vlak, hoewel het geen gericht 

onderzoek betrof.51 Deze lokale ontwikkelingen 

zijn niet verwonderlijk, aangezien het 

archeologische onderzoek in de binnensteden 

sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds 

een dynamische constante is geweest.  

Een andere belangrijke aanzet tot nieuwe 

synthesen is verder het overzicht van J. Lanting 

en H. van der Plicht in het kader van hun 
14C-chronologie van de Nederlandse Pre- en 

Protohistorie.52 En tot slot moet ook het 

RCE-project Oogst voor Malta genoemd worden, 

waar het onderhavige rapport deel van 

uitmaakt.
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3 Status quaestionis volgens  

de NOaA 1.0

3.1 Inleiding

De stand van kennis voor Zuid-Nederland wat 

betreft de laat-Romeinse tijd en de 

Merovingische tijd kan het best samengevat 

worden op basis van zeven hoofdstukken uit de 

NOaA 1.0.1 Ze zijn gepubliceerd in de periode van 

maart 2005 tot en met oktober 2008, en hebben 

voor dit onderzoek betrekking op de volgende 

perioden en regio’s:

• West-Nederland in de laat-Romeinse tijd 

(hoofdstuk 15);2

• West-Nederland in de vroege middeleeuwen 

(hoofdstuk 16);3

• het Midden-Nederlandse rivierengebied en 

Zuid-Nederland in de laat-Romeinse tijd 

(hoofdstuk 18);4

• de limes in de laat-Romeinse tijd  

(hoofdstuk 19);5

• Midden- en Oost-Nederland in de laat-

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 

(hoofdstuk 20);6

• het Midden-Nederlandse rivierengebied in  

de vroege middeleeuwen (hoofdstuk 21);7

• Zuid-Nederland in de vroege middeleeuwen 

(hoofdstuk 22).8

In deze hoofdstukken wordt een overzicht 

gegeven van de historische ontwikkeling en 

beeldvorming van de betreffende periode,  

die op basis van hoofdzakelijk archeologisch 

onderzoek tijdens de afgelopen honderd jaar tot 

stand is gekomen. Waar paragraaf 2.4 vooral 

ingaat op de verschillende deelnemers aan het 

onderzoek in de afgelopen honderd jaar, zal dit 

hoofdstuk zich vooral inhoudelijk op de stand 

van kennis richten. De hoofdstukken beslaan 

een veel ruimer geografisch en chronologisch 

kader dan voor het onderhavige onderzoek 

omschreven is. Daarom beperkt het 

samenvattende overzicht in dit hoofdstuk zich 

hoofdzakelijk tot de stand van kennis met 

betrekking tot de periode tussen ca. 300 en  

600 n.Chr.9 Voor de geselecteerde kennisthema’s 

– bewoning, locatiekeuze, materiële cultuur en 

gemeenschap/samenleving – is gekeken welke 

relevante processen en vragen voor de 

onderzoeksperiode geformuleerd zijn, ook al 

wordt daarbij in sommige gevallen de situatie in 

Nederland ver ten noorden van de limes 

betrokken, dus buiten het onderzoekgebied. 

Daarnaast is ook aandacht besteed aan de stand 

van kennis op het gebied van enkele niet-

geselecteerde kennisthema’s (krijgsgeschiedenis, 

begraving, economie en langetermijn-

geschiedenis), omdat deze in sterke mate 

bijdragen aan de beeldvorming van de situatie 

tussen 300 en 600.10 Van de verschillende 

theoretische benaderingen met betrekking op 

de periode 300-600 – voor zover daar in de 

bestudeerde hoofdstukken aandacht aan is 

besteed – wordt in de volgende paragraaf een 

kort overzicht gegeven. Omdat deze 

samenvatting geen doel op zich is en slechts als 

uitgangspunt dient voor de synthetiserende 

analyse, zijn alleen ‘sleutelsites’ genoemd, die in 

de bijdragen genoemd worden.

Dit hoofdstuk is een overzicht van de stand van 

het onderzoek volgens de NOaA 1.0, en daarmee 

op het moment van het opstellen ervan. 

Dat betekent dat het in een aantal gevallen 

mogelijk is dat aannamen en hypothesen die in 

de verschillende bijdragen zijn gedaan of 

opgeworpen inmiddels door nieuw onderzoek 

achterhaald kunnen zijn.

3.2 Onderzoeksbenaderingen

De wijze waarop theoretische benaderingen van 

het onderzoek per NOaA-bijdrage aan bod 

komen is heel verschillend. In algemene zin kan 

opgemerkt worden dat het zwaartepunt niet 

zozeer bij het (laat-)Romeinse maar bij het 

(vroeg)middeleeuwse onderzoek ligt. Een reden 

hiervoor kan zijn dat binnen de Provinciaal-

Romeinse archeologie in Nederland de 

belangrijkste theoretische benaderingen 

gerelateerd waren aan het romaniseringsdebat.11 

De nadruk heeft daarbij – vooral in het 

decennium tussen 1995 en 2005 – vooral 

gelegen op de integratie van de inheemse 

samenleving binnen het nieuwe Romeinse 

staatsbestel, en de wijze waarop de lokale 

bevolking zich culturele en ideologische 

aspecten heeft eigengemaakt. De focus van het 

onderzoek heeft zich in dit kader vrijwel altijd op 

de vroeg- en midden-Romeinse tijd gericht. 

Tevens is de lange traditie van – cultuurhistorisch 

georiënteerde – limesarcheologie zeer bepalend 

geweest voor de wijze waarop een belangrijk 

deel van de veldarcheologie werd uitgevoerd. 

1  URL: http://archeologieinnederland.nl/

bronnen-en-kaarten/nationale-

onderzoeksagenda-archeologie-10, 

geraadpleegd op 15-2-2015.
2  Van Londen et al. 2008.
3  Bult et al. 2008.
4  Van Enckevort et al. 2005.
5  Van Enckevort & Vos 2006.
6  Groenewoudt, Groothedde & Van der 

Velde 2006.
7  Van Doesburg, Hesselink & Smit 2008.
8  Arts et al. 2007.
9  De verwijzingen in de noten bij dit 

hoofdstuk zijn vrijwel steeds 

verwijzingen zoals die in de betreffende 

delen van de NOaA zijn opgenomen. 

Waar dat niet zo is, is dat uitdrukkelijk 

aangegeven.
10  Hoewel het gebruik van termen als 

Germaans, Frankisch en germanisering/

frankisering niet onproblematisch is, 

zoals in hoofdstuk 7 besproken zal 

worden, worden ze in dit hoofdstuk 

vermeld wanneer dit ook in de 

oorspronkelijke NOaA-bijdrage het 

geval is.
11  Zie onder andere Slofstra 1983; 2002; 

Roymans 1996; Derks 1998, 4-8; Heeren 

2009, 3-16.
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Aandacht voor nieuwe perspectieven op de 

veranderingsprocessen in de laat-Romeinse tijd, 

zoals die binnen het internationale 

Transformation of the Roman World-project 

ontwikkeld werden in de jaren negentig van de 

vorige eeuw, hebben in de NOaA 1.0 nog 

nauwelijks hun weerslag gevonden.12

Voor de vroege middeleeuwen wordt in vooral 

de NOaA-hoofdstukken 16 en 22 expliciet 

aandacht besteed aan een aantal theoretische 

invalshoeken bij de interpretatie van 

archeologische fenomenen binnen hun 

historische context. Met betrekking tot West-

Nederland legden de auteurs in het verlengde 

van de onderzoeksproblematiek voor het 

Noord-Nederlandse kustgebied de nadruk op 

het thema ‘materiële cultuur en identiteit’.  

Deze keuze komt voort uit het groeiende besef 

dat etnische identiteit geen vaststaand gegeven 

was, maar tot stand kwam binnen de interactie 

tussen mensen en groepen. Etniciteit wordt in 

dit opzicht gezien als slechts één van de vormen 

waarmee mensen zich een (groeps-)identiteit 

aanmeten. Het is immers niet alleen het 

resultaat van gedeelde voorstellingen en 

praktijken (die vaak onbewust worden beleefd), 

maar ook van een proces waarbij personen of 

groepen voorstellingen, gewoonten en 

gebruiken benutten om verschillen met  

‘de ander’ aan te geven.13 Concreet zou deze 

benaderingswijze moeten bijdragen aan 

bijvoorbeeld de discussie over de relatie tussen 

van oudsher etnisch gelabelde aardewerk- of 

fibulaetypen, en de aanwezigheid van 

oorspronkelijke bewoners en kolonisten in het 

kustgebied. De problematiek van het niet-

eenduidig kunnen interpreteren en toewijzen 

van vondstmateriaal aan – historische ‘bekende’ 

– groepen is daarbij niet alleen specifiek van 

toepassing op bijvoorbeeld het West- en Noord-

Nederlandse debat over de Friezennaam.14  

Voor Midden- en Oost-Nederland wordt 

gewezen op de problematiek van het herkennen 

van (de materiële cultuur van) Germaanse 

groepen, zoals Franken, Friezen en Saksen,  

eerst in de periode van de Volksverhuizingstijd 

en later in het kader van hun veronderstelde 

ethnogenese in de loop van de zesde en zevende 

eeuw.15 In het onderzoek naar de integratie van 

het midden van Nederland binnen het 

Frankische rijk, met de Veluwe als centrale regio, 

speelt de identificatie van deze groepen op 

lokaal niveau dan wel geen expliciete rol meer, 

op bovenregionaal niveau blijven ze nog wel als 

entiteit (of containerbegrip) in gebruik.16

In het hoofdstuk over de vroege middeleeuwen 

in Zuid-Nederland – waar de historische 

beeldvorming van de vroege middeleeuwen in 

veel mindere mate beïnvloed is door het 

voorkomen van etnische benamingen in de 

geschreven bronnen – zijn twee specifieke visies 

op de samenleving nader toegelicht. In beide 

gevallen gaat om de toepassing van historisch-

antropologische benaderingen van de 

middeleeuwse archeologie, die vooral door 

Theuws verder zijn uitgewerkt. De eerste visie 

stelt vanuit de processuele archeologie het 

hiërarchisch gedrag centraal, waarbij de 

onderzoeker de structuur van de samenleving  

– zoals nederzettingssystemen en grafvelden – 

vooral in termen van centrale en perifere rollen 

analyseert.17 De andere visie op de middel-

eeuwse samenleving omvat twee post-

processuele onderzoeksthema’s: de (materiële) 

symbolische constructie van de gemeen-

schappen, en de groepsculturele diversiteit van 

de middeleeuwen met daarin een metaforische 

rol van het materiële.18 In deze benadering 

representeert materiële cultuur de ideeën, 

normen en waarden van een samenleving  

(en van haar verschillende culturele groepen), 

waarmee tegelijkertijd een wederkerige relatie 

bestaat. De studie van materiële cultuur in 

relatie tot productie, distributie en consumptie 

– en op eenzelfde wijze die van nederzettingen – 

draagt in dit opzicht bij aan het doorgronden 

van de cultuur en praktijken van verschillende 

groepen binnen een samenleving.

Tot slot valt nog een onderzoeksbenadering te 

noemen die vooral in Zuid-Nederland vanaf het 

midden van de jaren negentig op brede schaal is 

toegepast, de landschapsarcheologie.  

Van oudsher was deze benadering sterk 

ecologisch van aard, gericht op de reconstructie 

van het fysieke landschap. Door de combinatie 

van archeologisch onderzoek met geografische 

en historische disciplines verschuift de aandacht 

van het onderzoek zich op de ontwikkeling, de 

bewoning en het gebruik van het landschap over 

de (zeer) lange termijn en de samenhang tussen 

deze aspecten van het landschap. Een interessant 

thema binnen deze benadering is de perceptie 

van het landschap, waarbij de nadruk ligt op de 

verschillende betekenissen die eenzelfde 

landschap voor verschillende ‘kijkers’ kan 

hebben. Niet alleen functionele relaties tussen 
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mens en landschap spelen een rol, maar ook de 

sociale, ideële en kosmologische aspecten.  

Voor de (vroege) middeleeuwen in het bijzonder 

is de herinterpretatie en herorganisatie van een 

landschap met prehistorische en Romeinse 

elementen onder de invloed van nieuwe (pre-)

christelijke opvattingen een belangrijke 

verandering in de perceptie van het landschap 

door haar bewoners.19

3.3 Het laat-Romeinse 
verdedigingssysteem

De situatie in Zuid-Nederland en het gebied 

direct ten noorden van de Rijn werd in meer of 

mindere mate nauw bepaald door de 

aanwezigheid van een militair verdedigings-

systeem langs die rivier, de limes.20 Deze smalle 

strook dwars door Nederland heeft gedurende 

eeuwen in diverse opzichten een al dan niet 

doorlaatbare en goed bevaarbare scheiding 

tussen Zuid- en Noord-Nederland gevormd. 

Hoewel de laat-Romeinse en vroegmiddel-

eeuwse krijgsgeschiedenis buiten de 

geselecteerde kennisthema’s valt, kunnen de 

ontwikkelingen in het onderzoeksgebied niet 

begrepen worden zonder hier nader op in  

te gaan.

In de late derde eeuw ging, zo stelt NOaA-

hoofdstuk 19, de oude statische, lineaire 

verdediging op de zuidoever van de Rijn ten 

onder aan aanvallen van buitenaf, een opstand 

in Gallië en de strijd om de keizerstroon in 

Rome. Kort voor het jaar 300 slaagden de 

Romeinen erin om hun gezag aan de Rijn weer te 

herstellen. De oude provincie Germania inferior 

werd daarna omgevormd in de nieuwe provincie 

Germania secunda, en de beveiliging van de 

rijksgrens werd vernieuwd door de inrichting van 

een verdediging in de diepte. De kennis over de 

militaire aanwezigheid in Zuid-Nederland in de 

jaren 300-450 blijft volgens de NOaA 1.0 echter 

gering door het ontbreken van onderzoek, en als 

dat wel is uitgevoerd bleven de publicaties veelal 

beperkt tot voorberichten en globale 

overzichten (zie onder).

Op de zuidoever van de Rijn werden volgens 

historische bronnen grenstroepen (limitanei en 

ripensis) gelegerd, maar hiervoor zijn op 

Nederlands grondgebied weinig aanwijzingen 

gevonden. Wel zijn er indicaties voor een 

voortgaand gebruik van (delen van) de West-

Nederlandse limes, zoals de horrea in het 

castellum van Valkenburg,21 en de in de zestiende 

eeuw op het strand bij Katwijk aan Zee 

aangetroffen resten van het castellum 

Brittenburg.22 Hieruit mag afgeleid worden dat 

het leger gedurende een groot deel van de laat-

Romeinse tijd belang hechtte aan de beveiliging 

van de graantransporten vanuit de provincie 

Britannia, via het Nederlandse deel van de Rijn, 

naar de langs deze rivier in Duitsland 

gestationeerde troepen.23 Hoewel op meer 

plaatsen langs de limes vermoed, zijn de beste 

aanwijzingen voor militaire activiteiten 

aangetroffen in het castellum bij Arnhem-

Meinerswijk, waar in de overgang van de vierde 

naar de vijfde eeuw nog is gebouwd.24

Om een vijand die de Rijngrens had 

overschreden alsnog tegen te kunnen houden, 

werden de grote verbindingswegen naar het 

achterland beveiligd door de bouw van castella. 

Deze strategie tekent de onveilige situatie en het 

gebrek aan militair overwicht in de laat-

Romeinse tijd. Resten van zulke castella zijn niet 

in West-Nederland aangetroffen, wel in 

Zuidoost-Nederland: Nijmegen-Valkhof,25 Cuijk 

(Ceuclum)26 en Maastricht.27 In NOaA-hoofdstuk 

19 wordt gesuggereerd dat deze versterkingen in 

het achterland castella waren van comitatenses, 

Frankische ruitertroepen. Dit berust echter op 

een vergissing. Alle troepen die permanent in 

een provincie waren gelegerd worden 

gewoonlijk beschouwd als limitanei en stonden 

onder het bevel van een dux. De comitatenses,  

die niet uitsluitend bestonden uit ruiterij en al 

helemaal niet uit Franken, vormden het 

veldleger, dat zich bevond bij de bevelhebber, 

normaliter de magister militum per Gallias, of bij 

de keizer indien deze zelf het bevel voerde.  

Waar de comitatenses buiten het 

campagneseizoen gelegerd waren is niet 

bekend, noch is bekend of zij vaste 

onderkomens hadden. Vooralsnog is er geen 

enkele reden om te veronderstellen dat dat in 

onze streken is geweest. Daarmee is niet gezegd 

dat in de genoemde plaatsen geen leger-

eenheden gelegerd waren, maar in dat geval 

ging het niet om comitatenses maar om limitanei.28

De belangrijke verbindingsroute tussen 

Nijmegen en Maastricht liep over Cuijk via het 

Maasdal naar Maastricht.29 Nabij het castellum in 

Cuijk zijn tijdens een onderzoek in de Maas de 

resten van een brug gevonden. 
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(2011c) was in 2006 nog niet 
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Dendrochronologisch onderzoek aan de 

houtresten gaf veel informatie over de bouw en 

de reparaties gedurende de vierde eeuw.  

Ook kon uit het gevonden bouwmateriaal de 

brug gereconstrueerd worden.30 Tussen boven-

genoemde vestigingen lagen wachtposten,  

zoals in de bossen van Heumensoord bij 

Malden.31 Deze dienden voor de controle van het 

verkeer op de wegen en voor het doorgeven van 

berichten met behulp van vlaggen en rook- of 

vuursignalen. Summiere informatie is verder 

bekend van de wachttoren op de Goudsberg bij 

Valkenburg (L).32

Met de val van de provinciehoofdstad Keulen, 

kort na het midden van de vijfde eeuw, toen de 

Germaanse grensprovincies onder de voet 

werden gelopen door Overrijnse stammen, 

eindigde de Romeinse tijd in Nederland.  

Hoewel van verschillende castella in de 

limeszone aangenomen wordt dat ze in de 

vroege middeleeuwen een belangrijke rol 

speelden als machtscentra van lokale heersers, 

zijn hier maar weinig aanwijzingen voor.  

De vraag is daarnaast, als al sprake is van enige 

mate van continuïteit, wat precies de functie en 

de aard van het gebruik van deze castella in de 

vroege middeleeuwen was. Voor Utrecht en 

Nijmegen zijn bijvoorbeeld door het ontbreken 

van archeologisch onderzoek de aanwijzingen 

voor een ononderbroken gebruik van de castella 

als Frankische (militaire) steunpunten een stuk 

minder sterk dan voor Maastricht, waar 

duidelijke vijfde- en zesde-eeuwse activiteiten 

zijn aangetoond.33 Hier vormde bovendien de 

Romeinse Maasbrug de enige vaste 

oeververbinding in de wijde omtrek.

3.4 Bewoning

3.4.1 West-Nederland

In de tweede helft van de derde eeuw lijkt de 

bewoning in grote delen van West-Nederland op 

te houden. De auteurs van het betreffende 

NOaA-hoofdstuk vragen zich af of er werkelijk 

sprake is geweest van een bevolkingsafname of 

dat de bewoningresten zich buiten het 

archeologische gezichtsveld bevinden.34 

Archeologische aanwijzingen voor bewoning in 

de daarop volgende twee eeuwen zijn ook 

schaars. Een uitzondering vormde ten tijde van 

het schrijven van de NOaA 1.0-bijdrage de nog 

niet uitgewerkte opgraving Katwijk aan 

Zee-Zanderij/Westerbaan, waar gebouwsporen 

uit de laat-Romeinse tijd – waaronder 

plattegronden van een Wijster-achtig type – zijn 

aangetroffen.35 Ook wordt nog gewezen op 

sporen van laat-Romeinse bewoning op een 

crevassesysteem bij Leiderdorp. Zuidelijker lag 

de civitas-hoofdplaats Forum Hadriani. De naam 

zou vanwege de vermelding op een laat-

Romeinse wegenkaart volgens de auteurs in de 

vierde eeuw nog in gebruik zijn geweest, maar 

onduidelijk blijft wat de status van deze stad in 

die tijd was. Over bewoning in het 

Maasmondgebied in deze periode is niets 

bekend. Het Schelde-estuarium laat een iets 

duidelijker beeld zien. Muntvondsten uit 

Aardenburg, Buttinge, Domburg en 

Westerschouwen kunnen wijzen op bewoning 

ter plaatse,36 maar onduidelijk is wat de precieze 

aard daarvan is geweest.

Voor de West-Nederlandse castella bestaat het 

vermoeden dat deze een min of meer continue 

bewoning of gebruik gekend moeten hebben. 

Welke rol deze castella, enkele vici in het 

achterland van de limes en de voormalige civitas-

hoofdplaats in de Merovingische nederzettings-

dynamiek gespeeld hebben, blijft onduidelijk.  

In het algemeen wordt gesteld dat het gebied 

vanaf het midden van de vijfde eeuw wordt 

gekenmerkt door een sterke bevolkingsafname 

en een migratie van de klei- en veengebieden 

naar de strandwallen, hoewel dit door de 

auteurs niet nader wordt onderbouwd.  

Mogelijk dat bewoningscontinuïteit alleen voor 

het Rijnmondgebied gold, met Katwijk aan 

Zee-Zanderij/Westerbaan als voornaamste 

onderzochte nederzetting. Voor de laat-

Merovingische tijd, wanneer weer mondjesmaat 

nederzettingen zoals Den Haag-Frankenslag 

verschijnen,37 blijft het onduidelijk of de 

vroegmiddeleeuwse bewoners – achterblijvers 

en/of nieuwkomers – in de duinen aansloten bij 

of teruggrepen op Romeinse of zelfs 

prehistorische woonplaatsen, grafvelden, wegen 

en akkercomplexen. Net als voor het gebied 

langs de Oude Rijn en de Maas is het voor de 

auteurs een belangrijke vraag of de bestaande 

infrastructuur in het Rijnmondgebied aan het 

einde van de Romeinse tijd geheel verdwenen 

was. Of zochten de vroegmiddeleeuwse 

bewoners van de streek bij latere ingebruikname 

weer aansluiting bij het oude wegenpatroon?38
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Voor Zeeland is door onderzoek duidelijk 

geworden dat het in de vierde eeuw vrijwel 

geheel onder water was verdwenen.39 Alleen op 

de resten van de strandwalgordels van 

Schouwen en Walcheren (de verspoelde 

vroegmiddeleeuwse nederzetting Walacria bij 

Domburg), en zuidelijker in Aardenburg zijn 

duidelijke aanwijzingen voor bewoning in de 

vroege middeleeuwen aangetroffen.40

3.4.2 Midden-Nederlandse en oostelijke 
rivierengebied

In het rivierengebied tussen de Rijn en Maas, 

tussen Utrecht en de Duitse grens, vond vanaf 

de late derde eeuw een duidelijke teruggang in 

het aantal nederzettingen plaats. Deze ontwik-

keling is nog het best in kaart gebracht voor het 

oostelijke rivierengebied met het overzicht van 

de Romeinse en Merovingische bewoning in het 

proefschrift van Willems; hij maakt melding van 

een afname van 25%.41 Het ontbreekt in deze 

publicatie echter aan detailinformatie op 

nederzettingsniveau, zodat geen goed beeld 

bestaat van het verloop van de bewoning in de 

vierde en vijfde eeuw. Ook voor het regionale 

centrum Nijmegen, met zijn grote laat-Romeinse 

grafvelden en het castellum op het Valkhof,  

is deze ontwikkeling slechts op hoofdlijnen 

bekend.42 Voor de Neder-Betuwe en het relatief 

goed onderzochte Kromme Rijngebied bestaat 

eveneens geen duidelijk beeld van de afname 

van de bewoning in de laat-Romeinse tijd.43 

Zeker van het laatste gebied is op basis van 

verschillende niet-uitgewerkte opgravingen 

bekend dat hier ondanks de sterke afname van 

het aantal nederzettingen wel degelijk 

bewoningskernen in gebruik bleven. 

Nederzettingen waar deze continuïteit in de 

vierde en vijfde eeuw is aangetoond, zijn 

Houten-Tiellandt, Wijk bij Duurstede-De Geer 

en Tiel-Passewaaij, waarvan ten tijde van het 

schrijven van de NOaA-bijdrage nog geen 

uitgewerkte opgravingsverslagen voorhanden 

waren. Het directe achterland van de limes was 

dus zeker niet leeg, maar over de aard van de 

nederzettingen en haar bewoners bestaat nog 

veel onduidelijkheid. Hoewel voldoende 

vindplaatsen met handgevormd ‘Frankisch’ 

aardewerk zijn aangetroffen, zijn contemporaine 

gebouwplattegronden in het rivierengebied 

uiterst schaars. Een vierde-eeuwse hutkom uit 

Nijmegen is een van de weinige voorbeelden die 

genoemd worden.

De bevolkingsomvang bereikte mogelijk in de 

late vijfde en vroege zesde eeuw haar 

dieptepunt. Uit deze periode zijn uit het 

rivierengebied dan ook nauwelijks 

nederzettingen bekend; alleen nederzettingen 

zoals Houten-Tiellandt en Wijk bij Duurstede- 

De Geer, lijken continu in gebruik te zijn bleven.44 

Vanaf het midden van de zesde eeuw is weer een 

aanzienlijke toename in het aantal 

nederzettingen waarneembaar. Deze lagen 

binnen zogenoemde kerngewesten (nuclear 

regions). In het rivierengebied bevonden zich de 

kerngewesten Nifterlake, Teisterbant, Betuwa, 

Flehite, Dubla en Hintergo, waarvan sommige 

later werden samengevoegd tot een graafschap, 

zoals Hamaland en Teisterbant.45

3.4.3 Brabantse zandgronden

Het beeld dat geschetst wordt van de afname 

van het aantal nederzettingen vanaf het midden 

van de derde eeuw is voor Noord-Brabant bijna 

even dramatisch als dat voor West-Nederland. 

De bewoning lijkt hier tussen ca. 225 en 250 een 

tijdlang minimaal of zelfs geheel afwezig te zijn 

geweest. De intensiteit van ontvolking schijnt 

niet in alle delen van Noord-Brabant even sterk 

te zijn geweest; volgens Verwers is de afname 

voor heel Brabant 87%, terwijl die voor de 

Maaskant ‘slechts’ 66% is.46 Een reden hiervoor 

kan de ligging relatief dicht bij het minder dun 

bewoonde oostelijke rivierengebied zijn. Uit de 

laat-Romeinse tijd zijn enkele muntschatten 

bekend, en in Alphen,47 Breda-West,48 Goirle,49 

Geldrop,50 Bergeijk en Lierop zijn sporen van 

bewoning aangetroffen. Uit dendrodateringen 

en onderzoek aan muntschatten van vind-

plaatsen in Zuid-Nederland en Noord-België 

mag afgeleid worden dat enkele nederzettings-

terreinen vooral vanaf het einde van de vierde 

en rond het begin van de vijfde eeuw (opnieuw) 

in gebruik werden genomen.51 Na het midden 

van de vijfde eeuw verdwenen deze echter  

weer snel.

Omdat in delen van Brabant, zoals de Kempen 

gedetailleerd archeologisch onderzoek is gedaan 

naar de middeleeuwse rurale nederzettings-

geschiedenis,52 is het mogelijk gebleken de 
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ontwikkeling van de bewoning in een model te 

vatten. Volgens dit ‘Kempenmodel’ van Theuws 

werden de Kempen na het midden van de zesde 

eeuw gekoloniseerd, waarschijnlijk vanuit het 

noorden en oosten via het Maas- en Scheldedal 

en vanuit het lössgebied in het zuiden.53  

Tot ca. 650 bestond hier een bewoningspatroon 

van verspreid in het landschap gelegen kleine 

nederzettingen van een of twee boerderijen. 

Doordat de gebouwen relatief klein en licht 

geconstrueerd waren, kan gesproken worden 

van een duidelijke breuk met het verleden; tot 

de laat-Romeinse tijd waren de gebouwen 

groter en zwaarder (midden- en zijstijlen) 

uitgevoerd. Mogelijk hangt dit samen met een 

veranderde bedrijfsvoering in de veeteelt,  

van rund en schaap in de Romeinse tijd naar 

overwegend varken in de Merovingische tijd.  

De gebouwplattegronden kenden in de vroeg-

Merovingische tijd een min of meer rechtlijnig 

palenplan en waren een-, twee-, drie- of 

mogelijk zelfs vierbeukig, zoals in Geldrop.

3.4.4 Het Maasdal

In het Maasdal lijkt gedurende de laat-Romeinse 

tijd sprake te zijn van een iets grotere 

bevolkingsdichtheid dan op de Brabantse 

zandgronden. Die indruk is voor een groot deel 

gebaseerd op de hoeveelheid graf- en 

muntvondsten. Grotere opgravingen hadden 

alleen plaatsgevonden op de Stamelberg in 

Gennep,54 en bij Holtum, maar beide waren bij 

het schrijven van de NOaA-bijdrage nog niet 

uitgewerkt. De bewoning in deze nederzettingen 

lijkt net als in Brabant kort voor of rond 400 aan 

te vangen, maar alleen Gennep bleef tot na het 

midden van de vijfde eeuw bewoond. Daarnaast 

zijn ook uit Venray55 en Blerick56 nederzettingen 

bekend waar sprake is van bewonings-

continuïteit van de vijfde naar de zesde en 

zevende eeuw. Met Cuijk, dat als locatie van een 

laat-Romeins castellum en de brugovergang 

over de Maas een vanzelfsprekende 

aantrekkingskracht bleef houden, kan ook 

Venray als een vroegmiddeleeuws bewonings-

cluster op de grens van het Maasdal en het 

Brabantse dekzandgebied beschouwd worden.

Bij Borgharen zijn begravingen uit de vijfde-

zevende eeuw aangetroffen tussen de ruïnes van 

een Romeinse villa.57 In het zuidelijke deel van 

het Maasdal was alleen voor Maastricht met 

zekerheid continuïteit van bewoning 

aangetoond tussen de laat-Romeinse en laat-

Merovingische tijd. Buiten deze centrale plaats 

nam vooral in het noordelijke Maasdal vanaf de 

zesde en zevende eeuw de bevolkingsdichtheid 

weer toe. Uit twee goed onderzochte 

pollenmonsters uit het Noord-Limburgse 

Maasdal bij Well bleek echter wel dat daar de 

bevolkingsteruggang tot in de Merovingische 

tijd voortduurde, en dat de invloed van de mens 

op het landschap zich pas weer duidelijk in de 

late middeleeuwen manifesteerde.58

3.4.5 Lössgebied

In het lössgebied zijn talrijke aanwijzingen voor 

bewoning in de laat-Romeinse tijd aangetroffen. 

Deze beperken zich vooral tot de vele eerder 

verlaten villaterreinen, in het bijzonder rond de 

grotere kernen Maastricht en Tongeren,59 hoewel 

daar nog nauwelijks onderzoek naar is gedaan. 

Alleen over het villaterrein Voerendaal-Ten Hove 

was op het moment van schrijven van de NOaA 

– dankzij verschillende voorpublicaties – meer 

informatie beschikbaar.60 Hier waren sporen uit 

de (tweede helft van de) vierde eeuw en uit de 

vijfde eeuw aangetroffen, evenals bewonings-

resten en begravingen uit de zevende eeuw. 

Andere (onderzochte) vroeg- en ook laat-

Merovingische nederzettingen waren nagenoeg 

niet bekend, wat mogelijk te wijten is aan de 

slechte archeologische zichtbaarheid. Volgens de 

auteurs kan de erosie op de hellingen, en in het 

bijzonder de sedimentatie van colluvium in 

lagere terreindelen, veel sporen uit deze periode 

aan het archeologische zicht onttrokken hebben. 

Daarbij speelt volgens hen ook de vraag of de 

bestaande dorpen in de beekdalen bovenop hun 

vroegmiddeleeuwse voorgangers liggen, of dat 

deze toch op hoger gelegen terreindelen gezocht 

moeten worden.

3.4.6 Zone ten noorden van de Rijn

De tijdelijke instorting van de limes aan het 

einde van de derde eeuw leidde tot grote 

sociaal-politieke veranderingen in het gebied 

ten noorden van de Rijn. Bevolkingsgroepen uit 
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deze zone migreerden naar het Romeinse gebied 

ten zuiden van de Rijn, waarna meer naar het 

noorden en oosten woonachtige ‘Frankische’ 

groepen de kans grepen een deel van de verlaten 

territoria te koloniseren.61 Hoewel ook in het 

Vrije Germanië veel nederzettingen in de late 

derde eeuw aantoonbaar werden verlaten, en de 

omvang van de bevolking daardoor vrijwel zeker 

afnam, is in veel regio’s ten noorden van de 

limes, waaronder de Liemers, wel sprake van 

bewoningscontinuïteit. Naast Einzelhöfe 

ontstonden hier in de derde en vierde eeuw 

grotere nederzettingen. Deze lijken zich te 

concentreren in het gebied direct ten noorden 

van de rivier (Rhenen, Ede, Bennekom, Didam en 

Wehl), en verder weg van de Rijn, in een gebied 

dat ruwweg Salland en Zuid-Drenthe omvat. 

Relatief goed onderzocht zijn de Veluwezoom en 

de zuidrand van de Utrechtse heuvelrug (Ede-Op 

den Berg, Ede-Veldhuizen, Bennekom),62 en het 

zuidwestelijke deel van de Achterhoek en de 

Liemers (Wehl en Didam).63 De sociaal-

economische achtergronden van het ontstaan 

van deze grotere nederzettingen was ten tijde 

van het schrijven van de NOaA-bijdrage 

nauwelijks onderzocht. Uit het onderzoek in 

Wehl en Didam viel echter wel af te leiden dat de 

bewoners in de nadagen van de Romeinse tijd 

intensieve contacten onderhielden met het 

gebied ten zuiden van de Rijn. Mogelijk leidden 

deze contacten tot elitevorming binnen de 

Overrijnse gemeenschappen, gelet op de grote 

hoeveelheid importen (onder andere glazen 

bekers) en het brede scala aan ambachtelijke 

activiteiten (onder andere goud- en 

zilverbewerking) waarvan resten in de 

onderzochte nederzettingen aangetroffen zijn.

Deze grotere nederzettingen lijken aan het begin 

van de Volksverhuizingstijd abrupt te 

verdwijnen. De meeste laat-Romeinse 

nederzettingen werden al in de vierde of in de 

loop van de vijfde eeuw verlaten; voor zover 

daarna nog sprake was van bewoning moet die 

zich op andere locaties hebben bevonden.  

De aanwezigheid van grafvelden aan de 

Veluwezoom – al daterend vanaf de laat-

Romeinse tijd en zeker doorlopend tot in de 

zevende eeuw, zoals die van Rhenen64 en 

Wageningen65 – vormen de voornaamste 

aanwijzingen voor het continue gebruik van 

nederzettingsterreinen of juist het ontstaan van 

nieuwe woonplaatsen.

3.5 Locatiekeuze

Aan het kennisthema locatiekeuze voor 

bewoning gedurende de onderzoeksperiode 

wordt in de betreffende NOaA-bijdragen vooral 

impliciet aandacht geschonken. Het gaat het 

meestal om regio-specifieke factoren die een rol 

speelden bij de voortzetting van bestaande of de 

vestiging van nieuwe nederzettingen:

• Voor West-Nederland wordt de hypothese 

geformuleerd dat de bewoning in de laat-

Romeinse tijd zich concentreerde rond de 

restanten van de oude civitas-hoofdplaats 

Forum Hadriani.66

• In het Schelde-estuarium waren vermoedelijk 

landschappelijke elementen en militair-

strategische overwegingen – zoals de ligging 

aan belangrijke vaarroutes – belangrijke 

redenen om zich daar in de vierde eeuw te 

vestigen.67

• Nederzettingen uit de midden-Romeinse tijd 

in Zuid-Nederland met steenbouw, zoals 

castella en villa’s lijken slechts in beperkte 

mate een aantrekkingskracht als vestigings-

locatie te hebben gehad voor bewoning in de 

perioden direct volgend op hun verlating.

• Vanaf het midden van de zesde eeuw neemt 

het aantal nederzettingen in het rivieren-

gebied weer toe. Deze liggen vrijwel allemaal 

op de hoger gelegen stroomruggen, waar ook 

de akkergronden gezocht moeten worden.  

De lager gelegen komgronden werden deels 

gebruikt voor het weiden van vee.

• Op de Brabantse en Limburgse zandgronden 

werden vanaf het midden van de zesde eeuw 

de hogere delen van de dekzandeilanden in 

gebruik genomen vanwege de gunstige 

waterhuishouding het eerst. Dit waren de 

gebieden met moderpodzolgronden, die als 

de vruchtbaarste delen van het landschap 

golden; natte gebieden werden in de vroege 

middeleeuwen slechts beperkt gebruikt.68  

Ook de aanwezigheid van bos in de omgeving 

speelde een belangrijke rol bij de keuze van de 

vestigingsplaats.

• In het Maasdal en lössgebied liggen de oudste 

middeleeuwse nederzettingen meestal langs 

de beken en de Maas, al dan niet op de randen 

van rivierterrassen, mogelijk verborgen onder 

moderne dorpskernen en steden.
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• Voor verder van het Romeinse rijk 

woonachtige Frankische groepen was het 

oostelijke deel van de zone direct ten noorden 

van de Rijn (de Veluwezoom, de zuidrand van 

de Utrechtse heuvelrug en de Liemers) in de 

vierde eeuw een aantrekkelijk vestigings-

gebied. Vermoedelijk trok vooral de nabije 

ligging van het Imperium de Frankische 

kolonisten.69 Op de oostelijke zandgronden 

lagen de vroegmiddeleeuwse nederzettingen 

in het algemeen op dezelfde grote 

dekzandruggen en plateaus als in de 

Romeinse tijd.

3.6 Materiële cultuur

Het kennisthema materiële cultuur komt in de 

NOaA-hoofdstukken voor wat betreft de laat-

Romeinse en vroegmiddeleeuwse tijd mondjes-

maat aan bod en heeft vaak betrekking op 

dezelfde onderwerpen, zoals het onderzoek naar 

aardewerk en metalen objecten; niet alleen als 

hulpmiddel bij het dateren, maar ook bij het 

begrijpen van productie- en consumptie-

patronen en de rol van langeafstandsrelaties.

Ten aanzien van het aardewerk wordt 

aangegeven dat voor de volgende categorieën 

verder onderzoek naar aard, herkomst en 

typochronologieën noodzakelijk is:

• handgevormd ‘Angelsaksisch’ aardewerk  

in West-Nederland;

• handgevormd rheinweser-germanische Keramik 

in Oost-Nederland en het rivierengebied;70

• handgevormd Hessens-Schortens aardewerk 

in Midden- en Oost-Nederland;

• handgevormd en gedraaid terra nigra(-achtig) 

aardewerk in zowel Oost- als Zuid-Nederland, 

met nadruk op het voorkomen van 

verschillende productieregio’s;71

• gedraaid aardewerk uit de Merovingische tijd, 

en vooral de toepasbaarheid voor onze 

streken van bestaande, op grafveldonderzoek 

gebaseerde overzichten uit het Rijnland.

Voor metalen objecten wordt gewezen op het 

belang van bepaalde vondstcategorieën, die met 

etnische groepen geassocieerd (zouden kunnen) 

worden, zoals militair riembeslag, fibulae- en 

haarnaaldtypen.72 Dit gaat enerzijds om het 

voorkomen van deze objecten in de context van 

veronderstelde Frankische nederzettingen of 

graven in Midden- en Zuid-Nederland. 

Anderzijds kan ook gerefereerd worden aan de 

verspreiding van de ‘Friese’ Domburg-fibulae in 

het kustgebied en centrale rivierengebied.73 

Daarnaast leveren metaalvondsten uit 

grafvelden voor de Merovingische tijd 

doorgaans een beter houvast voor dateringen 

dan aardewerk.74

Doordat de chronologie van aardewerk en 

metalen objecten in de onderzoeksperiode in 

grote mate bepaald wordt door grafveld-

onderzoek is het van belang te komen tot 

seriaties van vondstcomplexen op 

‘consumptiesites’. Hiervoor zal beter gekeken 

moeten worden naar de relatieve en 

stratigrafische ordening van vondstcomplexen in 

nederzettingen om te komen tot relatieve 

chronologieën. Deze kunnen daarna gekoppeld 

worden aan de vondstcomplexen uit absoluut, 

dendrochronologie gedateerde contexten, zoals 

waterputten. Vooral zulke dateringen kunnen 

een belangrijke bijdrage aan dit chronologische 

raamwerk leveren.

Dat het potentieel van een integrale benadering 

van materiële cultuur nog nauwelijks ten volle 

benut is, kan aan hand van de NOaA 1.0 

aangetoond worden door te wijzen op enkele 

opgravingen direct ten noorden van de limes 

(Rhenen, Ede, Bennekom, Didam en Wehl). 

Hiervan was op dat moment vooralsnog alleen 

het Romeinse aardewerk uit de opgraving 

Bennekom gepubliceerd.75 Over de vondsten uit 

nederzettingen in de Liemers waren ten tijde van 

het schrijven van de betreffende NOaA-

hoofdstukken publicaties in voorbereiding.  

De opgravingen laten zien dat de bewoners in de 

laat-Romeinse tijd intensieve contacten 

onderhielden met het Romeinse rijk.  

De hoeveelheid geïmporteerd, op de draaischijf 

vervaardigd aardewerk bedroeg soms wel  

ca. 10% van de aangetroffen aardewerk-

assemblage. Uit de hoeveelheid buiten de regio 

geproduceerde voorwerpen, waaronder ook 

glazen bekers, en het brede scala aan 

ambachtelijke activiteiten (onder andere goud- 

en zilverbewerking), leidden de auteurs af dat er 

sprake was van elitevorming, waaruit later het 

Hamalandse vorstenhuis kan zijn voort-

gekomen.76 Deze ontwikkelingen zouden 

vergelijkbaar kunnen zijn met die Heidinga heeft 

gereconstrueerd voor de omgeving van 

Rhenen.77
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Enkele bijzondere vondstcategorieën uit de 

onderzoeksperiode waaraan aparte aandacht is 

besteed zijn:

• de gepubliceerde voorwerpen van organisch 

materiaal, zoals benen kammen, uit de 

opgravingen in Maastricht;78

• de ten tijde van schrijven van de NOaA 1.0 nog 

ongepubliceerde leerresten die in de venige 

laag in de Maas aan de voet van de muur van 

het laat-Romeinse castellum in Cuijk zijn 

aangetroffen.

3.7 Gemeenschap en samenleving

Op dit kennisthema wordt in de NOaA 1.0 voor 

wat betreft de laat-Romeinse en vroeg-

middeleeuwse tijd niet expliciet ingegaan, 

althans niet op het niveau van de nederzetting 

of een lokale gemeenschap. In het algemeen 

past binnen dit thema wel het debat over de 

mate waarin en de wijze waarop groepen van 

buiten het Imperium zich gedurende vierde en 

vijfde eeuw vestigden ten zuiden van de Rijn. 

Het veranderingsproces dat hierdoor op gang 

gekomen moet zijn, wordt in de NOaA-bijdragen 

meermaals als frankisering benoemd.

De komst van kolonisten is niet alleen een laat-

Romeins thema. Ook voor de Merovingische tijd 

wordt voor zowel West-Nederland als Midden- 

en Zuid-Nederland rekening gehouden met de 

komst van kolonisten uit vooral Noord- en Oost-

Nederland. Ook hierbij blijft het de vraag in 

welke mate nog autochtone groepen nog 

aanwezig waren. Vanaf de zesde eeuw en vooral 

zevende eeuw was sprake van een geleidelijke 

ethnogenese of samengaan van Friese, 

Frankische en Saksische groepen in West- en 

Midden-Nederland. Hoezeer deze processen 

archeologisch te duiden zijn, wordt in de NOaA-

bijdragen niet nader toegelicht.

3.8 Overige kennisthema’s

3.8.1 Begraving

Het kennisthema grafvelden komt in de NOaA-

bijdragen voor wat betreft de laat-Romeinse en 

vroegmiddeleeuwse tijd relatief uitgebreid aan 

bod. Teleurstellend is wel dat in de meeste 

gevallen opgemerkt wordt dat de vooral na de 

Tweede Wereldoorlog onderzochte graven in de 

meeste gevallen niet waren uitgewerkt en 

gepubliceerd. Dit geldt in het bijzonder voor de 

ca. 1500 graven uit de laat-Romeinse tijd en 

vroege middeleeuwen in Nijmegen, hoewel ten 

tijde van de voltooiing van de NOaA-bijdrage de 

uitwerking van een deel van de graven gaande 

was.79 Ook de opgravingen in het westelijke 

grafveld van Maastricht hadden nog niet tot een 

publicatie geleid.80 Wel werd al aan de 

uitwerking van deze laat-Romeinse en 

vroegmiddeleeuwse graven gewerkt in het kader 

van het Servatius-project van de Universiteit van 

Amsterdam. Een ander, al eerder genoemd 

onderzoek naar laat-Romeinse en vroeg-

middeleeuwse graven uit Maastricht leverde al 

wel informatie op voor de NOaA 1.0 over 

demografie en gezondheidstoestand van 

toentertijd in Maastricht levende mensen.81

Uit de zone direct ten noorden van de Rijn waren 

verschillende laat-Romeinse/vroegmiddel-

eeuwse grafvelden uit de Liemers (Wehl-

Hessenveld)82 en van de Veluwezoom en de 

zuidrand van de Utrechtse heuvelrug 

(Wageningen,83 Rhenen en Oud-Leusden) 

bekend. Beide laatstgenoemde vallen op door 

hun omvang en rijkdom. Daardoor lijken ze te 

wijzen op het bestaan van grote nederzettingen 

in de directe omgeving, waarvan de bewoners 

deel uitmaakten van uitgestrekte uitwisselings-

netwerken. Bovendien zijn in beide grafvelden 

aanwijzingen voor elitegroepen gevonden.84  

Uit West-Nederland zijn zowel voor de zone ten 

noorden van de Rijn als uit het gebied ten zuiden 

daarvan geen grafvelden uit de laat-Romeinse 

tijd bekend. De situatie in Zuidoost-Nederland is 

anders. Zo waren op verschillende plaatsen, 

vooral langs de Maas, losse graven (Linne)85 of 

kleine delen van grafvelden onderzocht. Van een 

klein grafveld in Gennep met een dertigtal 

graven was een voorpublicatie verschenen. 

Hierin zijn vermoedelijk in de vroegste fase van 

de Merovingische tijd overledenen van de nabij 

gelegen nederzetting op de Stamelberg bijgezet. 

In de graven zijn de verbrande resten van 

fibulae, kammen, gordelbeslag en wapens 

aangetroffen.86 In de nederzetting zelf is een 

vermoedelijk ouder groepje graven aangetroffen 

waarin geen bijgaven en menselijk resten zijn 

aangetroffen. Wel zijn ijzeren beslagdelen van de 

kisten bewaard gebleven.87 Tot slot wordt 
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gewezen op enkele laat-Romeinse graven op het 

villaterrein van Voerendaal-Ten Hove.88 

Behoudens de graven van Linne was op dat 

moment geen van de grafvelden uitgewerkt en 

gepubliceerd.

In tegenstelling tot de nederzettingen zijn 

(vroeg-)Merovingische grafvelden in het 

rivierengebied slecht in beperkte mate 

onderzocht. Voor wat betreft de 

onderzoeksperiode is het grafveld van Wijchen 

het meest compleet opgegraven.89 Uit dit en 

andere, gedeeltelijk onderzochte grafvelden 

blijkt dat tot zeker in de zevende eeuw naast 

inhumaties ook crematies voorkwamen. Vanaf 

het midden van de zesde tot het midden van de 

zevende eeuw lijkt op lokaal niveau sprake te 

zijn geweest van gezamenlijke grafvelden voor 

een gemeenschap van enkele huishoudens.  

De grafvelden lagen niet bij de nederzettingen, 

maar buiten de middeleeuwse akkercomplexen, 

op de rand hiervan of van gekoloniseerd 

(ontgonnen) bos. Juist hierdoor bestaat in 

Noord-Brabant een verschil tussen de 

zichtbaarheid van grafvelden en van 

nederzettingen uit de Merovingische tijd.  

Zoals blijkt uit archeologisch onderzoek waren 

nederzettingen immers vaak op plekken van de 

latere middeleeuwse akkercomplexen gelegen, 

die vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw 

op grote schaal zijn gebruikt voor ontgrondingen 

en nieuwbouw.

3.8.2 Economie

In de bestudeerde NOaA-hoofdstukken wordt 

kort aan enkele belangwekkende publicaties 

over het kennisthema economie gerefereerd.  

Zo is een deel van het dierlijke botmateriaal uit 

de laat-Romeinse tijd uit Nijmegen 

gepubliceerd.90 Ook het archeozoölogische 

botmateriaal uit de opgraving op de Stamelberg 

in Gennep is onderzocht.91 Op basis van 

archeobotanisch onderzoek aan vondstmateriaal 

uit de laat-Romeinse nederzetting van Geldrop 

is duidelijk geworden dat de bewoners vooral 

rogge verbouwden,92 een gewas dat in de 

voorgaande periode ten zuiden van de Rijn niet 

of nauwelijks op de akkers stond. In het 

Germaanse gebied ten noorden van de Rijn was 

het al veel vroeger een belangrijk gewas.93

De veranderingen in het nederzettingspatroon 

tijdens de vroege middeleeuwen gingen ook 

gepaard met veranderingen in de bestaans-

economie van de bewoners. Rogge bleef een 

belangrijk gewas, ook voor West-Nederland, 

waar het bijvoorbeeld in Den Haag-Frankenslag 

samen met wintergraan en mogelijk gerst en 

lijnzaad/vlas is aangetroffen.94 Alleen in 

Maastricht komt spelttarwe tot in de zevende 

eeuw voor, waarschijnlijk als gevolg van het 

voortbestaan van Romeinse tradities in de 

landbouw.95 Voor de vroeg-Merovingische tijd, 

is het verder moeilijk specialisaties aan te geven. 

Het is wel duidelijk dat de regeneratie van het 

bosbestand in Zuid-Nederland heeft geleid tot 

een ander gebruik van het landschap. Voor het 

kappen van gebruikshout en het weiden van 

runderen en vooral varkens werden de open 

plekken in het eiken-haagbeukbos gebruikt, 

terwijl het beukenbos juist als jachtbos diende.

Ten noorden van de Rijn, hoewel niet 

aangetroffen in de onderzochte zone ten 

noorden daarvan, is al vanaf de laat-Romeinse 

tijd sprake van een specialisatie in de 

ijzerproductie.96 Dit heeft onder andere geleid 

tot de hypothese dat het zowel ten noorden als 

ten zuiden van de Rijn geregeld voorkomende 

gebouwen met het plattegrondtype Wijster BIIa 

mogelijk als smidse gebruikt zou zijn geweest.97

3.8.3 Langetermijnperspectief

Het langetermijnperspectief komt in de NOaA-

bijdragen op enkele plaatsen expliciet aan bod in 

het kader van het continuïteitsvraagstuk. Het is 

een belangrijk gegeven dat in het 

onderzoeksgebied nauwelijks nederzettingen 

zijn aangetroffen met een duidelijk aantoonbare 

continue bewoning tussen de laat-Romeinse en 

vroeg-Merovingische tijd. De uitzonderingen zijn 

de nederzettingen Katwijk aan Zee-Zanderij/

Westerbaan en Wijk bij Duurstede-De Geer, en 

bewoningskernen rond de laat-Romeinse 

castella in Nijmegen en Maastricht. Ook de 

grafvelden in Rhenen en Wijchen wijzen op 

continuïteit. Voor de regio’s ten zuiden van de 

Rijn geldt ook de vraag in welke mate (verlaten) 

Romeinse woonplaatsen, zoals castella, vici, 

steden en villa’s, en de oude Romeinse 

infrastructuur een rol hebben gespeeld in de 
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Merovingische (en jongere) nederzettings-

dynamiek. In veel gevallen zal niet zozeer sprake 

zijn geweest van een ononderbroken voorzetting 

van de bewoning, maar van hergebruik van 

verlaten of nog maar sporadisch bezochte 

plaatsen, zoals de latere Merovingische 

bewoning binnen het castellum van Cuijk en de 

nederzetting binnen het villacomplex 

Voerendaal-Ten Hove laten zien. De studie naar 

de rol en de doorwerking van midden- en laat-

Romeinse structuren in vooral de jongere 

Merovingische en Karolingische samenlevingen 

voert echter te ver buiten de onderzoeksperiode 

van 300 tot 600.
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4 Inventarisatie, selectie en 

waardering van (Malta-)
onderzoeken

4.1 Inleiding

De basis voor de afsluitende synthetiserende 

analyse wordt gevormd door de inventarisatie 

van Malta-rapporten en andere substantiële, 

aan archeologisch onderzoek gekoppelde 

opgravingspublicaties uit Zuid-Nederland met 

betrekking tot de onderzoeksperiode van  

300 tot 600 n.Chr. Aanvankelijk zou deze 

inventarisatie zich vooral richten op rapporten 

van Malta-opgravingen, en in mindere mate op 

sinds 1997 uitgevoerde inventariserende 

onderzoeken met een substantiële omvang, met 

nadruk op de periode 2005-2012.1 Deze selectie 

van publicaties zou vervolgens dienen als 

bronbestand voor de synthetiserende analyse, 

met nadruk op de in paragraaf 1.1 genoemde 

NOaA-kennisthema’s A-D. Bij de aanvang van 

het project werd al snel vastgesteld dat een 

dergelijke inventarisatie zich niet zou moeten 

beperken tot rapporten van Malta-opgravingen 

die na de op 21 oktober 2003 ingediende  

Wet op de Archeologische Monumentenzorg  

(op 1 september 2007 in werking getreden) zijn 

verschenen. Tot deze selectie behoren rapporten 

van onderzochte nederzettingen, zoals Alphen-

Kerkakkers (2004-2005), Breda-West (1998-

2001), Goirle-Huzarenwei (2004), Helden-

Schrames (2004-2008) en Holtum-Noord 

(2001-2009), die door het herhaaldelijk citeren al 

grotere bekendheid binnen het Malta-onderzoek 

hadden verworven.2 Om een zo volledig mogelijk 

beeld van nieuw verworven kennis over de 

onderzoeksperiode te verkrijgen is besloten een 

bredere inventarisatie van alle tussen 1997 en 

2015 gepubliceerde rapporten uit te voeren.

Voor een synthetiserend onderzoek met een 

Malta-gericht karakter als het onderhavige 

vormen Archis2 en EDNA belangrijke bronnen. 

Archis staat voor Archeologisch Informatie-

systeem, en op moment van schrijven is de 

opvolger Archis3 in gebruik. ‘Archis is een 

databank waarin allerlei gegevens over 

archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf 

de prehistorie tot de nieuwe tijd in Nederland 

zijn opgeslagen. (…) Archis koppelt al deze 

informatie aan digitale kaartlagen (…). In Archis 

worden verschillende archeologische bronnen 

aan elkaar gekoppeld. Hiermee biedt het 

systeem integrale en actuele informatie over 

archeologie in Nederland. Het gegevensmodel 

geeft aan wat is vastgelegd, hoe dit is gedaan en 

op welke manier gegevens aan elkaar relateren. 

Archis registreert onderzoeksgebieden 

(onderzoeksmeldingen), vondsten (artefacten) 

en grondsporen (waarnemingen), vindplaatsen 

(complextypen) en archeologisch waardevolle 

terreinen.’3 Het E-depot Nederlandse 

Archeologie (EDNA) is opgezet door DANS en de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 

digitale onderzoeksbestanden van Nederlandse 

archeologen duurzaam te archiveren en 

beschikbaar te stellen. Zo blijven deze gegevens 

ook op de lange termijn toegankelijk en 

bruikbaar. Sinds 2007 zijn archeologen in 

Nederland formeel verplicht via DANS hun data 

te deponeren volgens de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA). De data worden 

opgeslagen in EASY, het online archiverings-

systeem van DANS, en vooral gebruikt door 

archeologen, beleidsmakers, bedrijven en 

cultuurliefhebbers. EDNA bevat data van 

archeologisch onderzoek (kaarten en 

GIS-bestanden, databases, tekeningen, foto’s) 

en de rapporten ervan. Het gaat om onderzoek 

in de breedste zin van het woord: van 

booronderzoek tot definitieve opgraving,  

van specialistisch onderzoek tot proefschrift.  

De gearchiveerde data zijn per archeologische 

organisatie of specifiek project (bijvoorbeeld 

Betuweroute en Maaswerken) te vinden in EASY 

en toegankelijk voor andere wetenschappers. 

Meer dan 80% van de archeologische data in 

EASY is openbaar toegankelijk.’4

Door in dit hoofdstuk stil te staan bij het 

inventarisatie- en selectieproces van de 

rapporten uit beide bronnen, wordt het aandeel 

van de ‘Oogst voor Malta’ voor de 

synthetiserende analyse niet alleen in 

kwalitatieve zin, maar ook in kwantitatieve zin 

belicht. Door een stapsgewijze verfijning van de 

zoekvragen in Archis2 is bijvoorbeeld 

geprobeerd inzicht te verkrijgen in de 

verhouding van de tussen 1997 en 2015 

gepubliceerde onderzoeken naar de periode 

300-600 n.Chr. ten opzichte van het grotere 

geheel aan in Archis2 ingevoerde onderzoeken. 

Het inventarisatie- en selectieproces is 

opgedeeld in twee fasen (afb. 4.1).

Fase 1

Tijdens de eerste fase is de archeologische 

gegevensbank Archis2 systematisch 

geraadpleegd op basis van vooraf opgestelde 

1  RCE-267 Offerteaanvraag ten behoeve van 

Synthese Oogst voor Maltaonderzoek.  

De overgang van de Laat-Romeinse tijd naar 

de Vroegmiddeleeuwse periode in Zuid-

Nederland (27 juni 2013), 7.
2  Zie bijvoorbeeld de opsomming van 

deze onderzoeken in onder andere Kooi 

2011, 31; Tichelman 2012, 182-190;  

Kooi 2015, 86-87. De bekendheid van 

deze Malta-rapporten heeft intussen 

ook zijn weg naar wetenschappelijke 

studies gevonden, zie onder andere 

Theuws 2008b.
3  URL: https://archeologieinnederland.nl/

bronnen-en-kaarten/archis, geraadpleegd 

op 13-6-2017.
4  URL: https://dans.knaw.nl/nl/over/diensten/

data-archiveren-en-hergebruiken/easy/edna, 

geraadpleegd op 13-6-2017.
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5  Archis2 was tot 21 mei 2015 het 

Archeologische Informatiesysteem van 

de RCE. Eind mei 2015 is dit vervangen 

door Archis3.
6  Tot deze eerste inventarisatie 

behoorden vanzelfsprekend ook de 

rapporten die al in de projectopdracht 

aangedragen waren, De Groot & 

Groenewoudt 2013, 20-21.
7  DANS EASY is het elektronische 

archiveringssysteem van DANS (Data 

Archiving and Networked Services),  

en instituut van KNAW en NWO.  

Sinds 1 januari 2007 is EASY (Electronic 

Archiving System) de verplichte digitale 

locatie waar archeologische datasets en 

publicaties gedeponeerd dienen te 

worden. Zie ook DANS 2009.

fase 2fase 1

A
B
C
D
E
F

INVENTARISATIEPROCES

intuïtieve inventarisatie:Archis2-bevraging in stappen:

- literatuurstudie
- kruisverwijzingen
   (EDNA, RCE Bibliotheek
    gemeentelijke websites)

95 rapporten

PROJECTDATABASE

165 rapporten/publicaties ingedeeld op complexthema:

70 ra
pporte

n/p
ublic

at
ies

- bewoning   n = 109
- begraving    n =   28
- versterking    n =   20
- infrastructuur    n =     7
- materiële cultuur    n =     1 

kritische beoordeling van
595 literatuurrecords
uit 542 onderzoeken

6 zuidelijke provincies
rapporten vanaf 1997
brede periodeselectie (n = 831)
krappe periodeselectie (n = 221)
breed-krap (n = 604)
als E met louter IVO-P & DO (n = 374) 

D+F

Afb. 4.1 Schematische voorstelling van het inventarisatieproces.

zoekcriteria.5 Door in paragraaf 4.2 dieper op dit 

proces in te gaan, is geprobeerd de relatie tussen 

de geïnventariseerde rapporten en het totale 

bestand van Malta-onderzoeken in Archis2 

inzichtelijk te maken. Het doorlopen van de 

opeenvolgende filterstappen en de daarop 

volgende kritische beoordeling van de 595 

rapporten die de opeenvolgende filterstappen 

opleverden heeft uiteindelijk geleid tot een 

bestand van 95 rapporten die voor de 

synthetische analyse van de verschillende 

kennisthema’s in aanmerking kwamen. Bij het 

formuleren van de zoekvragen (query’s) voor de 

raadpleging van Archis2 kwamen wel enkele 

praktische knelpunten naar voren. Hierdoor zijn 

de ruimtelijke en chronologische kaders die voor 

het onderzoeksproject afgebakend waren  

– in overleg met de opdrachtgever en 

begeleidingscommissie – enigszins bijgesteld.

Fase 2

Tijdens de tweede fase vond een aanvullende 

inventarisatie plaats door gericht andere 

bronnen te raadplegen en gebruik te maken van 

opsommingen en kruisverwijzingen in de al 

bekende rapporten (paragraaf 4.2). De tweede 

fase kan min of meer als intuïtief bestempeld 

worden en betreft in feite het handmatig zoeken 

naar rapporten. Het bleek namelijk dat  

29 substantiële basisrapporten van vooral 

definitieve opgravingen, die in een vroeg 

stadium al verzameld waren op basis van 

literatuurstudie, de periode-specifieke kennis 

van de auteurs, en de vooraf opgestelde lijst  

uit de projectomschrijving,6 niet uit de 

systematische bevraging van Archis2 naar voren 

kwamen. Gaandeweg zijn daarom ook EDNA,7  

de digitale bibliotheek van de RCE en websites 

van gemeenten en bedrijven geraadpleegd om 
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8  Zie bijvoorbeeld de proefschriften van 

Dijkstra (2011c) en Kars (2011), evenals 

het artikel van Van Es & Verwers (2010).

rapporten te traceren, die niet uit de bevraging 

van Archis2 naar voren kwamen. Dit leverde in 

totaal nog eens 70 rapporten op.

Deze gefaseerde aanpak heeft uiteindelijk geleid 

tot een bestand van 165 rapporten met 

betrekking tot het onderzoeksgebied en de 

onderzoeksperiode (paragraaf 4.3). Om een 

beter inzicht te krijgen in het karakter van de 

onderliggende onderzoeken is aan de hand van 

de verzamelde metadata het inventarisatie-

bestand nader in kaart gebracht. Zo is onder 

andere gekeken naar de vindbaarheid van de 

onderzoeken en de daaruit voorvloeiende 

rapporten in de archeologische gegevensbanken, 

het onderzoekstype, de betreffende 

complextypen en bijbehorende thema’s uit het 

ABR in relatie tot de archeoregio. En hoewel de 

kenniswinst ten opzichte van de NOaA 1.0 niet 

gemakkelijk te kwantificeren valt, is ook 

geprobeerd de toename van de kennis voor de 

onderzochte periode enigszins inzichtelijk te 

maken.

Het merendeel van de 165 rapporten was 

beschikbaar als een pdf-document, de overige 

als een analoge publicatie. Elk rapport is 

afzonderlijk verwerkt in een projectdatabase 

met behulp van Microsoft Access 2010, waarbij 

zoveel mogelijk bruikbare metadata over een 

rapport, het karakter van het betreffende 

onderzoek en de inhoudelijke resultaten in een 

formulier zijn ingevoerd. Op basis van de in de 

onderzoeksopdracht genoemde NOaA-

kennisthema’s is vervolgens uit de 165 rapporten 

een selectie van 133 rapporten beschreven en 

samengevat (hoofdstuk 5). Zij vormen tevens 

het bronbestand voor de analytische synthese in 

hoofdstuk 7. De afgevallen publicaties hadden 

allemaal betrekking op grafveldonderzoek.  

In paragraaf 4.4 wordt verder ingegaan op de 

waardering van het aandeel van de 

geselecteerde rapporten met betrekking tot 

deze thema’s.

4.2 Methodiek van de 
bronnenraadpleging

Bij de inventarisatie van (Malta-)onderzoeken 

hebben enkele vooraf gemaakte keuzes een 

belangrijke rol gespeeld in de bepaling welke 

rapporten uit Archis2 gefilterd zouden worden. 

Deze keuzes, die hierna worden toegelicht, 

hebben betrekking op het karakter van de 

onderzochte publicaties, de onderzoekstypen 

binnen de AMZ-cyclus en de eerdere genoemde 

begrenzingen van de onderzoeksperiode en het 

onderzoeksgebied. Binnen deze kaders is 

gestreefd naar een inventarisatie, waarbij ook 

informatie is verzameld over de wijze waarop 

rapporten en de achterliggende gegevens 

beschikbaar en bevraagbaar zijn binnen Archis2. 

Hoewel dit niet zozeer inhoudelijke informatie 

betreft over het projectonderwerp, is besloten 

de verschillende stappen in de bronnenraad-

pleging toe te lichten. Dit levert niet alleen 

inzicht op in de wijze waarop de hoofdzakelijk 

door AMZ-onderzoek gedomineerde 

hedendaagse archeologische praktijk zich leent 

voor synthetiserende analyses, maar ook wordt 

daardoor inzicht gekregen in de represen-

tativiteit van de geïnventariseerde onderzoeken 

in relatie tot alle AMZ-onderzoeken.

4.2.1 Definitie van zoekcriteria

Hoewel de gebruikte inventarisatiemethoden in 

beide fasen van het inventarisatie- en 

selectieproces hetzelfde doel hadden,  

de verzameling van zoveel mogelijk rapporten 

met betrekking tot (Malta-)onderzoek binnen de 

vooraf gestelde onderzoekskaders, bleken deze 

kaders voor de inventarisatiemethoden 

enigszins bijgesteld te moeten worden. Besloten 

is om bij de inventarisatie de focus te leggen op 

rapporten waarin de verslaglegging van (Malta-)

onderzoek vanaf 1997 en direct daaruit 

voortvloeiend specialistisch onderzoek voorop 

stond. Studies waarbij opgravingen indirect 

geëvalueerd worden, zoals in enkele 

proefschriften en artikelen het geval is,8 vallen 

daardoor buiten de geselecteerde rapporten.  

In de synthetiserende analyse in hoofdstuk 7 

wordt waar nodig wel aan deze studies 

gerefereerd. Rapporten van oud onderzoek, 

zoals die in het kader van het Odyssee-project 

zijn verschenen, zijn echter wel opgenomen.  

Ook zijn enkele populair-wetenschappelijke 

uitgaven (tijdschriftartikelen, bijdragen in 

boeken) en voorlopige rapporten in de selectie 

opgenomen omdat hierin resultaten van 

veldonderzoek zijn verwoord die niet in 

rapportvorm zijn verschenen.
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9  Bij de op 23 december 2014 in Archis2 

aangetroffen literatuurrecords zaten 

uiteindelijk ook twee conceptrapporten 

die uiteindelijk in 2015 zijn gepubliceerd. 

Deze zijn in de inventaris meegenomen.
10  Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 1992, tabel 9.

Bij de systematische bevraging van Archis2 bleken 

de in de projectopdracht geformuleerde 

ruimtelijke en chronologische kaders niet 

concreet genoeg of lastig toepasbaar. Deze kaders 

leverden knelpunten op bij het formuleren en 

operationaliseren van de juiste zoekvragen aan 

de Archis2-gegevens en zijn daarom op vier 

onderdelen aangescherpt of juist verbreed.

4.2.2 Afbakening van het onderzoeksgebied

Voor de bevraging van het onderzoeksgebied 

‘Zuid-Nederland met als noordelijke begrenzing 

een strook van ca. 20 km in het limesvoorland’ 

ligt in Archis2 het definiëren van gemeenten of 

provincies het meest voor de hand. In dit geval is 

ervoor gekozen de inventarisatie allereerst te 

richten op de zes zuidelijke provincies: Zuid-

Holland, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-

Brabant en Limburg. Aangezien de limes dwars 

door Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland loopt, 

heeft dit ertoe geleid dat het resultaat van de 

zoekvraag groter was, dan eigenlijk bedoeld. 

Andere criteria, zoals een afbakening op basis 

van archeoregio’s had ook geen oplossing 

geboden; zowel het Hollands duingebied als het 

Hollands veen- en kleigebied worden door de 

Oude Rijn doorsneden (afb. 1.1). Pas aan het eind 

van de inventarisatie zijn de resterende 

onderzoeken ten noorden van de 20 km-zone 

ten noorden van de limes uit de inventaris 

verwijderd.

4.2.3 Periode waarbinnen het (Malta-)
onderzoek uitgevoerd is

De periode waarbinnen de onderzoeken 

uitgevoerd zijn, tussen 1997 en 2015, zou in 

principe geen probleem opgeleverd hebben bij 

het formuleren van een zoekvraag in Archis2, 

aangezien bij elke onderzoeksmelding altijd de 

begin- en einddatum opgegeven hoort te 

worden. Praktisch gezien betekent dit echter dat 

een niet gering aantal rapporten van – vaak 

substantiële – onderzoeken, uitgevoerd vóór 

1997 en gepubliceerd (soms ver) na 1997, niet in 

de inventarisatie opgenomen zouden worden. 

Denk hierbij aan oud onderzoek dat bijvoorbeeld 

in het kader van het Odyssee-programma 

uitgevoerd is. Om te voorkomen dat achteraf 

nog eventueel interessante rapporten opgezocht 

moesten worden, is besloten het publicatiejaar 

van een rapport als criterium te laten gelden.  

De inventarisatie betreft rapporten die tussen  

1 januari 1997 en 23 december 2014 zijn 

verschenen en/of in Archis2 met een rapport-

melding voor die periode geregistreerd zijn.9

4.2.4 Afbakening van de onderzoeksperiode

Het voornaamste knelpunt bij het bevragen van 

Archis2 betreft de chronologische afbakening 

van de onderzoeken. Zowel in Archis2 als in 

EDNA wordt hiervoor de periode-indeling van 

het ABR (versie 1.0, november 1992) gebruikt.10 

Nu bestaat er tussen de onderzoeksperiode 

300-600 n.Chr. en de betreffende perioden 

binnen het ABR voor de laat-Romeinse tijd en  

de eerste helft van de vroege middeleeuwen,  

de Merovingische tijd, een zekere overlap.  

De perioden ROML (ROMLA en ROMLB), VMEA 

en VMEB beslaan een tijdspanne van 270 tot  

725 n.Chr. (tabel 4.1).

De keuze voor de onderzoeksperiode van  

300 tot 600 n.Chr. is niet praktisch gebleken, 

aangezien het zeker voor de laat-Merovingische 

tijd (VMEB) zeer lastig is een chronologisch 

Tabel 4.1  De relevante perioden uit het ABR met een overlap van de 
onderzoeksperiode.

ABR-code Omschrijving Datering

ROML laat-Romeinse tijd 270-450

ROMLA laat-Romeinse tijd A 270-350

ROMLB laat-Romeinse tijd B 350-450

VMEA vroege middeleeuwen A 450-525

VMEB vroege middeleeuwen B 525-725
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11  Zie ook hoofdstuk 7.
12  Zie bijvoorbeeld Schotten 2007, 35.
13  Het bestand aan vondstmeldingen is 

verhoudingsgewijs gering en continu 

wisselend. De MDGs werden na controle 

telkens opgewaardeerd tot een 

waarneming, waardoor het aantal WNGs 

gestaag groeide.
14  In Archis2 staan de titels van rapporten 

in de tabel literatuur. Bij verschillende 

vondstmeldingen die uit de Archis2-

bevraging naar voren kwamen wordt 

meer dan eenmaal verwezen naar 

hetzelfde rapport; dit levert dus meer 

dan een literatuurrecord op.

onderscheid te maken in onderzoeken 

(vindplaatsen en in het bijzonder het aardewerk) 

die duidelijk vóór en na 600 dateren. Vaak wordt 

in de bijdrage van de aardewerkspecialist in de 

rapporten al verwezen naar de moeilijkheden bij 

het dateren van ruwwandige Merovingische ton- 

of lampionvormige potten (Wölbwandtöpfe).  

De productie hiervan strekte zich immers uit van 

de vroege zesde tot de eerste helft van de 

achtste eeuw.11 Op basis van zulke brede 

dateringen is het natuurlijk moeilijk een harde 

scheiding aan te brengen rond 600, waardoor 

onderzoeken met zulk aardewerk in principe 

binnen het bereik van de onderzoeksperiode 

geschaard kunnen worden. Soms wordt door de 

betreffende aardewerkspecialist al opgemerkt 

dat in Zuid-Nederland veel nederzettingen juist 

in de latere fase van de Merovingische tijd zijn 

ontstaan, waardoor een datering van het 

aardewerk en ook de gehele vindplaats na  

600 aannemelijker is.12 Voor de chronologische 

zoekvraag in Archis2 is deze discrepantie echter 

intact gelaten en is per onderzoek met een (eind)

datering in VMEB het rapport ingekeken of deze 

uitgefilterd diende te worden. Juist deze 

chronologische afbakening van de ABR-perioden 

en nieuwe inzichten bij de definitie van deze 

perioden komt in paragraaf 7.2 nader aan bod.

4.2.5 Definitie van substantiële 
onderzoeken

Door de vroegtijdige beslissing een zo compleet 

mogelijke inventarisatie van (Malta-)

onderzoeken uit te voeren, is afgezien van een 

nadere definitie van wat onder rapporten met 

een substantiële inhoud in relatie tot de NOaA-

kennisthema’s en de periode verstaan zou 

moeten worden. Omdat het aandeel van de 

onderzoeksperiode per rapport verschillend is 

– soms erg groot in kleine rapporten, maar ook 

marginaal in omvangrijke rapporten – is per 

rapport in de projectdatabase aangegeven welk 

aandeel de onderzoekperiode binnen het 

desbetreffende rapport uitmaakte. Hiervoor zijn 

vier categorieën geformuleerd:

volledig  het hele onderzoek valt binnen de 

onderzoeksperiode;

substantieel  een aanzienlijk deel van het 

onderzoek – de helft of meer van 

de vondsten en/of sporen – 

dateert uit de onderzoeksperiode 

of levert daaraan een wezenlijke 

bijdrage;

partieel   een (beperkt) deel van het 

onderzoek – minder dan de helft 

van de vondsten en/of sporen – 

dateert uit de onderzoeksperiode;

minimaal  slechts een minimaal deel van het 

onderzoek – slechts enige 

vondsten en/of sporen op het 

totaal – dateert uit 

onderzoeksperiode.

De bovenstaande indeling zegt echter niets over 

de inhoudelijke bijdrage van het rapport aan de 

kennisthema’s met betrekking tot de 

onderzoeksperiode. Daarom is er voor gekozen 

om nader te kijken naar de waardering van de 

bijdrage per kennisthema als graadmeter voor 

de geboekte kenniswinst. Hier wordt in 

paragraaf 4.4 nader op ingegaan.

4.3 Fase 1: de Archis2-bevraging

Op basis van de hiervoor aangescherpte criteria 

voor de inventarisatie is het totale Archis2-

bestand aan onderzoeksmeldingen in 

verschillende stappen bevraagd. Door achter-

eenvolgens nieuwe zoekvragen toe te passen is 

het bestand aan onderzoeken met rapporten 

geleidelijk uitgedund tot een behapbare 

hoeveelheid onderzoeken met rapporten die 

inhoudelijk beoordeeld konden worden. Aan een 

onderzoeksmelding (OMG) zijn als alle 

handelingen bij de invoer in Archis2 correct zijn 

verlopen een of meer vondstmeldingen (MDG) of 

waarnemingen (WNG) gekoppeld.13 Per 

vondstmelding en waarneming zijn na afronding 

van een onderzoek een of meer vondsten en/of 

sporen ingevoerd, waarbij elke record van een 

begin- en einddatering voorzien is. De zoek-

opdrachten hebben zich gericht op deze 

dateringen. Daardoor werd het mogelijk de  

(in het ideale geval) aan de vondstmeldingen 

gekoppelde rapporten te vinden.14  

Deze vormden het hoofddoel van de 

inventarisatie. Als basis voor de Archis2-

raadpleging is een downloadbestand van  

23 december 2014 gebruikt, waardoor alle tot dan 

toe beschikbare gegevens uit Archis2, omgezet 



48

—

naar een Microsoft Access-database bevraagbaar 

werden. Vervolgens zijn zes zoekstappen 

uitgevoerd, die hieronder kort beschreven 

worden. In tabel 4.2 zijn de eerste vier stappen 

weergeven, waarbij per stap een duidelijke 

reductie van het aantal onderzoeks meldingen valt 

waar te nemen, gevolgd door het bijbehorende 

aantal waarnemingen/vondstmeldingen en 

sporen/vondsten.

Stap A

De eerste stap betrof het beperken van het 

totale bestand van onderzoeksmeldingen tot de 

provincies waarbinnen het onderzoeksgebied 

ligt: Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, 

Noord-Brabant en Limburg.

Stap B

Vervolgens zijn de literatuurbestanden van de 

waarnemingen en vondstmeldingen uit stap A 

gefilterd op het jaar van publicatie, dat in dit geval 

jonger dan 1996 diende te zijn. Hoezeer het begin 

van de schaalvergroting van de Nederlandse 

archeologie na 1997 zijn beslag heeft gekregen, 

valt in tabel 4.2 – voor de zes zuidelijke provincies 

– vooral terug te zien in het relatief grote aantal 

onderzoeksmeldingen zonder bijbehorende 

rapportvermelding van vóór 1997 (stap A) en in 

het relatief grote aantal vondstmeldingen en 

waarnemingen met rapportvermelding vanaf 

1997 (stap B). Illustratief voor deze omslag is een 

plot waarbij het totale aantal uitgevoerde 

onderzoeken (op basis van de onderzoeks-

Wmeldingen en de datum van aanvang van het 

onderzoek) in de zuidelijk provincies vóór en na 

1997 (afb. 4.2a). Eenzelfde beeld komt naar voren 

als de onderzoeksmeldingen gefilterd worden op 

opgravingen en proefsleuvenonderzoeken  

(afb. 4.2b). Wanneer men beide afbeeldingen met 

elkaar vergelijkt valt verder op hoe klein het 

aandeel van het gravend onderzoek is in het 

totale aantal onderzoeksmeldingen dat in Archis2 

is opgenomen.

Stap C

Bij deze en de volgende stap is de zoekvraag  

met betrekking tot de onderzoeksperiode 

gedefinieerd. Daarvoor zijn de dateringen van de 

vondsten en/of sporen gebruikt, zoals die per 

waarneming en vondstmelding in een of meer 

records opgesomd zijn. De onderzoeksperiode 

van 300 tot 600 n.Chr. valt volledig binnen de 

ABR-periodes ROML, ROMLA, ROMLB en VMEA 

en gedeeltelijk binnen VMEB (afb. 4.3). De eerste 

van de twee stappen leidt tot de meest brede 

periodefilter door het gebruik van de boven-

genoemde perioden als zoekterm voor de begin- 

of einddateringen. Dit betekent dat de datering 

van vondsten buiten de onderzoeks periode kan 

aanvangen of eindigen (afb. 4.3 zwarte balken). 

Deze zoekvraag heeft in totaal 741 onderzoeks-

meldingen opgeleverd met 831 literatuurrecords 

(tabel 4.3). Vanwege de te grote dateringsmarge is 

afgezien van het gebruik van de ABR-periode 

VME (450-1050 n.Chr.), evenals een begin- en/of 

einddatering in de aangrenzende ABR-perioden 

ROMMB of VMEC (afb. 4.3 rode balken). Dit geldt 

evenzeer voor de ABR-perioden ROM en XME, 

waarmee in potentie ook vondsten en/of sporen 

gedateerd kunnen zijn van onderzoeksmeldingen 

die relevante rapportvermeldingen zouden 

hebben opgeleverd. Dat door de brede en in grote 

mate onzekere datering van zaken eventueel 

rapporten gemist zouden zijn, is als aanvaardbaar 

risico geaccepteerd.

De brede periodefilter blijkt met 831 

literatuurrecords nog aan de grote kant te  

zijn om als uitgangspunt te dienen voor  

een inhoudelijk en kwalitatief zinvolle 

inventarisatie. 

Tabel 4.2  De eerste helft van de Archis2-zoekvragen per stap (A-D) en de afname van het aantal onderzoekmeldingen 
(OMGs), waarnemingen (WNGs), vondstmeldingen (MDGs) en het bijbehorende aantal vondsten en/of 
sporen, uitgaande van het totale aantal onderzoekmeldingen in Archis2 op 23 december 2014.

Stap (zoekvraag) N_OMGs per 
stap

N_OMGs met 
WNGs

N_WNGs N_vondsten/
sporen bij de 
WNGs

N_OMGs met 
MDGs

N_MDGs N_vondsten/
sporen bij de 
MDGs

Archis2-dowload 23/12/14 51.871 11.225 88.195 365.851 1.851 7.637 983

Stap A (zes provincies) 36.135 8.470 13.161 90.317 1.060 4.899 770

Stap B (literatuur >1996) 8.112 7.794 10.537 88.186 455 2.908 318

Stap C (datering breed) 741 723 823 2.691 29 38 19

Stap D (datering krap) 203 199 207 645 4 7 4
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Afb. 4.2 Onderzoeksmeldingen in Archis2 uit de zuidelijke provincies van onderzoek uitgevoerd vóór 1997 (groen) en 

vanaf 1997 (rood). a) alle onderzoeksmeldingen; b) onderzoeksmeldingen die uitsluitend betrekking hebben op 

opgravingen (OOK) en proefsleuvenonderzoek (APP).
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15  In werkelijkheid zou het totaal 610 

literatuurrecords moeten zijn, maar 

door schrijffouten bij het invoeren, zijn 

zes literatuurrecords dubbel – als een 

afzonderlijke rapportage – weergegeven 

in Archis2.
16  Achteraf bleek dat daardoor slechts één 

rapport werd gemist (tabel 4.5, Archis2-

status E1).

Deze bestaat immers uit een hoeveelheid 

onderzoeken, waarbij het aandeel van de 

onderzoeksperiode kan verschillen van een 

nederzettingsterrein met slechts één scherf of 

munt tot een terrein of grafveld, dat volledig 

binnen de periode ROML-VMEB geplaatst kan 

worden. Daarnaast bestaan ca. 250 onderzoeks-

meldingen uit waarnemingen en uit bureau-, 

karterend boor- of begeleidend onderzoek, 

waarbij het aandeel van de periode ROML-VMEB 

door de gehanteerde brede periodefilter zowel 

kwalitatief als kwantitatief zeer waarschijnlijk 

geen essentiële bijdrage aan het onderhavige 

synthese-onderzoek zal leveren. Deze zoekvraag 

heeft in totaal 741 onderzoeksmeldingen 

opgeleverd met 831 literatuurrecords (tabel 4.3).

Stap D

Daarom is ervoor gekozen een krappe periode-

datering als zoekvraag toe te passen op de 

onderzoeksmeldingen van alle typen 

archeologisch onderzoek waarop de  

831 literatuur records betrekking hebben.  

Dit betekent dat bij onderzoeksmeldingen 

vondsten gemeld moeten zijn, waarvan de 

datering volledig binnen de onderzoeksperiode 

valt. De begin- en einddateringen van de 

vondsten uit de waarnemingen en 

vondstmeldingen moet voldoen aan een van de 

vijf relevante ABR-perioden (afb. 4.3, blauwe en 

groene balken). Deze stap heeft 221 

literatuurrecords opgeleverd, waarvan het 

onderzoek in ieder geval met zekerheid binnen 

de onderzoeksperiode valt. Dit 

rapportenbestand D betreft het eerste deel van 

de dataset uit Archis2 voor de uiteindelijke 

inventarisatie (afb. 4.1).

Stap E

Tussen de overige onderzoeksmeldingen met de 

bijbehorende literatuurrecords kan echter nog 

relevante informatie zitten die gebruikt zou 

kunnen worden voor de analyserende synthese. 

Door de wijze waarop bij de invoer van Archis-

meldingen de dateringen van het 

vondstmateriaal, sporen en structuren 

gespecificeerd zijn is deze informatie versluierd. 

Daardoor is het goed mogelijk dat de 

onderzoeksmeldingen met een brede datering, 

die niet tot de selectie met een krappe datering 

behoren – want er is immers sprake van een 

overlap (afb. 4.3) – betrekking hebben op 

onderzoeken die potentieel interessant zijn voor 

het synthese-onderzoek. Het verschil tussen 

stap C en D heeft op basis van de onderzoeks-

meldingsnummers in totaal 604 literatuur-

records opgeleverd, die louter binnen de brede 

periodedatering vallen.15

Stap F

Deze onderzoeksmeldingen met 604 rapporten 

op basis van vondsten met een brede 

periodedatering is vervolgens gefilterd op de 

Archis2-onderzoekstypen APP (proefputten/

proefsleuven) en OOK (opgraving). Omdat de 

vondsten met brede dateringen in de rapporten 

met betrekking tot waarnemingen, bureau- en 

karterend boor- of begeleidend onderzoek 

doorgaans niet nauwkeuriger gedateerd kunnen 

worden zijn deze onderzoeksmeldingen 

afgevallen. Dit is achteraf gecontroleerd door 

het nalopen van de Archis2-vondst-

beschrijvingen van de niet-uitgefilterde 

onderzoeken.16 Van de 604 literatuurrecords uit 

stap E bleven door deze filterstap 374 literatuur-

records over. Dit is het tweede deel van de 

dataset voor de inventarisatie.

Tabel 4.3  De tweede helft van de Archis2-zoekvragen (stap C-F) met het aantal literatuurrecords dat de 
onderzoeksmeldingen (OMGs) met bijbehorende waarnemingen (WNGs) of vondstmeldingen (MDGs) per 
stap opleveren.

Stap (zoekvraag) OMGs met 
WNGs

WNGs Literatuur-
records

OMGs met 
MDGs

MDGs Literatuur-
records

Σ Literatuur-
records

Stap C (breed) 723 823 809 19 29 22 831

Stap D (krap) 199 207 216 4 4 5 221

Stap E (C-D) 524 616 587 15 25 17 604

Stap F (filter E) 328 394 362 11 11 12 374

Totaal (D+F) 527 601 578 15 15 17 595
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De Archis2-bevraging heeft uiteindelijk op basis 

van in totaal 542 onderzoeksmeldingen een 

bestand opgeleverd van in totaal uit  

595 literatuurrecords in de zes zuidelijke 

provincies, 221 op basis van vondsten en/of 

sporen met een krappe periodedatering en  

374 op basis van vondsten en/of sporen met een 

brede periodedatering. Omdat één onderzoeks-

melding vaak meer dan één waarneming of 

vondstmelding kent, met elk een eigen 

literatuurrecord, is het totale aantal 

onderzoeksmeldingen lager dan het totale 

aantal literatuurrecords. Afbeelding 4.4 betreft 

de ruimtelijke weergave van het resultaat van de 

Archis2-bevraging, waarbij opvalt dat de 

onderzoeksmeldingen met de krappe datering 

op een bijna gelijke wijze verspreid zijn over de 

zes zuidelijke provincies als die met de brede 

datering.

4.4 De resultaten van de Archis2-
bevraging

Nadat de bevraging van Archis2 was afgerond, 

heeft een kritische beoordeling van de 595 

literatuurrecords plaatsgevonden. Als 

uitgangspunt hiervoor golden de eerder 

genoemde criteria en ook de vraag of de 

rapporten inhoudelijk een bijdrage aan het 

synthese-onderzoek zouden kunnen leveren.  

Dit betekent dat allereerst handmatig werd 

bepaald dat de onderzoeken uit de provincies 

Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland ten 

noorden van de 20 km-zone ten noorden van de 

limes kwamen te vervallen. Het bepalen van de 

relevantie van een rapport was vervolgens in 

sommige gevallen eenvoudig, zeker wanneer het 

ging om een nederzetting of grafveld met 

betrekking tot een (groot) deel van de 

onderzoeksperiode. In andere gevallen is de 

keuze voor een relevant rapport met een krappe 

of brede datering van de vondsten in Archis2 

telkens weer afgewogen op basis van de 

aangetroffen vondsten en/of sporen, het liefst in 

relatie tot een duidelijk complextype.  

Deze individuele beoordeling van de  

595 literatuurrecords heeft in totaal 95 relevante 

rapporten opgeleverd, waarvan 69 binnen de 

krappe periodedatering vallen en 26 binnen de 

brede periodedatering (tabel 4.4, stappen D1, 

D2, F1, F2).

Het gros van de rapporten die op basis van de 

zoekvragen uitgefilterd zijn tijdens de stappen D 

en F zijn gedeselecteerd vanwege hun minieme 

bijdrage aan het beoogde synthese-onderzoek. 

Vaak betreft dit rapporten, waarvan de 

vondstdatering in Archis2 niet correct of 

bijvoorbeeld te breed is (met VMEB als 

Afb. 4.3 De reikwijdte van de krappe en brede periodefilters in relatie tot de onderzoekperiode en de relevante  

ABR-perioden.
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17  Meurkens 2013, 123 en afb. 8.39.
18  Verwers 2009, 50.
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Afb. 4.4 Resultaat van de Archis2-bevraging met 542 onderzoeksmeldingen, uitgesplitst naar filterstap D (krap) of  

F (breed), en waarneming (WNG) of vondstmelding (MDG).

beginperiode, maar in feite op Karolingisch of 

jonger vondstmateriaal betrekking hebbende). 

Ook gaat het vaak om een archeologische 

begeleiding of een proefsleuvenonderzoek met 

te weinig aanwijzingen voor een duidelijk 

complextype dat valt binnen de onderzoek-

speriode.Tot de gedeselecteerde rapporten 

behoren eveneens rapporten met een krappe 

periodedatering, waarbij tijdens het onderzoek 

een of slechts enkele vondsten uit de periode 

300-600 aangetroffen zijn, zonder dat deze een 

duidelijke contextuele relatie hebben met het 

voornaamste complextype uit het betreffende 

onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de vondst 

van een fragment van een vierde-eeuwse 

drieknoppenfibula in het esdek boven de 

vlakdekkend onderzochte Romeinse 

nederzetting Uden-Noord, die uiterlijk tot  

200 bewoond werd.17 In dit geval gaat het om 

een puntvondst zonder verdere aanwijzingen 

voor laat-Romeinse bewoning of begravingen in 

de directe omgeving.

Bij de rapporten met een brede periodedatering 

heeft bij de selectie vaak de vraag een rol 

gespeeld of de vondsten en/of het complextype 

daadwerkelijk vóór 600 te dateren zijn, wanneer 

VMEB als datering in Archis2 was opgegeven.  

In het geval van de laat-Merovingische 

nederzetting van Hulsel geeft bijvoorbeeld het 

aardewerk voldoende aanleiding voor een 

datering van de gebouwplattegronden in de 

zevende eeuw.18 Wanneer vondstmateriaal niet is 

afgebeeld – iets dat zeker bij proefsleuven-

onderzoeken regelmatig voorkomt – moet men 
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19  Mooren, Schorn & Dijkstra 2006, 23.
20  Bink 2008, 42 en afb. 5.17.
21  Zie hoofdstuk 5, terrein 57.

volledig afgaan op de beschrijving van het 

materiaal door de opgraver of specialist. Bij het 

vooronderzoek van de vindplaats Heijen- 

De Smele wordt bijvoorbeeld alleen vermeld dat 

er ‘…20 scherven ruwwandige Wölbwandtöpfe 

met een datering tussen 375 en 725 AD [zijn] 

aangetroffen.’19 Zonder nadere informatie zou 

dit voldoende zijn geweest om het rapport te 

selecteren. Maar in dit geval heeft op de 

vindplaats naderhand ook een definitief 

onderzoek plaatsgevonden, waarvan een 

selectie van het aangetroffen Merovingische 

aardewerk wel is afgebeeld.20 Hoewel dit volgens 

de specialist in dit rapport wijst op een 

complexdatering rond het jaar 500 of iets later, 

kan op basis van de afgebeelde randen en 

recenter, elders uitgevoerd onderzoek 

geconcludeerd worden dat het om laat-zesde-

eeuws of eerder zevende-eeuws aardewerk 

gaat. Door deze datering en het ontbreken van 

bijbehorende sporen (het aardewerk was 

afkomstig uit de akkerlaag) is besloten beide 

rapporten niet op te nemen in de inventaris.  

In dit geval was het wel opvallend dat het 

definitieve onderzoek niet uit de Archis2-

bevraging naar voren kwam, maar dat kwam 

omdat alleen de vondsten en sporen uit de 

brons- en ijzertijd ingevoerd waren.

Wanneer in een rapport de datering van het 

vondstmateriaal – hoofdzakelijk aardewerk – 

niet nauwkeuriger bepaald is dan vijfde, zesde of 

zevende eeuw, en er geen significant daterend 

materiaal is afgebeeld, is vaak naar de context 

van het onderzoek gekeken om te besluiten of 

het rapport geselecteerd zou worden voor de 

inventaris. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 

beide Betuweroute-onderzoeken in Kerk-

Avezaath, die wel zijn opgenomen in de 

inventaris.21 In tabel 4.4 is per stap weergegeven 

aan welke criteria de onderzoeken voldeden die 

na de Archis2-bevraging voor het onderzoek 

geselecteerd konden worden:

D1  onderzoek met een WNG en een ingevoerd 

rapport, met vondsten en/of sporen binnen 

de krappe periodedatering;

D2  onderzoek met een MDG en een ingevoerd 

rapport, met vondsten en/of sporen binnen 

de krappe periodedatering;

F1  onderzoek met een WNG en een ingevoerd 

rapport, met vondsten en/of sporen binnen 

de brede periodedatering;

F2  onderzoek met een MDG en een ingevoerd 

rapport, met vondsten en/of sporen binnen 

de brede periodedatering.

4.5 Fase 2: inventaris van (Malta-)
onderzoeken op basis van intuïtief 
zoeken

Hoewel de bevraging van Archis2 en het 

beoordelen van de rapporten een arbeids-

intensieve exercitie is geweest, was deze wel de 

moeite waard. Zo bleek na voltooiing van stap 

F2 dat 60% van de 95 geselecteerde rapporten 

niet voorkwam op de initiële lijst met 

substantiële rapporten in de projectopdracht. 

Uit deze eerste lijst met 95 geïnventariseerde 

rapporten bleek bovendien dat lang niet alle 

relevante rapporten uit de periode 1997-2014 via 

Archis2 te vinden zijn. Zoals eerder opgemerkt 

kwamen 29 eerder al bekende substantiële 

rapporten niet naar voren uit de Archis2-

bevraging. De redenen hiervoor zijn legio:  

geen literatuurrecord van het rapport, te brede 

dateringen van geregistreerde vondsten en/of 

sporen, geen onderzoeksmelding, geen 

waarneming/vondstmelding of überhaupt geen 

Tabel 4.4  Overzicht van de geïnventariseerde rapporten per stap in de Archis2-
bevraging, met per stap de relevante zoekcriteria aangegeven.

Stap OMG WNG MDG Krap Breed Literatuur-
record

Σ

D1 + + – + − + 68

D2 + – + + − + 1

F1 + + – − + + 25

F2 + – + − + + 1

Σ 95 93 2 69 26 9 95
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22  Het gebruik van de letters per status is 

in principe een voorzetting van de 

letters A-D; status E komt overeen met 

stap E in de Archis2-bevraging. Het cijfer 

achter de letters duidt aan of het om 

een waarneming (1) of vondstmelding 

(2) gaat. In vier gevallen verwijst een 

status naar rapporten die niet met ten 

minste één van de filterstappen in 

Archis2 vindbaar waren; deze zijn met 

de letters X, Y en Z aangeduid.
23  Geldermalsen-Hondsgemet:  

Van Renswoude 2006; Van Renswoude, 

Schurmans & Schuuring 2007. Someren-

Waterdael: Hiddink 2007.

registratie in Archis2. Met een gericht zoeken 

naar ABR-codes in Archis2 en het navolgen van 

kruisverwijzingen uit al geïnventariseerde 

rapporten, maar ook door het nalopen van 

rapporten op de websites van gemeenten en 

bedrijven zijn nog eens 70 rapporten 

geïnventariseerd. In tabel 4.5 is de status 

weergegeven op welke wijze deze intuïtief 

verzamelde rapporten al dan niet in Archis2 

geregistreerd waren.22

E1  onderzoek met een WNG en een ingevoerd 

rapport, met vondsten en/of sporen binnen 

de brede periodedatering, maar geen 

opgraving of proefsleuvenonderzoek;

G1  onderzoek met een WNG en een ingevoerd 

rapport, met vondsten en/of sporen binnen 

de krappe periodedatering, zonder OMG;

H1  onderzoek met een WNG, met vondsten en/

of sporen binnen de krappe periodedatering, 

zonder ingevoerd rapport van na 1-1-1997;

H2  onderzoek met een MDG, met vondsten en/

of sporen binnen de krappe periodedatering, 

zonder ingevoerd rapport voor 23-12-2014;

I1  onderzoek met een WNG, met vondsten en/

of sporen binnen de brede periodedatering 

valt, zonder ingevoerd rapport van na 

1-1-1997;

J1  onderzoek met een WNG en een ingevoerd 

rapport, met vondsten en/of sporen buiten 

de brede periodedatering (te onnauwkeurig 

of incorrect);

K1  onderzoek uit een WNG, met vondsten en/

of sporen buiten de brede periodedatering 

(te onnauwkeurig of incorrect), zonder 

ingevoerd rapport van na 1-1-1997;

X  onderzoek met meer OMGs, deels met een 

WNG, met vondsten en/of sporen buiten de 

brede periodedatering (te onnauwkeurig of 

incorrect);

Y  onderzoek met OMG, zonder WNG of MDG;

YZ  onderzoek, waarvan een deel een OMG 

heeft, zonder WNG of MDG;

Z  onderzoek zonder OMG.

Net als bij de inventarisatie in fase 1 zijn in deze 

fase ook enkele rapporten gedeselecteerd, die in 

eerste instantie op basis van de in de rapporten 

genoemde complex- of vondstdatering wel tot 

het inventarisbestand zouden moeten horen. 

Enerzijds gaat dit om de resultaten van 

proefsleuvenonderzoek dat na afronding van de 

daarop volgende opgraving – uitgevoerd door 

hetzelfde bedrijf – volledig in het eindrapport 

opgenomen zijn. Voorbeelden hiervan zijn onder 

andere de rapporten van de proefsleuven-

onderzoeken Geldermalsen-Hondsgemet en 

Someren-Waterdael.23 Anderzijds zijn ook 

rapporten niet meegenomen in het bestand, 

omdat de veronderstelde laat-Romeinse of 

vroeg-Merovingische datering van vondsten bij 

nader inzien vroeger of later uitviel, óf de 

bijdrage aan de onderzoeksperiode te marginaal 

(zoals slechts een enkele muntvondst) of 

onduidelijk was. Een voorbeeld hiervan is het 

eerder vermelde rapport van Heijen-De Smele.

Tabel 4.5  Overzicht van de geïnventariseerde rapporten op basis van intuïtief zoeken 
en hun status volgens de aanwezige Archis2-zoekcriteria.

Stap/status OMG WNG MDG Krap Breed Literatuur-
record

Σ

E1 + + − − + + 1

G1 − + − + − + 1

H1 + + − + − − 1

H2 + − + + − − 1

I1 + + − − + − 3

J1 + + − − − + 10

K1 + + − − − − 5

X + (+) − − − − 2

Y + − − − − − 28

YZ (+) − − − − − 1

Z − − − − − − 17

Σ 52 23 1 3 4 12 70
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24  Elke digitale dataset in DANS EASY is 

voorzien van een URN:NBN-identifier, die 

ervoor zorgt dat de onderzoeksgegevens 

en metadata duurzaam toegankelijk 

blijven, ook als de informatie van plaats 

verandert. http://www.dans.knaw.nl/nl/

deponeren/toelichting-data-

deponeren/persistent-identifiers/

persistent-identifiers?set_language=nl 

(geraadpleegd 31-08-2015).
25  AB = archeologische begeleiding;  

ARC = archiefonderzoek;  

BU = bureauonderzoek;  

COL = collectie-onderzoek;  

DO = definitief onderzoek (opgraving); 

IVO-B = booronderzoek;  

IVO-K = veldkartering;  

IVO-P = proefsleuvenonderzoek;  

OW = onderwateronderzoek.

4.6 De geïnventariseerde rapporten

Uit het voorgaande is duidelijk dat slechts 95 van 

de 165 geïnventariseerde onderzoeken (inclusief 

het kennisthema begravingen) en de daaraan 

gekoppelde rapporten via Archis 2.0 opgespoord 

konden worden. De overige 41,9% van de 

onderzoeken is op basis van de kennis van de 

auteurs, zoeken op websites van bedrijven en 

gemeenten en door kruisverwijzingen in andere 

rapporten getraceerd, wat duidelijk maakt dat 

Archis2 en haar opvolger Archis3 slechts in 

beperkte mate geschikt zijn voor het verzamelen 

van data ten behoeve van dit en ander 

gelijksoortig onderzoek. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat van het totale 

inventarisatiebestand 30 onderzoeken niet 

gepubliceerd zijn als het directe resultaat van 

een AMZ-onderzoek. Hiervan zijn 10 onder-

zoeken als een afgeleide van AMZ-onderzoek in 

de vorm van een artikel verschenen. Nog eens  

15 publicaties hebben betrekking op ‘oud’ 

onderzoek en zijn verschenen als een mono-

grafie, waarvan 7 exemplaren het resultaat zijn 

van onderzoek dat in het kader van het Odyssee-

project is uitgevoerd. De overige 5 publicaties 

zijn rapporten van AWN-onderzoek of 

voorlopige onderzoeksverslagen. In tabel 4.6 

zijn de onderzoeken geordend op plaatsnaam en 

toponiem en gecombineerd met de volgende 

gegevens:

• het jaartal van uitgave van het betreffende 

rapport;

• de beschikbaarheid van een digitale versie van 

het rapport in EDNA, door de opname van een 

unieke persistent identifier in de projectdatabase 

(URN);24

• de onderzoekstypen zoals gedefinieerd 

binnen de AMZ-cyclus (OZ-typen);25

• het project-specifieke aandeel binnen het 

gehele rapport;

• de complextypen, ingedeeld per ABR- 

complexthema bewoning (B), begraving (G), 

economie (E), infrastructuur (I), materiële 

cultuur (M) en versterking (V).

• de archeoregio.

Over de vindbaarheid en beschikbaarheid van de 

geïnventariseerde onderzoeken (en dus 

rapporten) zijn enkele zaken op te merken. 

Onder de 17 onderzoeken, waarvan geen 

gegevens in Archis2 zijn aangetroffen, bevinden 

zich 3 AMZ-onderzoeken die wel in Archis2 

gemeld hadden moeten zijn. Daarnaast zijn 

maar liefst 39 van de in totaal 135 AMZ- 

onderzoeken (nog) niet in EDNA opgenomen. 

Wanneer dit vooral om onderzoeken van vóór 

2007 zou gaan – het jaar dat het verplicht werd 

onderzoeksgegevens in EDNA te deponeren – 

zou dit hoge aantal niet vreemd zijn. In iets meer 

dan tweederde van de gevallen gaat het echter 

om onderzoeken die vanaf 2007 afgerond zijn. 

Van deze AMZ-onderzoeken zijn in ieder geval 

wel op enigerlei wijze onderzoeksgegevens of 

een rapportmelding in Archis2 opgenomen.

Hoewel de productie van het gedrukte rapport 

nog vaak het hoofddoel lijkt van een 

archeologisch (Malta-)onderzoek (afb. 4.5), was 

een impliciet uitgangspunt van het project van 

alle rapporten uit de inventaris een digitale versie 

te verwerven. Deze pdf-bestanden kunnen 

immers aan de projectdatabase gekoppeld en op 

trefwoorden doorzocht worden. Van 21 van de 

165 rapporten of publicaties waren geen originele 

digitale bestanden beschikbaar. Dit gaat vooral 

om direct aan opgravingen gekoppelde populair-

wetenschappelijke uitgaven, tijdschriftartikelen 

en bijdragen in boeken, en om voorlopige 

rapporten, waarvan de meeste vóór 2004 

verschenen zijn. Ook van de beide Betuweroute-

rapporten die in de inventaris opgenomen zijn, 

en die wel in Archis2 staan en in EDNA 

gedeponeerd zijn, waren (nog) geen pdf- 

bestanden beschikbaar. Opmerkelijker is dat van 

vijf rapporten van één bedrijf, verschenen tussen 

2005 en 2012, geen digitaal rapport beschikbaar 

was. Van deze onderzoeken bleek ook in EDNA 

geen documentatie gedeponeerd te zijn en in 

Archis2 was slechts in drie gevallen een 

gedeeltelijke onderzoeksmelding aangemaakt 

(status YZ). Het mag duidelijk zijn dat een 

synthese-onderzoek als het onderhavige alleen 

effectief uitgevoerd kan worden als de 

opgravingsdocumentatie en de rapporten op  

de juiste wijze in de daartoe bestemde 

gegevensplatforms Archis2 en EDNA 

ondergebracht zijn.

Dat het digitaal deponeren van opgravings-

gegevens en het uploaden van een digitale 

versie van het rapport vaak pas op het eind van 

het uitwerkingsproces plaatsvindt, is begrijpelijk. 

Het verschil van enkele jaren tussen het jaar van 

afronding van het veldwerk en het jaar van 
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Tabel 4.6 Inventaris van gepubliceerde (Malta-)onderzoeken, verschenen sinds 1997.

Plaats Toponiem Jaar URN OZ-typen Aandeel Complextype(n) Archeoregio

Aalst Tongelreep 2011 AB partieel beschoeiing (I) Brabants zandgebied

Afferden Gening 2010 √ IVO-K/IVO-P minimaal nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Alphen Centrum 2011 √ IVO-P minimaal nederzetting (B) Brabants zandgebied

Alphen Kerkakkers 2005 √ IVO-P substantieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Alphen Kerkakkers 2005 √ DO volledig nederzetting (B) Brabants zandgebied

Alphen Rondweg/Molenbaan (vpl. 6) 2005 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Arnhem Meinerswijk 2001 DO partieel legerplaats (V) Utrechts-Gelders rivierengebied

Arnhem Schuytgraaf (vpl. 7) 2009 DO minimaal nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Arnhem Schuytgraaf (vpl. 8) 2008 √ IVO-P substantieel grafveld, inhumaties (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Asten Prins Bernhardstraat 2011 DO partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Baexem Haelensche Beek 2004 √ DO minimaal beschoeiing (I) Brabants zandgebied

Beneden-Leeuwen De Ret 2003 √ DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Bergeijk Fazantlaan 2012 √ DO partieel grafveld, inhumaties (G) Brabants zandgebied

Bergharen De Weem 2009 √ DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Blerick Rutgerusgang 2005 √ IVO-P substantieel crematiegraf (B) Brabants zandgebied

Borgharen Daalderveld 2005 √ IVO-P partieel grafveld, inhumaties (G) Limburgs lössgebied

Borgharen Daalderveld 2014 DO partieel nederzetting (B) / 
 grafveld, inhumatie (G)

Limburgs lössgebied

Borgharen Pasestraat 2008 IVO-P substantieel villa(complex) (B) / 
 grafveld, inhumaties (G)

Limburgs lössgebied

Borgharen Pasestraat I 2011 DO substantieel villa(complex) (B) / 
 grafveld, inhumaties (G)

Limburgs lössgebied

Borgharen Pasestraat II 2014 DO substantieel villa(complex) (B) / 
 grafveld, inhumaties (G)

Limburgs lössgebied

Breda Bethlehemloop (HSL vpl. 39) 2006 √ DO minimaal nederzetting (B) Brabants zandgebied

Breda Heilaar Noord 2010 √ IVO-P/DO substantieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Breda Steenakker 2004 DO partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Budel Noord (Duitse School) 2012 √ IVO-P/DO partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Cuijk Grote Straat 2006 √ DO partieel grafveld, inhumaties (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Beersebaan/Maasboulevard 2003 √ IVO-P substantieel legerplaats (V) / 
 nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Maasboulevard 2008 IVO-P partieel legerplaats (V) / 
 nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Maasboulevard (Gebied 6000) 2006 OW volledig legerplaats (V) / 
 nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Maasboulevard (Gebied 6000) 2007 OW volledig legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Maasboulevard (Gebied 6000) 2010 √ IVO-B volledig legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Maasboulevard (Gebied 6000) 2011 √ IVO-B substantieel legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Maasboulevard (Gebied 6000) 2011 OW volledig legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Maasboulevard (Gebied 6000) 2013 OW volledig legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Zandmaas 1999 √ OW partieel brug (I) Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Maasboulevard (Gebied 6000) 2006 OW volledig legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied
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Plaats Toponiem Jaar URN OZ-typen Aandeel Complextype(n) Archeoregio

Cuijk Romeinse brug 2001 √ OW substantieel brug (I) Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk De Beijerd en 't Riet 2005 √ IVO-P/DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Cuijk Dommelsvoort 2004 √ IVO-P minimaal nederzetting (B) Brabants zandgebied

De Meern Hoge Woerd (LR69) 2012 AB minimaal legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Den Haag Solleveld 2008 √ DO substantieel grafveld, inhumaties (G) Hollands duingebied

Didam Aalsbergen 1998 √ IVO-P substantieel nederzetting (B) Overijssels-Gelders zandgebied

Didam Kollenburg 2001 IVO-P/DO substantieel nederzetting (B) Overijssels-Gelders zandgebied

Didam Randweg 2009 DO partieel nederzetting (B) Overijssels-Gelders zandgebied

Didam Kerkwijk 2011 √ DO partieel nederzetting (B) Overijssels-Gelders zandgebied

Echt Pey 2014 DO volledig depot (M) Limburgs zandgebied

Ede Op den Berg 2012 DO volledig nederzetting (B) Utrechts-Gelders zandgebied

Ede Paasberg 2009 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders zandgebied

Ede Paasberg 2014 √ DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders zandgebied

Ede Uitvindersbuurt I-II 2010 √ DO substantieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders zandgebied

Ede Uitvindersbuurt III 2013 DO substantieel nederzetting (B) / 
grafveld, crematies (G)

Utrechts-Gelders zandgebied

Ede Verlengde Parkweg 2012 √ AB substantieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders zandgebied

Ede Veldhuizen 2012 DO volledig nederzetting (B) Utrechts-Gelders zandgebied

Elst Grote Molenstraat (loc. 5b) 2010 √ IVO-P/DO partieel bewoning (B) / 
beschoeiing (I)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Elst Westeraam 2007 √ DO minimaal grafveld, inhumaties (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Empel De Werf 2009 DO minimaal nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Ewijk Keizershoeve I 2013 √ AB minimaal villa(complex) (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Ewijk Keizershoeve I 2008 IVO-P partieel villa(complex) (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Ewijk Keizershoeve I-II 2012 √ AB/DO partieel villa(complex) (B) / 
grafveld, inhumaties (G)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Geldermalsen Hondsgemet 2009 DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Geldermalsen Rijs en Ooyen 2003 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Geleen Geleenderveld (vpl. 23) 2012 √ DO substantieel villa(complex) (B) Limburgs lössgebied

Gennep Brugstraat 2006 IVO-B/IVO-P minimaal nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Gennep Houtstraat 2008 √ DO partieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Gennep Houtstraat 2006 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Goirle Huzarenwei 2005 √ DO volledig nederzetting (B) Brabants zandgebied

Grijpskerke Aagtekerke 2011 √ IVO-P minimaal nederzetting (B) Zeeuws kleigebied

Groesbeek Spoorlaan 2009 IVO-P/DO minimaal grafveld, crematies (G) Limburgs zandgebied

Grubbenvorst De Soom 2011 √ IVO-P/DO minimaal nederzetting (B) Brabants zandgebied

Heel Heerbaan 2010 √ IVO-P/DO minimaal grafveld, crematies (G) Brabants zandgebied

Helden Schrames 2010 √ IVO-P/DO substantieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Herpen Wilgendaal I 2000 IVO-P/DO partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Herpen Wilgendaal II 2002 √ DO partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Holtum Noord 2005 √ AB/IVO-P substantieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Holtum Noord I 2009 IVO-P/DO substantieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Holtum Noord II 2012 √ IVO-P/DO volledig nederzetting (B) / 
beschoeiing (I)

Limburgs zandgebied

Holtum Noord III 2011 IVO-B/IVO-P minimaal nederzetting (B) Limburgs zandgebied
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Plaats Toponiem Jaar URN OZ-typen Aandeel Complextype(n) Archeoregio

Houten Loerik (terrein 8A) 2000 √ DO minimaal nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Houten Loerik (terrein 9) 2004 √ DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Houten Zuid (terrein 21) 2001 √ DO substantieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Katwijk aan Zee Zanderij-Westerbaan I 2008 DO substantieel nederzetting (B) Hollands duingebied

Katwijk aan Zee Zanderij-Westerbaan II 2011 √ DO substantieel nederzetting (B) Hollands duingebied

Kerk-Avezaath Huis Malburg 2000 √ DO minimaal nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Kerk-Avezaath De Stenen Kamer 2001 √ DO minimaal nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Kerkrade Holzkuil 2005 √ IVO-P/DO minimaal villa(complex) (B) Limburgs lössgebied

Koudekerk  
aan den Rijn

Lagewaard 2005 DO substantieel nederzetting (B) Hollands veengebied

Leersum Middelweg 2014 √ DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders zandgebied

Leiden Boshuizerkade 2013 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Hollands duingebied

Lent Dorpsplein 2009 √ DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Lent Lentse Schoolstraat 2012 √ DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Lent Lentseveld (Lv9) 2011 √ DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Lent Lentseveld (Nla14) 2013 IVO-P/DO volledig grafveld, gemengd (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Lent Steltsestraat 2011 √ DO substantieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Leudal Beek en Bos 2013 AB minimaal waterweg (I) Brabants zandgebied

Linne Ossenberg 2003 √ AB partieel grafveld, crematies (G) Limburgs zandgebied

Linne Ossenberg 2005 IVO-P/DO/
ARC

partieel grafveld, crematies (G) Limburgs zandgebied

Maastricht Caberg 2009 √ IVO-P minimaal nederzetting (B) / 
pottenbakkerij (E)

Limburgs lössgebied

Maastricht Centrum 2000 COL partieel nederzetting (B) / 
legerplaats (V)

Limburgs lössgebied

Maastricht Maasbrug I 2004 √ OW partieel brug (I) Limburgs lössgebied

Maastricht Maasbrug II 2012 OW partieel brug (I) Limburgs lössgebied

Maastricht Onze Lieve Vrouweplein 2013 √ AB minimaal legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Limburgs lössgebied

Maastricht Pandhof OLV 1997 DO substantieel legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Limburgs lössgebied

Maastricht Heukelstraat 2010 √ DO minimaal nederzetting (B) Limburgs lössgebied

Maastricht Vrijthof 2004 √ DO minimaal grafveld, inhumaties (G) Limburgs lössgebied

Naaldwijk Holland College II 2008 DO partieel nederzetting (B) Hollands duingebied

Naaldwijk Hoogeland Hooghwerf III 2012 √ IVO-P/DO partieel nederzetting (B) Hollands duingebied

Naaldwijk Hoogeland IV 2015 √ DO partieel nederzetting (B) Hollands duingebied

Nederweert Randweg West 2005 AB minimaal grafveld, crematies (G) Brabants zandgebied

Nederweert West Promopark 2011 IVO-P partieel grafveld, crematies (G) Brabants zandgebied

Nijmegen Binnenstad 2013 DO/ARC volledig grafveld, inhumaties (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Nijmegen Derde Walstraat 2013 √ DO partieel legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Nijmegen Lange Baan 2012 √ IVO-P minimaal legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Nijmegen St. Josephhof 2010 √ DO partieel legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Nijmegen Margrietpaviljoen 2013 IVO-P/DO volledig grafveld, inhumaties (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Nijmegen Kops Plateau 2002 DO partieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Nijmegen Kops Plateau II 2014 √ DO partieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied
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Plaats Toponiem Jaar URN OZ-typen Aandeel Complextype(n) Archeoregio

Nijmegen Kops Plateau I 2014 √ DO minimaal nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Nistelrode Zwarte Molen 2007 √ AB/IVO-P/
DO

partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Odijk Singel West/Schoudermantel 2000 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Odijk Singel West/Schoudermantel 2007 DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid I 2006 √ IVO-P/DO partieel bewoning (B) / 
beschoeiing (I)

Hollands duingebied

Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid II 2008 √ IVO-K/
IVO-P/DO

partieel bewoning (B) / 
beschoeiing (I)

Hollands duingebied

Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid III 2011 √ DO partieel bewoning (B) / 
beschoeiing (I)

Hollands duingebied

Posterholt Achterste Voorst 2013 IVO-P/DO substantieel grafveld, gemengd (G) Limburgs zandgebied

Ressen De Boel 2013 IVO-P minimaal nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Rhenen Donderberg 2011 DO/ARC substantieel grafveld, gemengd (G) Utrechts-Gelders zandgebied

Rijnsburg De Horn 1998 IVO-P substantieel grafveld, inhumaties (G) Hollands duingebied

Rijnsburg De Horn 2006 √ IVO-P minimaal grafveld, inhumaties (G) Hollands duingebied

Schipperskerk Koeweide 2004 √ IVO-P minimaal nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Simpelveld Centrum 2012 BU/IVO-P/
DO

minimaal nederzetting (B) Limburgs lössgebied

Someren Waterdael I 2011 IVO-P/DO partieel grafveld, crematies (G) Brabants zandgebied

Someren Waterdael II 2012 IVO-P/DO partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Tiel Medel 2005 √ IVO-P/DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Tiel Passewaaijse Hogeweg I 2006 √ BU/DO partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Tiel Passewaaijse Hogeweg II 2011 √ BU/DO minimaal grafveld, crematies (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Tilburg Stappegoor 2015 DO partieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Uden Schouwstraat (vpl. 24) 2002 √ DO minimaal nederzetting (B) Brabants zandgebied

Uden Schepersweg 2014 AB/IVO-P/
DO

partieel grafveld, inhumaties (G) Brabants zandgebied

Utrecht Lichte Gaard 2010 √ DO partieel legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Utrecht A2 (LR51/54) 2009 √ DO substantieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Utrecht Hoge Weide (LR41/42) 2009 √ DO partieel nederzetting (B) / Brug (I) Utrechts-Gelders rivierengebied

Valburg Molenzicht 2011 √ IVO-P/DO substantieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Valkenburg aan de 
Geul

Goudsberg 2004 IVO-P volledig wachtpost (V) Limburgs lössgebied

Vechten Fectio 2012 √ IVO-K minimaal legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Venlo Hout Blerick 2010 √ IVO-P minimaal nederzetting (B) Brabants zandgebied

Venray 't Brukske 1997 DO substantieel nederzetting (B) Brabants zandgebied

Venray Sint Antoniusveld 1997 DO substantieel nederzetting (B) / 
grafveld, inhumatie (G)

Brabants zandgebied

Vleuten Appellaantje (LR55) 2010 √ DO substantieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Vleuten Haarzicht 2008 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Voorburg Arentsburg (Forum Hadriani) 2001 IVO-P substantieel nederzetting (B) Hollands duingebied

Voorburg Arentsburg (Forum Hadriani) 2014 DO minimaal nederzetting (B) Hollands duingebied

Wehl Hessenveld 1997 DO substantieel nederzetting (B) Overijssels-Gelders zandgebied

Wehl Oldershove I 2003 √ DO substantieel nederzetting (B) Overijssels-Gelders zandgebied

Wehl Oldershove II 2004 √ DO substantieel nederzetting (B) Overijssels-Gelders zandgebied
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Plaats Toponiem Jaar URN OZ-typen Aandeel Complextype(n) Archeoregio

Well Aijen 2005 √ IVO-P minimaal nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Wijchen Centrum 2010 √ DO/ARC substantieel grafveld, gemengd (G) Limburgs zandgebied

Wijchen Herenstraat 2009 √ AB partieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Wijchen Tienakker 2011 √ AB/DO substantieel nederzetting (B) / 
wachtpost (V)

Limburgs zandgebied

Wijchen Tienakker 2013 IVO-P/DO substantieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Wijchen Valendries 2011 √ IVO-P/DO minimaal nederzetting (B) / 
grafveld, onbep. (G)

Limburgs zandgebied

Wijchen Westflank 2010 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Limburgs zandgebied

Wijk bij Duurstede De Geer II 2010 √ IVO-P minimaal grafveld, inhumaties (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Wijk bij Duurstede De Geer II 2013 √ DO minimaal grafveld, inhumaties (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

Woerden Kerkplein 2008 √ IVO-P/DO minimaal legerplaats (V) / 
nederzetting (B)

Utrechts-Gelders rivierengebied

Zetten Den Hartog 2006 √ IVO-P partieel nederzetting (B) Utrechts-Gelders rivierengebied

Zoelen Scharenburg 2011 IVO-P/DO partieel grafveld, inhumaties (G) Utrechts-Gelders rivierengebied

publicatie van het rapport valt in zekere mate 

waar te nemen binnen de steekproef die de 

inventaris vertegenwoordigd (afb. 4.6). Dit beeld 

wordt echter vertekend door 21 onderzoeken, 

die vóór 1997 zijn uitgevoerd en na 1997 zijn 

gepubliceerd. De helft van dit aantal betreft 

onderzoeken, waarvan de uitwerking tussen 

2009 en 2014 is uitgevoerd in het kader van het 

Odysseeproject. Dit draagt mede bij aan het 

grote aantal rapporten dat tussen 2011 en 2014 

verschenen is.

De duur van het uitwerkingsproces zal in veel 

gevallen gerelateerd zijn aan het karakter van 

het onderzoek binnen de AMZ-cyclus. Ook de 

inventaris van (Malta-)onderzoek laat een breed 

palet aan onderzoekstypen zien; soms heeft een 

rapport zelfs betrekking op diverse stappen 

binnen de cyclus, zoals het traject van karterend 

naar gravend vooronderzoek tot aan het 

definitieve onderzoek (tabel 4.6 en 4.7).  

Als gekeken wordt naar het uiteindelijke 

onderzoekstype, waar een rapport op gebaseerd 

is, dan is het definitieve onderzoek ofwel de 

opgraving met bijna tweederde aandeel het best 

vertegenwoordigd in de inventaris, iets dat niet 

geheel verrassend is. Met bijna een kwart van de 

onderzoeken volgt het proefsleuvenonderzoek; 

in acht gevallen is de hieruit voortvloeiende 

opgraving als een apart onderzoek ook in de 

inventaris opgenomen.

De mate waarin de verschillende onderzoeks-

typen een inhoudelijke bijdrage aan het 
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Afb. 4.5 Het aantal afgeronde veldonderzoeken (blauw) per jaar, afgezet tegen het aantal gepubliceerde rapporten 

(rood) per jaar (N=165).
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projectonderwerp leveren is lang niet zo 

vanzelfsprekend, als men zou verwachten.  

Zo is maar 9% van de opgravingsrapporten 

volledig gewijd aan de periode 300-600;  

bij het onderwate ronderzoek gaat het om ruim 

de helft van de rapporten. Uit tabel 4.7 wordt 

verder duidelijk dat de onderzoeksperiode over 

het algemeen een kleine rol in de 

geïnventariseerde onderzoeken speelt, en in het 

geval van een proefsleuven onderzoek vaak als 

bijvangst gezien kan worden, dat geen navolging 

kent in de vorm van een opgraving. Deze tabel 

zegt echter nog niets over de kenniswinst die per 

onderzoeks type te behalen valt, al is uit de 

geselecteerde rapporten wel degelijk gebleken 

dat de meeste waardevolle rapporten voor het 

complexthema bewoning gebaseerd zijn op 

opgravingen (zie onder).

Het vaststellen van kenniswinst op basis van het 

gehele inventarisatiebestand is lastig, aangezien 

op basis van de gepubliceerde onderzoeken van 

vóór 1997 geen cijfers of een nulmeting zijn 

gepubliceerd. Het overzicht van het aantal 

onderzoeken per archeoregio in tabel 4.8 zal dan 

ook naar de toekomst toe zijn meerwaarde 

moeten bewijzen. Een dergelijk overzicht wint 

vooral aan kracht als de onderzoekslocaties uit 

de inventarisatie op een kaart geplot worden. 

Daarbij dringt zich meteen de vraag op in welke 

mate de inventaris van (Malta-)onderzoeken, 

gepubliceerd tussen 1997-2014, een 

representatief beeld geeft van de spreiding van 

Tabel 4.7  De verschillende onderzoekstype uit de inventaris afgezet tegen de 
inhoudelijke bijdrage van een rapport aan het projectonderwerp.

Definitief onderzoekstype  Minimaal Partieel Sub-
stantieel

Volledig Σ

Collectieonderzoek COL − 1 − − 1

Booronderzoek IVO-B − − 1 1 2

Veldkartering IVO-K 1 − − − 1

Proefsleuvenonderzoek IVO-P 14 13 9 1 37

Archeologische begeleiding AB 5 3 1 − 9

Archeologische begeleiding/opgraving AB/DO − 1 − − 1

Opgraving DO 22 45 29 9 105

Onderwateronderzoek OW − 3 1 5 9

Σ  42 66 41 16 165

Tabel 4.8  Overzicht van de geïnventariseerde (N_totaal) en 
geselecteerde (N_selectie) onderzoeken over de 
relevante archeoregio’s.

Nr. Archeoregio N_totaal N_selectie

2 Utrechts-Gelders zandgebied 9 8

3 Overijssels-Gelders zandgebied 7 7

4 Brabants zandgebied 32 24

5 Limburgs zandgebied 24 19

6 Limburgs lössgebied 17 14

11 Hollands duingebied 14 11

12 Hollands veen- en kleigebied 1 1

13 Utrechts-Gelders rivierengebied 60 48

14 Zeeuws kleigebied 1 1

Σ 165 133
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Afb. 4.6 De vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd en het begin van de vroege middeleeuwen (250-500 n.Chr.), 

geprojecteerd op de paleografische kaart van ca. 300-700 n.Chr. (naar Van Es, Sarfatij & Woltering 1988, 93).

de bewoning in de periode 300 en 600 ten 

zuiden van de limeszone. Het beeld dat hieruit 

afkomstig is kan immers ook in grote mate 

bepaald zijn door de locatie (en vaak 

concentratie) van bodemverstorende ingrepen 

vanaf het midden van de jaren negentig van de 

vorige eeuw en het daaropvolgende Malta-

onderzoek. Voor een goede vergelijking zijn 

echter niet direct gelijkaardige 

gegevensbestanden beschikbaar, die 

bijvoorbeeld het beeld van de gepubliceerde 

onderzoeken tussen 1980 en 1997 laten zien.  

Een kaart uit 1988 uit het boek ‘Archeologie in 

Nederland’, met vindplaatsen uit de periode 

250-500, levert nog het beste uitgangspunt  

(afb. 4.6). Op deze kaart zijn vindplaatsen uit het 

Centraal Archeologisch Archief van ROB en 

andere bestanden geplot die omstreeks 1987 

bekend waren.26 Een blik op de kaart voor de 

Merovingische en Karolingische tijd (500-1000), 

laat zien dat dit ook een vertekend beeld kan 

zijn,27 door de kunstmatige scheiding in de 

kaarten tussen de vindplaatsen van vóór en van 

na 500.

Als tweede vergelijking is gekozen voor een plot 

van alle locaties met muntvondsten afkomstig 

uit het gegevensbestand van NUMIS, eveneens 

uit de periode 300-600 en gevonden vanaf 1997. 

De achterliggende gedachte is dat de 

verspreiding van deze muntvondsten in principe 

26  Van Es, Sarfatij & Woltering 1988,  

58 en 93.
27  Van Es, Sarfatij & Woltering 1988, 95.
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Afb. 4.7 De onderzoekslocaties van de inventarisatie en de muntvondsten vanaf 1997 uit NUMIS, geprojecteerd op 

de paleografische kaart van Nederland, omstreeks 800 n.Chr. (bron Vos & De Vries 2013).
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28  Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 1992, tabel 5; 

Groenewoudt, De Groot & Eerden 2014, 

13-14 (bijlage 5). De ABR-complextypen 

‘nederzettingstype’ en ‘depot’ zijn 

vooruitlopende op de aansluiting met 

de NOaA-kennisthema’s respectievelijk 

‘bewoning’ en ‘materiële cultuur’ 

genoemd.
29  De verschillende onderzoeken die onder 

de noemer Cuijk-Maasboulevard 

(Gebied 6000) – zie hoofdstuk 5, 

nederzettingsterrein 49 – zijn 

uitgevoerd kunnen aan verschillende 

ABR-complexthema’s toegeschreven 

worden. Dit betreft niet alleen 

‘versterking’ (het laat-Romeinse 

castellum), maar ook ‘bewoning’ (in en 

rondom het castellum) en 

‘infrastructuur’ (de beschoeiing van de 

kade en de resten van de brug). Hier is 

gekozen voor ‘bewoning’ als kernthema 

en ‘bewoning’ als subthema.
30  Zie hoofdstuk 5, terrein 36.

niet vanzelfsprekend overeenkomt met de 

locaties waar in de laatste 20 jaar archeologisch 

onderzoek (als gevolg van bodemverstorende 

ingrepen) uitgevoerd is. Dit wil niet zeggen dat 

de archeologische zichtbaarheid van 

muntvondsten niet aan beperkingen of 

vooringenomenheid onderhevig is; men denke 

bijvoorbeeld aan de verschillen in bodem-

opbouw en al dan aanwezige bedekking van 

archeologische niveaus, de verschillen in 

intensiteit aan het zoeken van detector-

amateurs, hun zoekbereik en bereidwilligheid 

tot het melden van vondsten. Toch levert een 

vergelijking van de spreiding van de 

onderzoekslocaties uit de inventarisatie van het 

onderhavige project aangevuld met de 

muntvondsten uit NUMIS een opvallend 

gelijksoortig beeld op met de inventarisatie tot 

1987 (afb. 4.7).

In termen van kenniswinst lijkt het 

geïnventariseerde (Malta-)onderzoek op zijn 

minst de bekende spreiding van vindplaatsen,  

en dus aspecten van bewoning en locatiekeuze,  

te onderschrijven. De enige ‘nieuwe’ regio met 

vindplaatsen uit de onderzoeksperiode betreft 

het westelijke deel van Noord-Brabant, met de 

onderzoeken in Alphen, Breda-West, Goirle en 

Tilburg.

Om nu vanuit het inventarisatiebestand te 

komen tot een selectiebestand van onderzoeken 

die voldoen aan de NOaA-kennisthema’s uit de 

projectopdracht, zijn de onderzoeken al tijdens 

het inventariseren ingedeeld op basis van de 

twee voornaamste complextypen die in het 

rapport aan bod komen. Omdat de indeling in 

complextypen aan het ABR ontleend is, is ervoor 

gekozen in grote lijnen ook de overkoepelende 

ABR-complexthema’s te hanteren.28 Voor de 

onderzoeken uit de inventaris betekent dit dat 

op basis van de aanwezige complextypen de 

kernthema’s ‘bewoning’, ‘begraving’, 

‘infrastructuur’, ‘materiële cultuur’ en 

‘versterking’ onderscheiden zijn (tabel 4.9). 

Wanneer een tweede, duidelijk aanwezig 

complextype binnen een onderzoek aanwezig 

was, is dit als een subcomplex aangeduid.29  

Aan de lijst van voorkomende complexthema’s 

kon naar aanleiding van de vondst van een 

pottenbakkersoven ook nog ‘economie’ 

toegevoegd worden.30

Uit tabel 4.10 valt vervolgens op te maken hoe 

gevarieerd de samenstelling van de 

geïnventariseerde onderzoeken in feite is.  

Het complexthema bewoning is met het 

complextype ‘nederzetting, onbepaald’  

veruit het best vertegenwoordigd in de 

geïnventariseerde rapporten. In combinatie met 

andersoortige complextypen heeft zelfs bijna 

tweederde van de onderzoeken betrekking op 

het complexthema bewoning. Het complex-

thema begraving is daarna het best 

vertegenwoordigd, maar zal op grond van de 

NOaA-kennisthemakeuze in het vervolg van 

deze publicatie alleen nog in relatie met andere 

complextypen aan bod komen.

Een ander belangrijk complexthema betreft 

versterking. Het gaat hierbij in veel gevallen om 

oorspronkelijk Romeinse versterkingen, zoals 

castella en wachtposten, met aanwijzingen voor 

laat-Romeins gebruik of bewoningsactiviteiten. 

Tabel 4.9  Overzicht van de geïnventariseerde (N_totaal) en geselecteerde (N_selectie) 
onderzoeken, verdeeld over de complexthema’s uit het ABR.

Kernthema Subthema N_totaal N_selectie

Bewoning – 92 92

begraving 8 8

economie 1 1

infrastructuur 6 6

versterking 2 2

Begraving – 28 –

Infrastructuur – 7 6

Materiële cultuur – 1 1

Versterking bewoning 20 17

Σ  165 133
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31  Zie hoofdstuk 5, terrein 26.

Omdat de aard van de bewoning of bezetting op 

basis van het schaarse vondst- en spoor-

materiaal vaak niet eenduidig te achterhalen 

valt, is het kernthema bepaald op basis van het 

oorspronkelijke Romeinse complextype (zie 

onder). Infrastructuur is een complexthema, 

waaronder complextypen als bruggen, 

beschoeiingen en waterwegen geschaard 

worden, en waar ogenschijnlijk veel aandacht 

aan besteed wordt wanneer er goed 

geconserveerde organische resten zijn 

aangetroffen. Tot slot is in de inventaris één 

depotvondst opgenomen die tot de 

onderzoeksperiode gerekend kan worden.31

4.7 Selectie en waardering van (Malta-)
onderzoeken

De laatste stap in het proces om te komen tot 

een rapportenbestand, dat voldoet aan de in de 

projectopdracht genoemde NOaA-thema’s, is de 

selectie van onderzoeken op basis van de 

toegekende ABR-complexthema’s. Er is immers 

geen goede een-op-een relatie mogelijk tussen 

de complextypen uit het ABR en de geselec-

teerde NOaA-kennisthema’s. Daarom is  

ervoor gekozen de (licht aangepaste) ABR- 

complexthema’s te gebruiken voor de 

vertaalslag naar de NOaA. Dit komt er op neer 

dat alle onderzoeken zijn ingedeeld op grond 

Tabel 4.10  De verdeling van de geïnventariseerde (N_totaal) en geselecteerde (N_selectie) onderzoeken over de 
complexthema’s uit het ABR.

Kernthema Complex Subthema Subcomplex thema(s) N_totaal N_selectie

Bewoning nederzetting, onbepaald − − B 92 92

Romeins villa(complex) − − B 4 4

begraving grafveld, inhumatie(s) B/G 4 4

nederzetting, onbepaald begraving grafveld, inhumatie(s) B/G 2 2

grafveld, crematies B/G 1 1

grafveld, onbepaald B/G 1 1

economie pottenbakkerij B/E 1 1

infrastructuur brug B/I 1 1

beschoeiing B/I 5 5

versterking castellum B/V 1 1

wachtpost B/V 1 1

Begraving crematiegraf − − G 1 −

grafveld, inhumaties − − G 15 −

grafveld, crematies − − G 8 −

grafveld, gemengd − − G 4 −

Infrastructuur brug − − I 4 4

beschoeiing − − I 2 2

waterweg (natuurlijk) − − I 1 −

Materiële cultuur depot − − M 1 1

Versterking castellum − − V 2 −

wachtpost − − V 1 −

 legerplaats bewoning nederzetting, onbepaald V/B 17 17

Σ     165 133
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32  Onder nederzettingsterrein een 

ruimtelijk (natuurlijk) begrensd terrein 

verstaan waar in het verleden gewoond 

werd, of waar de resten van activiteiten 

aangetroffen zijn die met bewoning in 

verband gebracht kunnen worden.  

In een aantal gevallen mag hierbij aan 

een Siedlungskammer gedacht worden.

van hun complexthema, zoals dat is samengevat 

in tabel 4.10. In tabel 4.11 is aangegeven welke 

complexthema’s relevante informatie kunnen 

opleveren voor de bestuderen NOaA-

kennisthema’s. Nadat de selectie uitgevoerd 

was, is vervolgens in elk rapport gekeken in 

welke mate het voornaamste complexthema uit 

het rapport een bijdrage levert aan de kennis-

thema’s binnen het synthese-onderzoek (zie 

onder). Naast de vier kennisthema’s uit de 

projectopdracht is hier het thema langetermijn-

perspectief aan toegevoegd.

Op grond van deze indeling zijn uiteindelijk  

133 onderzoeken en de daaraan gekoppelde 

rapporten geselecteerd als zijnde relevant voor 

het synthese-onderzoek. In tabel 4.12 zijn deze 

onderzoeken samengevat en voorzien van een 

cijfer per (groot) nederzettingsterrein.32 In totaal 

zijn 73 nederzettingsterreinen (inclusief drie 

waterwerken en een depotvondst) 

onderscheiden; in 25 gevallen zijn verschillende 

onderzoeken op dezelfde plek of binnen de 

vermoede grenzen van hetzelfde nederzettings-

terrein uitgevoerd. Bij twee of meer onder-

zoeken op een nederzettingsterrein is aan het 

volgnummer in de tabel nog een letter 

toegevoegd. Om meer context te bieden aan de 

geselecteerde onderzoeken is in de tabel ook de 

uitvoerende partij genoemd en de referentie aan 

het desbetreffende rapport. De ruimtelijke 

spreiding van de nederzettingsterreinen  

(afb. 4.8) levert geen afwijkend beeld op ten 

opzichte van de plot met alle onderzoeken, 

inclusief de grafvelden.

Aangezien de inhoudelijke gegevens van de 

onderzoeken op basis van hun rapporten in 

hoofdstuk 5 samengevat wordt, zal volstaan 

worden met een overzicht van de globale 

waardering. Tijdens het doorlezen en 

catalogiseren van bruikbare gegevens uit de 

rapporten voor het synthese-onderzoek,  

is telkens genoteerd in welke mate een 

onderzoek relevant geacht wordt voor elk van  

de kennisthema’s (tabel 4.12).

Uit het overzicht in tabel 4.14 kan afgeleid 

worden dat de relevantie van de rapporten, 

ongeacht het complexthema, niet bepaald hoog 

scoren op de kennisthema’s. Zoals uit het 

overzicht van de nederzettingsterreinen in 

hoofdstuk 5 zal blijken, gaat in de rapporten 

Tabel 4.11 De relatie tussen de NOaA-kennisthema’s en de ABR-complexthema’s.

NOaA-kennisthema ABR-complexthema

Bewoning nederzettingstype (=bewoning), infrastructuur, versterking, economie

Locatiekeuze nederzettingstype (=bewoning), infrastructuur, versterking

Gemeenschap/samenleving nederzettingstype (=bewoning),

Materiële cultuur depot (= materiële cultuur), economie

Langetermijnperspectief alle

Tabel 4.12  De criteria waarmee de relevantie van de rapporten bepaald is voor wat betreft de NOaA-
kennisthema’s.

Kennisthema Mate van relevantie

geen weinig veel

Bewoning geen sporen sporen gebouwsporen

Locatiekeuze geen informatie informatie over locatie in het 
landschap en/of bodemsoort 

informatie over locatie in het 
landschap en/of bodemsoort en 
pollenonderzoek

Samenleving geen aanwijzingen voor herkomst 
bewoners

vage aanwijzingen duidelijke aanwijzingen 

Materiële cultuur geen vondsten enkele vondsten veel (afgebeelde) vondsten

Langetermijnperspectief geen aanwijzingen voor 
aansluitende gebruiksperioden 
voor 300 en/of na 600

vage aanwijzingen op basis van vondsten duidelijke, 
aansluitende gebruiksperioden 
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Afb. 4.8 De geselecteerde (Malta-)onderzoekslocaties voor het synthese-onderzoek, ingedeeld per voornaamste  

ABR-complexthema, met de archeoregio’s als ondergrond.
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Tabel 4.13  Selectie van gepubliceerde (Malta-)onderzoeken voor het synthese-onderzoek, verschenen sinds 1997 en 
geordend per nederzettingsterrein en archeoregio (A-regio). Voor de uitleg van de gebruikte afkortingen, 
zie de toelichting op de tabellen 4.5 en 4.6.

Onderzoek A-regio Thema(s) Uitvoerder Stap Def. OZ-type Publicatie

1 a Ede-Op den Berg 2 B Gemeente Ede & Hazenberg 
Archeologie

I1 DO Taayke, Peen, Van der Harst-van 
Domburg & Vos 2012

b Ede-Paasberg 2 B Synthegra J1 IVO-P Diependaal & Koeman 2010

c Ede-Paasberg 2 B Synthegra F1 DO Hoven 2014

2 a Ede-Uitvindersbuurt I-II 2 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 DO Brouwer 2010

b Ede-Uitvindersbuurt III 2 B/G BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 DO Ter Wal & Witte 2013

c Ede-Verlengde Parkweg 2 B Synthegra E1 AB Koeman, Diependaal, Wemerman & 
Luytelaar 2012

3 Ede-Veldhuizen 2 B Gemeente Ede & Hazenberg 
Archeologie

Z DO Taayke, Peen, Van der Harst-van 
Domburg & Vos 2012

4 Leersum-Middelweg 2 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 DO Tump 2014

5 a Didam-Aalsbergen 3 B RCE/RACM/ROB D1 IVO-P Bakker 1998

b Didam-Kollenburg 3 B ROB & Hist. Arch. Stichting D1 DO Koster, Tomas & Verwers 2001

6 a Didam-Randweg 3 B Becker & van der Graaf D1 DO Weiß-König 2009

b Didam-Kerkwijk 3 B ADC Archeoprojecten D1 DO Van der Veken & Prangsma 2011

7 a Wehl-Hessenveld 3 B AIVU & ROB & Hist. Arch. Stichting I1 DO Koster 1997

b Wehl-Oldershove I 3 B ADC Archeoprojecten F1 DO Prangsma 2003

c Wehl-Oldershove II 3 B ADC Archeoprojecten D1 DO Prangsma 2004

8 Aalst-Tongelreep 4 I RAAP Archeologisch Adviesbureau D1 AB Sprengers 2011

9 a Alphen-Kerkakkers 4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie J1 IVO-P Arts 2005

b Alphen-Kerkakkers 4 B ADC Archeoprojecten D1 DO De Koning 2005a

c Alphen-Rondweg/
Molenbaan (vpl. 6)

4 B ADC Archeoprojecten D1 IVO-P Meijlink 2005

d Alphen-Centrumplan 4 B Becker & van der Graaf F1 IVO-P Van Dalfsen, Berkhout & De Nes 2011

10 Asten-Prins 
Bernhardstraat

4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 DO Kooi 2011

11 Baexem-Haelensche 
Beek

4 I RAAP Archeologisch Adviesbureau Z DO Roymans 2004

12 a Breda-Steenakker 4 B Gemeente Breda Y DO Koot & Berkvens 2004

b Breda-Bethlehemloop 
(HSL vpl. 39)

4 B ADC Archeoprojecten Y DO Kranendonk, Van der Kroft, Lanzing 
& Meijlink 2006

c Breda-Heilaar Noord 4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie Y DO Ter Wal 2010

13 Budel-Noord  
(Duitse School)

4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 DO Bink 2012

14 Cuijk-Dommelsvoort 4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 IVO-P Ter Wal 2004

15 Goirle-Huzarenwei 4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 DO Bink 2005

16 Grubbenvorst-De Soom 4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie F1 DO De Winter & Weterings 2011

17 Helden-Schrames 4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 DO De Winter 2010

18 a Herpen-Wilgendaal I 4 B ADC Archeoprojecten I1 DO Kenemans 2000

b Herpen-Wilgendaal II 4 B ArchOL J1 DO Ball & Jansen 2002

19 Nistelrode-Zwarte 
Molen

4 B ArchOL X DO Jansen 2007a

20 Someren-Waterdael 
(VME)

4 B ACVU-HBS/VUhbs Y DO De Boer & Hiddink 2012

21 Tilburg-Stappegoor 4 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 DO Kooi 2015



69

—

Onderzoek A-regio Thema(s) Uitvoerder Stap Def. OZ-type Publicatie

22 Uden-Schouwstraat 
 (vpl. 24)

4 B ArchOL J1 DO Van Hoof & Jansen 2002

23 Venlo-Hout Blerick 4 B ADC Archeoprojecten D1 IVO-P Halverstad 2010

24 a Venray-'t Brukske 4 B RCE/RACM/ROB Z DO Stoepker & Proos 1997

b Venray-Sint 
Antoniusveld

4 B/G RCE/RACM/ROB D1 DO Spanjer 1997

25 Afferden-Gening 5 B RCE/RACM/ROB D1 IVO-P De Groot & Müller 2010

26 Echt-Pey 5 M ACVU-HBS/VUhbs Y DO Heeren & Roymans 2014

27 a Gennep-Brugstraat 5 B Archeomedia D1 IVO-P Depuydt & De Koning 2006

b Gennep-Houtstraat 5 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie F1 IVO-P Mooren 2006b

c Gennep-Houtstraat 5 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie F1 DO Mooren 2008

28 a Holtum-Noord 5 B ARC bv D1 IVO-P Krist & Silkens 2005

b Holtum-Noord I 5 B Archeomedia Y DO Wagner & Van der Ham 2009

c Holtum-Noord II 5 B/I RAAP Archeologisch Adviesbureau D1 DO Tichelman 2012

d Holtum-Noord III 5 B Archeodienst F1 IVO-P Helmich, Weiß-König & Loonen 2011

29 a Nijmegen-Kops Plateau 5 B RCE/RACM/ROB K1 DO Van der Vin 2002a

b Nijmegen-Kops Plateau I 5 B Gemeente Nijmegen K1 DO Van Enckevort 2014a

c Nijmegen-Kops  
Plateau II

5 B Gemeente Nijmegen K1 DO Van Enckevort 2014b

30 Schipperskerk-Koeweide 5 B ADC Archeoprojecten F1 IVO-P Tichelman 2004

31 Well-Aijen 5 B ADC Archeoprojecten F1 IVO-P Tichelman 2005b

32 a Wijchen-Herenstraat 5 B Gemeente Nijmegen D1 AB Van Enckevort & Wildenberg 2009

b Wijchen-Westflank 5 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 IVO-P Bink 2010

c Wijchen-Tienakker 5 B/V Gemeente Nijmegen Y DO Heirbaut & Van Enckevort 2011

d Wijchen-Tienakker 5 B Gemeente Nijmegen Y DO Aarts 2013

e Wijchen-Valendries 5 B/G RAAP Archeologisch Adviesbureau F1 DO Verhelst 2011

33 a Borgharen-Pasestraat 6 B/G Gemeente Maastricht Y IVO-P Hulst & Dijkman 2008

b Borgharen-Pasestraat I 6 B/G RCE/RACM/ROB D1 DO Lauwerier, Müller & Smal 2011

c Borgharen-Pasestraat II 6 B/G RCE/RACM/ROB Y DO Lauwerier & De Kort 2014

d Borgharen-Daalderveld 6 B/G Archeodienst H2 DO Van de Graaf & Loonen 2013

34 Geleen-Geleenderveld 
(vpl. 23)

6 B ARC bv J1 DO Weiss-König & Loonen 2012

35 Kerkrade-Holzkuil 6 B ADC Archeoprojecten F1 DO Tichelman 2005a

36 Maastricht-Caberg 6 B/E ArchOL J1 IVO-P Meurkens & Van Wijk 2009

37 a Maastricht-Pandhof OLV 6 V/B Gemeente Maastricht Z DO De Koning 1997

b Maastricht-Centrum 6 B/V Gemeente Maastricht Z COL Bakels & Dijkman 2000

c Maastricht-Maasbrug I 6 I RCE/RACM/ROB D1 OW Vos 2004

d Maastricht-Maasbrug II 6 I Mergor in Mosam Z OW Seinen & Van den Besselaar 2012

e Maastricht-Onze Lieve 
Vrouweplein

6 V/B ADC Archeoprojecten D1 AB Hazen 2013

38 Maastricht-Heukelstraat 6 B ADC Archeoprojecten D1 DO Hendrikx & Torremans 2010

39 Simpelveld-Centrumplan 6 B Becker & van der Graaf D1 DO De Kramer 2012

40 a Katwijk aan Zee-
Zanderij-Westerbaan I

11 B ADC Archeoprojecten D1 DO Van der Velde 2008

b Katwijk aan Zee-
Zanderij-Westerbaan II

11 B ADC Archeoprojecten D1 DO Van der Velde 2011a

41 Leiden-Boshuizerkade 11 B ArchOL D1 IVO-P Hemminga 2013
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Onderzoek A-regio Thema(s) Uitvoerder Stap Def. OZ-type Publicatie

42 a Naaldwijk-Holland 
College II

11 B ADC Archeoprojecten D1 DO Van der Feijst, De Bruin & Blom 2008

b Naaldwijk-Hoogeland 
Hooghwerf III

11 B ArchOL D1 DO Goossens 2012a

c Naaldwijk-Hoogeland IV 11 B ADC Archeoprojecten F1 DO Van der Feijst 2015

43 a Oegstgeest-Nieuw 
Rhijngeest Zuid I

11 B/I ArchOL F1 DO Hemminga & Hamburg 2006

b Oegstgeest-Nieuw 
Rhijngeest Zuid II

11 B/I ArchOL F1 DO Hemminga e.a. 2008

c Oegstgeest-Nieuw 
Rhijngeest Zuid III

11 B/I ADC Archeoprojecten D1 DO Jezeer 2011a

44 a Voorburg-Arentsburg 
(Forum Hadriani)

11 B AWN/amateurorganisatie F1 IVO-P De Jonge & Marcillaud 2001

b Voorburg-Arentsburg 
(Forum Hadriani)

11 B AAC-projectenbureau/Diachron F1 DO Driessen & Besselsen 2014

45 Koudekerk aan den Rijn-
Lagewaard

12 B RCE/RACM/ROB + 
amateurvereniging

Z DO Van Grinsven & Dijkstra 2005

46 Arnhem-Schuytgraaf 
(vpl. 7)

13 B ADC Archeoprojecten D1 DO Roessingh & Blom 2009

47 Beneden-Leeuwen- 
De Ret

13 B ADC Archeoprojecten K1 DO Vos 2003

48 Bergharen-De Weem 13 B Gemeente Nijmegen D1 DO Diepeveen & Van Enckevort 2009

49 a Cuijk-Zandmaas 13 I RCE/RACM/ROB G1 OW Mooren 1999

b Cuijk-Romeinse brug 13 I RCE/RACM/ROB Z OW Goudswaard, Kroes & Van der Beek 
2000/2001

c Cuijk-Beersebaan/
Maasboulevard

13 V/B ADC Archeoprojecten D1 IVO-P McDonald & Lohof 2003

d Cuijk-Maasboulevard 13 V/B ADC Archeoprojecten F1 IVO-P Roessingh 2008

e Cuijk-Maasboulevard 
(Gebied 6000)

13 V/B RCE/RACM/ROB Y OW Manders 2006

f Cuijk-Maasboulevard 
(Gebied 6000)

13 V/B Mergor in Mosam Z OW Van Driel-Murray 2007

g Cuijk-Maasboulevard 
(Gebied 6000)

13 V/B ADC Archeoprojecten Y IVO-B Campenhout 2010

h Cuijk-Maasboulevard 
(Gebied 6000)

13 V/B ADC Archeoprojecten Y IVO-B Van Breda 2011

i Cuijk-Maasboulevard 
(Gebied 6000)

13 V/B Mergor in Mosam Z OW Thijssen 2011

j Cuijk-Maasboulevard 
(Gebied 6000)

13 V/B Mergor in Mosam Z OW Seinen & Van den Besselaar 2013

50 Cuijk-De Beijerd en  
't Riet

13 B ArchOL F1 DO Heirbaut 2005

51 De Meern-Hoge Woerd 
(LR69)

13 V/B Gemeente Utrecht Y AB Kerkhoven 2012

52 Elst-Grote Molenstraat 
(loc. 5b)

13 B/I RAAP Archeologisch Adviesbureau D1 DO Janssens 2010

53 Empel-De Werf 13 B ACVU-HBS/VUhbs F1 DO Van Renswoude 2009a

54 a Ewijk-Keizershoeve I 13 B RAAP Archeologisch Adviesbureau Y IVO-P Verhelst 2008

b Ewijk-Keizershoeve I-II 13 B/G ADC Archeoprojecten D1 AB/DO Blom, Feijst & Veldman 2012

c Ewijk-Keizershoeve I 13 B ADC Archeoprojecten D1 AB Veldman 2013

55 a Geldermalsen-Rijs en 
Ooyen

13 B RCE/RACM/ROB J1 IVO-P Verhelst 2003

b Geldermalsen-
Hondsgemet

13 B RCE/RACM/ROB Y DO Van Renswoude & Van Kerckhove 
2009
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Onderzoek A-regio Thema(s) Uitvoerder Stap Def. OZ-type Publicatie

56 a Houten-Loerik (terrein 
8A)

13 B ADC Archeoprojecten K1 DO Vos 2000

b Houten-Loerik (terrein 9) 13 B ADC Archeoprojecten J1 DO Dijkstra & Van Benthem 2004

c Houten-Zuid (terrein 21) 13 B ADC Archeoprojecten D1 DO Vos & Lanzing 2001

57 a Kerk-Avezaath- 
Huis Malburg

13 B ADC Archeoprojecten D1 DO Oudhof, Dijkstra & Verhoeven 2000

b Kerk-Avezaath- 
De Stenen Kamer

13 B ADC Archeoprojecten X DO Verhoeven & Brinkkemper 2001

58 a Lent-Dorpsplein 13 B Gemeente Nijmegen D1 DO Van den Broeke & Den Braven 2009

b Lent-Steltsestraat 13 B Gemeente Nijmegen F1 DO Van den Broeke, Den Braven & Daniël 
2011a

c Lent-Lentseveld (Lv9) 13 B Gemeente Nijmegen D1 DO Van den Broeke, Den Braven & Daniël 
2011b

d Lent-Lentse Schoolstraat 13 B Gemeente Nijmegen D1 DO Harmsen, Hendriks & Den Braven 
2012

59 a Nijmegen-St. Josephhof 13 V/B Gemeente Nijmegen F1 DO Van Enckevort & Heirbaut 2010

b Nijmegen- 
Derde Walstraat

13 V/B Gemeente Nijmegen D1 DO Oosterbaan 2011

c Nijmegen-Lange Baan 13 V/B Gemeente Nijmegen D1 IVO-P Dan Braven 2012

60 a Odijk-Singel West/
Schoudermantel

13 B ADC Archeoprojecten D1 IVO-P Lohof 2000

b Odijk-Singel West/
Schoudermantel

13 B RCE/RACM/ROB Y DO Schurmans & Verhelst 2007

61 Ressen-De Boel 13 B Gemeente Nijmegen D1 IVO-P Van den Broeke 2013

62 Tiel-Medel 13 B RCE/RACM/ROB F1 DO Heeren 2005

63 Tiel-Passewaaijse 
Hogeweg I

13 B ACVU-HBS/VUhbs D1 DO Heeren 2006

64 Utrecht-A2 (LR51/54) 13 B Gemeente Utrecht Y DO Nokkert, Aarts & Wynia 2009

65 Utrecht-Centrum 13 V/B Gemeente Utrecht Y DO Kloosterman 2010

66 Utrecht-Terweide  
(LR41-42)

13 B/I Gemeente Utrecht Y DO Den Hartog 2009

67 Valburg-Molenzicht 13 B ADC Archeoprojecten D1 DO Van der Feijst & Veldman 2011

68 Vechten-Fectio 13 V/B Auxillia Y IVO-K Van den Berg, Polak & Alders 2012

69 Vleuten-Appellaantje 
(LR55)

13 B Gemeente Utrecht Y DO Den Hartog 2010

70 Vleuten-Haarzicht 13 B RAAP Archeologisch Adviesbureau D1 IVO-P Hoegen & Jansen 2008

71 Woerden-Kerkplein 13 V/B ADC Archeoprojecten D1 DO Blom & Vos 2008

72 Zetten-Den Hartog 13 B BAAC Archeologie en Bouwhistorie D1 IVO-P Mooren 2006a

73 Grijpskerke-Aagtekerke 14 B SOB Research F1 IVO-P Delporte & Van Wilgen 2011
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33  Zie hoofdstuk 3.

vaak maar om gedeeltelijke informatie over 

sporen en structuren, niet al te scherp gedateerd 

complexen en niet volledig onderzochte 

vindplaatsen. Alleen de meerwaarde van de 

depotvondst Echt-Pey voor de kennisthema’s 

locatiekeuze en materiële cultuur is evident.

Op zoek naar meetinstrumenten voor de 

kenniswinst die het onderzoek uit de periode 

1997-2014 heeft opgeleverd is ook naar de 

relatie tussen de onderzoeksvragen in de 

rapporten en het gebruik van de NOaA 1.0 

gekeken. Gaat het telkens om een enkele 

verwijzing of is geregeld naar verschillende 

passages uit een of meer hoofdstukken 

verwezen? Deze vraagstelling is overigens alleen 

van toepassing op rapporten die gepubliceerd 

zijn sinds het verschijnen van de desbetreffende 

NOaA-hoofdstukken, wat verschilt per 

archeoregio.33 De rapporten of publicaties die 

verschenen zijn vóór de verschijningsdatum van 

de desbetreffende hoofdstukken, tussen 2005 

en 2008, en geen betrekking hebben op regulier 

AMZ-onderzoek zijn daarom genegeerd.  

In totaal zouden dan in 110 van de 165 rapporten 

een of meer verwijzingen naar een NOaA-

passage kunnen staan. Uiteindelijk blijken er van 

het geïnventariseerde bestand tussen 2005 en 

2015 slechts 25 rapporten te zijn gepubliceerd 

met een verwijzing naar een of meer NOaA-

hoofdstukken en -passages (afb. 4.9). Uit de 

grafiek valt op te maken dat in eerste instantie 

– tussen 2008 en 2012 – sprake is geweest van 

Tabel 4.14  De relatieve verdeling in percentages van de mate van relevantie van de  
133 geselecteerde onderzoeken, geschaard tot een van de vier ABR-
complexthema’s, voor elk van de NOaA-kennisthema’s.

Complexthema Mate van relevantie

Bewoning (N=109) geen weinig veel

• Bewoning 25 48 28

• Locatiekeuze 17 78 5

• Samenleving 91 9 −

• Materiële cultuur 10 74 16

• Langetermijnperspectief 76 15 9

Versterking (N=17) geen weinig veel

• Bewoning 53 41 6

• Locatiekeuze 47 53 −

• Samenleving 100 − −

• Materiële cultuur 6 76 18

• Langetermijnperspectief 94 6 −

Infrastructuur (N=6) geen weinig veel

• Bewoning 33 33 33

• Locatiekeuze 33 67 −

• Samenleving 33 67 −

• Materiële cultuur 33 50 17

• Langetermijnperspectief 100 − −

Materiële cultuur (N=1) geen weinig veel

• Bewoning 100 − −

• Locatiekeuze − − 100

• Samenleving 100 − −

• Materiële cultuur − − 100

• Langetermijnperspectief 100 − −
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een geleidelijke stijging in het aantal 

verwijzingen naar de NOaA, maar ondanks de 

voortgezette lijn in 2014, ontbreken verwijzingen 

in de rapporten uit 2013 en 2015. Voor wat 

betreft de rapporten met verwijzingen naar een 

of meer NOaA-hoofdstukken kan opgemerkt 

worden dat in een rapport zes verwijzingen zijn 

aangetroffen, en in iets meer dan de helft slechts 

een verwijzing; in de overige staan verschillende 

verwijzingen. Hieruit blijkt dat er een tamelijk 

grote discrepantie bestaat tussen de gekende 

problematiek voor de onderzoekperiode 

300-600 en wat daarvan uit de vigerende 

onderzoeksagenda in de rapporten terugkomt.

4.8 Conclusie

Het inventariseren van (Malta-)onderzoeken en 

de bijbehorende rapporten op zowel een 

systematische als een intuïtieve wijze heeft een 

ogenschijnlijk compleet literatuurbestand 

opgeleverd. Vooral de systematische wijze van 

de Archis2-bevraging heeft veel inzicht 

gegenereerd in de wijze waarop informatie uit 

de rapporten vertaald is naar de generieke 

terminologie van het Archeologisch Basis 

Register. Dat de structuur van Archis2 niet 

eenvoudig te bevragen was, en er daarom bij de 

opzet van synthese-onderzoek goed nagedacht 

moest worden over de kaders van het 

onderzoeksonderwerp kan tevens als winst 

gezien worden. Dit laat niet onverlet dat bij dit 

soort inventarisaties ook veel afhankelijk is van 

de compleetheid van de gegevens en 

zorgvuldigheid waarmee deze ingevoerd zijn.  

En dat lang niet alle digitale versies van 

rapporten van Malta-onderzoeken in Archis2  

(of EDNA) te vinden waren, geeft aan dat in de 

toekomst beter gelet moet worden op de 

consequente aanlevering en opslag van nieuwe 

rapporten. De hoeveelheid rapporten die buiten 

Archis2 om gevonden zijn (meer dan 40%), geeft 

aan dat kennis en het gebruik van ‘traditionele’ 

archeologische informatiebronnen, zoals 

bibliotheekbestanden, literatuurreferenties uit 

kernpublicaties en specifieke kennis van een 

onderzoeksonderwerp nog steeds onontbeerlijk 

zijn voor een zo compleet mogelijke 

inventarisatie. In zowel kwantitief als kwalitatief 

opzicht heeft de inventarisatie gegevens 

opgeleverd over verschillende aspecten van het 

onderzoeks- en rapportageproces binnen de 

archeologische monumentenzorg. Zo zou in de 

toekomst beter gekeken kunnen worden naar de 

relatie tussen het moment van afronden van het 

veldonderzoek en het moment van oplevering 

van het rapport. Waar dit nu alleen voor 

rapporten met betrekking tot de onderzoeks-

periode is gedaan, kan dit ook op een bredere 

schaal gedaan worden. Op moment van 

opleveren van een rapport, en daarmee de 

snelheid van afronding, kan immers van belang 

zijn voor de mate waarin binnen het onderzoek 

te tijd is genomen om oud of nabijgelegen 

onderzoeken in een betreffend rapport te 

betrekken. Een ander aspect dat vanuit dit 

perspectief bekeken is, is de mate waarin in de 

rapporten gewag wordt gemaakt van NOaA 

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2005
(12)

2006
(7)

2007
(3)

2008
(10)

2009
(12)

2010
(15)

2011
(20)

2012
(12)

2013
(11)

2014
(6)

2015
(2)

Afb. 4.9 Relatieve verdeling per jaar van het aantal rapporten met verwijzingen naar NOaA 1.0-passages (in blauw, 

N=25) en zonder verwijzing (rood, N=85). Tussen haakjes het aantal dat jaar gepubliceerde rapporten.
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1.0-hoofdstukken. Hieruit bleek dat de NOaA 1.0 

slechts in beperkte mate in de rapporten is 

gehanteerd bij het verder uitwerken van vragen 

uit Programma’s van Eisen.

Door de NOaA-thema’s uit de onderzoeks-

opdracht te verbinden met complextypen uit het 

ABR is geprobeerd een afgewogen bestand van 

rapporten te selecteren voor de nadere analyse. 

Uit de bovenstaande tabellen wordt duidelijk 

dat het vaak niet mogelijk is een rapport aan een 

eenduidig complextype en dus ook thema toe te 

schrijven. Veel van de rapporten die aan een  

van de thema’s bewoning, locatiekeuze, 

samenleving/gemeenschap, materiële cultuur en 

langetermijnperspectief gekoppeld kunnen 

worden, leveren vervolgens slechts in beperkte 

mate of helemaal geen bijdrage aan de andere 

thema’s. Hieruit kan mogelijk afgeleid worden 

dat de (meer)waarde van Malta-onderzoeken 

vaak op slechts enkele punten te vinden is.  

In de analyse van de rapporten in hoofdstuk 5 en 

het synthese-onderzoek in hoofdstuk 7 wordt 

geprobeerd juist deze punten naar voren te 

halen.
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5 Overzicht van (Malta-)onderzoeken

5.1 Inleiding

De voornaamste resultaten uit de 133 geselec-

teerde rapporten met betrekking tot de 

onderzoeksperiode 300-600 n.Chr. zijn in het 

onderstaande overzicht samengevoegd en 

vervolgens samengevat tot beschrijvingen van 

73 per archeoregio alfabetisch genummerde 

nederzettingsterreinen. Waar meer dan één 

rapport betrekking heeft op onderzoek op 

dezelfde onderzoekslocatie of afzonderlijke 

onderzoeken op verschillende locaties binnen 

hetzelfde nederzettingsterrein, zijn ze onder één 

(gecombineerd) toponiem gepresenteerd (afb. 

5.1-3). Het samenvoegen van rapporten tot een 

nederzettingsterrein is gemakkelijk te verklaren 

in die gevallen waarbij de proefsleuven op de 

dezelfde percelen lagen waarop later het 

definitieve onderzoek is uitgevoerd, of waar de 

opgravingen op aanpalende percelen 

plaatsvonden (Holtum-Noord). In andere 

gevallen zijn rapporten van opgravingen 

samengevoegd die enkele honderden meters uit 

elkaar lagen. Soms geven de auteurs van de 

rapporten zelf aan dat de bewoners na opgave 

van hun onderkomens naar een andere, nabij 

gelegen locatie zijn verhuisd (Houten-Loerik/

Zuid, terrein 8A, 9 en 21 (terrein 56); Kerk-

Avezaath-Huis Malburg/De Stenen Kamer 

(terrein 57)). Bij de andere samenvoegingen  

was liggen de opgravingen binnen een 

landschappelijke eenheid (Siedlungskammer), 

zoals de nederzettingsterreinen Alphen  

(terrein 9) en Geldermalsen-Hondsgemet/Rijs en 

Ooyen (terrein 55).

Waterbolk toonde voor Drenthe al aan dat 

nederzettingen en grafvelden zich in de loop van 

de tijd binnen het nederzettings- of dorps-

territorium (Gemarkung) over honderden meters 

konden verplaatsen.1 Steuer constateerde 

eenzelfde fenomeen gedurende de vroege 

middeleeuwen in Zuidwest-Duitsland, waarbij 

hij vergelijkingen maakt met Noord-Duitsland, 

Denemarken en Noord-Nederland.2 Hoewel voor 

de onderzoeksperiode en het -gebied geen 

onderzoek gedaan is naar dit fenomeen, zou het 

verplaatsen van de nederzetting in Alphen een 

goede verklaring kunnen zijn voor de afstanden 

tussen de verschillende locaties waar sporen van 

huizen en begravingen uit de vroege 

middeleeuwen zijn aangetroffen.  

Voor Geldermalsen-Hondsgemet/Rijs en Ooyen 

mag een verplaatsing van de nederzettings-

locatie ook niet uitgesloten worden. Nader 

onderzoek zou meer licht kunnen werpen op het 

voorkomen van Wandersiedlungen (in het 

bijzonder van Einzelhöfe) of Wanderende Dörfer 

gedurende de late Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen in Zuid-Nederland.3 In het geval 

van de Einzelhof Didam-Randweg/Kerkwijk 

(terrein 6) is er ondanks de betrekkelijke geringe 

afstand niet voor gekozen om deze samen te 

voegen met de gelijktijdige nederzetting Didam-

Aalsbergen/Kollenburg (terrein 5). In dit geval 

lijkt de Einzelhof los te staan van de nederzetting.

De datering van de relevante fase(n) van de 

nederzettingsresten of andersoortige sporen en 

vondsten is meestal in overeenstemming met de 

datering die door de auteurs in de rapporten 

voorgesteld wordt. Verstrekkende herinter-

pretaties van dateringen zijn dan ook niet 

doorgevoerd, omdat dit vaak alleen goed 

mogelijk is door het opnieuw bestuderen van 

het vondstmateriaal, aangezien dat hiervoor 

doorgaans niet afdoende in de rapportages 

afgebeeld is. In die gevallen waar de datering 

wel kon worden bijgesteld op basis van de 

gepubliceerde gegevens is dit gedaan.

Wanneer van een nederzettingsterrein een 

goede plattegrond beschikbaar is, is deze aan 

het overzicht toegevoegd. Meestal betreft dit de 

originele plattegrond met enkele wijzingen in de 

opmaak; er zijn geen herinterpretaties van 

structuren of faseringen doorgevoerd. In andere 

gevallen is informatie uit verschillende 

plattegronden uit een of meer rapporten 

samengevoegd tot een plattegrond. De op een 

plattegrond vermelde structuurnummers 

refereren aan de nummers van structuren zoals 

gebouwen en waterputten die in dit hoofdstuk 

of in hoofdstuk 7 vermeld worden. Indien 

coördinaten aanwezig waren zijn deze 

overgenomen. 

In dit hoofdstuk is per nederzettingsterrein kort 

samengevat welke bijdrage de onderzoeken 

leveren aan de vier NOaA-kennisthema’s die in 

dit onderzoek centraal staan. In de samen-

vattingen worden vooral termen en typen 

genoemd die ook in de bestudeerde rapportages 

zijn gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld onder de 

1  Waterbolk 1982.
2  Steuer 1988.
3  Zimmermann 2007.
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4  Dragendorff 1895; Dressel 1899; 

Ritterling 1913 (Hofheim); Oelmann 

1914 (Niederbieber); Unverzagt 1916 

(Alzey); Chenet 1941; Gose 1950; Böhner 

1958; Hussong & Cüppers 1972 (Trier-

Kaiserthermen); Stuart 1977 (Nijmegen); 

Van Es & Verwers 1980 (Dorestad); 

Siegmund 1998; Nieveler & Siegmund 

1999; Redknap 1999 (Mayen); Pirling & 

Siepen 2006 (Krefeld-Gellep).
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Afb. 5.1 De locatie van de nederzettingsterreinen in de archeoregio’s 2 (Utrechts-Gelders zandgebied), 3 (Overijssels-

Gelders zandgebied) en 13 (Utrechts-Gelders rivierengebied) geprojecteerd op de paleogeografische kaart van 

Nederland, omstreeks 800 n.Chr. (bron: Vos & De Vries 2013).

1. Ede-Op den Berg; 2. Ede-Uitvindersbuurt; 3. Ede-Veldhuizen; 4. Leersum; 5. Didam-Aalsbergen/Kollenburg;  

6. Didam-Kerkwijk/Randweg; 7. Wehl-Hessenveld/Oldershove; 46. Arnhem-Schuytgraaf (vindplaats 7); 47. Beneden 

Leeuwen-De Ret; 48. Bergharen-De Weem; 49. Cuijk-Centrum; 50. Cuijk-De Beijerd & ’t Riet; 51. De Meern-Hoge 

Woerd (LR69); 52. Elst-Grote Molenstraat; 53. Empel-De Werf; 54. Ewijk-Keizershoeve/Grote Aalst; 55. Geldermalsen-

Hondsgemet/Rijs en Ooyen; 56. Houten-Loerik/Zuid; 57. Kerk-Avezaath-Huis Malburg/De Stenen Kamer; 58. Lent; 

59. Nijmegen-Centrum; 60. Odijk-Singel West/Schoudermantel; 61. Ressen-De Boel; 62. Tiel-Medel; 63. Tiel-

Passewaaijse Hogeweg; 64. Utrecht-A2 (LR51/54); 65. Utrecht-Centrum; 66. Utrecht-Terweide (LR41-42); 67. Valburg-

Molenzicht; 68. Vechten-Fectio; 69. Vleuten-Appellaantje (LR55); 70. Vleuten-Haarzicht; 71. Woerden-Kerkplein;  

72. Zetten-Den Hartog.

kop locatiekeuze bij het ene nederzettingst-

errein de term esdek gebruikt en een ander de 

term (zwarte of bruine) enkeerdgrond. Onder de 

kop materiële cultuur staan tussen haakjes de 

aantallen en/of dateringen. Aan de typologische 

aanduidingen van het aardewerk in dit rapport 

liggen verschillende publicaties ten grondslag.4  

De presentatie van het aangetroffen vondst-

materiaal is soms nogal onevenwichtig omdat 

dit in elk rapport op een andere wijze (en soms 

zeer summier) wordt gepresenteerd. De in dit 

hoofdstuk gepresenteerde gegevens spreken 

dan ook voor zichzelf.
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Afb. 5.2 De locatie van de nederzettingsterreinen in de archeoregio’s 4 (Brabants zandgebied), 5 (Limburgs 

zandgebied) en 6 (Limburgs lössgebied) geprojecteerd op de paleogeografische kaart van Nederland,  

omstreeks 800 n.Chr. (bron: Vos & De Vries 2013).

8. Aalst-Tongelreep; 9. Alphen; 10. Asten-Prins Bernhardstraat; 11. Baexem-Haelensche Beek; 12. Breda-Steenakker/

Huifakker; 13. Budel-Noord (Duitse School); 14. Cuijk-Dommelsvoort; 15. Goirle-Huzarenwei; 16. Grubbenvorst  

(-De Soom); 17. Helden-Schrames; 18. Herpen-Wilgendaal; 19. Nistelrode-Zwarte Molen; 20. Someren-Waterdael;  

21. Tilburg-Stappegoor; 22. Uden-Schouwstraat (vindplaats 24); 23. Venlo-Hout Blerick; 24. Venray-’t Brukske/Sint 

Antoniusveld; 25. Afferden-Gening; 26. Echt-Pey; 27. Gennep-Centrum/West; 28. Holtum-Noord; 29. Nijmegen-Kops 

Plateau; 30. Schipperskerk-Koeweide; 31. Well-Aijen; 32. Wijchen-Centrum; 33. Borgharen-Daalderveld/Pasestraat; 

34. Geleen-Geleenderveld (vindplaats 23); 35. Kerkrade-Holzkuil; 36. Maastricht-Caberg; 37. Maastricht-Centrum;  

38. Maastricht-Heukelstraat; 39. Simpelveld-Centrum.
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Afb. 5.3 De locatie van de nederzettingsterreinen in de archeoregio’s 11 (Hollands duingebied), 12 (Hollands veen- en 

kleigebied) en 14 (Zeeuws kleigebied) geprojecteerd op de paleogeografische kaart van Nederland, omstreeks  

800 n.Chr. (bron: Vos & De Vries 2013).

40. Katwijk aan Zee-Zanderij/Westerbaan; 41. Leiden-Boshuizerkade; 42. Naaldwijk-Hoogwerf/Hoogeland; 43. 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid; 44. Voorburg-Arentsburg; 45. Koudekerk aan den Rijn-Lagewaard; 73. 

Grijpskerke-Aagtekerke.
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5  Taayke et al. 2012, 160-180.
6  Diependaal & Koeman 2010, 12-14.
7  Zie ook Peen & Kloosterman 2014, 33.
8  Hoven 2014, 37 en 43.
9  Hoven 2014, bijlage 6.
10  Hove 2014, 14.
11  Peen & Kloosterman 2014, 33.
12  Peen & Kloosterman 2014, 34.

5.2 Archeoregio 2, Utrechts-Gelders 
zandgebied

1 Ede-Op den Berg/Paasberg

Bewoning

Datering: eind 2e- late 4e eeuw, tweede helft 

6e-eerste helft 8e eeuw.

In totaal zijn tijdens het onderzoek Op den Berg 

(delen van) tachtig plattegronden aangetroffen, 

waaronder grote gebouwplattegronden en 

bijgebouwen (afb. 5.4). De als oudste te dateren 

plattegronden van het type A ontbreken volgens 

de auteurs in dit onderzoek, jongere typen zijn 

wel aangetroffen. Voorts zijn minimaal 50, 

maximaal 65 hutkommen aangetroffen, 

waaronder 27 zespalige en 33 tweepalige 

exemplaren. De meeste stammen uit de latere 

bewoningsperioden. Ook zijn de plattegronden 

van 65 spiekers en 300 kuilen vastgelegd. Er is 

geen enkele waterput aangetroffen, maar wel 

afscheidingen en greppels.5 Op basis van het 

vondstmateriaal, en vooral het ontbreken van 

ruwwandige kommen Alzey 32/33 – die in 

Ede-Veldhuizen wel zijn aangetroffen – is de 

nederzetting mogelijk al vóór 375 opgegeven.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de locatie 

Paasberg zijn restanten van een grote 

plattegrond (structuur 6 in het DO) aangetroffen, 

die in eerste instantie in de Romeinse tijd en/of 

vroege middeleeuwen is gedateerd. Bovendien 

is een hutkom aangetroffen die op basis van de 

aanwezigheid van een Wölbwandtopf in de 

vroege middeleeuwen wordt gedateerd. 

Daarnaast zijn verschillende (paal)kuilen 

gedocumenteerd.6

Tijdens de daarop volgende opgraving (DO) zijn 

de resten van ten minste drie plattegronden van 

gebouwen (inclusief de plattegrond uit het 

proefsleuvenonderzoek, structuur 2, 5 en 6), 

dertien zespalige hutkommen, een ongedateerde 

spieker en een veekraal (structuur 1) aangetroffen 

(afb. 5.5). Volgens de auteur van het basisrapport 

kan de plattegrond van structuur 1 door de 

grootte (9,3 x 6,4 m) niet aan een gebouw 

worden toegeschreven, volgens hem is het een 

veekraal. Een nadere beschouwing van de 

plattegrond laat echter zien dat het vermoedelijk 

om de plattegrond van een shorthouse gaat.7 Het 

valt op dat de meeste hutkommen gegroepeerd 

en deels in rijen ten zuiden van een 

gebouwplattegrond (structuur 2) zijn 

aangetroffen. Resten van de wandgreppels  

van de hutkommen waren nog tot op enkele 

centimeters diepte in de moederbodem bewaard 

gebleven. De twee middenpalen waren 

gemiddeld 20 cm dieper ingegraven dan  

de vier hoekpalen. Een spinklos en enkele kleine 

metaalslakken uit de hutkommen zouden 

mogelijk indicatief zijn voor de functies van deze 

half ingegraven gebouwtjes. Verder zijn drie 

kuilen met een houtskoolvulling onderzocht,  

die mogelijk als meilerkuil geïnterpreteerd 

mogen worden. Een van de meilerkuilen wordt 

met een 14C-datering van 1480±30 (sic!) in de late 

middeleeuwen gedateerd,8 terwijl in de bijlage 

met het 14C-rapport uit Poznán de gecalibreerde 

datering van 1480±30 BP wel degelijk wordt 

vermeld: 2 sigma 540-644 cal AD).9

Gezien de uitleg van de plattegrond van 

structuur 2 lijkt deze het oudst te zijn, mogelijk 

al daterend uit de tweede helft van de zesde 

eeuw, gelet op de datering van de meilerkuil.  

De bootvorm van zowel structuur 5 als 6 is in 

ieder geval na 600 te dateren. Op basis van een 

deel van het aardewerk wordt de vindplaats 

door de auteur in de tweede helft van de 

zevende en het begin van de achtste eeuw 

gedateerd.10 In de samenvatting van het rapport 

wordt gesteld dat op basis van de vorm van de 

plattegronden van de overlappende structuren 5 

en 6 en de relatieve aardewerkdateringen deze 

uit het eerste kwart van de zevende eeuw 

dateren.11 Op basis van de genoemde 
14C-datering, de uitleg van de structuren 1 en 2 en 

vermoedelijk ook een deel van zowel het 

handgevormde als gedraaide aardewerk – dat 

verder niet in grote mate van detail beschreven 

is – moet waarschijnlijk met een vroegere 

aanvangsdatum van de bewoning in de tweede 

helft van de zesde eeuw rekening gehouden 

worden.

Locatiekeuze

Gezien de onderlinge afstand en de aangetroffen 

sporen maken de onderzoekslocaties  

Op den Berg en Paasberg deel uit van een 

nederzettingsterrein.12 Bij de uitwerking van de 

nederzettingssporen van de Paasberg is in de 

basisrapporten van zowel het proefsleuven-

onderzoek als de definitieve opgraving echter 

geen relatie gelegd met de onderzoekslocatie 

Ede-Op den Berg. Deze onderzoekslocatie ligt op 

de rand van een stuwwalplateau, op de overgang 
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Afb. 5.4 Plattegrond van de nederzettingssporen op de locatie Ede-Op den Berg (naar: Taayke et al. 2012, 156, afb. 7.1 

(ondergrond) en 213-217, afb. 9.1-3).



81

—

13  Taayke et al. 2012, 47-48.
14  Diependaal & Koeman 2010, 10-11; Hove 

2014, 12-13.
15  Taayke et al. 2012, 185-195 en 195-200.

174550174525 174575

45
13

00
45

12
75

10 m0

Structuur 2

Structuur 6

Structuur 5

Structuur 1

Recente verstoring

Hutkom

Gebouw (ca. 600-750)

Stookplaats/meiler

Gebouw (ca. 550-700)

Kuil

Afb. 5.5 Plattegrond van de nederzettingssporen op de locatie Ede-Paasberg (naar: Hoven 2014, bijlage 3).

naar een smeltwaterdal. De sporen zijn onder 

een bruine enkeerdgrond aangetroffen.13  

De onderzoekslocatie Paasberg ligt circa 300 m 

westelijker op een ‘dekzandglooiing’, op de grens 

van de stuwwal naar het lager gelegen dekzand-

gebied. De sporen zijn onder een enkeerdgrond, 

in een niet meer intacte holtpod zolbodem 

aangetroffen. Door verbruining was de 

bovenkant van het sporenniveau moeilijk 

leesbaar.14

Materiële cultuur

Aardewerk

Het merendeel van het handgevormde 

aardewerk van de onderzoekslocatie Ede-Op 

den Berg stamt uit de tweede-vierde eeuw.  

Bij het gedraaide aardewerk gaat het onder 

meer om fragmenten van de vormen Chenet 

319-324 (19x) en 342 (ca. 150x), Gellep 58-62, en 

Alzey 27 (3x).15

Op de onderzoekslocatie Ede-Paasberg zijn  

220 scherven van 49 stuks handgevormd en 

gedraaid vaatwerk uit de Merovingische tijd 

aangetroffen. De fragmenten van twaalf 

knikwandpotten zijn gepolijst, zestien andere 

hebben een ruwwandig karakter. De laatst-

genoemde groep wordt vanaf het midden van 

de zevende eeuw gedateerd. Van het 

ruw wandige aardewerk zijn 124 (116x reducerend 

en 8x oxiderend gebakken) fragmenten 

aangetroffen; drie fragmenten zijn gezien de 

insluitsels (obsidiaan?) afkomstig uit de Eifel.  
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Koeman et al. 2010, bijlage 2).
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16  Wagner 2014.
17  Taayke et al. 2012, 201.
18  Taayke et al. 2012, 201-206.
19  Taayke et al. 2012, 179-180.
20  De Rijk 2014.
21  Taayke et al. 2012, 199.
22  Wagner 2014, 28.
23  Brouwer 2010, 33-50; Zie Van Daalen 

(2010) voor de dendrodateringen.  

De roggekorrels uit de vulling van 

waterput 2 leverden tevens een 
14C-datering op van 2 sigma 330-540  

cal AD.
24  Koeman et al. 2011, 15-19.
25  Koeman et al. 2011, 15-19. Zie ook Taayke 

et al. 2012, 243.
26  Taayke et al. 2012, 243-244.
27  Ter Wal & Witte 2013, 62-66.
28  Kalisvaart 2010, 24-25; Ruiter 2013a; 

2013b.
29  Brouwer 2010; Koeman et al. 2011, 13.
30  Brouwer 2010, 51-59.
31  Wemerman 2012.
32  Weterings 2013, 75.

Vijf randfragmenten zijn afkomstig van 

Wölbwandtöpfe (460/480-580/590);  

elf randfragmenten, evenals een fles- en  

een kruikfragment, zijn afkomstig van jongere 

vormen uit de jaren 670/680-750.16  

De 23 gevonden scherven uit de Romeinse tijd 

zijn niet uitgewerkt.

Munten

Er is op de onderzoekslocatie Ede-Op den Berg 

een munt uit de jaren 383-388 aangetroffen.17

Metaal

Op de onderzoekslocatie Ede-Op den Berg zijn 

twee tutulusfibulae (350-425), een drieknoppen-

fibula, een haarnaald type Fécamp, een gesp 

(350-400) en een francisca (vijfde eeuw?) 

gevonden.18 Bijzonder is een metaaldepot uit 

vermoedelijk de eerste helft van de vierde 

eeuw.19 Op de onderzoekslocatie Ede-Paasberg 

zijn uit de vulling van de hutkommen drie kleine 

smeedslakken geborgen die kunnen wijzen op 

de bewerking van ijzer in de nederzetting.20

Bouwkeramiek

Onder het baksteen van de onderzoekslocatie 

Ede op den Berg bevinden zich tegulae (23x), 

imbrices (2x), tubuli (3x) en mortelfragmenten (2x) 

uit de Romeinse tijd.21

Overig

Tijdens het DO Paasberg is een spinklos 

aangetroffen die volgens de auteur in de laat-

Merovingische tijd gedateerd wordt.22

2 Ede-Uitvindersbuurt

Bewoning

Datering: tweede helft 3e-6e eeuw.

In de Uitvindersbuurt fase 1-2 zijn tijdens de 

opgraving de plattegronden van twee korte 

gebouwen (huis 1-2) van het type Wijster BII 

(een-/tweebeukige en eenbeukig?) uit de vierde-

vijfde eeuw, zes spiekers, een mogelijke hutkom, 

drie waterputten met dendrodateringen (W1 na 

242, W2 na 268 en W3 tussen 511 en 513), twee 

(water)kuilen, drie vijfhoekige roedenbergen 

(Romeinse tijd?), en greppels aangetroffen  

(afb. 5.6). De sporen zijn volgens de 

onderzoekers lastig te dateren.23

Tijdens een vervolgonderzoek aan de Verlengde 

Parkweg zijn naast twee mogelijke platte-

gronden van gebouwen (meer dan 20 m lang) en 

de plattegronden van twee mogelijke 

gebouwstructuren, drie mogelijke waterputten, 

enkele kuilen, veel paalkuilen en greppels 

aangetroffen. De sporen zijn niet gecoupeerd.24 

De begindatering van het nederzettingsterrein 

van zowel fase 1-2 als van het onderzoek aan de 

Verlengde Parkweg is gebaseerd op de 

aanwezigheid van aardewerk uit de midden-

Romeinse tijd (tweede helft derde eeuw).  

De sporen worden in de rapportages tussen 

250-450 gedateerd,25 maar een einddatering aan 

het eind van de vierde eeuw lijkt aannemelijker.26

Bij het archeologische onderzoek in fase 3 van  

de Uitvindersbuurt zijn een deel van een 

eenbeukige gebouwplattegrond, drie vijfhoekige 

roedenbergen (vijfde-zesde eeuw), een hutkom 

(gedateerd op basis van poreus aardewerk met 

dikke wanden uit de vijfde-zesde eeuw), een 

spieker, een bijgebouw en een waterput (vijfde-

zesde eeuw) onderzocht.27

Locatiekeuze

Het onderzoeksgebied ligt op de overgang van 

de hooggelegen stuwwal van de Veluwe,  

ca. 1300 m oostelijker gelegen, naar het 

lagergelegen bekken van de Gelderse Vallei.  

De sporen van de nederzetting zijn op een min 

of meer droge dekzandrug aangetroffen onder 

een esdek (uit zwarte enkeerdgrond).28 

Vermoedelijk lagen er akkers in de omgeving.29

Materiële cultuur

Aardewerk

Tijdens fase 1-2 is vooral handgevormd 

aardewerk uit grofweg de vierde eeuw 

gevonden. Daarnaast is gedraaid aardewerk van 

onder meer twee voetbekers verzameld.30 Bij het 

onderzoek aan de Verlengde Parkweg zijn  

146 scherven van merendeels handgevormd 

aardewerk aangetroffen. Verder zijn bij dit 

onderzoek fragmenten van zeker twee terra 

nigra-achtige voetbekers Chenet 342 en een 

klein aantal fragmenten van geverfd, 

gladwandig en ruwwandig aardewerk, evenals 

een fragment van een amfoor gevonden.  

Deze worden in de midden-Romeinse tijd 

gedateerd.31 Tijdens fase 3 zijn enkele tientallen 

scherven van handgevormd aardewerk uit de 

Merovingische tijd aangetroffen.32
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Afb. 5.7 Plattegrond van de nederzetting Ede-Veldhuizen (ondergrond naar Taayke et al. 2012, 91, afb. 4.25 
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34  Brouwer 2010, 73.
35  Taayke et al. 2012, 61-72.
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Metaal

In de mogelijke hutkom is tijdens de opgraving 

(fase 1-2) een ploegschaar met kouter 

aangetroffen.33 Ook zijn overblijfselen van een 

ovenwand met aangekoekte metaalresten 

gevonden.34

3 Ede-Veldhuizen

Bewoning

Datering: midden 1e-midden 5e eeuw.

In totaal zijn180 (delen van) plattegronden 

aangetroffen (afb. 5.7). De gebouwplatte-

gronden (meer dan 14 m lang) zijn in vijf groepen 

ingedeeld: A (gedateerd tussen 150-250), B, C 

(gedateerd in de derde-vijfde eeuw), D en 

atypische plattegronden.35 De bijgebouwen zijn  

5 tot 13 m lang en merendeels eenbeukig.  

Voorts zijn een vijfhoekige roedenberg 

(Romeinse tijd), vier hutkommen, minimaal  

208 plattegronden van spiekers, 67 waterputten 

(waaronder vijf boomstamputten en meer dan 

tien vierkante putten), voorraadkuilen, 

ovenkuilen, greppels en omheiningen 

gedocumenteerd.36

Locatiekeuze

De locatie ligt op een zandrug, afgedekt door 

een bruin esdek.37

Materiële cultuur

Aardewerk

Handgevormd aardewerk dat behoort tot de 

rheinweser-germanische Keramik.38 Het gedraaid 

aardewerk is vanaf het midden van de eerste 

eeuw tot het midden van de vijfde eeuw te 

dateren. Tot het jongste gedraaid aardewerk 

behoren onder meer fragmenten van Chenet 320 

(4x), bruin gemarmerd aardewerk (3x), 

voetbekers (meer dan 25 exemplaren), Alzey 27 

(18x), Alzey 28 (22x), Alzey 32/33 (10x), Krefeld 

122 (2x), Krefeld 124 en Alzey 34 (2x).39

Metaal

De vondst van een ongedateerde smeltkroes 

wijst op het gieten van bronzen voorwerpen.40

Bouwkeramiek/natuursteen

Tot de vondsten behoren ook fragmenten van 

Romeins bouwkeramiek (59x), alsook enkele 

stukken tufsteen en marmer. Deze fragmenten 

zijn niet gedateerd.41

4 Leersum-Middelweg

Bewoning

Datering: 3e-6e eeuw.

Naast enkele structuren, kuilen en aardewerk uit 

de ijzertijd zijn tijdens de opgraving de resten 

van ten minste twee gebouwplattegronden 

vastgelegd die tot de onderzoeksperiode horen 

(structuur 1 en 21). De afmetingen van de 

gedeeltelijk bewaard gebleven driebeukige 

structuur 21 bedragen minimaal 13,0 x 6,5 m. 

Deze plattegrond is op basis van een 14C-datering 

(1535±30 BP, 2 sigma 432-595 cal AD) in de 

vroege middeleeuwen te dateren.  

De vorm van de vermoedelijk driedelige 

structuur 1 (minimaal 23 x circa 6 m) komt 

overeen met plattegronden van het type Odoorn 

A. De resten van een bijgebouw, structuur 36  

(3,6 x 2,0 m) en een spieker, structuur 22 

(zespalig), worden ook in de vroege middel-

eeuwen gedateerd.42 De andere vier- en 

zespalige spiekers zijn van oudere datum. Voorts 

zijn een zespalige roedenberg en zes 

‘hutkommen’ aangetroffen. Van de hutkommen 

zijn er op basis van de vondsten verschillende in 

de vroege middeleeuwen te dateren. Ook zijn er 

dertien meilerkuilen onderzocht, waarvan er ten 

minste een op basis van een 14C-datering 

(1565±30 BP, 2 sigma 422-561 cal AD) van een 

graankorrel tot de onderzoeksperiode gerekend 

mag worden.43

Opvallend genoeg zijn in slechts twee van 

zogenoemde hutkommen constructieve 

elementen te herkennen. Hutkom 26 had op 

elke hoek een paalgat, hutkom 45 had aan een 

zijde vier paalgaten en aan een andere zijde 

‘traptreden’. In laatstgenoemde hutkom zijn ook 

resten van een vuurkuil aangetroffen, die in 

verband wordt gebracht met ambachtelijke 

activiteiten. In de andere vier kuilen die als 

hutkom zijn geïdentificeerd zijn geen of 

onduidelijke aanwijzingen voor de constructie 

gevonden. Op basis van de beschrijvingen en 

tekeningen in het rapport is dan ook niet met 

zekerheid vast te stellen of het daadwerkelijk om 

hutkommen gaat.

In het rapport zijn de plattegronden van de 

gebouwen, hutkommen en spiekers onder meer 

gedateerd op basis van de vondsten. Of alle 

dateringen kloppen mag betwijfeld worden.  

Zo zijn de evenwijdig aan elkaar gelegen 

structuren 2-4 op basis van handgevormd 

aardewerk (dat in de ijzertijd en Romeinse tijd 
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wordt gedateerd) en een 14C-datering (2385±30 

BP (2 sigma 723-694 (4,3%) en 540-393 (91.1%) 

cal AD)) van een graankorrel uit een spoor 

behorende bij structuur 2 in de vroege- en 

midden-ijzertijd gedateerd. Uit de sporen van de 

structuren 2 en 3 komen echter ook tufsteen- en 

kalksteenfragmenten, steensoorten die voor het 

eerst in de Romeinse tijd kunnen zijn 

aangevoerd uit de Eifel en Noordoost-Frankrijk. 

Of er daadwerkelijk een vloeislak uit een spoor 

van de in dezelfde tijd gedateerde structuur 4 

komt is niet duidelijk omdat de slak niet is 

afgebeeld.44 Deze vloeislak is een aanwijzing dat 

ter plaatse ijzer is geproduceerd. Als de datering 

van deze structuur klopt zou dit de eerste in de 

ijzertijd gedateerde vloeislak van Nederlands 

grondgebied zijn.45 Een heranalyse van de sporen 

en vondsten en een heroverweging van de 

datering van deze drie structuren lijkt dan ook 

op zijn plaats.

Locatiekeuze

De door enkeerdgronden afgedekte neder-

zettingsresten liggen op het dekzand, nabij de 

rand van de Utrechtse Heuvelrug.46

Materiële cultuur

Aardewerk

Het handgevormde aardewerk is voor het 

merendeel van oudere datum dan de in deze 

publicatie bestudeerde periode. De overige 

scherven, vooral wandfragmenten, zijn over het 

algemeen slecht te dateren. In structuur 22 is 

een scherf gevonden van een handgevormde 

pot met botverschraling, typerend voor de 

rheinweser-germanische Keramik, die in de derde 

eeuw of later wordt gedateerd. Enkele rand-

fragmenten van handgevormd aardewerk 

zonder deze verschraling zijn op basis van de 

vorm eveneens aan deze keramiekgroep 

toegeschreven. Uit hutkom 26 komen een scherf 

van terra sigillata en enkele scherven van 

handgevormd aardewerk. In de vulling van 

hutkom 45 zaten een randfragment van een pot 

Holwerda 141/142 en een randfragment van een 

handgevormde pot type Ede A3. In hutkom 27 is 

een randfragment van een handgevormde pot 

van het type Ede A2 of B3 gevonden, die in de 

vierde eeuw wordt gedateerd. Een fragment van 

een standvoet van handgevormd vaatwerk type 

Ede D2 (rheinweser-germanische Keramik) is ruim te 

dateren, tweede helft van de tweede eeuw tot in 

de vijfde eeuw.47 Het weinige gedraaide 

aardewerk uit de Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen (onder andere gladwandig 

aardewerk (2x, 475-700), reducerend gebakken 

aardewerk (500-700) en een knikwandpot 

(530-700)) wordt slechts kort vermeld.48

Metaal

Tijdens de opgraving zijn er enkele weinig 

zeggende metaalvondsten gedaan. Voorts zijn 

een 12 vloeislakken en een haardslak 

aangetroffen. Het merendeel van de 

vloeislakken komt uit structuur 4, een 

gebouwplattegrond die in de vroeg-/midden-

ijzertijd te plaatsen is. Een vloeislak komt uit 

hutkom 45. De vloeislakken duiden op de 

productie van ijzer in de omgeving van de 

vindplaats. Ook de haardslak, die wijst op 

smeedactiviteiten is in de vroege middeleeuwen 

te dateren.49

Bouwkeramiek/natuursteen

In hutkom 45 zijn twee fragmenten bouw-

keramiek gevonden. Voorts is een derde 

fragment als losse vondst geborgen.50  

Tijdens het onderzoek is verder kalksteen (9x), 

kalkzandsteen (sic!, 4x)51 en tufsteen verzameld.52

5.3 Archeoregio 3, Overijssels-Gelders 
zandgebied

5 Didam-Aalsbergen/Kollenburg

Bewoning

Datering: late 3e-5e eeuw.

In 1997 werden tijdens een proefsleuven-

onderzoek een hutkom, afvalkuilen, kuilen, 

greppels, paalkuilen en drie waterputten 

aangetroffen (afb. 5.9). De sporen zijn niet 

gecoupeerd.53

In 1998-2000 werden tijdens de daarop 

volgende opgraving delen van veertien 

eenbeukige gebouwplattegronden (14 tot 25 m 

lang), dertig hutkommen (vierde eeuw), evenals 

verdiepte kuilen met vier hoekpalen 

gedocumenteerd. Voorts werden plattegronden 

van vier spiekers (2x vierpalig en 2x zespalig) en 

26 waterputten (boomstam, vierkant, 

vlechtwerk) onderzocht.54 Slechts twee van de 

plattegronden zijn min of meer compleet 

onderzocht.55
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Een vierkante waterput had een dendrodatering 

van 268. Daarin zaten fragmenten van Romeinse 

dakpannen, een munt van Postumus (259-268), 

een tweede munt (einde van de vierde eeuw), 

een glazen kom (vierde eeuw), een haarnaald 

type Wijster (375-450), een haarnaald type 

Fécamp, wat aardewerk uit de midden-

Romeinse tijd en veel aardewerk uit de laat-

Romeinse tijd. Dit wijst op een langdurig gebruik 

van deze waterput.56

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op de flanken van een 

dekzandkop, afgedekt door bruine 

enkeerdgronden.57

Materiële cultuur

Aardewerk

In 1997 zijn scherven van veel handgevormd 

aardewerk en van gedraaid aardewerk (onder 

andere voetbekers) gevonden.58 Het in 

1998-2000 aangetroffen handgevormde 

aardewerk behoort voor het merendeel tot de 

rheinweser-germanische Keramik.59 Daarnaast is er 

in die jaren ook gedraaid aardewerk gevonden.60

Glas

In 1997 zijn drie scherven van glazen vaatwerk 

aangetroffen.61 In 1998-2001 zijn 140 scherven 

van minimaal vijftig stuks gebruiksglas uit vooral 

de laat-Romeinse tijd gevonden. Het jongste 

glas dateert rond 475.62

Munten

In totaal zijn ruim honderd munten gevonden, 

waarvan ca. 25% uit de eerste en tweede eeuw, 

volgens de auteurs vermoedelijk pas in latere 

tijd in Didam beland. Daarnaast stammen 

negentien munten uit de tweede helft van de 

derde eeuw, waaronder tien imitaties, en 55 

munten uit de vierde eeuw. Daaronder bevindt 

zich een schatvondst van 38 munten met een 

terminus post quem van 283. Naast de munten is 

er ook een ijzeren muntstempel gevonden  

(200-400).63

Metaal

In 1997 zijn twee ijzeren messen, een bronzen 

teugelgeleider, een fragment van een wijnzeef, 

een kruisboogfibula, een rand van een bekken, 

een doorboorde zilveren antoninianus (225-237), 

een fragment van een smeltkroes (cupel) met 

goudresten, evenals aanwijzingen voor ijzer- en 

bronsbewerking gevonden.64

Uit de opgravingen in de jaren 1998-2001 komen 

een bronzen vlaskam,65 haarnaalden van het 

type Wijster en Fécamp (uit bovengenoemde 

waterput) en verschillende haarnaaldkoppen. 

Ook zijn een wijnzeef, een bronzen kan, een 

bronzen everzwijn, een bronzen beeldje van 

Minerva, verschillende kledingspelden (onder 

meer een vogelfibula uit de vijfde eeuw) en een 

fragment van een gouden armband 

aangetroffen.66 Daarnaast zijn ijzeren sleutels, 

een mes en een hamer gevonden. Uit het lokaal 

aanwezige moerasijzererts is ter plekke in 

oventjes ijzer gewonnen. Ook blijkt de 

gietmallen voor gespen, haarnaalden en 

riembeslag en verschillende halffabricaten dat in 

de nederzetting een bronssmid actief is geweest. 

Daarop wijst ook het gevonden bronsschroot. 

Ook is ter plekke goud gegoten, zo blijkt uit de 

cupel met goudresten.67 De grote hoeveelheid 

metaalvondsten is vooral te danken aan het 

intensieve gebruik van de metaaldetector.

Bouwkeramiek/natuursteen

Tijdens de opgraving in 1998-2001 is veel 

Romeinse bouwkeramiek gevonden.  

De aanwezigheid ervan ten noorden van de Rijn 

roept vragen op, maar daarop geven de auteurs 

geen antwoord.68 Wel wordt gedacht dat het 

materiaal uit een nabijgelegen nederzetting uit 

de midden-Romeinse tijd komt.69 Ook zijn vele 

honderden fragmenten tufsteen verzameld.70

Overig

Dobbelsteen van aardewerk met twee zijden 

met een oog, twee met drie ogen en twee met 

zeven ogen.71

6 Didam-Randweg/Kerkwijk

Bewoning

Datering: 3e-eerste helft 4e eeuw.

Deze nederzetting ligt enkele honderden meters 

van Didam-Kollenburg/Aalsbergen. Tijdens het 

onderzoek zijn in 2008-2009 nederzettings-

sporen uit de midden-Romeinse tijd 

aangetroffen (afb. 5.10). Ten zuiden daarvan is 

een greppel gevonden die mogelijk het erf uit de 
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laat-Romeinse tijd heeft begrensd. Verder zijn 

twee waterputten aangetroffen, een met 

vlechtwerk en een met een vierkante bekisting. 

Twee planken van waterput 2 hebben een 

dendrodatering, na 307 en 327.72

Op ca. 80 m van deze waterputten zijn in 2009 

twee gebouwplattegronden (huis 1 en 3) 

aangetroffen die vermoedelijk tot dit erf hebben 

behoord. De plattegrond van gebouw 1 is op 

basis van de scherven in de paalkuilen in de 

derde-vierde eeuw gedateerd. De plattegrond 

heeft kenmerken die overeenkomen met 

plattegronden van het type Wijster A/B, 

Fochteloo B en Midlaren. De slechts gedeeltelijk 

bewaard gebleven plattegrond van gebouw 3 

komt hiermee overeen. De vierkante waterput 1 

is op basis van dendrodatering van twee 

planken, die uit dezelfde stam zijn vervaardigd, 

in 321±6 te dateren. Waterput 3 (een tonput?) is 

door een fragment van een tegula in de 

bovenvulling in de Romeinse tijd gedateerd.73

Locatiekeuze

De nederzetting ligt op de zuidoostelijke flank 

van een dekzandrug waarop de kern van het 

huidige Didam ligt. Deze rug in het landschap 

vormt de noordelijke begrenzing van een 

voormalig stroomdal van Rijn en IJssel. In de rug 

zijn plaatselijk erosiegeulen ingesleten.  

De sporen liggen deels verborgen onder een 

hoge bruine enkeerdgrond.74 Door pollen-

onderzoek is duidelijk geworden dat de 

nederzetting in een open landschap met 

gemengd eikenloofbos lag, met aan de 

bosranden hazelaar. Her en der hebben ook 

walnootbomen gestaan. In de omgeving van de 

nederzetting lagen de akkers en graslanden.75

Materiële cultuur

Aardewerk

In 2008-2009 werden enkele wandfragmenten 

van handgevormd en gedraaid aardewerk, 

evenals een scherf van een pot Alzey 27 

aangetroffen. Uit de vroege middeleeuwen 

stammen een fragment van een knikwandpot 

(zesde-achtste eeuw) en een fragment van een 

bolpot Redknap A9 (vijfde-zevende eeuw).76  

In 2009 kwamen uit de sporen van gebouw 1 een 

scherf van ruwwandig aardewerk en 26 

fragmenten van handgevormd aardewerk.  

Drie fragmenten van de laatste groep zijn 

toegeschreven aan de rheinweser-germanische 

Keramik, dat gekenmerkt wordt door ‘gaten van 

uitgebrande inclusies/magering’. Dit aardewerk is in 

de derde-vierde eeuw te dateren. Onder de 

twaalf fragmenten uit de waterput bevond zich 

een scherf terra sigillata uit de Argonnen en een 

scherf van handgevormd aardewerk met een 

Wartzen-decoratie.77

Glas

In 2008-2009 is een fragment van een 

meloenkraal gevonden.78

Munten

In 2008-2009 is een follis uit de vierde eeuw 

aangetroffen.79

Metaal

In 2008-2009 zijn een tweedelige voetboogfibula 

uit de vierkante waterput en een orakelstaafje 

gevonden.80 Verder zijn er aanwijzingen voor 

ijzerproductie (productieslakken, versinterd 

fragment van een oven).81 In 2009 werd uit de 

vulling van waterput 1 een mogelijke ijzeren stilus 

geborgen.82

Bouwkeramiek/natuursteen

In 2009 werden twee Romeinse tegulae en twee 

lateres geborgen.83 In 2008-2009 zijn een 

fragment bioklastische kalksteen en een 

fragment tufsteen verzameld.84 In 2009 werden 

in het deel van de opgravingen waar de 

gebouwplattegronden en de waterputten zijn 

aangetroffen twee brokken tufsteen en twee 

fragmenten leisteen/schalie uit de Romeinse tijd 

gevonden.85

7 Wehl-Hessenveld/Oldershove

Bewoning

Datering: late 2e-late 4e eeuw (Hessenveld),  

3e-7e eeuw, met mogelijke doorloop naar de  

10e eeuw (Oldershove). 

In het midden van de jaren negentig van de vorige 

eeuw zijn op het Hessenveld zeker achttien grote 

en kleine gebouwplattegronden aangetroffen, 

waarvan zeven compleet (afb. 5.11). Op een na 

waren ze allemaal oostwest gericht. De lengte 

van de plattegronden varieerde in lengte tussen 

14 en bijna 35 m. De plattegronden zijn onder te 

verdelen in een- en driebeukige varianten, 

waarbij in de laatste groep een scheiding tussen 

een woon- en stalgedeelte is te herkennen. De 

plattegronden zijn in vier perioden gedateerd: 
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eind tweede-begin derde eeuw (een of twee 

plattegronden), begin derde-midden derde 

eeuw (twee plattegronden), tweede helft derde-

eerste helft vierde eeuw (eerst twee, daarna drie 

plattegronden) en eerste helft vierde-eind vierde 

eeuw (twee plattegronden). Verder zijn de 

plattegronden van elf bijgebouwen onderzocht, 

die in grootte variëren van 4 x 3 tot 12 x 5 m. 

Ook zijn twintig hutkommen (gemiddeld 6 x 5 m) 

aangetroffen, met aan de korte zijden een of 

soms drie paalsporen. Rond een hutkom bevond 

zich een wandgreppel, een fenomeen dat niet 

dikwijls wordt aangetroffen tijdens het 

archeologische onderzoek. Daarnaast zijn twee 

spiekers en zeker elf waterputten opgegraven. 

Van twee waterputten is een dendrodatering 

bekend: 228-234 en 313. Verder is een aantal 

greppels aangetroffen, die als erfafscheiding 

worden geïnterpreteerd. In de greppels zijn 

paalgaten aangetroffen wat erop wijst dat het 

om hekwerken gaat.86 De nederzetting werd 

vermoedelijk door Chamaven bewoond.87  

Ten zuidwesten van de nederzettingssporen is 

een deel van een crematiegrafveld gevonden, 

waarvan de graven rond het jaar 200 worden 

gedateerd.88

Het Hessenveld lijkt onderdeel te zijn van het 

westelijke deel van een nederzettingsterrein uit 

de Romeinse tijd. In het centrum van het 

moderne Wehl, 1000 m ten oosten van 

Hessenveld, zijn tijdens bouwwerkzaamheden 

nabij de Meidoornstraat namelijk sporen uit de 

derde en vierde eeuw aangetroffen die ook tot 

nederzettingsterrein behoren. Op het ca. 300 m 

ten westen van de Meidoornstraat aan de 

Koningin Wilhelminastraat gelegen perceel van 

Zorgcentrum Oldershove (200 m ten oosten van 

de opgraving Hessenveld) zijn tijdens 

opgravingen in 2002 resten van vermoedelijk 

hetzelfde nederzettingsterrein aangetroffen.89 

Tot de op dit perceel onderzochte 

archeologische fenomenen behoren sporen van 

een deels driebeukige plattegrond van een 

shorthouse (11,3 x 5,7 m) van het type Wijster BIIa, 

twee mogelijke hutkommen, een meiler, een 

waterput (vlechtwerk, met daarin verwerkt een 

tak van een tamme kastanje), een oventje, 

greppels, kuilen en paalkuilen. De sporen van 

het gebouw oversnijden de waterput.90

In 2004 werden in een aanvullend onderzoek op 

het terrein Oldershove alleen kuilen en 

paalsporen gedocumenteerd. Na de zesde of 

zevende eeuw is het terrein als akker in gebruik 

genomen.91 De jongere vondsten wijzen op 

bewoning in de directe omgeving.

Locatiekeuze

De nederzettingssporen zijn in een golvend 

dekzandlandschap aangetroffen.92 Op het terrein 

Oldershove werden de sporen afgedekt door een 

esdek.93

Materiële cultuur

Aardewerk

Op het Hessenveld is veel handgevormd 

aardewerk (ca. randfragmenten van 850 

individuen) aangetroffen, grotendeels bestaande 

uit rheinweser-germanische Keramik. Daarnaast zijn 

ca. tien handgevormde nabootsingen van potten 

met dekselgeul, gestempeld Saksisch aardewerk 

en fragmenten van gedraaid en dolium-achtig 

vaatwerk, dat versierd en (zwart/donkerblauw) 

beschilderd is, gevonden.94 Voorts zijn 

fragmenten van terra sigillata en amforen 

Dressel 20 aangetroffen.95

In 2002 zijn op het terrein Oldershove 155 

scherven uit de Romeinse tijd verzameld, het 

merendeel handgevormd (rheinweser-germanische 

Keramik). Uit de sporen komt handgevormd 

aardewerk uit vooral de derde-vierde eeuw, 

maar er is ook materiaal uit de tweede-derde 

eeuw aangetroffen. Verder zijn verschillende 

fragmenten van Angelsaksisch aardewerk uit de 

periode 400-600, en een fragment van een 

Henkelausgusskanne uit Scandinavië gevonden.96 

Het merendeel van het gedraaid aardewerk is 

ruwwandig. De gevonden ruwwandige typen zijn 

allemaal in de tweede-derde eeuw te plaatsen, 

met een mogelijke uitloop in de vierde eeuw. 

Verder zijn enkele scherven van gedraaid 

kurkurnaardewerk aangetroffen die in de 

tweede-derde eeuw geplaatst worden.97 

Daarnaast zijn een fragment van een terra nigra-

kommetje uit de vierde-vijfde eeuw en drie 

fragmenten van Merovingisch aardewerk 

gevonden. Enkele scherven uit de Karolingische 

en Ottoonse tijd duiden op bewoning in de 

eeuwen daarna.98

Het in 2003 op het terrein Oldershove 

aangetroffen handgevormde aardewerk is door 

het grotendeels ontbreken van versierde 

scherven in de vierde-vijfde eeuw te plaatsen. 

Enkele standvoetbekers Uslar II en een 
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Kalenderbergachtige scherf stammen uit de 

derde eeuw.99 Onder de enkele tientallen 

scherven van gedraaid aardewerk is de 

ruwwandige component het belangrijkste.  

Tot de vondsten behoort ook een randfragment 

van een knikwandpot uit de vroege 

middeleeuwen.100

Glas

Tijdens de opgraving in 2002 zijn verschillende 

scherven en enkele fragmenten van kralen 

gevonden.101

Munten

Op het Hessenveld zijn dertien Romeinse 

munten, waarvan acht uit de tweede, twee uit 

de derde en drie uit de (eerste helft van de) 

vierde eeuw, verzameld.102 In 2002 zijn achttien 

munten (waarvan twee exemplaren uit de vierde 

eeuw) uit de Romeinse tijd gevonden. Elf van de 

overige, vooral uit de tweede eeuw afkomstige 

munten is gehalveerd of gekwarteerd, wat er op 

zou kunnen wijzen dat zij als scrap waren 

bedoeld.103 In 2003 werden vier munten uit de 

tweede-derde eeuw en een exemplaar uit het 

midden van de vierde eeuw geborgen.104
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Afb. 5.11 Plattegrond van de nederzetting Wehl-Hessenveld (naar: Koster 1997, losse kaartbijlage; Van der Velde 

2011c, 122, afb. 4.38).
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Metaal

Onder het metaal van het Hessenveld bevonden 

zich belletjes en ringen van paardentuig en een 

wijnzeef. Deze laatste is vermoedelijk naar Wehl 

gebracht om het metaal opnieuw te gebruiken.105 

Tijdens de opgraving zijn twee concentraties met 

smeedslakken aangetroffen, waarvan een in een 

Grubenmeiler, die een 14C-datering heeft in de 

vierde eeuw. In de nederzetting zijn ook 

verschillende ijzerbaren en de resten van een 

meiler gevonden. De aanwijzingen voor de 

werkzaamheden van een smid zijn mogelijk in 

periode 3c te plaatsen.106 In 2002 zijn een 

ophangoog van een balteus (derde eeuw), 

leerbeslag van paardentuig (derde eeuw), een 

knopje, een deel van een met ijzeren nagels 

voorziene schoenzool en een mogelijk 

paardenbit (vierde-vijfde eeuw) gevonden.  

In een van de mogelijke hutkommen en in 

verschillende kuilen zijn verder aanwijzingen 

voor metaalbewerking aangetroffen: 

fragmenten van ovenwanden en smeltkroesjes, 

brokjes zacht gebakken klei (mallen?), zilver (als 

draad, plaatje, of druppels), goud (versierde 

Pressblechfolie, plaat, druppel), brons (verknipt, 

gevouwen) en slakken die gekoppeld kunnen 

worden aan ijzerproductie.107 In 2003 werden een 

beslagstuk van paardentuig en een ijzeren 

traliewerk van een venster op het terrein 

Oldershove aangetroffen.108

Bouwkeramiek/natuursteen

Op het Hessenveld is een onbekende hoeveel-

heid bouwkeramiek van Romeinse oorsprong 

aangetroffen.109 In 2003 werd op het terrein 

Oldershove een fragment van een tegula 

geborgen.110 In 2003 is een fragment tufsteen 

aangetroffen.111

Overig

In 2002 zijn twee kralen (barnsteen, terracotta) 

gevonden.112 In 2003 is een kopje van een 

terracotta beeldje gevonden, dat mogelijk Venus 

voorstelt.113

5.4 Archeoregio 4, Brabants zandgebied

8 Aalst-Tongelreep

Bewoning

Datering: tweede helft 5e-14e eeuw.

Bewoningsporen zijn niet aangetroffen, 

 wel restanten van waterwerken.

Locatiekeuze

Op een locatie waar het beekdal van de 

Tongelreep wordt ‘geknepen’, zijn − vooraf-

gaande aan de herinrichting van het beekdal − 

de resten van verschillende bruggen, een 

damlichaam en oeverbeschoeiingen 

(aangebracht om de zijdelingse erosie tegen te 

gaan) gevonden die bijna geheel uit eikenhout 

waren opgetrokken. De meeste palen en 

planken (die van lokale herkomst waren) waren 

geheid. Van een plank in de beschoeiing in 

cluster 3 is een 14C-datering vastgesteld op 

1620±25 BP (2 sigma 389-535 cal AD). Een plank 

van de brug in dezelfde cluster heeft 14C- 

datering van 1410±25 BP (2 sigma 604-660 cal 

AD). De oostelijke beschoeiing in cluster 4 heeft 

een 14C-datering van 1415±35 BP (2 sigma 

573-665 cal AD). Tot slot heeft een verspoelde 

plank in cluster 5 een dendrodatering gekregen 

van 562±6.114 Andere beschoeiings- en 

brugresten zijn uit de zevende-negende en de 

elfde-veertiende eeuw. Deze loop van de 

Tongelreep lijkt naderhand langzaam verzand te 

zijn. Dit is een van de oudste voorbeelden van 

vroegmiddeleeuws waterbeheer in de provincie 

en mag gerelateerd worden aan de ontginning 

van de Brabantse zandgronden.115

9 Alphen (N.-B.)

Bewoning

Datering: late 4e-10e eeuw.

Op ruim 500 m ten zuiden van een al langer 

bekend grafveld uit de zesde en vroege zevende 

eeuw in het centrum van Alphen zijn in 2004 

tijdens een proefsleuvenonderzoek twee 

hutkommen en een deel van een gebouw-

plattegrond uit de laat-Romeinse tijd of vroege 

middeleeuwen ontdekt (afb. 5.12).116

Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek 

volgde in 2004-2005 een opgraving waarbij de 
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plattegronden van negen eenbeukige en een-/

driebeukige gebouwen (met een maximale 

lengte van 15 m) werden aangetroffen. Een 

analyse van de gebouwsporen en de ruimtelijke 

indeling maakte het mogelijk in de 

plattegronden van deze shorthouses woon-, 

opslag- en stalgedeelten, evenals een 

vermoedelijke werkplaats te herkennen. Voorts 

zijn tien tweepalige en zestien zespalige 

hutkommen, tien vier- en zespalige spiekers, 

twee haardplaatsen en twaalf brandkuilen 

onderzocht. De gebouwen zijn aan erven 

toegeschreven, die deels van elkaar gescheiden 

werden door een karrenspoor. Een tonput en 

twee vierkante waterputten voorzagen de 

bewoners van het noodzakelijke water. Op basis 

van het vondstmateriaal uit de hutkommen en 

een dendrodatering van het hout van waterput 3 

bleek dat deze gebouwen tussen 375 en 575 in 

gebruik waren. De bewoning kon in drie fasen 

worden onderscheiden: 1 (375-450, 2 erven),  

2 (425-475/500, 2 erven) en 3 (475/500-550,  

1 erf).117 De vierkante waterput 3 bleek gedurende 

de gehele bewoningsperiode in gebruik te zijn 

geweest. Het dendrochronologisch onderzoek 

van het hout leverde dateringen op voor de 

aanleg in 402±1, 404±6 en 407±6 en een datum 

van herstel of heringebruikname in 560±8.118 

Volgens de auteur brachten Germaanse 

kolonisten hun huizenbouw- en aardewerk-

traditie mee naar Alphen.119

In 2005 werd op de locatie Alphen-Molenbaan, 

ca. 500 m ten zuiden van de Kerkakkers, tijdens 

een opgraving op een hoger deel van het 

landschap een deel van een erf onderzocht,  

met de resten van een eenbeukige 

gebouwplattegrond (structuur 1), een platte-

grond van een zespalig bijgebouw (8 m lang) en 

een waterput. Bij de waterput werden de sporen 

van een putmik aangetroffen. Het erf wordt in 

de periode 500-700 gedateerd.120 Voorts zijn 

tijdens deze opgraving gebouwplattegronden, 

waterputten en andere sporen uit de latere 

Merovingische, Karolingische en Ottoonse tijd 

aangetroffen.

In 2010 is een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd op een terrein aan de 

Willibrordstraat, ca. 100 m ten zuidoosten van 

het grafveld en ruim 400 m ten noorden van de 

Kerkakkers. Hierbij is een deel van gebouw uit de 

zesde of zevende eeuw gevonden.121

Locatiekeuze

De sporen van de nederzetting op de Kerkakkers 

lag onder een esdek, op een relatief hoog 

gelegen deel van een dekzandrug.122 

Archeobotanisch onderzoek maakte duidelijk 

dat in of bij de nederzetting een voedselrijke 

moestuin moet hebben gelegen.  

Daarnaast bevonden zich in de omgeving zure, 

voedselarme zand- en leemgronden en 

begraasd, zeer open graslandschap met weinig 

bomen. Twee typen graslanden konden worden 

onderscheiden, droog grasland en grasland dat 

’s winters mogelijk onder water stond.123

Materiële cultuur

Aardewerk

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2004 zijn 

zeven scherven gevonden die tussen 450 en 725 

worden gedateerd.124

Tijdens de opgraving zijn veel vondsten 

aangetroffen, omdat kuilen en hutkommen zijn 

gezeefd.125 In het aardewerk uit de opgraving van 

2004-2005 wordt in het rapport een onderscheid 

gemaakt tussen gedraaid Romeins en laat-

Romeins/vroegmiddeleeuws aardewerk.126  

Tot het Romeinse aardewerk worden ook enkele 

potten Chenet 342 gerekend.127 Het laat-

Romeins/vroegmiddeleeuws aardewerk bestond 

uit handgevormd (N=601, rand=22) en gedraaid 

(N=390, rand=23) vaatwerk. Onder het 

handgevormde aardewerk bevond zich met 

steengruis, potgruis, zand en plantaardig-/

botmateriaal verschraald vaatwerk. Tot het 

gedraaide aardewerk uit deze periode behoort 

ruwwandig Mayen-aardewerk (onder andere 

Wölbwandtöpfe), Argonnen-sigillata, 

knikwandpotten (latere fase) en kurkurn-

aardewerk.128 In het begin circuleerde meer 

handgevormd aardewerk in de nederzetting, 

later nam de hoeveelheid gedraaid aardewerk 

toe.129 Onder het handgevormde aardewerk 

bevonden zich ook scherven van rheinweser-

germanische Keramik (RWG).130

Het weinige aardewerk (handgevormd N=2, 

gedraaid N=4) dat in 2005 op erf 3 op het 

nederzettingsterrein Alphen-Molenbaan is 

gevonden dateert tussen 500-700.131

In 2010 zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 

op de locatie Willibrordstraat slechts twee 

scherven van handgevormd aardewerk 

gevonden.132
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Glas

Tijdens de opgraving in 2004 zijn vijftien 

fragmenten van glas en acht kralen 

aangetroffen, waarvan de datering valt binnen 

de onderzoeksperiode. Het glas is gedateerd in 

de late vierde en eerste helft van vijfde eeuw. 

Drinkschalen uit de late vijfde eeuw-eerste helft 

zesde eeuw ontbreken, mogelijk omdat volgens 

de auteur drinken uit schalen een Romeins 

gebruik was. Verondersteld wordt dat het 

overige, ouder gedateerde glas samen met de 

Romeinse bouwkeramiek afkomstig is van een in 

de buurt gelegen villaterrein.133

Munten

Tijdens de opgraving in 2004-2005 is een niet 

nader gedetermineerde munt aangetroffen.134

Bouwkeramiek

Niet nader onderzocht zijn de 431 fragmenten 

van voornamelijk Romeinse bouwkeramiek die 

tijdens de opgraving in 2004-2005 zijn 

verzameld. Gesuggereerd wordt dat ze als 

haardtegels werden gebruikt.135

10 Asten-Prins Bernhardstraat

Bewoning

Datering: 4e-eerste helft 5e eeuw.

Tijdens het onderzoek is alleen de plattegrond van 

een zespalige spieker (structuur 1) aangetroffen. 

Daarbinnen lag een kuil (nr. 4). Plattegrond en kuil 

zijn als twee afzonderlijke ‘fasen’ uit de laat-

Romeinse tijd geïnterpreteerd.136 Zeer waar-

schijnlijk gaat het echter om de niet als zodanig 

herkende resten van een hutkom.

Locatiekeuze

De sporen zijn aangetroffen op een dekzandrug, 

onder een hoge zwarte enkeerdgrond (esdek). 

Onder het esdek was nog een podzolprofiel 

aanwezig.137

Materiële cultuur

Aardewerk

Weinig handgevormd aardewerk (organisch 

gemagerd) en scherven van een ruwwandige 

pot.138

Bouwkeramiek

Twee fragmenten, een later en een tubulus uit  

de Romeinse tijd.139

11 Baexem-Haelensche Beek

Locatiekeuze

Datering: 4e-6e eeuw.

Tijdens een archeologische begeleiding van een 

ruilverkaveling zijn op vier locaties houtresten in 

concentraties van grind waargenomen.140  

Twee locaties zijn daarna verder onderzocht.  

Op de oever van de Haelensche Beek werden,  

op een locatie ten zuiden van de Baronsberg bij 

Baexem, concentraties van natuursteen 

aangetroffen (voorde 1). Dit pakket was op de 

zuidelijke oever van de beek 2 m breed en 60 cm 

dik. Het werd op de plaats gehouden door een 

bekisting van paaltjes, met elkaar verbonden 

door balken van elzenhout. Tussen het natuur-

steen werden scherven en bouwpuin uit de 

Romeinse tijd aangetroffen. Een 14C-datering van 

het hout (1680±40 BP) leverde een datering in de 

laat-Romeinse tijd op. De constructie zou een 

oeverbeschoeiing kunnen zijn bij een beek-

overgang.141 Op een andere locatie (voorde 2), 

bijna 70 m oostwaarts, werden in het nieuw 

gegraven talud van de beek enkele horizontaal 

liggende stammen van elzenhout aangetroffen. 

Met behulp van een 14C-datering is dit hout op 

de overgang van de laat-Romeinse tijd naar de 

vroege middeleeuwen gedateerd (1505±30 BP). 

Ook deze locatie wordt geïnterpreteerd als een 

voorde.142

Materiële cultuur

Aardewerk

Voorafgaande aan het onderzoek is er een 

fragment van een wrijfschaal gevonden bij 

voorde 1. Tijdens het onderzoek kwamen op 

dezelfde locatie enkele fragmenten van draai-

schijf aardewerk aan het licht. Bij voorde 2 is 

slechts een scherf uit de Romeinse tijd 

gevonden.143

Glas

Bij voorde 1 is een scherf van een ribkom 

aangetroffen.144 Dit zou erop kunnen duiden dat 

de voorde al eeuwen eerder in gebruik was.

Bouwkeramiek

Enkele fragmenten puin uit de Romeinse tijd bij 

voorde 2.145
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12 Breda-Steenakker en -Huifakker

Bewoning

Datering: 1e-4e eeuw, tweede helft 5e-7e eeuw.146

Op de Steenakker zijn binnen het areaal van de 

midden-Romeinse nederzetting verschillende 

structuren aangetroffen die op basis van hun 

lay-out en de aanwezigheid van zowel enkele 

fragmenten gedraaid als handgevormde 

rheinweser-germanische Keramik in de late derde of 

vierde eeuw gedateerd kunnen worden  

(afb. 5.13). Het gaat om een twee tot driebeukige 

plattegrond van een huis (H42) zes hutkommen 

(A1-A6), twee negenpalige spiekers (B187 en 

B188) en een zespalige ‘spieker’ (B38). Van de 

laatste wordt vermoed dat het om een hutkom 

gaat; eenzelfde vermoeden bestaat ook over de 

vier-/zespalige structuur A3, die precies boven 

een oudere waterput aangelegd zou zijn.

Het aanvankelijk als laat-Romeins 

veronderstelde gebouw H42 lijkt echter op basis 

van de plattegrond (variant Wijster A/B?) en de 

AMS-datering (1830±70 BP, 1 sigma 80-320 en  

2 sigma 29-380 cal AD) vooralsnog eerder in de 

gevorderde tweede of derde eeuw te dateren.147 

Het aardewerk en een 14C-datering van materiaal 

uit hutkom A1 (1835±45 BP, 1 sigma 130-240 en  

2 sigma 75-322 cal AD) wijzen eveneens op een 

bewoningsfase in de (late) derde of vroege 

vierde eeuw. In dit geval betreft dit de laatste 

fase van de nederzetting, waarvan onder andere 

het midden-Romeinse gebouw met potstal H47 

in ieder geval tot het einde van de derde eeuw in 

gebruik lijkt te zijn. Gedraaid laat-Romeins 

aardewerk van na 350 is niet aangetroffen 

binnen het nederzettingsareaal.

Van jongere datum zijn vier eenbeukige 

gebouwplattegronden (H70-73, 7 tot 13 m lang), 

zes plattegronden van bijgebouwen, zestien 

waterputten en vijf kuilen uit de tweede helft 

van de vijfde tot het begin van de zevende 

eeuw.148 Ze zijn toegeschreven aan de 

Merovingische huistypen Verwers 3 (H71 en H73), 

Verwers 4 (H70) en Verwers 5 (H72). Een aantal 

waterputten heeft een dendrodatering, 

waterput 45 (na 496±6), 48 (na 551±6),  

50 (na 471±6), 51 (na 491±6), 53 (na 575±6),  

58 (na 610±6), 59 (na 528±6) en 60 (na 591±6).149 

Daar mag de 14C-datering van de top van een 

veenlaag op de Huifakker (1670±45 BP) aan 

toegevoegd worden.150

Aan de overzijde van de Bethlehemloop, op de 

dekzandrug Huifakker (vindplaats 39), zijn 

tijdens het project HSL-Zuid de resten van een 

geïsoleerd gelegen spieker (STR5BET, 1,5 x 1,7 m) 

aangetroffen dat met behulp van een 

AMS-datering van houtskool (1425±40 BP,  

2 sigma 540-670 cal AD) in de vroege middel-

eeuwen B is gedateerd.151

In 2006 zijn in het plangebied Heilaar-Noord,  

dat onderdeel is van de Huifakker en direct ten 

zuiden van het onderzoeksgebied van de 

HSL-Zuid ligt, enkele eenbeukige gebouw-

plattegronden onderzocht die globaal in de 

Merovingische en eerste helft van de 

Karolingische tijd gedateerd worden. Op basis 

van 14C-onderzoek heeft de plattegrond van  

Huis 3 (Verwers type 3/4) een 14C-datering van 

1485±30 BP (2 sigma 530-650 cal AD).  

Dat 14C-dateringen niet altijd klakkeloos moeten 

worden overgenomen blijkt uit de twee 
14C-monsters die uit verschillende sporen van de 

plattegrond van Huis 4 (Verwers type 3).  

Een monster leverde een datering op van 

1470±30 BP (2 sigma 540-650 cal AD), het andere 

1335±30 BP (2 sigma 640-730 (79,9%) en 

740-770 (15,5%) cal AD). De auteur constateert 

dat het mogelijk is ‘…dat één van beide 

dateringen door vervuiling of datering van oud 

hout een onjuiste datering voor het huis heeft 

opgeleverd.’152

In een rapport van BIAX zijn een aantal venige 

monsters uit het dal van de Bethlehemloop 

geanalyseerd. Een monster uit laag 4, het 

midden van de bovenste venige laag, heeft een 

datering opgeleverd die binnen de onderzoeks-

periode valt, 1660±30 BP (2 sigma 250-530  

cal AD). Uit deze datering lijkt te mogen worden 

geconcludeerd dat de veenaccumulatie in het 

beekdal tot in de laat-Romeinse tijd en vroege 

middeleeuwen is doorgegaan. ‘Aan het einde 

van de Romeinse tijd, maar waarschijnlijker in de 

vroege-middeleeuwen stuift er zoveel zand in 

het beekdal dat de veenaccumulatie stopt en er 

op het veen een laag lössrijk dekzand verschijnt. 

Kennelijk wordt het zand niet door de vegetatie 

van het beekdal tegengehouden en dat 

suggereert dat het beekdal niet meer met 

moerasbos begroeid is.’ ‘Gezien het feit dat het 

hier om een omgespitte laag gaat, is het goed 

mogelijk dat de spithandelingen van veel latere 

datum zijn dan de 14C-datering suggereert.’  

De aanwezigheid van pollen van boekweit in 

deze laag maakt het aannemelijk dat deze laag 

in de late middeleeuwen is verspit.153

Verder worden in dit rapport de 
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dendrodateringen van twee vroegmiddeleeuwse 

waterputten behandeld. Van het hout van 

waterput 7-4 zijn twee eiken planken zonder 

spinthout gedateerd, een plank is na 606 uit een 

boomstam gekapt, de andere na 645 Het ruime 

verschil in datering is niet goed te verklaren, 

mogelijk zijn van eerstgenoemde plank 

tientallen jaarringen weggekapt of is het een 

oude, hergebruikte plank, maar het is ook 

mogelijk dat plank 2 tot een jongere 

reparatiefase behoort. Ook de twee gedateerde 

eiken planken van waterput 14-98 kennen een 

groot verschil in datering, de oudste plank is na 

596 uit een boomstam gekapt, de jongste na 

652. Ook bij deze planken ontbreekt het 

spinthout. ‘Over het algemeen wordt 

aangenomen dat waterputten niet meer dan een 

mensengeneratie meegaan. Vanuit die optiek 

lijkt het aannemelijker om te veronderstellen dat 

de waterputten halverwege de zevende eeuw 

zijn gebouwd, waarbij naast vers hout ook hout 

uit afgedankte (veertig tot vijftig jaar oude) 

constructies is hergebruikt. Het dendrochrono-

logisch onderzoek heeft aannemelijk gemaakt 

dat zowel het hout uit het begin van de zevende 

als het hout van halverwege de zevende eeuw 

uit de omgeving betrokken is.’154

Waar het oudere hout dan vandaan moeten 

komen blijkt niet uit het opgravingsrapport of 

het rapport van BIAX. Wel wordt duidelijk dat de 

datering van de gebouwplattegronden en de 

waterputten in het plangebied Heilaar-Noord, 

ondanks de voorhanden zijnde 14C- en 

dendrodateringen niet onproblematisch is.  

Daar komt nog bij dat vondstmateriaal als 

aardewerk, glas of metaal uit de vroege 

middeleeuwen in het geheel niet gevonden lijkt 

te zijn. Of enkele van de gevonden 

nederzettingsstructuren van voor 600 dateren of 

pas rond het midden van de zevende eeuw in 

gebruik waren valt dan ook niet met zekerheid 

te zeggen. Mogelijk valt de stagnatie van de 

veenaccumulatie samen met de bouw van de 

huizen op deze locatie.

Locatiekeuze

In (het begin van) de laat-Romeinse tijd werden 

de hogere delen van dekzandrug Steenakker 

benut. Tijdens de latere Merovingische 

gebruiksfase zocht men meer de directe 

nabijheid van de depressie van de fossiele 

beekloop op.155 De aangetroffen archeologische 

resten liggen onder een cultuurlaag die nog geen 

50 cm dik is en daarom geen esdek mag heten.156

Materiële cultuur

Aardewerk

Handgevormd aardewerk uit enkele hutkommen 

(A5-6) en andere sporen op de Steenakker 

dateert uit de laat-Romeinse tijd. De vormen en 

decoratie vertonen overeenkomsten met de 

rheinweser-germanische Keramik uit de tweede 

helft van de vierde eeuw.157 Enkele andere 

hutkommen (A1-3) zijn op basis van het 

gedraaide aardewerk eerder in de late derde of 

vroege vierde eeuw te dateren.158 Gedraaid 

aardewerk uit de laat-Romeinse tijd is zeer 

spaarzaam aangetroffen. Het gaat om enkele 

fragmenten van (vermoedelijk) geverfde bekers 

Gellep 59-62 (uit de potstal van gebouw H47) en 

een terra sigillata-beker Chenet 333 (uit hutkom 

A1).159 De eenbeukige gebouwplattegrond H72 

heeft bovendien een randfragment van een pot 

Alzey 33 opgeleverd.160

Bouwkeramiek

De bewoners van de Steenakker maakten  

vanaf de vijfde eeuw gebruik van Romeins 

bouwkeramiek. Dit is onder andere in de 

waterputten aangetroffen.161

13 Budel-Noord (Duitse School)

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 6e-7e tot midden 

 8e eeuw.

Tijdens de opgraving zijn de resten van 

plattegronden van twee mogelijke gebouwen 

(respectievelijk 11 en 14 m lang) en een 

bijgebouw aangetroffen.162

Locatiekeuze

De nederzettingslocatie maakt deel uit van een 

essencomplex (hoge zwarte enkeerdgronden). 

Niet ver van de locatie stroomden twee 

beekjes.163 In de midden-Romeinse tijd werd dit 

terrein ook bewoond.
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Materiële cultuur

Aardewerk

Er zijn slechts zeventien scherven uit de periode 

450-750 aangetroffen, waaronder een scherf van 

mogelijk kurkurnaardewerk. De dateerbare 

scherven stammen vooral uit de zevende eeuw. 

Voorts zijn ook nog elf scherven uit de 

Karolingische tijd gevonden.164

14 Cuijk-Dommelsvoort

Bewoning

Datering: (4e-midden 5e eeuw?), 6e-7e eeuw.

Er is slechts een kuiltje uit de vroege middel-

eeuwen aangetroffen. In de buurt is bij 

werkzaamheden ook materiaal uit de laat-

Romeinse tijd gevonden (fibulae, haarnaalden, 

riembeslagen, gouden ring).165 Het onderzoeks-

terrein ligt op korte afstand van het nederzet-

tingsterrein Cuijk-Centrum, maar dit ligt in een 

andere archeoregio (terrein 49).

Locatiekeuze

Het spoor ligt op een zandrug, onder een 

mogelijk esdek.166

Materiële cultuur

Aardewerk

Drie scherven van gedraaid aardewerk die niet 

nader dan Merovingisch zijn te dateren).167

Glas

Er is buiten het aardewerk een fragment van een 

stortbeker (500-600) gevonden.168

15 Goirle-Huzarenwei

Bewoning

Datering: tweede helft 4e - eerste helft 5e eeuw.

De onderzoekslocatie Goirle-Huzarenwei ligt 

enkele honderden meters ten zuiden van 

Tilburg-Stappegoor (terrein 21). Tussen beide 

dekzandplateaus ligt de beek Katsbogte.  

Tijdens het onderzoek zijn plattegronden van 

vier grotere gebouwen (driemaal type Wijster 

A/B en eenmaal een tweebeukig huis, als het 

type Goirle beschreven), een of twee kleine 

gebouwen, twee hutkommen en een waterput 

gevonden (afb. 5.14).169

Locatiekeuze

De nederzettingsresten liggen op een onder een 

esdek verborgen dekzandrug van fijn zand, ten 

zuiden van het beekdal van de Katsbogte.170  

Uit pollenonderzoek blijkt dat de nederzetting in 

een heidelandschap was gelegen.171

Materiële cultuur

Aardewerk

Het in Goirle aangetroffen handgevormde 

(N=205/AE=88) en gedraaide aardewerk (N=54/

AE=30/AE=9) en glas (N=7) is globaal tussen 350 

en 500 gedateerd.172 In een jongere publicatie 

wordt het in Goirle gevonden aardewerk op 

basis van randvormen tussen 325 en 375 

gedateerd.173 Het handgevormde aardewerk uit 

Goirle wordt mogelijk gekenmerkt door 

noordelijke invloeden.174 Op grond van de in 

rapport afgebeelde combinatie van vaatwerk-

vormen van handgevormde rheinweser-

germanische Keramik en gedraaid 

importaardewerk uit de Eifel ligt echter een 

datering tussen ca. 375 en 400 of 425 voor de 

hand.

Munten

Er is een Romeinse munt (versleten as of 

dupondius) aangetroffen.175

Metaal

Er zijn opvallend genoeg nauwelijks identifi-

ceerbare metalen voorwerpen aangetroffen.  

Dit wordt vooral geweten aan de vrij zure 

zandige bodem waarin het metaal opgelost zou 

zijn.176

Bouwkeramiek

In de sporen zijn dakpanfragmenten 

aangetroffen, maar de verhouding tegula/imbrex 

wijst er niet op dat de daken van de gebouwen 

met pannen gedekt waren.177
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16 Grubbenvorst (-De Soom)

Bewoning

Datering: 4e-7e eeuw.

Tijdens het onderzoek zijn twee kuilen en een 

greppel aangetroffen die door de weinige 

vondsten slecht dateerbaar zijn.178 Deze sporen 

lijken in de periferie van een nederzettingsterrein 

te liggen. Ongeveer 600 m ten zuiden van de 

vindplaats werden in 1968-1969 op het 

Molenveld een plattegrond van een tweebeukig 

gebouw (5 x 8 m) en vijf hutkommen 

aangetroffen, die op basis van aardewerk in de 

zesde en zevende eeuw gedateerd worden.179 

Dichter bij de onderzoekslocatie werden in 1940 

ook vroegmiddeleeuwse bewoningssporen 

onderzocht, waaronder een mogelijke 

tweebeukige gebouwplattegrond en vier 

hutkommen.180

Locatiekeuze

De locatie ligt nabij een beekdal en op het 

rivierterras van de Maas, afgedekt door een 

esdek bestaande uit hoge bruine enkeerdgrond. 

Door verbruining waren slechts enkele sporen 

waarneembaar.181

Materiële cultuur

Aardewerk

Er zijn 35 scherven uit de laat-Romeinse tijd 

(onder andere Alzey 28, Gellep 253, wrijfschaal 

Redknap R40) gevonden, evenals enkele 

scherven uit de Merovingische tijd. Vermoedelijk 

ruis van een nabij gelegen deel van het 

nederzettingsterrein.182

17 Helden-Schrames

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, late 4e-eerste helft  

7e eeuw.

Op de locatie van een voormalige nederzetting 

uit de midden-Romeinse tijd zijn plattegronden 

van acht gebouwen, een bijgebouw, drie 

hutkommen, een vierkante waterput en een 

erfafscheiding aangetroffen (afb. 5.15). Van de 

acht plattegronden worden er zes aan 

shorthouses (H4, 6, 8, 10, 12 en 24) van het type 

Wijster BII toegeschreven.183 Deze kenmerken 

zich door een eenbeukige indeling en een wand 

tussen het woondeel en de opslag/werkplaats.184 

Beide andere gebouwplattegronden (H3 en 11) 

zijn van het type Odoorn A. Zij dateren uit de 

periode 500-650.185 De plattegronden van twee 

andere shorthouses (H35 en H97), waarvan de 

eerste aanvankelijk in de bronstijd is gedateerd, 

lijken samen onderdeel te vormen van een 

Wijster B longhouse. Deze plattegrond ligt vlak 

naast hutkom 28, waarin een muntschat met 

een sluitdatering van rond 400 is gevonden.  

Zij liggen beide op erf 13.186 In de sporen van 

plattegrond H6 is bouwkeramiek en natuursteen 

aangetroffen.187 In de stookplaats van 

plattegrond H8 is veel bouwkeramiek en wat 

natuursteen toegepast.188

Locatiekeuze

De sporen van de nederzetting liggen op de 

noordelijke flank van een dekzandrug, op de 

grens met het beekdal van de Kwistbeek.  

Zij liggen onder een zwarte enkeerdgrond in 

goed ontwaterd, lemig dekzand, dat van 

oudsher relatief vruchtbaar was.189

Materiële cultuur

Aardewerk

Tussen de vondsten bevonden zich onder andere 

een voetschaal in het baksel W2 (280-420), een 

pot Alzey 27 (270-400), kom Alzey 28 (270-400) 

en een amfoor Redknap R19/Alzey 22 (270-450) 

uit potstal H7.190

Glas

De glasvondsten omvatten scherven van een 

klokbeker (vijfde-eerste kwart zesde eeuw), een 

conische beker Koch IIIH of I (vierde-vijfde 

eeuw), een bolvormige beker (eind vijfde-eerste 

helft zesde eeuw) en een niet aan een vorm toe 

te schrijven scherf (vijfde-eerste helft zesde 

eeuw).191

Munten

In de nederzetting is een muntschat van 182 

slecht geconserveerde munten en 66 munt-

fragmenten geborgen. Veel van de munten zijn 

aan het Huis van Theodosius (388-402) 

toegeschreven.192

Metaal

De enige duidelijke metaalvondst is een voor-

ganger van een ijzeren francisca (eind vierde-

begin vijfde eeuw). Mogelijk stammen ook nog 

enkele andere metaalvondsten uit de 

onderzoeksperiode.
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18 Herpen-Wilgendaal

Bewoning

Datering: late 6e-eerste helft 13e eeuw (heden?).

In 1999 werden op de onderzoekslocatie 

Wilgendaal tijdens de aanleg van riolering door 

amateurarcheologen vier waterputten, waaronder 

een boomstamput uit de zesde-zevende eeuw, 

en paalkuilen uit de zesde-twaalfde eeuw 

aangetroffen. Als reactie werden in het daarop 

volgende jaar, tijdens de uitvoering van fase 1 van 

de nieuwbouw, onder grote tijdsdruk acht 

proefsleuven aangelegd. Deze konden slechts zeer 

summier worden uitgewerkt.193 De resultaten van 

dit onderzoek zijn in het rapport van het in 2001 

uitgevoerde vervolgonderzoek fase 2 verwerkt, 

waarbij sporen en vondstmateriaal opnieuw zijn 

bekeken.194 Tijdens fase 2 zijn laat-Merovingische 

en jongere sporen uit de vroege en volle 

middeleeuwen aangetroffen, waaronder twee 

waterputten uit de zevende eeuw en een waterput 

uit de negende eeuw.195

Locatiekeuze

De bewoningsporen liggen op een zandkop, 

afgedekt door een esdek, die aan de noord- en 

oostzijde wordt begrensd door lager gelegen 

terreinen.196

Materiële cultuur

Aardewerk

Aardewerk uit de vroege middeleeuwen A 

(450-525 n.Chr.) is nauwelijks aanwezig.  

De meeste scherven zijn vanaf de zevende eeuw 

te dateren. Een groot deel van het vondst-

materiaal is afkomstig uit de volle 

middeleeuwen (950-1250 n.Chr.).197

Metaal

De enige te dateren metaalvondst uit de 

onderzoeksperiode is een voetboogfibula.198

19 Nistelrode-Zwarte Molen

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, late 6e-7e eeuw.

Tot de sporen behoren de plattegronden van 

drie eenbeukige gebouwen en vier bijgebouwen, 

een spieker, een greppel, drie waterputten 

(eenmaal met puthuis of afdak), een oven, een 

kuil en een palenrij uit de Merovingische tijd 

(afb. 5.16).199

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt op een markante rug 

in het gebied, die geflankeerd wordt door 

ondiep uitgesneden dalen. Op de bodemkaart 

wordt de opgravingslocatie voor het grootste 

deel getypeerd als hoge zwarte 

enkeerdgronden.200

Materiële cultuur

Aardewerk

Drie scherven van knikwandpotten worden op 

basis van het grafveldonderzoek gedateerd in 

het laatste kwart van de 6e en de eerste helft van 

de zevende eeuw, mogelijk doorlopend tot rond 

700. Laat-Romeinse en vroeg-Merovingische 

exemplaren van ruwwandige potten zijn in 

Nistelrode niet aangetroffen, op een fragment 

van een mogelijke pot met cordonrand (Alzey 

32/22 na. De pot met sikkelrand Alzey 27 

ontbreekt in het complex. Ruwwandige 

tonpotten, waarvan de productie aanvangt in de 

loop van de eerste helft van de zesde eeuw zijn 

wel goed vertegenwoordigd. Daarnaast een 

ruwwandige knikwandschaal (475-700) met 

vlakke bodem die vooral bekend is uit Mayen 

(type A8). Op basis van het ontbreken van 

vroege randtypen (late Alzey 27 en 32/33) binnen 

de groep kookpotten en de vroegst mogelijke 

datering van de knikwandpotten dateert het 

begin van de Merovingische bewoning rond 575. 

Ook het ontbreken van rotgestrichene 

schaalvormen en ruwwandige schalen met 

rechte wand wijst hierop. De einddatering van 

het aardewerk ligt rond 700. Door het ontbreken 

van laat-Merovingische/vroeg-Karolingische 

Dorestadvormen is een einddatering rond 675 

echter ook mogelijk.201

Munten

Er is slechts een vierde-eeuwse munt 

gevonden.202

20 Someren-Waterdael

Bewoning

Datering: (late 5e eeuw?) tweede helft 7e-13e eeuw.

In totaal zijn plattegronden van 94 (bij-)

gebouwen, 47 boomstamputten en zestien 

waterkuilen uit de vroege middeleeuwen 

aangetroffen. De oudste waterput heeft een 

dendrodatering in 471, een periode waaruit geen 

andere sporen op Waterdael zijn aangetroffen. 
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Waterkuil 1240 heeft een dendrodatering in 

568±7. Alle andere dendro- of 14C-dateringen 

van sporen zijn van jongere datum.203 Beide 

sporen vormen een aanwijzing dat al in de vijfde 

en zesde eeuw op de dekzandrug bij Someren 

werd gewoond. Resten van gebouwen uit deze 

tijd zijn echter niet aangetroffen. Er zijn scherven 

van knikwandpotten concentreren zich in of 

rond werkput 264, waar de resten van vier 

gebouwplattegronden zijn aangetroffen die in 

de latere Merovingische tijd worden gedateerd. 

Mogelijk zijn deze gebouwen al van voor 650,  

de veronderstelde begindatering van de 

bewoning op Waterdael, opgetrokken.204

Locatiekeuze

De vindplaats ligt in een dekzandlandschap met 

ruggen en depressies, onder een esdek.205

Materiële cultuur

Aardewerk

Er zijn negentien fragmenten van gladwandige 

knikwandpotten gevonden, waarvan een scherf 

in de vroege achtste eeuw wordt gedateerd.  

De overige scherven worden tussen 500-700 

gedateerd.206

21 Tilburg-Stappegoor

Bewoning

Datering: 5e eeuw (6e-eerste helft 7e eeuw?).

De onderzoekslocatie Tilburg-Stappegoor ligt 

enkele honderden meters ten noorden van 

Goirle-Huzarenwei (terrein 15), aan de overzijde 

van een beek, de Katsbogte.207 Tijdens het 

onderzoek is een waterkuil met aardewerk uit de 

eerste helft van de vijfde eeuw aangetroffen, 

met een 14C-datering 1500±30 BP (2 sigma 

532-639 cal AD). Verder zijn de resten van twee 

gebouwplattegronden onderzocht (afb. 5.17). 
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Afb. 5.16 Plattegrond van de nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen, fase 1 (naar: Jansen 2007a, 558, afb. 17.11).
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De plattegrond van gebouw 1 (14,5 x 6,4 m, 

mogelijk tweebeukig) heeft een 14C-datering van 

1625±30 BP (2 sigma 492-530 cal AD).  

De plattegrond van gebouw 2 (enkele dubbele 

wandstijlen, 14 m lang) heeft een 14C-datering 

van 1455±30 BP (2 sigma 555-650 cal AD) en 

1500±50 BP (2 sigma 505-645 cal AD).208 Beide 

gebouwplattegronden hebben volgens de 

auteur een oorsprong in het gebied ten noorden 

van de Rijn.209

Locatiekeuze

De nederzettingsresten liggen op een 

dekzandrug ten noorden van de Katsbogte,  

in een gebied met hoge zwarte enkeerdgronden, 

ontstaan in lemig fijn zand (moderpodzol).210

Materiële cultuur

Aardewerk

In de waterkuil is een beperkte hoeveelheid 

draaischijfaardewerk (N = 15) afkomstig, 

waaronder twee randen van potten van het type 

Alzey 27 (randvorm variant L, 375-425) en een 

rand van een pot van het type Alzey 32/Redknap 

A9 (begin vijfde eeuw-700), alle uitgevoerd in 

Mayen-aardewerk. Het complex wordt 

gedateerd in de eerste helft van de vijfde eeuw.211 

H1

H2

W3035

25 m0

39
47

50
39

48
00

39
47

00

133300 133350

Waterput

Gebouw

Afb. 5.17 Plattegrond van de nederzetting Tilburg-Stappegoor (naar Kooi 2015, 49, afb. 5.9).
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Hoewel de randen niet afgebeeld zijn, is – los 

van de jongere 14C-datering van het hout van de 

waterkuil – een datering van deze stukken in de 

tweede helft van de vijfde eeuw of de vroege 

zesde eeuw eveneens mogelijk, en waarschijnlijk 

meer voor de hand liggend.

Metaal

Tijdens het onderzoek zijn weinig metaal-

vondsten gedaan door het slechte 

conserverende vermogen en de zuurgraad van 

de bodem. Voorts was de A/B-horizont al 

vergraven waardoor eventueel aanwezig metaal 

al verdwenen was.212 In de waterkuil zijn 

metaalslakken aangetroffen.213

Bouwkeramiek

Uit de waterkuil is Romeins bouwmateriaal 

(imbrex, tegula) geborgen.214

22 Uden-Schouwstraat (vindplaats 24)

Bewoning

Datering: (midden 6e eeuw), 7e-midden 13e eeuw.

Op het deel van het nederzettingsterrein dat 

onderzocht kon worden, dat vanaf ca. 600 wordt 

gedateerd, zijn de plattegronden van twee, en 

mogelijk drie, gebouwen en een tot twee 

bijgebouwen aangetroffen (afb. 5.18).215 Het is 

aannemelijk dat in de directe omgeving ook het 

oudere deel van deze nederzetting gelegen 

heeft, aangezien ca. 250 m naar het oosten een 

inhumatiegrafveld is aangetroffen, dat 

waarschijnlijk vanaf (het midden van) de zesde 

eeuw is te dateren.216

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op een markante pleistocene 

rug in landschap. De bodem bestaat uit hoge 

zwarte enkeerdgrond.217

Materiële cultuur

Aardewerk

In enkele vroegmiddeleeuwse sporen (laat-

Merovingisch, Karolingisch) zijn scherven uit de 

midden-Romeinse tijd aangetroffen.218

Munten

Mogelijk is een aantal op het terrein gevonden 

munten uit de midden-Romeinse tijd in de 

vroege middeleeuwen als scrap verloren 

gegaan.219

Metaal

Een losse vondst van het terrein betreft een 

steunarmfibula uit de eerste helft vijfde eeuw.220

25 m0

Structuur Merovingisch

Structuur Karolingisch

Afb. 5.18 Plattegrond van de nederzetting Uden-Schouwstraat (naar: Jansen 2007a, 558, fig. 17.11).



109

—

221  Halverstad 2010, 15.
222  De Jonge 2010.
223  Halverstad 2010, 25.
224  Van Enckevort 2000.
225  Proos 1997; Stoepker & Proos 1997,  

50-53.
226  Spanjer 1997.
227  Stoepker 2000, 13.
228  Proos 1997, 155.
229  Vermeulen-Bekkering 2006; De Groot & 

Vermeulen-Bekkering 2007.
230  De Groot & Muller 2010, 10.
231  De Groot & Muller 2010, 54 en 62.

23 Venlo-Hout Blerick

Bewoning

Datering: tweede helft 5e-7e eeuw?

Een onduidelijk spoor met aardewerk en 

bouwkeramiek uit Romeinse tijd en vroege 

middeleeuwen. De bouwkeramiek is 

vermoedelijk afkomstig van een nabijgelegen 

villaterrein. Het materiaal zou secundair als 

verharding voor vloeren en haarden zijn 

gebruikt.221

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op het oude Broekhuizenterras 

van de Maas, en is afgedekt door een 

verbruiningslaag en een esdek.222

Materiële cultuur

Aardewerk

Op het terrein zijn een fragmenten van een 

Wölbwandtopf (600-750), gedraaid aardewerk 

(400-700 en zesde-vroege zevende eeuw) en 

van een knikwandpot (400-600) gevonden.223

24 Venray-’t Brukske/Sint Antoniusveld

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 5e-begin 8e eeuw, 

tweede helft 10e-eerste helft 12e eeuw.

Slechts delen van het nederzettingsterrein  

’t Brukske/Sint Antoniusveld, nabij de locatie van 

een villa uit de midden-Romeinse tijd,224 zijn 

onderzocht (afb. 5.19). Uit de sporen kan worden 

afgeleid dat enkele boerderijen zich gedurende 

eeuwen over het plateau langs de beek 

verplaatsten. De oudste waterput op ’t Brukske 

wordt op basis van gedraaid aardewerk en 
14C-onderzoek tussen 400-440 gedateerd.  

Twee andere waterputten met alleen gedraaid 

aardewerk stammen uit de tweede helft van de 

vijfde eeuw. Plattegronden van gebouwen uit de 

vijfde eeuw ontbreken; een spieker en twee 

kuilen worden in de eerste helft van de zesde 

eeuw gedateerd. Een plattegrond van een  

ca. 20 m lang driebeukig gebouw (huis 4) en een 

nabijgelegen hutkom en waterput dateren uit de 

tweede helft van de zesde eeuw. De plattegrond 

van huis 4 met twee ingangspartijen vertoont 

enige overeenkomsten met die van het type 

Odoorn B (vier ingangspartijen). Uit dezelfde 

periode of iets later dateert een 14 m lange, 

tweebeukige gebouwplattegrond (huis 3).  

Uit de zevende eeuw stammen resten van een 

driebeukige en twee tweebeukige gebouw-

plattegronden. Bij de eerstgenoemde 

plattegrond horen twee waterputten, die beide 

een dendrodatering hebben in de jaren 

629-630.225

Op het aan de overzijde van de A73 gelegen  

Sint Antoniusveld zijn gebouwplattegronden en 

dertien boomstamputten uit de vijfde tot 

twaalfde eeuw gevonden. Een van de 

plattegronden stamt uit de vijfde eeuw. 

Minstens tien plattegronden van (bij)gebouwen 

en vijf vijfhoekige structuren met een centraal 

paalgat (roedenbergen) zijn in de Merovingische 

tijd te plaatsen. Twee plattegronden zijn aan de 

Karolingische tijd toe te wijzen.226

Locatiekeuze

Beide onderzoekslocaties liggen op een 

dekzandplateau (600 x 300 m), nabij de 

Oostrumsche Beek. Het in de volle middel-

eeuwen verlaten nederzettingsterrein ligt onder 

een esdek.227

Materiële cultuur

Aardewerk

Rond 95% van het aardewerk uit de vijfde-

zevende eeuw van het onderzoeksterrein  

’t Brukske is gedraaid.228

5.5 Archeoregio 5, Limburgs zandgebied

25 Afferden-Gening

Locatiekeuze

Datering: late 3e eeuw, midden 5e-7e eeuw.

Nabij de Maas zijn losse vondsten op het terrein 

van een verlaten villa uit de Romeinse tijd 

aangetroffen.229 De vondstlocatie ligt op een 

dekzandafzetting op het Maasterras, nabij de 

Eckeltsebeek en de Maas, en is afgedekt door 

dikke eerdgronden.230

Materiële cultuur

Aardewerk

Er zijn zes scherven van Merovingisch aardewerk 

aangetroffen. Het is niet duidelijk hoe deze 

geïnterpreteerd moeten worden.231
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Afb. 5.19 Plattegrond met de vroegmiddeleeuwse bewoningssporen in de nederzetting Venray-’t Brukske  

(naar: Proos 2007, 51).

26 Echt-Pey

Bewoning

Datering: kort na 411.

Op de locatie zijn geen bewoningssporen 

aangetroffen, wel een depot met munten en 

metaal.

Locatiekeuze

De kuil met daarin een metaaldepot is 

aangetroffen op het zuidelijke puntje van een 

landtong, het restant van het middenterras van 

de Maas, nabij een laag gelegen beekdal. Op de 

oude zandige rivierafzettingen ligt een dunne laag 

dekzand, waarin zich een moderpodzol heeft 

ontwikkeld. De kuil was slecht zichtbaar door de 

verbruining die in de bodem was opgetreden.232
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Materiële cultuur

Munten en metalen voorwerpen

Kort na het jaar 411 werd een depot van twaalf 

solidi, een gouden ring, een zilverbaartje en 

hakzilver (negen fragmenten van vaatwerk en 

een fragment van een armband) ter plekke in 

een kuil begraven.233 De depositie vertoont 

kenmerken van een Versteckdepot (spaarschat in 

tijden van crisis) en een Weihedepot (schenking 

aan een godheid).234 Mogelijk is het depot door 

een lid van de Frankische foederati kort na de 

nederlaag van Constantinus III in 411 begraven. 

Deze kan het metaal als beloning hebben 

gekregen voor bewezen diensten van de 

Romeinse overheid of van een Frankische 

krijgsheer. Hierop wijst het gewicht van het 

metaal.235

27 Gennep-Centrum

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw?, late 4e-6e eeuw.

Onder de kerk, aan de noordelijke rand van het 

centrum van Gennep, op de zuidelijke oever van 

de Niers, zijn in 1953 de resten van een grafveld 

uit de late eerste en tweede eeuw gevonden.  

Het grafveld heeft zich in westelijke en oostelijke 

richting voortgezet, maar is verder niet 

onderzocht.236 Mogelijk betreft het, gezien de 

respectabele hoeveelheid terra sigillata, graven 

die nabij een villa lagen. Ca. 400 m ten westen 

van de kerk zijn op De Stamelberg (een rivierduin 

op de oostelijke oever van de Maas) in de jaren 

1988-1990 de resten van een nederzetting 

ontdekt, die globaal tussen 380 en 450, of iets 

later worden gedateerd. Tijdens het onderzoek 

zijn de resten van twaalf gebouwplattegronden 

en 123 hutkommen onderzocht. Op het 

nederzettingsterrein zelf is een klein grafveld 

met inhumatiegraven aangetroffen.237

Verschillende archeologische onderzoeken laten 

zien dat het direct ten oosten van de Stamelberg 

gelegen deel van Gennep in de laat-Romeinse 

tijd en in de vroege middeleeuwen ook in 

gebruik was.

In 1993 werd bij een opgraving aan het 

Melkstraatje de plattegrond van een tweebeukig 

gebouw (5,5 x 5,5 m) uit de zesde of zevende 

eeuw onderzocht. Opvallend was de vondst van 

een groot aantal ijzerslakken. Vermoed wordt 

dat zij uit dezelfde periode stammen.238

In datzelfde jaar werd bij een opgraving aan de 

Torenstraat een greppel uit de Merovingische 

tijd aangetroffen.239

Ongeveer 200 m ten zuidoosten van de 

nederzetting op de Stamelberg werd in 1994 aan 

de Touwslagersgroes een deel van een grafveld 

met vooral inhumatiegraven gevonden, dat tot 

in het begin van de achtste eeuw in gebruik is 

geweest. Ca. dertig crematiegraven stammen uit 

de vierde-vijfde eeuw.240

In 2005-2006 is aan de Brugstraat een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij 

alleen wat vondstmateriaal uit de vroege 

middeleeuwen werd aangetroffen.241 Bij het 

definitieve onderzoek op het terrein in 2007 

zouden enkele hutkommen zijn aangetroffen.242 

Een rapport met de resultaten van dit onderzoek 

is nog niet gepubliceerd, maar bij nadere analyse 

blijkt deze informatie niet te kloppen, en moeten 

deze sporen waarschijnlijk aan de brons- of 

ijzertijd toegeschreven worden.243

Tijdens een onderzoek in 2006 zijn op de 

onderzoekslocatie Houtstraat, ten zuidwesten 

van de kerk, resten van een vijfde-eeuwse 

hutkom en verschillende sporen uit de vroege 

middeleeuwen ontdekt.244

Locatiekeuze

Gennep ligt dicht bij de samenvloeiing van de 

Niers en Maas. De Stamelberg is een rivierduin 

op de oostelijke oever van de Maas. De onder-

zoekslocatie aan de Houtstraat ligt op een 

rivierterras langs de Niers, dat afgedekt wordt 

door een lemige laag (ooivaaggrond).245  

De locatie aan de Brugstraat ligt op dekzand,  

en is afgedekt door bruine eerdgronden.

Materiële cultuur

Aardewerk

In de hutkom aan de Houtstraat zijn een 

voetbeker Krefeld-Gellep 273 en een pot Alzey 29 

(vijfde eeuw) gevonden.246 Op de direct ten 

oosten van De Stamelberg gelegen onderzoeks-

locatie Brugstraat/Op de Logte zijn enkele 

fragmenten van afgerond, ruwwandig aardewerk 

(VMEB) en een scherf van een imitatie van een 

kom Chenet 320 aangetroffen. Mogelijk betreft 

het nederzettingsruis uit de periferie van de 

nederzetting op De Stamelberg.247
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Glas

Op de onderzoekslocatie Brugstraat/Op de Logte 

is een fragment van een lussenschaal Koch IV M 

(eind vijfde-zesde eeuw) gevonden.248

Bouwkeramiek/natuursteen

Op de Stamelberg zijn grotere hoeveelheden 

bouwkeramiek en tufsteen aangetroffen.249 

Daarnaast komen twee grote brokken 

natuursteen uit de hutkom aan de Houtstraat.250

28 Holtum-Noord

Bewoning

Datering: (tot 3e eeuw) 4e-eerste helft 5e eeuw.

Op de westelijke oever van een grotendeels 

verlande restgeul van een oude Maasarm bij 

Holtum, waar nu de Geleenbeek door stroomt, 

werden tijdens een booronderzoek en een 

oppervlaktekartering in 2000-2002 de resten 

van een nederzetting uit de eerste helft van de 

vijfde eeuw aangetroffen (afb. 5.20).251 Daarna is 

op verschillende momenten door verschillende 

bedrijven archeologisch onderzoek op dit 

omvangrijke nederzettingsterrein uitgevoerd.  

De verschillende opgravingscampagnes zijn 

samengevat en in enkele publicaties voor het 

grotere publiek verschenen.252

In 2001-2002 en 2005 werden tijdens een 

archeologische begeleiding voorafgaande aan de 

aanleg van enkele wegcunetten sporen ontdekt, 

maar duidelijke aanwijzingen voor structuren zijn 

tijdens dit onderzoek niet aangetroffen.253

In 2003-2004 werden tien plattegronden van 

een-/tweebeukige gebouwen, zes hutkommen, 

vier haardplaatsen en vier brandkuilen 

onderzocht. Een deel van deze toeschrijvingen is 

niet helemaal zeker.254

In de wintermaanden van 2004 vond een 

oppervlaktekartering plaats; een deel van de 

resultaten is verwerkt in verschillende 

publicaties.255

In 2007-2008 werden de resten van een 

plattegrond van een klein gebouw, twee 

hutkommen, een niet nader geïdentificeerde 

structuur, drie ovens met werkkuilen en twee 

haardkuilen aangetroffen.256

In 2009 is in de randzone van de nederzetting 

een mogelijke hutkom ontdekt.257

Het archeologische veldwerk werd tijdens de 

verschillende campagnes bemoeilijkt doordat de 

sporen van de nederzetting door de verbruining 

van de bodem moeilijk te herkennen waren. 

Bovendien was een deel van de sporen afgedekt 

door verspoelde lössafzettingen, waardoor de 

gewenste aanleghoogte van de opgravings-

vlakken niet altijd even gemakkelijk kon worden 

bepaald.258 Op sommige plekken bleek het wel 

mogelijk twee, door overstromingsafzettingen 

van elkaar gescheiden nederzettingsfasen van 

elkaar te documenteren,259 maar dit was 

onvoldoende om daarmee alle gebouw-

plattegronden en andere belangrijke structuren 

aan een van beide fasen toe te rekenen.

Locatiekeuze

De onderzoekslocaties zijn gelegen op 

ooivaaggronden,260 en bevonden zich toentertijd 

in een landschap met ooibossen, afgewisseld 

met vochtige en droge graslanden en rijke 

akkerbodems.261 De bewoners van de neder-

zetting hebben enkele malen sterk te lijden 

gehad van overstromingen van de Maas en  

de Geleenbeek.262

Materiële cultuur

Aardewerk

In 2001-2002 en 2005 is veel handgevormd 

aardewerk (N=2018) en weinig gedraaid 

aardewerk (N=21) gevonden, dat slechts zeer 

summier is bestudeerd.263 In 2003-2004 waren 

de verhoudingen tussen handgevormd (N=976, 

MinAI=31)264 en gedraaid (N=600) aardewerk 

geheel anders.265 Min of meer dezelfde 

verhoudingen werden in 2007-2008 

aangetroffen: handgevormd (N=227, MinAI=14) 

en gedraaid (N=193, MinAI=23). Het aardewerk 

was slechts in enkele gevallen dateerbaar.266  

Een daarvan afwijkende verhouding werd in 

2009 geconstateerd: handgevormd (N=59) en 

gedraaid (N=25).267 Uit het handgevormde 

aardewerk (nordseeküstennahe Keramik) kan 

worden afgeleid dat de bewoners oorspronkelijk 

uit Groningen, Drenthe en het aansluitende deel 

van Niedersachsen afkomstig waren.268

Glas

Bij de verschillende opgravingen is een beperkte 

hoeveelheid glas gevonden. In 2001-2002 en 

2005 een fragment van een Isings 200/201,269  

in 2003-2004 41 fragmenten van onder andere 

Isings 96a, Isings 96b-1, kommen, conische 

bekers, kannen en flessen, waaronder ook ouder 

glas uit de midden-Romeinse tijd,270 in 2007-2008 

zeven fragmenten van onder meer een conische 
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beker en in 2009 een fragment van een conische 

beker.271 Geconstateerd wordt dat het glas slechts 

zelden nauwkeurig dateerbaar is.272

Munten

Tijdens de verschillende opgravingen zijn  

638 munten uit vooral de late vierde eeuw 

gevonden.273 Daarnaast zijn twee klompen met 

grotendeels gesmolten bronzen munten 

aangetroffen.274

Metaal

Tijdens het onderzoek zijn aanwijzingen voor het 

gieten van brons en het smeden van ijzer 

gevonden.275 Op het nederzettingsterrein zijn 

voorts enkele tientallen metalen voorwerpen 

aangetroffen (fibulae, gordelelementen, 

schoenspijkers, sieraden, vaatwerk, pijlpunten 

en andere voorwerpen).276

Bouwkeramiek/natuursteen

In 2003-2004 werden fragmenten van 65 tegulae, 

vijf imbrices en een vloertegel verzameld.277  

Een deel van deze tegulae was verwerkt in een 

stookplaats.278 De verhouding tussen de in 

2007-2008 aangetroffen fragmenten van tegulae 

en imbrices maakt het voor de auteur aannemelijk 

dat een deel van de daken van de gebouwen in de 

nederzetting met pannen waren gedekt.279  

Onder het in 2001-2002 en 2005 verzamelde, 

voornamelijk uit het Maasdal afkomstige 

natuursteen bevond zich relatief veel (48%) 

verbrand materiaal, vooral kwartsitische 

zandsteen en gangkwarts.280 In het rapport van het 

onderzoek in 2003-2004 wordt het percentage 

niet genoemd.281 In 2007-2008 was het percentage 

verbrande natuursteen met 4% veel lager.282

Overig

In 2003-2004 zijn in een kuil barnstenen kralen 

aangetroffen.283

29 Nijmegen Kops Plateau

Bewoning

Datering: 19-16 v.Chr., 12 v.Chr.-ca. 160-170,  

(4e eeuw (sloop), tweede helft 6e-20e eeuw 

(akker)). 

Op het Kops Plateau werden in de vierde eeuw 

enkele rond het jaar 100 gebouwde stenen 

grafmonumenten gesloopt. De gewonnen 

natuursteen is vermoedelijk gebruikt om het 

ruim 1 km westelijker gelegen castellum op het 

Valkhof te (ver)bouwen (terrein 59). In de buurt 

van de gesloopte grafmonumenten zijn aan 

weerszijden van een weg enkele tientallen 

munten en negen graven uit de laat-Romeinse 

tijd aangetroffen.284 Na de Romeinse tijd lijkt het 

plateau op zijn vroegst weer rond het midden 

van de zesde eeuw in gebruik te zijn genomen als 

akkerland. Hierop wijst de aanwezigheid van 

scherven van vaatwerk op het terrein.

Locatiekeuze

Het Kops Plateau maakt onderdeel uit van een 

gestuwde sandr bij Nijmegen, waarvan de steile 

noordelijke helling ruim 60 m uitsteekt boven de 

zuidelijke oever van de Waal.285

Materiële cultuur

Aardewerk

Het aangetroffen Merovingische aardewerk,  

in het bijzonder Wölbwandtöpfe en 

knikwandpotten, laat vermoeden dat het 

plateau pas vanaf het midden van de zesde 

eeuw als akker in gebruik is genomen.286

Munten

De op het Kops Plateau gevonden laat-

Romeinse munten zijn in een catalogus 

gepubliceerd.287

Metaal

Op het Kops Plateau is een Merovingische 

beugelfibula gevonden.288

30 Schipperskerk-Koeweide

Bewoning

Datering: 6e-7e eeuw.

Op de vindplaats 46-47 zijn resten van een 

huisplaats uit de Merovingische tijd gevonden. 

Deze bestaat uit enkele kuilen, enkele mogelijke 

paalsporen en een waterput (sp. 6) die op basis 

van een dendrodatering uit 562±6 dateert.289

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt op een terrasafzetting 

van de Maas, met daarop een dik pakket van klei 

(overstromingsafzettingen).290
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Materiële cultuur

Aardewerk

28 scherven waaronder een fragment met 

sikkelrand met dekselgeul. Het aardewerk 

dateert uit de zesde-zevende eeuw.291

Bouwkeramiek

84 fragmenten vermoedelijk Romeinse bouw-

keramiek, waarvan een zekere tegula uit de 

waterput.292

31 Well-Aijen

Bewoning

Datering: 5e-6e eeuw.

Site 14, een groepje sporen met een oven en 

kuilen met slakmateriaal en houtskool, heeft een 
14C-datering van 1479±20 BP (2 sigma 542-624, 

628-638). Andere vondsten zijn niet gedaan.  

De ijzerslakken wijzen op de winning van 

moerasijzererts.293 Site 27 omvat een groepje 

kuilen met een zwart-oranje vulling met een 
14C-datering van 1556±32 BP (2 sigma 426-565, 

567-581, 587-597 cal AD). Hierin zijn geen 

vondsten aangetroffen. De interpretatie blijft 

dan ook een vraagteken.294

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt op een relatief 

hooggelegen deel van het Maasterras en 

afgedekt door een esdek.295

32 Wijchen-Centrum

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, eerste helft 4e eeuw 

(wachtpost), late 4e eeuw-heden?

In de late eerste eeuw werd op de vindplaats 

Tienakker, nabij een oude Maasarm, een villa 

gebouwd. Rond 300 werd de watertoren met 

inpandige tufstenen waterput (WP1) van de 

verlaten villa omgebouwd tot wachtoren. 

Daaromheen werd een gracht aangelegd. In de 

jaren vijftig van de vierde eeuw is deze 

afgebrand (afb. 5.21).296 In de late vierde eeuw 

vestigden zich op enkele honderden meters ten 

noorden van de verlaten wachttoren mensen. 

Uit die periode (tot) het midden van de vijfde 

eeuw zijn in de opgraving de resten van twee 

gebouwplattegronden (B1-2), acht hutkommen 

(H1-8), zes waterputten (WP4-9) en twee 

clusters met brandkuilen aangetroffen. Bij de 

ruïne van de wachttoren zijn uit dezelfde tijd 

aanwijzingen voor de bewerking van lood, brons 

en ijzer gevonden. Ook zijn daar in het begin van 

de vijfde eeuw munten vervaardigd.297 Direct ten 

oosten van deze opgraving zijn voorafgaande 

nieuwbouw verschillende sporen uit de vroege 

middeleeuwen aangetroffen, waarvan een 

enkele waterkuil tussen 500 en 700 wordt 

gedateerd. Andere sporen zijn meer algemeen in 

de (latere) Merovingisch en Karolingische tijd 

gedateerd.298

Verder naar het noorden zijn aan de Oude 

Klapstraat bewoningsresten uit de laat-

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 

aangetroffen, waaronder een hutkom.299

Ten noordoosten van De Tienakker is aan de 

zuidelijke rand van het centrum van Wijchen een 

groot deel van een grafveld (300-650) 

onderzocht. Op het terrein zijn ook kuilen uit de 

Karolingische tijd aangetroffen.300

Meer naar het oosten, aan de oostelijke rand  

van de kern van het moderne Wijchen, is op de 

Valendries een kuil uit de Merovingische tijd  

met een fragment van een Wölbwandtopf 

aangetroffen.301 Voorts zijn daar twee 

brandstapels, mogelijk uit de laat-Romeinse of 

Merovingische tijd onderzocht. In de paalkuilen 

bij de brandstapels bleven verbrand bot van een 

kind en waarschijnlijk twee vrouwen achter.  

De overige crematieresten zijn volgens de auteur 

elders begraven.302

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie Tienakker ligt op een 

(afgegraven) rivierduinencomplex langs een 

oude Maasarm, en is afgedekt door een bruine 

enkeerdlaag, met daaronder een begraven 

podzolbodem. Op een deel van de andere 

onderzoekslocaties zijn vergelijkbare 

aanwijzingen gevonden.303

Materiële cultuur

Aardewerk

Op de Tienakker is veel gedraaid en 

handgevormd aardewerk gevonden in de gracht 

en waterput van de laat-Romeinse burgus.  

De relatief grote hoeveelheid Low Lands Ware I 

uit de waterput in de wachttoren suggereert dat 

de potten Holwerda 140-142 nog tot in de eerste 

helft van de vierde eeuw zijn vervaardigd.304 

Scherven met schelpgruismagering uit de gracht 

lijken van na 350 te zijn.305 Voorts zijn op het 
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terrein twee randfragmenten van kurkurn-

aardewerk uit de late vierde en eerste helft vijfde 

eeuw aangetroffen.306 Op het oostelijk deel van 

de Tienakker (terrein 1) zijn scherven van Rädchen-

sigillata (Chenet 320), terra nigra (Chenet 342), 

gemarmerd aardewerk en ruwwandig aardewerk 

(Alzey 27 en 28) uit de laat-Romeinse tijd 

gevonden.307 Van hetzelfde terrein zijn verder  

70 scherven afkomstig die tussen 500 en 700 

worden gedateerd, waaronder fragmenten van 

een handgevormde dubbelconische pot en een 

ruwwandige lampionpot. Ongeveer een derde 

van de scherven ruwwandig en rood oxiderend 

gebakken.308

Aan de Oude Klapstraat is een scherf van 

handgevormd aardewerk met schelpgruis-

magering uit de laat-Romeinse tijd gevonden.309 

Ook zijn daar versierde fragmenten van 

Argonnen sigillata (2x), ruwwandig aardewerk 

(2x Alzey 27), en een Wölbwandtopf met 

cordonrand Bakker type VI (vijfde-begin zesde 

eeuw) aangetroffen.310 Daarnaast zijn op deze 

locatie Merovingisch aardewerk, een glad-

wandige scherf (570-610) en twee gladwandige 

scherven (585-640) gevonden.311

In de Heerenstraat zijn, in en bij waterputten en 

sporen van na 650, drie scherven uit de laat-

Romeinse tijd gevonden.312

Op de Valendries zijn enkele scherven van 

knikwandpotten (late vijfde-zevende eeuw) 

gevonden. Zij wijzen op een regionale productie 

van dergelijk vaatwerk, in het bijzonder een 

ruwwandig randfragment uit de zesde eeuw.313

Glas

Tijdens het onderzoek op het oostelijke deel van 

de Tienakker zijn drie kleine glasfragmenten 

aangetroffen die uit de Merovingische tijd 

zouden stammen.314

Munten

Op de Tienakker zijn 214 munten uit de laat-

Romeinse tijd aangetroffen, het merendeel uit 

de periode 388-402. Er zijn sterke aanwijzingen 

voor de productie van munten (imitaties van 

munten uit het laatste kwart van de vierde eeuw, 

muntplaatjes, staafjes en gietresten) aan het 

begin van de vijfde eeuw. De jongste munt van 

het terrein is een siliqua (407-411) van 

Constantinus III.315 Op het oostelijke deel van de 

Tienakker zijn naast drie vierde-eeuwse munten 

twee muntstaafjes gevonden.316 Op de Valendries 

is een munt aangetroffen (330-336).317

Metaal

Van de Tienakker komen vijf laat-Romeinse en 

vijf vroeg-Merovingische fibulae.318 Daarnaast 

zijn een aanzienlijke hoeveelheid gordelbeslag, 

twee haarnaalden, een miniatuur loden bijl en 

twaalf ijzeren geschutspunten (pijlpunten van 

een balista) uit eerste helft van de vierde eeuw 

gevonden.319 Op het oostelijke deel van de 

Tienakker zijn een haarnaald en beslag uit de 

laat-Romeinse tijd aangetroffen.320

In de Oude Klapstraat werden een haarnaald van 

het type Wijster (350-450) en een ijzeren mes uit 

de Merovingische tijd aangetroffen.321

5.6 Archeoregio 6, Limburgs lössgebied

33 Borgharen-Daalderveld/Pasestraat

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e-eerste helft 

5e eeuw, midden 6e-begin 8e eeuw (grafveld).

De onderzoekslocatie ligt op het terrein van een 

verlaten villa uit de midden-Romeinse tijd.  

De eerste proefsleuven werden in 1995 

aangelegd. Tijdens dit onderzoek werden vier 

Merovingische begravingen,322 en een bronzen 

beslagstuk uit de Romeinse tijd aangetroffen.323

In 1999 is op de natuurlijke ondergrond van klei 

een puinrijke laag met scherven en munten uit 

de derde en vierde eeuw aangesneden.  

Deze vuile laag lijkt in de loop van de vijfde of 

zesde eeuw te zijn ontstaan. Door deze laag is 

een waterput aangelegd. Voorts zijn een 

onduidelijk spoor met hergebruikt 

bouwkeramiek uit de Romeinse tijd en vijf 

Merovingische graven aangetroffen.324

Deze laag en de graven zijn in 2008-2009 en 

2012 in het kader van een waarderend 

onderzoek opnieuw vrij gelegd.325 In totaal 

werden bij de verschillende onderzoeken  

24 inhumatiegraven en enkele begravingen  

van paarden uit de zesde-zevende eeuw 

geïdentificeerd en deels onderzocht. Bij dit 

onderzoek is de eerder waargenomen vuile laag 

niet meer aangetroffen, wel aardewerk uit de 

vierde en de eerste helft van de vijfde eeuw. 

Deze vondsten wijzen op een hergebruik van het 

verlaten villaterrein villa in die tijd.326  

Mogelijk zijn de toenmalige bewoners van het 

nederzettingsterrein, of van elders afkomstige 

personen die de ruïne van de villa als 
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steengroeve hebben gebruikt, na hun dood 

bijgezet in het grafveld op het Daalderveld.

Op een afstand van 200 m van het grafveld is in 

2003 een wapengraf uit de tweede helft van de 

vijfde eeuw aangetroffen.327 In 2010 zijn in de 

omgeving van dit graf nog negen andere 

inhumatiegraven uit de vierde en vijfde eeuw 

onderzocht (vindplaats 6).328 In de omgeving van 

deze graven zijn in een depressie of 

kuilencluster, met een oppervlak van 300 m2, 

keramisch bouwmateriaal, kalkzandsteen 

(sic!),329 aardewerk en munten uit de laat-

Romeinse tijd aangetroffen. Houtskool uit de 

kuilencluster heeft verschillende 14C-dateringen 

opgeleverd: 1550±30 BP (2 sigma 430-580  

cal AD), 1580±30 BP (2 sigma 410-550 cal AD) en 

1520±30 BP (2 sigma 440-490, 510-520, 530-600 

cal AD). De kuilencluster lijkt in de tweede helft 

van de vijfde eeuw en in de eerste helft van de 

zesde eeuw te zijn aangelegd ten behoeve van 

leemextractie. Op basis van de vondsten wordt 

vermoed dat nabij de kuilencluster ook 

loodbewerking, slacht en leerbewerking heeft 

plaatsgevonden.330 Vijftig meter van het 

kuilencluster zijn bovendien vier meilerkuilen 

aangetroffen. Een meilerkuil heeft een 
14C-datering in de vijfde-zesde eeuw (1560±30 

BP, 2 sigma 420-570 cal AD), een andere lijkt iets 

ouder (1630±30 BP, 2 sigma 350-440, 490-530 

cal AD). Beide andere meilerkuilen lijken uit 

dezelfde tijd te stammen.331 Op basis van 

aardewerk is een in het plangebied aangetroffen 

(mogelijke) bermsloot van een weg in de vierde-

vijfde eeuw gedateerd.332

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt enkele honderden 

meters van de Maas, op een grindrug, die deel 

uitmaakt van het grindrijke terras van 

Geistingen, waarvan de top uit oude rivierklei 

bestaat.333

Materiële cultuur

Aardewerk

Uit het onderzoek van 2008-2009 komt vierde-

eeuwse terra sigillata (?) en vijfde-eeuws 

aardewerk (diverse exemplaren Alzey 27 en 

28).334 Uit het onderzoek van 2010 komen 

fragmenten van gedraaid aardewerk Chenet 

316?, 319, 320 (2x), 328-330 en 335, Alzey 27 en 

Gellep 107/109.335 Uit het onderzoek in 2012 

komen fragmenten van Chenet 320 en Alzey 27, 

28 en 34. Tevens zijn aanwijzingen voor de 

regionale productie van ruwwandig aardewerk 

in de laat-Romeinse tijd aangetroffen.336

Munten

Bij het onderzoek op het villaterrein (2008-2009 

en 2012) zijn geen munten buiten de graven 

aangetroffen. In 2010 zijn ca. twintig munten uit 

de vierde eeuw gevonden, waarvan een deel 

rond de graven.337

Metaal

Bij het onderzoek op het villaterrein (2008-2009 

en 2012) zijn geen metalen voorwerpen of 

slakken buiten de graven aangetroffen. In 2010 

zijn drieknoppenfibulae (2x), een steunarmfibula 

(400-450), een vogelfibula (450-600), een naald 

type Wijster, gordelbeslag (300-450) en een 

zilveren oorhanger (475-550) gevonden. 

Mogelijk stammen verschillende van deze 

voorwerpen uit een verspoeld graf.338

Bouwkeramiek

In de kuilencluster is in 2010 een betrekkelijk 

grote hoeveelheid bouwkeramiek uit de 

Romeinse tijd aangetroffen, waarvan vermoed 

wordt dat het hergebruikt materiaal is dat 

afkomstig is van de ruïne van de villa aan de 

Pasestraat.339

34 Geleen-Geleenderveld  
(vindplaats 23)

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e-5e eeuw.

Sporen van een villa uit de midden-Romeinse 

tijd met laat-Romeinse vondsten (tracédeel 20, 

vindplaats 23).340

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op een lössplateau (radebrik-

grond), dat doorsneden wordt door  

de Geleenbeek.341 De villa ligt nabij het beekdal.342

Materiële cultuur

Aardewerk

Tijdens het onderzoek zijn handgevormd 

aardewerk,343 waaronder een fragment van een 

handgevormde Angelsaksische Buckelurne,344 en 

fragmenten van potten Alzey 27 (3x) gevonden.345



119

—

346  Weiβ-König 2012, 221-222.
347  Tichelman et al. 2005.
348  Kooistra & Esser 2005, 301-302, 

gebaseerd op een studie van Bunnik 

(1999) van locaties in de buurt.
349  Wiepking 2005, 182.
350  Kemmers 2005, 235 en 401, bijlage 3.
351  Meurkens & Van Wijk 2009, 96-105 en 

194-195.
352  Panhuysen et al. 1992, 264-274.
353  Meurkens & Van Wijk 2009, 49-50.
354  Hemminga 2009.
355  De Bruin 2009, 163.
356  Panhuysen 1996, 51-64; 2015, 104, afb. 

42 en 108.
357  Vos 2004; Seinen 2012.
358  Panhuysen 2005a.
359  Kars 2011. Op de vindplaats Pandhof zijn 

ook graven uit de vierde-vijfde eeuw 

aangetroffen.
360  Panhuysen 1996, 57-58; Panhuysen & 

Leupen 1990, noot 50.

Metaal

De enige metaalvondst betreft een haarnaald 

van het type Fécamp.346

35 Kerkrade-Holzkuil

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e eeuw.

De vindplaats bevindt zich op een al eerder 

verlaten villaterrein uit de midden-Romeinse 

tijd.

Locatiekeuze

De vindplaats is gelegen op het terras naast de 

rivier de Worm.347 Tussen de vijfde en zevende 

eeuw neemt in de pollendiagrammen in de 

buurt het aantal boompollen sterk toe, terwijl 

pollen van akkers en graslanden bijna afwezig 

zijn. Wel wijzen graanpollen in diagrammen op 

de aanwezigheid van mensen in de omgeving.348

Materiële cultuur

Aardewerk

De terra sigillata is afkomstig uit de Argonnen 

(Chenet 324) en dateert uit de late derde of 

begin van de vierde eeuw. Het is daarmee een 

van de jongste aardewerkvondsten uit de 

Romeinse tijd.349

Munten

Tijdens het onderzoek zijn twee laat-Romeinse 

munten gevonden, een uit de eerste helft van 

vierde eeuw, en een jonger exemplaar.350

36 Maastricht-Caberg

Bewoning

Datering: late 6e-7e eeuw.

Tijdens het onderzoek zijn de plattegrond van 

een eenbeukig gebouw (meer dan 8 m lang), een 

vierpalige spieker, een (Karolingische?) kuil en 

resten van twee pottenbakkersovens uit de 

zevende eeuw gedocumenteerd.351 Eerder waren 

in Maastricht bij opgravingen op het Céramique-

terrein al vier pottenbakkersovens uit de 

zevende eeuw aangetroffen.352

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op een lössplateau op het 

Caberg-terras nabij een droogdal. De bodem 

wordt tot de brikgronden gerekend.353

Materiële cultuur

Aardewerk

Het aardewerk uit de oven dateert uit de 

zevende eeuw.354

Bouwkeramiek

Van het oventerrein komen 41 fragmenten van 

bouwkeramiek (21x tegulae, 8x imbrices).355

37 Maastricht-Centrum

Bewoning

Datering: 1e eeuw-heden.

De oorsprong en de ontwikkeling van Maastricht 

is vooral bepaald door de bouw van een brug 

over de Maas, op de weg die van het Duitse 

Rijnland (Keulen) naar Noord-Frankrijk 

(Boulogne sur Mer) liep. In de laat-Romeinse tijd 

verrees bij de brug een castellum. Van het 

onderzoek in en bij dit castellum zijn sinds 1997 

enkele rapporten verschenen.

Binnen de grenzen van de oudere Romeinse 

nederzetting werd op de westelijke oever van de 

Maas in de vierde eeuw een castellum 

gebouwd.356 Net als in Cuijk werd vanuit dit 

castellum de in de vroege eerste eeuw 

gebouwde brug over de Maas bewaakt. Naar de 

precieze locatie van deze brug en de gebruikte 

bouwmaterialen is op verschillende momenten 

onderzoek gedaan. Van de houtfragmenten uit 

het zogenoemde palengebied zijn drie 

dendrodateringen met kapdata uit de vierde 

eeuw bekend: na 337±6, tussen 344-352 en in 

het najaar/winter van 362-363.357 Nabij het 

castellum is een groot aantal begravingen uit de 

laat-Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 

aangetroffen. Van twee locaties, een in de 

huidige Sint-Servaaskerk (gebruikt in de periode 

350-950), waar personen met een hogere sociale 

status zijn begraven, en een bij de Boschstraat 

(uit de zevende-achtste eeuw), waar 

handwerkslieden zijn begraven, zijn vooral de 

stoffelijke resten onderzocht.358 Het onderzoek 

naar de graven uit de zesde-zevende eeuw op 

het Pandhof en Vrijthof richtte zich meer op de 

culturele betekenis van de voorwerpen die de 

overleden personen in het graf meekregen.359

Enkele eiken palen van de fundering van een van 

de torens van het castellum hebben een 

dendrodatering in 333, wat goed past in de 

bouwcampagnes van Constantijn de Grote.360 
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Een deel van het castellum is waarschijnlijk als 

horreum gebruikt, zo blijkt uit de aangetroffen 

resten van een gebouw.361 In de opgraving 

Pandhof zijn aanwijzingen voor verschillende 

bouwfasen van het castellum aangetroffen.  

Ook is daar een hutkom uit het laatste kwart van 

de vierde eeuw ontdekt. Aan het begin van de 

vijfde eeuw lijkt een deel van het castellum door 

brand te zijn verwoest.362 Daarna werden op het 

terrein van het Pandhof been en gewei 

verwerkt.363 Nabij het castellum zijn in de 

opgravingen Derlon en op het Mabro-terrein 

verschillende hutkommen uit de eerste helft van 

de vijfde eeuw aangetroffen.364 Een aan de 

Witmakerstraat aangetroffen hutkom maakt 

samen met enkele scherven van handgevormde 

‘Germaanse waar’ ‘…de interpretatie van dit stukje 

nederzetting als ‘Germaans’ heel verleidelijk’.365  

Uit de Merovingische tijd stammen verder 

enkele restanten van muurwerk, kuilen en 

paalgaten. De Romeinse sporen op deze locatie 

worden afgedekt met een dikke laag dark earth, 

met daarin veel laat-Romeinse vondsten.  

Deze laag levert het bewijs voor bewonings-

continuïteit tussen de Romeinse tijd en de 

vroege middeleeuwen.366

Op het Onze Lieve Vrouweplein zijn resten van 

een oud maaiveld aangetroffen op een 

leempakket, dat in de oeverzone en de bedding 

van een oude geul van de Jeker is afgezet.  

Naast twee minstens 2 m diepe waterputten zijn 

hier kuilen en paalgaten waargenomen.  

Daar bovenop ligt een dik ophogingspakket, dat 

op basis van het vondstmateriaal vermoedelijk 

uit het midden van de twaalfde eeuw dateert.367

Locatiekeuze

Maastricht ligt bij de samenvloeiing van de Maas 

en Jeker. Bij het onderzoek op het Onze Lieve 

Vrouwplein zijn sporen op de afzettingen van de 

Jeker aangetroffen.368

Materiële cultuur

Aardewerk

Tijdens de opgraving van de Pandhof zijn 

aanwijzingen gevonden voor de productie van 

ruwwandig aardewerk gedurende de vijfde 

eeuw.369 Er zijn eerder ook al aanwijzingen voor 

de productie van laat-Romeinse terra sigillata  

in Maastricht gevonden.370

Op het Onze Lieve Vrouweplein zijn een 

fragment van een bord Chenet 313f (vierde 

eeuw) en een klein randfragment van 

Merovingisch aardewerk aangetroffen. 

Laatstgenoemd fragment is van een pot met  

een sikkelrand en dekselgeul. Qua vorm is het 

vermoedelijk een late vorm van het ‘type 

Alzheimer’ (sic!, lees Alzey-vorm), dat in de 

zesde eeuw te dateren is.371

38 Maastricht-Heukelstraat

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e eeuw.

Er zijn geen sporen van bewoning aangetroffen.

Locatiekeuze

Op het Maasterras van Caberg, afgedekt door 

ooivaaggronden (colluvium op een dunne laag 

löss).372

Materiële cultuur

Aardewerk

Tijdens het onderzoek is handgevormd (8x) en 

ruwwandig aardewerk (16x) uit de Romeinse tijd, 

evenals een fragment van een bord Chenet 313 

(vierde eeuw) verzameld.373

39 Simpelveld-Centrum

Bewoning

Datering: tweede helft 5e (of eerder)-8e eeuw.

In het noorden van bouwblok A zijn ten zuiden 

van enkele beeklopen in werkput 27 zes sporen 

aangetroffen. Deze kunnen worden gedateerd in 

de Romeinse en Merovingische tijd (VMEA en B). 

Spoor 32 is een kuil met laat-Romeins/

vroegmiddeleeuws aardewerk. Twee andere 

sporen zijn uit de Romeins tijd, de overige waren 

vondstloos.374

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt in het dal van de 

Eyserbeek. De noordelijke helft van het 

plangebied is geomorfologisch gezien een laag 

gelegen beekdalbodem. Dit is het laagst gelegen 

deel van het dal. Het zuidelijke deel van het 

onderzoeksterrein behoort tot een droogdal,  

dat al dan niet deels is gevuld met löss. 

Oorspronkelijk zullen in het plangebied 

poldervaaggronden zijn ontwikkeld, in zowel de 

zone met holocene beekafzettingen als in de 

delen die zijn afgedekt door colluvium. Deze 
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bodems worden gekenmerkt door weinig 

bodemontwikkeling en een dunne 

humushoudende A/B-horizont.375 Het colluvium 

is afgetopt ten behoeve van de veel jongere 

baksteenproductie. Er zijn in het plangebied 

verder beeklopen uit de Romeinse, 

vroegmiddeleeuwse en Karolingisch-Ottoonse 

tijd aangetroffen.376

Materiële cultuur

Aardewerk

Op het terrein zijn 107 fragmenten aardewerk 

gevonden waarvan vermoed wordt dat deze uit 

de Romeinse tijd dateren. Enkele ruwwandige 

fragmenten zijn afkomstig van potten Alzey 27, 

de rest dateert uit de midden-Romeinse tijd.377 

Verder zijn 31 fragmenten van gedraaid 

aardewerk uit de Merovingische tijd verzameld. 

Daartoe behoren twee scherven van gladwandig, 

oxiderend gebakken aardewerk uit de zesde of 

zevende eeuw, of eventueel de eerste helft van 

de achtste eeuw. Verder zijn 28 scherven van 

ruwwandige Wölbwandtöpfe gevonden, 

waaronder twee randfragmenten met 

dekselgeul, die vanaf de tweede helft van de 

vijfde eeuw tot de tweede helft van de achtste 

eeuw gedateerd worden. Ten slotte zijn vijf 

fragmenten van handgevormd aardewerk uit de 

zesde-zevende eeuw aangetroffen.378
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5.7 Archeoregio 11, Hollands 
duingebied

40 Katwijk aan Zee-Zanderij/
Westerbaan

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e eeuw?, tweede 

helft 5e tot 8e-9e eeuw (mogelijk tot in de  

12e eeuw).

De oudste bewoning na de Romeinse tijd is toe 

te schrijven aan een huisplaats, en dateert uit de 

tweede helft van de vijfde eeuw (afb. 5.22 en 

5.23). In de tweede helft van de zesde eeuw nam 

de bewoning op het nederzettingsterrein sterk 

toe (vijf huisplaatsen), om in de achtste-

negende eeuw weer op te houden. De erven, 

met plattegronden van (bij)gebouwen, een 

hutkom, spiekers en waterputten, liggen 

verspreid in het landschap (Einzelhöfe), en waren 

met elkaar verbonden door paden. Er zijn 

aanwijzingen aangetroffen voor een planmatig 

verkavelingssysteem.379

Locatiekeuze

Oudere sporen op de onderzoekslocatie 

betreffen resten van een verlaten Romeinse 

nederzetting en het bijbehorende grafveld. 

Nadat hevige zandverstuivingen lange tijd 

bewoning van het duingebied onmogelijk 

maakten, vestigden zich vanaf het midden van 

de vijfde eeuw weer mensen op het terrein.  

Dit werd mogelijk doordat de Oude Rijn een 

nieuwe loop opzocht, waardoor de rivier-

monding opnieuw geopend werd. Als gevolg 

daarvan daalde de grondwaterspiegel in de 

omgeving sterk, waardoor het veen in de lagere 

delen van het duinlandschap oxideerde.  

Het duingebied werd daardoor geschikt voor 

bewoning en akkerbouw.380 De bewoning 

concentreerde zich in de vroege middeleeuwen 

op de hoger gelegen stuifduinen en zandruggen. 

De akkers lagen daar ook op, maar ook in een 

laagte, een dicht gestoven ven. Door 

toenemende zandverstuivingen (duinvorming) 

kwam in de achtste-negende eeuw een einde 

aan de bewoning, hoewel het vondstmateriaal 

nog zou kunnen wijzen op bewoning tot in de 

twaalfde eeuw. Vanaf dat moment maken 

nieuwe zandverstuivingen het wonen wederom 

onmogelijk.381

Materiële cultuur

Aardewerk

Aardewerk uit de laat-Romeinse tijd ontbreekt. 

Tijdens de opgravingen zijn wel honderden 

aardewerkscherven uit de vroege middeleeuwen 

aangetroffen. Hiervan wordt driekwart tot het 

gedraaide aardewerk gerekend, en bestaat 

vooral uit knikwandpotten en tonvormige 

potten (Wölbwandtöpfe) uit de Merovingische 

tijd; de rest is handgevormd.382

Munten

Tijdens de opgravingen, maar ook dankzij de 

inzet van detectoramateurs voorafgaand aan 

het gravende veldonderzoek, zijn veel munten 

en metaalvondsten verzameld.383 Daaronder 

bevinden zich twaalf munten uit de vierde 

eeuw,384 en drie uit de Merovingische tijd  

(tot 600), een koperen munt die wordt 

toegeschreven aan de Vandalen, en twee 

gouden tremisses.385 Kropf vermoedt dat de 

vierde-eeuwse munten te maken hebben met 

activiteiten van militairen op het 

nederzettingsterrein.386

Metalen voorwerpen

Uit de laat-Romeinse tijd stammen twee 

tutulusfibulae en een pincet.387 Tot de metalen 

voorwerpen uit de periode 450-600 behoren vijf 

sieraden, enkele tientallen fibulae, waaronder 

vier small long brooches en elf exemplaren van het 

Domburg-type, vier pincetten, leerbeslag en 

kledingaccessoires.388 De sporen en vondsten 

wijzen op een egalitaire agrarische samenleving, 

aanwijzingen voor een elite ontbreken.389  

Wel zijn uit de metaalvondsten contacten met 

Engeland, het Friese kustgebied en het 

Frankische binnenland af te leiden.390

41 Leiden-Boshuizerkade

Bewoning

Datering: 6e-7e eeuw.

Naast paalsporen, palenrijen (onderdeel van 

erfafscheiding?), kuilen, zes waterputten en 

greppels is een deel van een gebouwplattegrond 

aangetroffen, vermoedelijk behorende tot het 

type Katwijk.391

Locatiekeuze

De sporen liggen op oeverafzettingen van de 

Oude Rijn, nabij twee restgeulen.392
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Materiële cultuur

Aardewerk

Het vroegmiddeleeuws aardewerk is 

onderverdeeld op basis van het baksel, 

reducerend en oxiderend. Op basis van de 

randfragmenten is een nieuwe typologische 

indeling van het aardewerk worden gemaakt.393 

Het betreft vooral oxiderende gebakken 

ruwwandig gedraaid (tonvormige potten en een 

ruwwandige knikwandpot) en handgevormd 

aardewerk. Gladwandig aardewerk ontbreekt.394 

Het aardewerk dateert uit de zesde en zevende 

eeuw.395

42 Naaldwijk-Hoogwerf/Hoogeland

Bewoning

Datering: tot begin 3e eeuw, late 3e-eerste helft 

4e eeuw, midden 6e-13e eeuw.

De eerste opgravingen op dit grote nederzet-

tingsterrein zijn al in de jaren dertig van de 

vorige eeuw uitgevoerd door J.H. Holwerda. 

Daarbij kwamen gebouwplattegronden van een 

landelijke nederzetting uit de midden-Romeinse 

tijd en indrukwekkende metaalvondsten aan het 

daglicht.396

In 1975 voerde de ROB een tweede opgraving 

uit.397 Bekende vondsten uit die opgraving zijn 

een fragment van een mijlpaal en fragmenten 

van levensgrote bronzen beelden, waaronder 

een hand.398 Het volgende onderzoek vond in 

2003 plaats. In dat jaar werden vooral sporen uit 

de Romeinse tijd en een enkel spoor uit de 

vroege middeleeuwen in de proefsleuven 

aangetroffen. Met zekerheid gedateerde laat-

Romeinse of vroegmiddeleeuwse vondsten zijn 

in deze opgraving niet aangetroffen.399

Tijdens het onderzoek in 2004 en 2006 zijn veel 

sporen uit de midden-Romeinse tijd 

aangetroffen, maar geen gebouwsporen uit de 

periode 300-600, ondanks de aanwezigheid van 

spaarzaam vijfde-eeuws en Merovingisch 

aardewerk. In de Karolingische tijd was de 

onderzoekslocatie weer intensief bewoond,  

zo blijkt uit de aanwezigheid van twaalf 

waterputten.400

Tijdens onderzoek in 2007-2008 zijn 

aanwijzingen gevonden voor een bewonings-/

gebruiksfase van het terrein in de periode 

290-350: ambachtelijke kuilen, waaronder een 

smeedhaard die gedateerd is op basis van een 

fragment van een kom Chenet 342, een 

haardkuil, en kuilen met deposities van 

handgevormde potten met schelpgruis-

magering.401 Op basis van het aardewerk is het 

waarschijnlijk dat pas vanaf 550 tot in de 

Karolingische periode het terrein weer werd 

bewoond. Net als bij het onderzoek uit 2004 

blijken de meeste bewaard gebleven sporen uit 

deze periode uit waterputten te bestaan, maar is 

ook een Karolingische gebouwplattegrond 

aangetroffen.402

In 2011 zijn resten van een hutkom, een waterput 

en diverse andere sporen uit de laat-Romeinse 

tijd onderzocht. Verder zijn verspreid over het 

terrein twee waterputten en enkele sporen uit 

de periode 500-700/750 aangetroffen. Bij een 

vierkante waterput van verticaal geplaatste 

planken en palen zijn twee paalkuilen gezien die 

zouden kunnen duiden op een houten 

constructie boven de waterput.403 Met behulp 

van een AMS-datering is houtskool uit twee 

lagen in de laat-Romeinse tijd en vroege 

middeleeuwen gedateerd: laag 2012 in 1615±25 

BP (2 sigma 395-535 cal AD) en laag 5020 in 

1700±25 BP (2 sigma 255-300, 320-410 cal AD).404

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op een eolische zandrug (duin 

op kwelderafzetting) op de noordelijke oever van 

het Maasestuarium.405 Het botanisch onderzoek 

wijst voor de vroege middeleeuwen op een open 

landschap met kwelders en/of kreekoevers met 

een zoutvegetatie in de omgeving. In het 

achterland was het milieu waarschijnlijk wel 

natter, gezien het stijgende grondwater achter de 

duinen na de Romeinse tijd.406

Materiële cultuur

Aardewerk

In 2003 is geen aardewerk uit de periode 

300-600 aangetroffen.407

In 2004 en 2006 zijn fragmenten van een bord 

Gose 473 (300-350), een pot Alzey 27 en een kan 

Alzey 30 gevonden.408 Het handgevormde 

aardewerk uit de laat-Romeinse tijd (of iets 

ouder) was in dit project met 408 fragmenten 

vertegenwoordigd. Vooral het met schelpgruis 

gemagerde aardewerk, en in minder mate het 

organisch gemagerde aardewerk, is in het 

ensemble goed vertegenwoordigd. Het gros van 

de handgevormde randfragmenten sluit aan bij 

de door F. Diederik voor Noord-Holland 

opgestelde typologie; een klein deel valt echter 
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onder te brengen bij de typologie die E. Taayke 

voor Ede heeft opgesteld.409 Onder het 

Merovingische aardewerk bevinden zich 

knikwandpotten, twee Wölbwandtöpfe uit de 

tweede helft van de zesde eeuw en jonger 

ruwwandig aardewerk.410

Tijdens het onderzoek in 2007-2008 zijn scherven 

van terra nigra voetbekers Chenet 342 (36x), 

ruwwandig aardewerk Alzey 27 en 34, een 

spreukbeker,411 en handgevormd, met schelpgruis 

gemagerd aardewerk (27x) uit de laat-Romeinse 

tijd gevonden. Een opvallende vondst is een 

randfragment van een imitatie van een pot 

Niederbieber 89. Het handgevormde aardewerk 

sluit – net als het materiaal uit de vorige 

campagne – typologisch grotendeels aan bij het 

(laat) derde- en vierde-eeuwse aardewerk uit 

Noord-Holland.412 Verder is een grote hoeveelheid 

Merovingisch en jonger aardewerk aangetroffen. 

De meeste typen knikwandpotten zijn te plaatsen 

in de Rheinland-Phasen 7-9 (585-670). De oudste 

ruwwandige vormen zijn van het type Alzey 27 

(3x). Verder zijn enkele roodgeverfde fragmenten 

en handgevormd aardewerk verzameld van 

organisch gemagerd Tritsum-aardewerk (vooral 

in de zesde eeuw te dateren) en Hessen-

Schortens aardewerk (Eitopf, 450-700).413 In 2011 

werd handgevormd aardewerk (kalk- en 

plantaardige magering) evenals enkele 

randfragmenten van vaatwerk van het type 

Chenet 342 (27x), Gellep 59 (2x) en 128 (4x) en 

Alzey 27 (2x), 30, 32/33 en 34 uit de laat-Romeinse 

tijd geborgen.414 Naast scherven van 

knikwandpotten uit vooral de tweede helft van de 

zesde eeuw is vooral ruwwandig aardewerk 

(enkele kannen en Alzey 27 en 33 (2x)) uit de 

Merovingische tijd aangetroffen, evenals enkele 

fragmenten van Hessen-Schortens aardewerk.415

Munten

In 2007-2008 zijn verschillende imitaties van 

munten uit de late derde eeuw aangetroffen. 

Een klompje van aan elkaar gesmolten 

antoniniani wijst op metaalbewerking.416 Ook in 

2011 is een relatief groot aantal munten (19x, 

merendeels imitaties, waaronder een 

schatvondst) uit deze periode gevonden.417

Metaal

In 2007-2008 zijn veel grote stukken (deels 

kapot geslagen) brons gevonden die met 

metaalbewerking in verband kunnen worden 

gebracht. Het metaal is vermoedelijk van elders 

aangevoerd.418 Hetzelfde mag vermoed worden 

van de eerder gevonden fragmenten van 

levensgrote beelden uit de midden-Romeinse 

tijd. Het merendeel van de in 2011 gevonden 

grotere en gebroken fragmenten van ouder 

bronzen huisraad, beelden en inscripties wordt 

geassocieerd met metaalbewerking in de late 

derde en de eerste helft van de vierde eeuw. 

Andere vondsten uit deze periode zijn een late 

draadfibula van het type Oudenburg en een 

haarnaald Riha 12.23.419

Bouwkeramiek/natuursteen

Een groot deel van het bouwmateriaal uit de 

Romeinse tijd komt uit vroegmiddeleeuwse 

context.420

43 Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid

Bewoning

Datering: tweede kwart 6e-late 7e eeuw.

In 2004 zijn tijdens het onderzoek vier 

gebouwplattegronden van het type Odoorn B en 

C, evenals de plattegronden van twaalf 

bijgebouwen, veel afvalkuilen en brandkuilen 

(ovens), 27 vierkante- en tonputten (waterput 14 

heeft een dendrodatering van 598±8), greppels 

en hekwerken aangetroffen (afb. 5.24).  

Twee beschoeiingen hebben een 14C-datering 

aan het eind van de vijfde en het begin van de 

zesde eeuw (structuur 31, 1440±20 BP, 2 sigma 

465-550 cal AD) en in de zesde eeuw (structuur 

29, 1395±20 BP, 2 sigma 510-595 cal AD).  

De beschoeiingen zouden in verband kunnen 

worden gebracht met dichtgeslibde 

insteekhavens.421

Tijdens de opgraving van 2005 konden daar een 

deel van een gebouwplattegrond, veel 

afvalkuilen en vijf waterputten aan toe worden 

gevoegd. In waterput W1 (tussen 530-570) zijn 

glas en een gedraaide houten kom aangetroffen. 

Twee andere waterputten stammen uit de zesde 

eeuw.422 Opvallend genoeg ontbreken in beide 

opgravingen boomstamputten.

In 2009 zijn de plattegronden van twee 

gebouwen (midden zevende eeuw en tiende 

eeuw) bijgebouwen (eenmaal dendrodatering 

659±4),423 zes spiekers en 21 waterputten op de 

onderzoekslocatie aangetroffen. Drie van de 

acht vierkante waterputten zijn vervaardigd met 

hergebruikt scheepshout.424 Waterput 13 heeft 

een dendrodatering in 596, andere zijn uit de 

zevende eeuw. Verder zijn greppels, stakenrijen, 
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kuilen en beschoeiingen (behorende tot een 

scheepshelling?) langs de geul onderzocht.425 

Tussen 2009 en 2014 is op zowel het noordelijke 

als het zuidelijke deel van het terrein verder 

gegraven door de Faculteit Archeologie van de 

Universiteit Leiden; de resultaten van dit 

onderzoek zijn nog ongepubliceerd.

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt op een kronkel-

waardafzetting op de noordelijke oever van  

de voormalige Oude Rijn. Op het terrein zijn 

verschillende restgeulen van perimariene 

crevasses aangetroffen, die zijn ontstaan onder 

invloed van stuwing. In enkele geulen zijn 

vroegmiddeleeuwse vondsten aangetroffen. 

Delen van het terrein zijn in het verleden sterk 

afgekleid, maar het sporenvlak is nauwelijks 

aangetast. Pollenonderzoek laat zien dat zilte 

graslanden een belangrijk element vormden 

binnen het landschap rond de nederzetting 

Oegstgeest-Rhijngeest.426

Materiële cultuur

Aardewerk

In 2004 zijn 138 scherven uit de Romeinse tijd 

verzameld, die als opspit worden beschouwd. 

Onder het aardewerk bevinden zich een of twee 

scherven rotgestrichene Ware. Het belang van 

Mayen als productiecentrum blijkt uit het 

overheersen van een vulkanische magering bij 

de gevonden late Alzey-typen, kleine 

knikwandschalen en schalen met een rechte 

wand. Er zijn 28 knikwandpotten uit de zesde 

eeuw gevonden, een kwart daarvan is voor 575 

te plaatsen, andere dateren tot in de zevende 

eeuw. Verder zijn fragmenten van ruwwandig 

vaatwerk Alzey 27 (4x, 475-550) 29 (2x variant 

schaal A1, 475-600, en 6x variant schaal A7, 

400-550), 30 (vijfde-zesde eeuw) en 32/33 (3/4x, 

475-550), Wölbwandtöpfe (249x, 500-725), 

flessen, kannen, een wrijfschaal, een 

gladwandige schaal (500-640), ruwwandige 

knikwandschalen, handgevormd aardewerk 

(145x) en Hessen-Schortens aardewerk (22x, 

450-700).427

In 2005 zijn betrekkelijk veel scherven uit de 

Romeinse tijd als opspit aangetroffen. Bijna de 

helft van de knikwandpotfragmenten dateert 

tussen 530-575. Verder zijn onder andere 

scherven van Alzey 27 (12x) en 32/33 (4x) en 

tonvormige potten (142x) gevonden.428

In 2009 zijn opnieuw fragmenten van aardewerk 

uit de Romeinse gevonden, die opnieuw als 

opspit worden beschouwd. Verder fragmenten 

van knikwandpotten, tonvormige potten (vrijwel 

geen Alzey 27 en 32/33, vanwege de jongere 

datering van dit deel van het nederzettings terrein: 

na 550, tot 675, eventueel begin achtste eeuw).429

Glas

In totaal zijn naast zes kralen scherven van drie 

conische bekers (tweede helft vierde eeuw – 

zesde eeuw) en een vroegmiddeleeuws schaaltje 

gevonden.430

Metaal

In totaal zijn drie beugelfibulae gevonden, 

waarvan een uit de zesde eeuw,431 en een uit de 

jaren 450-600;432de derde is ongedateerd,433

Bouwkeramiek/natuursteen

Tijdens de verschillende opgravingen is naast 

Romeins aardewerk ook regelmatig 

bouwmateriaal uit deze periode gevonden 

(tufsteen, leisteen, bouwkeramiek en mortel), 

terwijl op de onderzoekslocatie geen sporen uit 

die tijd zijn aangetroffen. Vermoed wordt dat dit 

materiaal als spolia vanuit de verlaten castella  

in Valkenburg en Leiden-Roomburg is 

meegenomen.434 De aard van het hergebruik  

van dit bouwmateriaal is onduidelijk.

Overig

Tijdens de opgraving in 2005 zijn achttien 

fragmenten van barnsteen aangetroffen, die niet 

nader konden worden gedateerd.435 Tijdens 

dezelfde opgraving zijn ook twee houten 

schoenleesten gevonden in de veenlaag in de 

geul, die begrensd wordt door de ongedateerde 

beschoeiing (structuur 30) en de jongste 

beschoeiing b, die na het begin van de zesde 

eeuw te dateren is. De vondst zou duiden op een 

hoge sociale status van de eigenaar.436 In 2006 is 

een kam, en in 2009 een samengestelde kam 

gevonden.437

44 Voorburg-Arentsburg  
(Forum Hadriani)

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, (vroege) 4e eeuw, 

6e-begin 8e eeuw.

Tijdens de opgraving zijn twee waterputten 

aangetroffen die aan het einde van de derde of 
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Afb. 5.25 Plattegrond van de nederzetting Koudekerk aan de Rijn-Lagewaard (naar: Dijkstra 2011c, 157, afb. 4.25).

het begin van de vierde eeuw worden 

gedateerd.438 Over de Romeinse sporen ligt een 

dark earth-laag, waarin de insteek van de enige 

vroegmiddeleeuwse kuil is opgenomen.439

Materiële cultuur

Aardewerk

Uit de vroegmiddeleeuwse kuil komen scherven 

van handgemaakte buidelvormige potten met 

eenvoudige, korte, onverdikte randen, een lichte 

insnoering bij de hals en een vlakke bodem 

(Eitopf, Hessen-Schortens aardewerk of 

Dorestad type H III-aardewerk). Deze worden 

gedateerd tussen de zesde en het begin van de 

achtste eeuw. Verder zijn scherven van gedraaid 

ruwwandig aardewerk440 en van een 

‘Angelsaksische’ pot (275-550) gevonden.441

Munten

Tijdens het onderzoek zijn munten uit de late 

derde eeuw en een munt uit de tweede helft van 

de vierde eeuw gevonden.442 Uit oudere 

vondsten blijkt dat er ook munten uit de eerste 

helft van de vierde eeuw van het terrein van 

Forum Hadriani bekend zijn.443

Metaal

Slechts een fibula (late derde-vierde eeuw) lijkt 

in de onderzoeksperiode te dateren te zijn.444 

Andere metaalvondsten hebben een veel 

ruimere datering, die over het algemeen eindigt 

in het begin van de vierde eeuw.

5.8 Archeoregio 12, Hollands veen- en 
kleigebied

45 Koudekerk aan den Rijn-Lagewaard

Bewoning

Datering: 6e-8e eeuw.

Er zijn op het nederzettingsterrein zes erven 

geïdentificeerd, met daarop de spaarzame 

resten van plattegronden van gebouwen en 

bijgebouwen (spiekers). Vooral de greppels 

waarin het regenwater van het dak werd 
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opgevangen vormen de aanwijzingen voor de 

locatie van de gebouwen; paalgaten ontbreken 

grotendeels (afb. 5.25). Op erf C zijn 

vermoedelijk de resten van een tweebeukige 

plattegrond gevonden. Verder zijn op het 

nederzettingsterrein een boomstamput,  

een vierkante put (ca. 675-750) en acht andere 

waterputten aangetroffen. Deze worden vooral 

in de Karolingische tijd gedateerd.445 Vlakbij lag 

een grafveld (crematies en inhumaties) dat rond 

600 wordt gedateerd.446 De oevers van de 

zijkreken waren voorzien van beschoeiingen uit 

verschillende fasen. Het vroege Merovingische 

aardewerk is voornamelijk in de kreek 

aangetroffen, het midden-Merovingisch 

materiaal vooral in de kreek en op erf C  

(gebouw 12), en het aardewerk uit de late 

Merovingische tijd vooral op erf E (gebouw 15).447

Locatiekeuze

De nederzetting lag op de hoger gelegen 

oeverwal van een zijkreek van de Oude Rijn 

(tussen enkele secundaire zijkreken) die in de 

Karolingische tijd al was verland.448

Materiële cultuur

Aardewerk

Tijdens het onderzoek zijn scherven van 

knikwandpotten uit de perioden 530-575 (17x) en 

575-675 (29x), late varianten van potten van het 

type Alzey 27 (12x, uit de periode 475-550) en 

32/33 (14x, 475-550) en Wölbwandtöpfe (797x, 

530-725, waarvan twee volledige profielen uit de 

zevende eeuw) aangetroffen. Daarnaast scherven 

van een schaal Alzey 28 (400-460), twee 

wrijfschalen van rotgestrichene Ware (eerste helft 

vijfde eeuw), knikwandschalen met standvoet 

(5x, 550-650), een knikwandschaal (eind vierde-

zesde eeuw), ruwwandige knikwandschalen  

(15x, 475-700) en ruwwandige schalen met rechte 

rand (late Alzey 29) type A1 (2x, 475-600) en type 

A7 (7x, 475-625). Daarnaast zijn vier fragmenten 

van handgevormd aardewerk H III (Eitopf, 

Hessen-Schortens aardewerk) uit de periode 

450-700 verzameld.449

Glas

Tot de vondsten behoorden een kraal (530-670) 

en een fragment van een Romeinse fles 

(50-270).450

Metaal

Tot de sporadische metaalvondsten behoren een 

kan uit de derde eeuw, die in de Merovingische 

tijd in de kreek terecht is gekomen, een Romeins 

beeldje van een moedergodin (tweede-derde 

eeuw) en twee beugelfibulae (450-600) die tot 

de vrouwendracht worden gerekend.451

Bouwkeramiek/natuursteen

Verspreid over de opgraving zijn 604 fragmenten 

van Romeinse bouwkeramiek aangetroffen. 

Vermoedelijk zijn deze afkomstig uit de ruïnes 

van het castellum in Alphen aan den Rijn.452  

De ingesnoerde weefgewichten van tufsteen en 

grote brokken tufsteen zijn vermoedelijk als 

netverzwaring gebruikt. De tufsteen is 

vermoedelijk afkomstig uit het nabij gelegen 

castellum in Alphen aan den Rijn.453

5.9 Archeoregio 13, Utrechts-Gelders 
rivierengebied

46 Arnhem-Schuytgraaf (vindplaats 7)

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e-5e eeuw.

Op terrein van een aan het einde van de 

midden-Romeinse tijd verlaten nederzetting zijn 

enkele metalen voorwerpen gevonden.  

Deze worden in verband gebracht met laat-

Romeinse bewoning in het oostelijke deel van 

het plangebied Schuytgraaf.454

Locatiekeuze

De locatie ligt op een hoger deel van de 

afzettingen van de Snodenhoek stroomgordel.455

Materiële cultuur

Munten

Tot de weinige vondsten behoren drie munten 

uit de periode 330-378.456

Metaal

Naast de munten zijn een S-fibula (vierde-begin 

vijfde eeuw of jonger) en een haarnaald (eind 

vierde-begin vijfde eeuw) gevonden.457
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47 Beneden-Leeuwen-De Ret

Locatiekeuze

Datering: tot late 3e eeuw, (4e-)eerste helft  

5e eeuw.

De vondsten zijn aangetroffen op een 

hooggelegen crevasserug, die werd omgeven 

door komgronden.458 In de voorgaande midden-

Romeinse tijd stond op deze plaats een uit hout 

en leem opgetrokken gebouw, met een 

pannendak en glazen vensters.459

Materiële cultuur

Aardewerk

Onder het verzamelde aardewerk zaten een 

scherf van geverfd aardewerk, weinig 

ruwwandig aardewerk en weinig handgevormd 

aardewerk. Datering vierde-vijfde eeuw.460

Munten

Tijdens het onderzoek zijn negen munten uit de 

periode 347-408 gevonden.461

Metaal

Er zijn slecht drie metaalvondsten aangetroffen, 

een drieknoppenfibula, een fibula van een 

onbekend type en een pincet met Kerbschnitt-

versiering.462

48 Bergharen-De Weem

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e-9e eeuw.

De vondsten maken het aannemelijk dat in de 

directe omgeving van de opgraving in de laat-

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen een 

nederzetting moet hebben gelegen.463

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt op stuifduinen in het 

centrum van het huidige dorp. Door verbruining 

en reductie waren de sporen moeilijk leesbaar. 

De archeologische laag werd afgedekt door 

bruine enkeerdgrond.464

Materiële cultuur

Aardewerk

Tijdens het onderzoek is een beperkte 

hoeveelheid niet nader te determineren 

scherven uit de laat-Romeinse, Merovingische 

en Karolingische tijd aangetroffen.465

Munten

Bij het onderzoek is een munt uit het midden 

van de vierde eeuw gevonden.466

49 Cuijk-Centrum

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, late 3e-7e eeuw 

(heden?).

Aan het einde van de derde eeuw is in het 

centrum van Cuijk, op het terrein van een eerder 

verlaten vicus, een castellum gebouwd.467  

Deze versterking lag strategisch op een 

kruispunt van land- en waterwegen, en van 

waaruit een in de jaren 347-349 (dendro-

datering) gebouwde brug over de Maas werd 

bewaakt. Het toenmalige belang van deze 

oeververbinding wordt onderstreept door 

reparaties die in 368-369 en 393±5 

(dendrodateringen) zijn uitgevoerd.468 Deze 

dateringen worden ondersteund door twee 
14C-dateringen, 1840±60 (2 sigma 64-340, 

366-370 cal AD) en 1715±35 (2 sigma 250-302, 

314-414 cal AD) aan het houtwerk van de brug.469 

Van het grafveld nabij het castellum is 

nauwelijks iets bekend. Een van de weinige 

grafvondsten is een in 1913 gevonden glazen 

beker.470

Tegen de westelijke oever van de Maas werden 

tijdens het onderwateronderzoek naar de brug 

in 1992 ook resten van laat-Romeinse 

kadewerken (gebied 6000) aangetroffen.471  

Op basis van de eerste dendrodateringen 

konden binnen deze houten constructie twee 

fasen onderscheiden worden, 331±11 en zomer/

herfst van 373.472

Vervolgonderzoek van Mergor in Mosam in de 

jaren 1993-2013 resulteerde in een aanvulling en 

reconstructie van de kadewerken.473  

In 2005-2006 voerde de RCE voorafgaande aan 

de uitvoering van de bescherming van de 

kadewerken, en de zich daartussen bevindende 

vondstlaag op de oever van de Maas een 

verkennend onderzoek uit. In het kader van dit 

onderzoek zijn ook houtmonsters van het al 

eerder door Mergor in Mosam ingemeten palen 

en ander houtwerk genomen. Verder zijn vier 

boringen in de vondstlaag gezet, waarvan twee 

geschikt waren voor paleobotanisch onderzoek. 

Daarna is het gebied afgedekt met een 

beschermende laag.474 Elf van de houtmonsters 

hebben dendrodateringen opgeleverd: na 293±5, 

na 315±5, na 320±5, 322±5, 323±5, 324+maximaal 
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4 jaar, na 326±5, na 330±5, 367±5 en zomer/winter 

van 372-373 (2x).475 Deze dateringen sluiten goed 

aan bij de oudere dendro dateringen, al lijkt het 

erop dat de oudste fase van de kadewerken al uit 

de late derde eeuw kan stammen.

In 2009 is nog een booronderzoek in gebied 

6000 uitgevoerd om de omvang van de door 

erosie in omvang slinkende venige laag tussen 

de kadewerken in kaart te brengen.476 

Voorafgaande aan werkzaamheden op de oever 

en de voorgenoemde boringen werden veertien 

palen en een balk van de laat-Romeinse 

kadewerken verwijderd. Van deze palen hebben 

vier een dendrodatering: na 317, na 321, 325±1 en 

329±3.477

In 2013 is een tweede inventariserend 

onderwateronderzoek uitgevoerd waarbij 

monsters werden genomen en boringen gezet. 

Tussen het houtwerk bevond zich een ‘venige’ 

afvallaag uit de laatste jaren van de derde en de 

eerste helft van de vierde eeuw. Drie 14C- 

dateringen van het veen komen uit in het begin 

van de vierde eeuw 1830±30 BP (2 sigma 

128-252, 300-314 cal AD) en 1810±40 BP (2 sigma 

124-268, 276-334 cal AD).478 Deze dateringen 

sluiten goed aan bij de vorige dateringen.

Niet ver van de brug is bij baggerwerkzaam-

heden in 1996 een aantal vondsten gedaan die 

direct verband houden met de brug, zoals palen, 

paalschoenen, stenen van de pijlers, en loden 

vullingen van dookgaten.479

Op de oever van de Maas en langs de 

Maasboulevard, maar binnen de verdedigings-

werken van het castellum, is in 2002 een kuil uit 

de Merovingische tijd aangetroffen.480 In 2007 is 

tijdens een tweede onderzoek in en bij het 

dijklichaam van de Maasboulevard een brandkuil 

uit de Merovingische tijd onderzocht.481

Locatiekeuze

Het centrum van Cuijk ligt op een tijdens een 

interstadiaal (13.000-12.000 jaar BP) door de 

Maas gevormd rivierterras.482 Ten westen van de 

Maasboulevard liggen terrasafzettingen van de 

Maas, met daarop ooivaaggronden, die sterk 

verbruind zijn, waardoor de bovenste delen van 

sporen opgenomen zijn in de verbruiningslaag.483 

Tussen de Maasboulevard en de westelijke oever 

van de Maas zijn afgetopte en opgehoogde 

overstromingsafzettingen aangetroffen.484 

Opvallend zijn de resultaten van het botanische 

onderzoek aan monsters uit de ‘venige’ laag 

tussen de kadewerken in gebied 6000.485  

Uit pollenonderzoek blijkt dat het landschap bij 

het castellum in de eerste helft van de vierde 

eeuw zeer open is geweest en werd 

gedomineerd door graslanden. Tevens zijn 

aanwijzingen voor de verbouw van graan en de 

aanwezigheid van moestuinen in de omgeving 

gevonden.486

Materiële cultuur

Aardewerk

Bij het onderzoek naar de brug werden in de 

Maas slechts enkele scherven aangetroffen.  

Uit de venige laag in gebied 6000 kon veel meer 

aardewerk verzameld worden. Tijdens het 

onderzoek naar de brugresten werden ongeveer 

zeventig scherven uit de laat-Romeinse tijd in 

gebied 6000 geborgen.487 In de jaren daarna 

hebben duikers van Mergor in Mosam nog vele 

honderden scherven van vaatwerk vierde eeuw 

aan deze verzameling toegevoegd. Deze geven 

een goed beeld van het gedraaide aardewerk dat 

vanaf de late derde tot na het midden van de 

vierde eeuw in het castellum circuleerde. 

Handgevormd aardewerk is in dit ensemble 

slechts sporadisch vertegenwoordigd.488 Tijdens 

het booronderzoek in 2009 werd een rand-

fragment van een pot met dekselgeul uit de 

laat-Romeinse tijd aangetroffen.489 In 2013 zijn 

tijdens het inventariserende onderwater-

onderzoek enkele scherven uit de laat-Romeinse 

tijd verzameld.490

In 1996 zijn tijdens het baggerwerk in de Maas vier 

scherven van Romeins aardewerk geborgen.491

Uit het enige spoor dat tijdens het onderzoek in 

2002 langs de Maasboulevard is aangetroffen 

komen 22 scherven van onder andere 

Wölbwandtöpfe uit de zesde eeuw.492 Uit de in 

2007 onderzochte brandkuil komen scherven 

van minimaal drie Wölbwandtöpfe uit de zesde-

zevende eeuw.493

Glas

In de venige laag tussen de kadewerken in 

gebied 6000 zijn fragmenten van negen glazen 

armbanden aangetroffen.494

Munten

Uit de venige laag in gebied 6000 komen enkele 

honderden munten, maar deze zijn nog niet 

gepubliceerd.495 Tijdens het inventariserende 

onderzoek van 2013 is een munt uit de jaren 

310-313 aangetroffen.496
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Tijdens de baggerwerkzaamheden in 1996 

werden drie laat-Romeinse munten 

aangetroffen.497

Metaal

Tijdens het onderwateronderzoek naar de brug 

zijn drie ijzeren bijlen gevonden, waarvan twee 

vermoedelijk uit de laat-Romeinse tijd 

stammen.498 Ook zijn verschillende ijzeren 

paalschoenen aangetroffen.499 Van enkele van 

deze paalschoenen is het gebruikte ijzer 

technisch onderzocht.500

In de venige laag in gebied 6000 zijn drie 

haarnaalden, twee kruisboogfibulae en een 

drieknoppenfibula uit de eerste helft van de 

vierde eeuw aangetroffen.501

In 1996 is bij de baggerwerkzaamheden in de 

Maas een francisca uit de zesde eeuw 

gevonden.502

Uit de in 2002 aangetroffen kuil langs de 

Maasboulevard kwam een vierkante schijffibula 

(525-600).503

Overig

In gebied 6000 zijn tijdens het onderzoek van 

Mergor in Mosam in de venige laag 45 

(fragmenten van) schoenen en talrijke 

leerfragmenten gevonden.504 Het booronderzoek 

in 2009 leverde nog vijf fragmenten op.505  

Voorts werd een kam van buxushout 

geborgen.506

50 Cuijk-De Beijerd en ’t Riet

Bewoning

Datering: 4e-midden 7e eeuw.

Er zijn tijdens de opgraving vier kuilen 

aangetroffen: kuil 39 (zesde eeuw), 40 (midden 

zevende eeuw), 41 (vierde eeuw) en 42 (zesde 

eeuw). De eerste drie worden als mogelijke 

hutkom geïnterpreteerd, omdat enkele 

paalsporen in de wanden zijn opgemerkt.507

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt op de pleistocene 

afzettingen langs de Maas, onder een esdek.  

De onderzoekslocatie ligt in een hoger deel van 

het dekzandlandschap. Onder de bouwvoor 

begint direct een verbruiningshorizont.508

Materiële cultuur

Aardewerk

In de vier kuilen is fragmenten van aardewerk 

aangetroffen: kuil 39 (knikwandpotten 

(555-570), Wölbwandtöpfe (485-570) en Mayen-

aardewerk), kuil 40 (gladwandige fles (610-640) 

en knikwandpotten (640-670)), kuil 41 (ruw-

wandig aardewerk en een voetbeker) en kuil 42 

(ruwwandig aardewerk, pot als Alzey 27 en 

knikwandpotten).509

Glas

Uit kuil 39 zijn kleine glasfragmenten 

geborgen.510

Metaal

Uit kuil 39 stammen een hanger (vierde-eeuwse 

munt met gat) en een ijzeren mes 39. Voorts zijn 

als losse vondsten geborgen: een 

voetboogfibula (vierde eeuw) en een 

beugelfibula (zesde eeuw).511

Bouwkeramiek/natuursteen

In enkele kuilen bevond zich natuursteen en 

bouwkeramiek uit de Romeinse tijd.512

51 De Meern-Hoge Woerd

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e eeuw,  

late 5e-6e eeuw

De vondstlocatie ligt in de omgeving van het 

Romeins castellum uit de tweede-derde eeuw.513

Materiële cultuur

Munten

Tijdens het onderzoek werden drie munten uit 

de vierde eeuw aangetroffen.514 Eerder waren 

eerder al 31 munten uit de 4e eeuw op het 

terrein van het castellum De Hoge Woerd 

gevonden.515

Metaal

Tot de metaalvondsten behoren drie 

vroegmiddeleeuwse beugelfibulae, waarvan een 

in de late vijfde-zesde eeuw gedateerd wordt.516
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52 Elst-Grote Molenstraat (locatie 5b, 
Distelheuvel-Oost)

Bewoning

Datering: (tweede helft 4e-midden 5e eeuw?) 

6e-9e eeuw.

Er zijn geen sporen van bewoning aangetroffen, 

wel van waterwerken. De vondstlocatie ligt niet 

ver van het nederzettingsterrein Distelheuvel. 

Vermoed wordt dat het aangetroffen 

vondstmateriaal daar vandaan komt.517

Locatiekeuze

Tijdens het onderzoek is de Karolingische 

beschoeiing van een geul, met in de geul 

afvalmateriaal uit de zesde tot en met de 

negende eeuw, aangetroffen.518

Materiële cultuur

Aardewerk

Onder de vondsten bevinden zich enkele laat-

Romeinse ruwwandige vormen, waaronder 

fragmenten van kommen Niederbieber 104/

Alzey 28. Vermoedelijk zijn oorspronkelijk 

afkomstig van locatie de Distelheuvel.519 Voorts is 

vroeg-Merovingisch aardewerk geborgen, onder 

meer fragmenten van een voetbeker Krefeld 273, 

een kan, een schaal, een pot Alzey 33 en 

verschillende Wölbwandtöpfe.520

Munten

Tijdens het onderzoek zijn drie laat-Romeinse 

munten uit tweede helft van de vierde eeuw 

gevonden.521

Metaal

Tot de metaalvondsten behoren de angel van 

een gesp uit de vroege zesde eeuw en twee 

gordelbeslagen (570-670). Precieze vindplaats is 

in het rapport niet aangegeven, vermoedelijk 

afkomstig van de Romeinse/vroegmiddeleeuwse 

nederzetting Distelheuvel.522

53 Empel-De Werf

Bewoning

Datering: midden 1e-2e eeuw, 4e-eerste helft  

5e eeuw.

Er zijn geen sporen van bewoning aangetroffen.

Locatiekeuze

De (losse?) vondsten zijn aangetroffen op een 

zandige donk (rivierduin) in een komklei-

omgeving met crevasse-afzettingen, en op het 

terrein van een tempel uit de midden-Romeinse 

tijd.523

Materiële cultuur

Aardewerk

Onder de vondsten bevond zich een scherf van 

ruwwandig vaatwerk uit Mayen (270-700).524

Munten

Er zijn 24 laat-Romeinse munten gevonden, drie 

dateren tussen 270 en 350 en zeventien uit de 

periode 370-402. Deze worden toegeschreven 

aan bewonings- en/of steenwinningsactiviteiten 

op het verlaten tempelterrein.525

Metaal

In laat-Romeinse tijd zijn twee fragmenten van 

haarnaalden type Fécamp en twee randbeslagen 

van gordels (300-400) verloren gegaan.526

54 Ewijk-Keizershoeve/De Grote Aalst

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e-begin 5e eeuw.

Gedurende de midden-Romeinse tijd stond een 

villa op het terrein. Enkele greppels zouden op 

basis van het vondstmateriaal uit de laat-

Romeinse tijd kunnen stammen.527 Ook de beide 

fasen van een gebouw (STR 12/13) zijn op basis 

van een gesmookt randfragment van een Stuart 

210 aan het einde van de derde of begin vierde 

eeuw gedateerd, maar bij deze datering mogen 

vraagtekens geplaatst worden.528 Verder zijn op 

het terrein drie waterputten met aardewerk uit 

de vierde eeuw aangetroffen (WA-03 (Chenet 

320, Alzey 34), 07 (Alzey 30), en 25 en een kuil 

Kl-33 (scherven met radstempel)).529 Ook zijn op 

het villaterrein enkele laat-Romeinse graven 

aangetroffen.530

Locatiekeuze

De onderzoeklocatie ligt op de zandige 

beddingafzettingen van de Winssense 

stroomgordel, met daarop zandige oeverklei, 

afgedekt door matig siltige klei.531
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B81

H9

B122

B168

50 m0

Spoor fase 4c

Structuur fase 4c

Spoor fase 5

Structuur fase 5

Greppel fase 5

Waterput fase 5

Doorgang greppelsysteem

Afb. 5.26 Plattegrond van de nederzetting Geldermalsen-Hondsgemet tijdens fase 4c (ca. 225-270) en fase 5  

(ca. 270-350) (naar: Van Renswoude & Van Kerckhove 2009, kaartbijlagen 8-9).
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Materiële cultuur

Aardewerk

Onder het aardewerk bevonden zich twee 

scherven van handgevormd, met schelpgruis 

gemagerd aardewerk, terra sigillata type Chenet 

320 (2x) en ruwwandig aardewerk van het type 

Alzey 28, 30 en 34.532 Tijdens het vervolg-

onderzoek zijn vier scherven van gedraaid en 

mogelijk handgevormd aardewerk uit de laat-

Romeinse tijd aangetroffen.533

Munten

Elf van de tijdens het proefsleuvenonderzoek 

gevonden munten dateren uit de periode 

364-403. Verder zijn opvallend veel munten uit 

de late derde eeuw gevonden. Belangrijk is de 

conclusie dat het merendeel van de munten uit 

de bouwvoor komt, wat het belang van 

metaaldetectie vanaf het moderne maaiveld 

onderstreept.534 Onder de tijdens de daarop 

volgende opgraving gevonden munten bevinden 

zich 26 exemplaren uit de vierde eeuw, waarvan 

relatief veel uit de laatste twee decennia van de 

vierde eeuw.535 Daar komen nog twaalf laat-

Romeinse munten bij die tijdens het aanvullende 

onderzoek zijn gevonden. Deze stammen voor 

het merendeel uit late vierde eeuw.536

Metaal

Tot de metaalvondsten behoren een zilveren 

staafgewicht, een bronzen asje en een ijzeren bijl 

uit de laat-Romeinse tijd,537 een drieknoppen-

fibula, twee tweeledige draadfibulae, een 

voetboogfibula met Kerbschnitt-versiering twee 

beslagstukken van een gordel, drie haar-

naalden,538 gordelriembeslag en ringetje van  

een gordel.539

55 Geldermalsen-Hondsgemet/Rijs en 
Ooyen

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e-eerste helft  

5e eeuw.

In Geldermalsen zijn opgravingen uitgevoerd op 

twee onderzoekslocaties, die 400 m van elkaar 

gelegen zijn. Vermoed mag worden dat de 

nederzettingssporen van beide locaties tot 

hetzelfde nederzettingsterrein hebben behoord. 

Op de onderzoekslocatie Hondsgemet zijn 

verschillende bewoningssporen uit de laat-

Romeinse tijd aangetroffen (afb. 5.26), die 

onderverdeeld worden in fase 5a (ca. 270-300) 

en 5b (300-350).540 Het nederzettingsterrein 

wordt ten opzichte van de voorafgaande 

midden-Romeinse fase 4c (ca. 225-270) deels 

opnieuw ingericht. Het rechthoekige, 

omgreppelde areaal wordt verkleind, waarbij 

oude omheiningsgreppels opnieuw uitgegraven 

zijn en tevens werden nieuwe greppels 

uitgegraven. Binnen de rechthoekige greppel-

structuur 5 uit fase 5 liggen gebouwplattegrond 

9, horreum B122, bijgebouw B81, drie water-

putten en enkele kuilen. Daar sluit een kleiner, 

door een greppel omgeven perceel bij aan.541  

Op de onderzoekslocatie Rijs en Ooyen zijn twee 

kuilen uit de laat-Romeinse tijd onderzocht.542

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie Hondsgemet ligt voor het 

grootste deel op de westelijke flank (oeveraf-

zettingen) van een zandige crevasserug die zich 

heeft ingesneden in oudere komafzettingen;  

een kleiner deel ligt op de oostelijke flank.  

Het hoogste deel met restgeulen werd niet 

bewoond.543 De onderzoekslocatie Rijs en Ooyen 

ligt op een crevasse-afzetting, nabij een 

crevassegeul.544

Materiële cultuur

Aardewerk

Op de onderzoekslocatie Hondsgemet zijn 

fragmenten van voetbekers Chenet 342 (tweede 

helft derde-vijfde eeuw) aangetroffen.545 Op de 

onderzoekslocatie Rys en Ooyen werden twee 

scherven van handgevormd aardewerk met 

schelpgruismagering, terra nigra-achtig 

vaatwerk en zeven ruwwandige scherven 

geborgen, waaronder een van een pot  

Alzey 27.546

Glas

Op de onderzoekslocatie Rijs en Ooyen is een 

mogelijke laat-Romeinse glasscherf gevonden.547

Munten

Op de onderzoekslocatie Hondsgemet kwam 

een muntschat te voorschijn die in of kort na 300 

is begraven.548 Op de onderzoekslocatie Rijs en 

Ooyen werden 38 munten uit de laat-Romeinse 

tijd gevonden, waarvan de meeste uit de late 

vierde eeuw. Zij bevonden zich vooral in de 

bovenste restvulling van de crevassegeul en in 

een akkerlaag.549 Naast deze munten waren 
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eerder op deze locatie al 94 andere laat-

Romeinse munten gevonden.550

Metaal

Op de onderzoekslocatie Hondsgemet zijn drie 

zilveren spiraalfibulae, acht fragmenten van 

zilveren tweedelige voetboogfibulae, een 

zilveren tutulusfibula (340-400) en twee zilveren, 

met goudblik versierde komponierte Schalenfibeln 

gevonden. Voorts kwamen een zilveren 

haarnaald van het type Fécamp, drie zilveren 

haarnaalden uit de tweede helft van de vierde 

eeuw en drie zilveren lot- of orakelstaafjes 

(midden-Romeinse tijd en/of vroege middel-

eeuwen) uit de bodem.551 Op de onderzoeks-

locatie Rijs en Ooyen zijn vier tweedelige 

voetboogfibulae uit de laat-Romeinse tijd 

aangetroffen.552 Naast deze fibulae werden 

eerder op deze locatie al acht fibulae en enkele 

haarnaalden uit dezelfde tijd gevonden.553

56 Houten-Loerik/Zuid (terrein 8A,  
9 en 21)

Bewoning

Datering: (4e eeuw?) late 5e-begin 8e eeuw  

(9e eeuw?).

De drie onderzoekslocaties liggen enkele 

honderden meters van elkaar op de Houtense 

stroomrug. Terrein 9 ligt ten zuiden van terrein 

21. Terrein 8A ligt ten oosten van beide andere 

terreinen. Bewoningssporen uit de laat-

Romeinse tijd zijn, ondanks de aanwezigheid 

van losse vondsten uit deze periode, niet 

aangetroffen. Op terrein 9 zijn wel jongere 

paalkuilen, paalgaten, kuilen en twee water-

putten (een uit de late vijfde-zesde eeuw, 

vanwege een pot met cordonrand, en een uit de 

zesde-zevende eeuw). 14C-dateringen van twee 

palen komen uit in de zesde en eerste helft van 

de zevende eeuw, een paal van elzenhout is 

1500±25 BP (2 sigma 460-490 of 530-650 cal AD) 

gedateerd, een paal van eikenhout 1445±15 BP  

(2 sigma 560-590, 595-655 cal AD). Twee andere 

palen hebben een 14C-datering in de zevende 

eeuw. Daarnaast is de plattegrond van een klein 

vierkant gebouw (3 x 3 m) onderzocht. Een van 

de paalresten van dit gebouw heeft een 
14C-datering van 1445±15 BP (2 sigma 560-590, 

595-655 cal AD).554 Op terrein 21 is de 

plattegrond van een bijgebouw uit de 

Merovingische tijd aangetroffen.555 De kern van 

de vroegmiddeeuwse bewoning zou echter ten 

zuiden ervan, ter hoogte van vindplaats  

22 gezocht moeten worden; oorspronkelijk 

kunnen beide vindplaatsen een groot 

nederzettingsterrein gevormd hebben.556  

Op terrein 8A zijn geen sporen uit de periode 

300-600 aangetroffen.

Locatiekeuze

Terrein 9 ligt op de Houtense stroomrug (op de 

oever van een voorganger van de Kromme Rijn), 

langs een geul die in de eerste helft van de 

zevende eeuw geheel verlande.557 Terrein 21 ligt 

(samen met vindplaats 22) op een kleine kop van 

dezelfde stroomrug, ten westen van een 

opgevulde kronkelwaardgeul, die een vochtige 

laagte in het landschap vormde.558 Terrein 8A ligt 

ten oosten van beide terreinen, aan de overzijde 

van een restgeul.559

Materiële cultuur

Aardewerk

Terrein 9: het aardewerk van de knikwandpotten 

valt binnen het ‘rolstempeltijdperk’, de door 

Siegmund gedefinieerde fasen 6 tot en met 8.560 

De fragmenten met golven en lijnen en 

eventueel een radstempel behoren tot de fasen 

6 en 7 (570-610). Een scherf met afwisselend 

ster-, blok- en visgraatvormige (rad)

stempelindrukken wordt in fase 8 (610-700) 

gedateerd. De rand van een steilwandige pot 

heeft een relict van een cordonrand (late vijfde-

vroege zesde eeuw). Een andere, eveneens 

steilwandige pot wordt in de zesde eeuw 

gedateerd. De overige randen van de 

Wölbwandtöpfe worden in de zesde-zevende 

eeuw gedateerd.561

Terrein 21: Vooral laat-Romeins aardewerk (terra 

sigillata, ruwwandig aardewerk) en een enkele 

scherf vroegmiddeleeuws aardewerk.562 

Daarnaast is Karolingisch aardewerk gevonden.

Terrein 8A: dertig, merendeels ruwwandige 

scherven uit de laat-Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen. Dit materiaal is in drie groepen 

onder te verdelen. De grootste groep bestaat uit 

reducerend gebakken aardewerk, waarvan de 

herleidbare scherven tot wijdmondige 

steilwandige potten behoren. De tweede, 

kleinere groep wordt gevormd door oxiderend 

gebakken aardewerk uit de zesde-zevende 

eeuw. De derde en kleinste groep bestaat uit 
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laat-Romeinse scherven. Tot slot worden de 

enige twee gladwandige scherven toegeschreven 

aan een kom van mogelijk rotgestrichene Ware.563

Glas

Terrein 9: Dubbelconische kraal uit de vroege 

middeleeuwen.564

Munten

Terrein 9: Twee munten uit de late vierde eeuw 

(378-402).565

Terrein 21: Achttien munten (318-402).566

Terrein 8A: munt van de caesar Decentius 

(352).567

Metaal

Terrein 9: twee Domburgfibulae (mogelijk zesde 

eeuw), twee vogelfibulae (tweede helft vijfde-

eerste kwart zesde eeuw), beugelfibula 

(485-530), een Wijster haarnaald,568 en een 

Merovingische riemverdeler.

Terrein 21: elf laat-Romeinse, vier Merovingische 

(onder andere Angelsaksisch aardewerk, ca. 500) 

en een Thuringische fibula (na 530), twee 

haarnaalden van het type Wijster en twee 

orakelstaafjes.569

Bouwkeramiek/natuursteen

Terrein 9: tegulae (10x), vloertegels (2x) en een 

imbrex, vermoedelijk afkomstig van de Romeinse 

villa in het centrum van Houten.570

Terrein 9: ongedateerde netverzwaarders van 

bioklastische kalksteen en tufsteen (6x).571

Overig

Terrein 9: barnstenen kraal uit de vroege 

middeleeuwen.572

57 Kerk-Avezaath-Huis Malburg/De 
Stenen Kamer

Bewoning

Datering: 6e-9e eeuw

Er zijn geen sporen van bewoning aangetroffen.

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op de oeverwal van de 

Avezaatse stroomrug, op de westelijke oever van 

de Linge.573

Materiële cultuur

Aardewerk

Op het terrein van Huis Malburg zijn in een laag 

met Merovingisch en Karolingisch materiaal ook 

78 scherven uit de midden-Romeinse tijd 

gevonden, terwijl geen Romeinse nederzetting 

ter plekke is aangetoond. Een scherf van terra 

sigillata is rond geslepen en doorboord. Mogelijk 

is deze als spinklos gebruikt. In totaal zijn 774 

Merovingische scherven verzameld; het 

merendeel lijkt verspoeld te zijn, en afkomstig 

van een nederzettingsterrein in de buurt. Bij de 

randfragmenten gaat het om ruwwandige bolle 

(29x) en steilwandige (23x) potten, 

knikwandpotten (4x), een tuitpot, een kruik, 

amforen (2x) en een schaal. Randen uit de vijfde 

eeuw ontbreken, de randfragmenten stammen 

allemaal uit de periode 500-700.574

Op het terrein De Stenen Kamer zijn 34 scherven 

uit de midden-Romeinse tijd aangetroffen. 

Vermoed wordt dat deze afkomstig zijn van een 

500 m noordelijker gelegen nederzettingsterrein. 

Tijdens het onderzoek is een kleine hoeveelheid 

aardewerk (117 scherven) uit de Merovingische 

tijd (450-725) aangetroffen. Omdat Karolingisch 

aardewerk is aangetroffen wordt vermoed dat 

het om laat-Merovingisch aardewerk gaat. De 

scherven komen van twee vondstlocaties aan 

weerszijden van de snelweg. Omdat de 

bewoners van de onderzoekslocatie Huis 

Malburg rond 700 vertrekken, wordt 

verondersteld dat zij zich daarna op de 

onderzoekslocatie Stenen Kamer hebben 

gevestigd.575

Glas

Het onderzoek op het terrein van Huis Malburg 

leverde een kraal en een fragment glas uit de 

Romeinse tijd, een kraal uit de Merovingische 

tijd en drie glasfragmenten uit de 

Merovingische/Karolingische tijd op.576 Tijdens 

het onderzoek op het terrein De Stenen Kamer 

zijn drie fragmenten van Romeins glas 

aangetroffen. Het glas is daar volgens de auteur 

waarschijnlijk in de middeleeuwen 

terechtgekomen.577

Munten

Op het terrein Stenen Kamer is een munt uit 

378-402 gevonden.578
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Metaal

Een haarnaald van het type Wijster van het 

terrein Stenen Kamer.579

58 Lent

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e eeuw-heden.

Bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen 

zijn in Lent alleen aan de Lentse Schoolstraat, 

aan de oostzijde van de dorpskern aangetroffen. 

De oudste sporen op deze locatie dateren uit de 

late Merovingische (600-700), Karolingische en 

Ottoonse tijd.580 Vermoed wordt dat de 

Merovingische voorganger van Lent onder of 

nabij de oude kern van het dorp ligt. De locatie 

van twee grafvelden lijkt dat te bevestigen.  

Ten noorden van de kern ligt een grafveld uit de 

late vijfde-zesde eeuw.581 Op 600 m daarvan-

daan, ten oosten van de dorpskern, is een 

grafveld aangetroffen, waarvan het noordelijke 

deel in de zevende eeuw en het zuidelijke deel 

tot in de achtste eeuw in gebruik was.582 Dat Lent 

in de vroege Merovingische tijd al een 

belangrijke positie had, laat de vondst van een 

rijk versierd zwaardschedebeslag uit de jaren 

480-530 zien.583

Locatiekeuze

Lent is gelegen op stroomgordelafzettingen op 

de noordelijke oever van de Waal, tegenover 

Nijmegen.584

Materiële cultuur

Aardewerk

Dorpsplein: een voetbeker Chenet 342.585  

Een sikkelvormige rand uit Mayen (late vijfde-

zevende eeuw), knikwandpotten uit de periode 

Rheinland-Phase 7/8 (570/585-640).586

Lentse Schoolstraat: een ruwwandige bak  

Alzey 34 (vierde-zesde eeuw),587 en een 

knikwandpot uit Rheinland-Phase 5  

(550/560-570).588

Steltsestraat: twee mogelijke voetkomen Chenet 

342 en ruwwandig aardewerk Alzey 27 (2x), 28, 

31 (2x), en 34 of 29.589 Het laat-Romeinse 

aardewerk sluit aan bij materiaal van de nabij 

gelegen Hortensiastraat.590 Voorts zijn drie 

Merovingische scherven uit de vijfde-zevende 

eeuw aangetroffen.591

Lentseveld: handgevormd aardewerk met 

schelpgruismagering (laat-Romeins),592 Chenet 

342593 en enkele scherven van ruwwandig 

aardewerk (laat-Romeins-Merovingisch).594

Munten

Lentse Schoolstraat: vier laat-Romeinse munten 

(2x 347-348, 367-383 en 364-378).595

Steltsestraat: 31 laat-Romeinse munten waarvan 

vijftien uit de dynastie van Theodosius I  

(379-408).596 Niet ver daar vandaan is een follis 

van Justinianus 1 (525-567) gevonden.597

Lentseveld: 24 vierde-eeuwse munten, maar 

niet uit de late vierde eeuw.598

Metaal

Dorpsplein: een drieknoppenfibula (350-380), 

een armband (laat-Romeins-vroeg 

middeleeuws), een pincet met Kerbschnitt-

versiering (425-465) en een pincet (zesde-eerste 

helft achtste eeuw).599 Lentse Schoolstraat:  

drie haarnaalden(2x 475-635, 525-635), twee 

pincetten (500-750, 400-750), een vogelfibula 

(480-560), een gesp (550-650) en een sierniet 

(500-700).600 Steltsestraat: twee laat-Romeinse 

fibulae en een haarnaald.601Lentseveld: vier laat-

Romeinse fibulae.602  Rijk versierd zwaard-

schedebeslag (480-520).603

59 Nijmegen-Centrum

Bewoning

Datering: 19-16 v.Chr., 12 v.Chr.-heden.

Op en rond het strategisch bij de Waal gelegen 

Valkhof bouwden de Romeinen aan het einde 

van de derde eeuw een castellum op de resten 

van het vroeg-Romeinse Oppidum Batavorum en 

op bewoningsresten uit de midden-Romeinse 

tijd. Hiervoor werd materiaal verkregen uit 

gesloopte gebouwen in de nabijgelegen ruïnes 

van de stad Ulpia Noviomagus en de castra op de 

Hunerberg. Ook werden oude grafmonumenten 

zoals die op het Kops Plateau benut voor de 

winning van bouwmateriaal (terrein 29).  

Nadat de Romeinen de controle over de Lage 

Landen rond het midden van de vijfde eeuw 

definitief verloren, werd hun positie 

overgenomen door de Merovingische en 

Karolingische adel. Nabij het Valkhof werden in 

de laat-Romeinse tijd twee grafvelden 

aangelegd, waar tot de zevende eeuw misschien 

wel 10.000 mensen zijn begraven. De resultaten 

van het archeologisch onderzoek naar de laat-

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen zijn 

samen gevat in drie publicaties.604
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Sinds 1997 is slechts een beperkt aantal 

publicaties verschenen waarin verslag wordt 

gedaan van opgravingen nabij het Valkhof.  

Op de direct ten zuiden van het Valkhof gelegen 

St. Josephhof werden in 2005-2006 de grachten 

van de buitenste verdedigingsgordel uit de laat-

Romeinse tijd aangesneden. Enkele tientallen 

meters buiten de Romeinse verdedigingswerken 

kon een deel van de plattegrond van een horreum 

uit die tijd onderzocht worden. Daarnaast 

werden in de periferie van het laat-Romeinse/

vroegmiddeleeuwse grafveld in het centrum van 

de stad enkele graven uit de vierde eeuw 

aangetroffen.605 Tijdens een onderzoek in de 

aanpalende Derde Walstraat zijn geen sporen uit 

de laat-Romeinse tijd aangetroffen, wel 

vondsten.606

Locatiekeuze

Het Valkhof is onderdeel van een gestuwde 

sandr, waarvan de steile noordelijke helling 

enkele tientallen meters uitsteekt boven de 

zuidelijke oever van de Waal.607

Materiële cultuur

Aardewerk

Het op de St. Josephhof gevonden aardewerk uit 

de laat-Romeinse tijd is niet uitgewerkt. Tijdens 

het onderzoek aan de Lange Baan, aan de 

noordwestelijke voet van het Valkhof, is een 

fragment van een Chenet 324 gevonden.608

Munten

Van de ruim 3700 op de St. Josephhof verzamelde 

munten, waarvan ca. 1500 exemplaren uit de 

4e eeuw, is een steekproef van bijna 200 

exemplaren uitgewerkt.609  

Tijdens het kleinschalige onderzoek in de Derde 

Walstraat zijn 71 munten uit dezelfde periode 

aangetroffen.610 Ook tijdens het onderzoek bij de 

Lange Baan is een vierde-eeuwse munt 

gevonden.611

60 Odijk Singel-West/Schoudermantel

Bewoning

Datering: tweede helft 4e-eerste helft 7e eeuw.

Tijdens het onderzoek in 2000 zijn kuilen, een 

waterput (met een rieten mand als bekisting) en 

een graf (achtste-negende eeuw) aangetroffen.612 

In 2005 vonden de archeologen een greppel, een 

waterput, kuilen, paalkuilen, greppels en een 

dierengraf (laat-Romeinse tijd/vroege 

middeleeuwen).613

Locatiekeuze

Het onderzochte gebied ligt op een stroomrug 

van de Kromme Rijn.614 Het gevonden 

palynologisch materiaal wijst voor de periode 

vanaf ca. 400 tot aan het einde van de vroege 

middeleeuwen op een bomenarm landschap.615

Materiële cultuur

Aardewerk

In 2000 is vooral ruwwandig aardewerk uit de 

laat-Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 

aangetroffen. Opvallend zijn een pot met 

cordonlijst uit de vijfde eeuw en scherven van 

‘pseudosigillata’ van een Chenet 324 uit de 

vijfde-zesde eeuw. Daarnaast zijn scherven van 

knikwandpotten en van met schelpgruis of grof 

zand gemagerd handgevormd aardewerk 

aangetroffen.616 In 2005 is identiek handgevormd 

aardewerk uit de laat-Romeinse tijd 

aangetroffen. De vierde eeuw is in deze 

opgraving vertegenwoordigd door de kom 

Gellep 120-122. Voetbekers Chenet 342, potten 

Alzey 27 en potten met een cordonrand Böhner 

D8 (Alzey 32/33) komen uit de vijfde eeuw.  

De zesde eeuw lijkt in het aardewerk minder 

vertegenwoordigd. Wel zijn veel zevende-

eeuwse scherven aangetroffen.617 Opvallend zijn 

twee aardewerken kralen uit een 

vroegmiddeleeuwse kuil.618

Glas

In 2005 zijn vier fragmentjes van niet-

determineerbaar glas, een fragment van een 

slurfbeker (ca. zesde eeuw) en twee kralen 

gevonden.619

Munten

In 2005 zijn tien vierde-eeuwse munten 

aangetroffen, waarvan drie uit 388-402.620

Metaal

In 2005 zijn naast vijf tweedelige 

voetboogfibulae (merendeels 275-375),  

een tutulusfibula (300-400), een vogelfibula 

(500-600) en vijf beugelfibulae (550-650) ook 

beslagstukken, gespen, een haarnaald van het 

type Wijster, een haarnaald van het type 

Fécamp, een werpbijl (Bartaxt, 570-585),  

een fragment van een Westlandketel (late 
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Afb. 5.27 Plattegrond van de nederzetting Tiel-Passewaaijse Hogeweg tijdens fase 5-6 (derde eeuw), fase 7 

(oorspronkelijk 270-350) en fase 8 (oorspronkelijk 375-450) (naar: Heeren 2006, 88-89, afb. 7.8-9).

derde-vijfde eeuw), naalden, werktuigen, 

bronsbaren, metaalbewerkingsafval en een 

zilverbaar gevonden.621

Bouwkeramiek/natuursteen

In 2005 zijn 124 stuks Romeins bouwkeramiek 

geborgen, waaronder tegulae, een imbrex, een 

vloertegel, een tubulus, vloerbeton, gietbeton en 

pleisterwerk, vooral in vroegmiddeleeuwse 

context aangetroffen. Vermoedelijk is ook dit 

materiaal afkomstig uit het castellum in 

Vechten.622 In hetzelfde jaar is tufsteen, basalt, 

bioklastische kalksteen en zandsteen in laat-

Romeinse/vroegmiddeleeuwse contexten 

aangetroffen. Zij zijn mogelijk aangevoerd uit 

het 4 km verder weg gelegen castellum 

Vechten.623

Overig

In 2005 is een kam van hertshoorn gevonden, 

die in de laat-Romeinse tijd wordt gedateerd.624

61 Ressen-De Boel

Bewoning

Datering: (tweede helft 5e-) 6e eeuw.

Een kuilencluster, waar een waterkuil deel van 

uitmaakt, heeft een 14C-datering van 1520±30 BP 
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(2 sigma 430-610 cal AD). In de kuilen zijn 

nauwelijks vondsten aangetroffen.625

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op pleistocene Kreftenheye-

afzettingen en holocene kronkelwaard-

afzettingen met een restgeul, die deels afgedekt 

zijn door komklei-afzettingen.626

62 Tiel-Medel

Locatiekeuze

Datering: late 3e-begin 4e eeuw.

De locatie ligt op een stroomrug, die onderdeel 

uitmaakt van een meandergordel in het 

rivierenlandschap, nabij een in de midden-

Romeinse tijd al grotendeels verlande restgeul. 

Bodemkundig worden de bovenste afzettingen 

tot de vruchtbare, kalkrijke ooivaaggronden 

gerekend.627

Materiële cultuur

Aardewerk

Het enige kenmerkende handgevormde 

aardewerk uit de laat-Romeinse tijd is onder  

te verdelen in twee groepen: dik, met 

schelpgruis gemagerd aardewerk en 

vingertopindrukken op de grootste omvang van 

de potten, en fijn aardewerk van drieledige 

kommen en potten, met duidelijke knikken op 

de schouder en buik.628

Munten

Tijdens het onderzoek zijn enkele barbaarse 

imitaties van munten uit de late derde of vierde 

eeuw geborgen.629

63 Tiel-Passewaaijse Hogeweg

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, tweede helft 4e-eerste 

helft 5e eeuw.

In het rapport worden een erf, de plattegronden 

van twee gebouwen (H2 en H12) en een 

bijgebouw (B9), een waterput (W7) en enkele 

kuilen en greppels uit de late 3e en de eerste 

helft van de vierde eeuw beschreven, en 

toegeschreven aan fase 7 (afb. 5.27).  

De plattegronden vertonen overeenkomsten 

met exemplaren van de overzijde van de Rijn 

(type Wijster IIB).630 Een nadere analyse van de 

vondsten maakte echter duidelijk dat vondsten 

uit de periode 300-350 op de onderzoekslocatie 

ontbreken. De datering van fase 7 wordt in een 

recentere publicatie op basis van jongere 

metaal- en aardewerkvondsten dan ook 

bijgesteld naar 350/390-450, samen met de 

structuurloze fase 8. Het merendeel van deze 

vondsten wordt in een publieksboek 

behandeld.631

Locatiekeuze

De bewoningsresten liggen langs een geul die in 

de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd water-

voerend was, maar voor het einde van de vierde 

eeuw grotendeels verlande.632 De sporen uit de 

midden-Romeinse tijd worden oversneden door 

ploegsporen uit de vierde eeuw.633

Materiële cultuur

Aardewerk

Onder het weinige laat-Romeinse aardewerk  

is vooral handgevormd aardewerk met 

schelpgruismagering aanwezig.634 Een laat-

Romeinse context (kuil 67) met onder meer 

scherven van handgevormd, met schelpgruis 

gemagerd aardewerk, een voetbeker, een terra 

nigra-kom en ruwwandige bakken wordt in 

detail beschreven.635 Er zijn ook fragmenten van 

kommen Chenet 320 en 342 en ruwwandige 

Alzey-vormen gevonden, maar deze worden 

slechts terloops vermeld.636 In een publieksboek 

wordt nader ingegaan op de voetkommen en 

het handgevormd aardewerk met ‘Saksische’ 

vormen uit het gebied tussen Rijn en Weser.637

Munten

Tijdens de opgraving is een munt uit de jaren 

337-340 aangetroffen.638

Metaal

Enkele tweedelige voetboogfibulae dateren uit 

de tweede helft van de vierde eeuw. Uit de 

daarop volgende periode (375-450) stammen 

enkele fibulae en een sieraad. Opvallend uit deze 

periode is een tweedelige voetboogfibula met 

trapeziumvormige voet, die is versierd met 

goudblik.639 Een Wijsternaald, steunarmfibulae, 

voetboogfibulae en een drieknoppenfibula 

worden in een publieksboek behandeld.640 

Laatgenoemde kledingspeld wordt 

geïnterpreteerd als een aanwijzing dat een van 

de toenmalige bewoners van Passewaaij banden 

had met het Romeinse leger.641 Op een locatie 
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642  Heeren 2009, 144, afb. 77.11.
643  Heeren & Roymans 2014, 29-31.
644  Heeren 2006, 163.
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646  Groot 2006, 327, afb. 19.3; Heeren 2007, 
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647  Nokkert, Aarts & Wynia 2009, 68-71 en 
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Afb. 5.28 Plattegrond van de nederzetting Utrecht-A2 (naar: Nokkert, Aarts & Wynia 2009, 64, afb. 5.6). Alleen de 

hoofdgebouwen zijn als structuur aangegeven.

nabij de laat-Romeinse gebouwplattegrond zijn 

verder zes verknipte armbandfragmenten, een 

ringetje en een applique van een vogel van zilver 

gevonden.642 Vermoedelijk gaat het om een 

hakzilverdepot uit de periode 350-450 dat door 

de Romeinse overheid als betaling is gebruikt 

voor de bewaking van het gebied ten zuiden van 

de Rijn.643

Bouwkeramiek/natuursteen

Tijdens het onderzoek is een aanzienlijke 

hoeveelheid baksteen in de sporen rond de laat-

Romeinse plattegronden 2 en 12 aangetroffen. 

Het is echter niet uitgesloten een deel van dit 

materiaal in een eerdere nederzettingsfase is 

gebruikt.644 Verspreid over het nederzettings-

terrein zijn verder fragmenten van tufsteen, 

leisteen en bioklastische kalksteen aangetroffen. 

Een groot deel van het materiaal stamt uit een 

laat-Romeinse context. Verondersteld wordt dat 

het bouwmateriaal van elders is aangevoerd.645

Overig

Als een bijzondere vondst kan een benen kam 

uit de laat-Romeinse tijd genoemd worden.646

64 Utrecht-A2 (LR51/54)

Bewoning

Datering: laatste kwart 6e-vroege 9e eeuw.

Van de huisplaatsen die op dit relatief grote 

nederzettingsterrein zijn aangetroffen kan er 

maar een aan de onderzoeksperiode 

toegeschreven worden (afb. 5.28). Dit betreft  

de vermoedelijk eenbeukige plattegrond van 

gebouw 1 (21,5 x 7,4 m) met wanden van planken 

(late zesde-vroege zevende eeuw, erf 1).  

De sporen bevatten geen daterend materiaal.647 

Binnen het opgraven areaal is dit het oudste 

gebouw; de jongste bewoning lijkt zich in 

oostelijke richting voor te zetten (onder de A2) 

en dateert vermoedelijk uit de negende eeuw.
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650  Isings 2009.
651  Kerkhoven 2009, 241.
652  Kerkhoven 2009, 241.

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op een kronkelwaardrug op de 

zuidelijke oever van de Oude Rijn.648

Materiële cultuur

Aardewerk

Van het terrein komen scherven van 

knikwandpotten (late zesde eeuw of jonger), 

potten Alzey 32/33 met ribbel, tonvormige 

potten (vanaf 550 en jonger te dateren), met 

schelpgruis gemagerd handgevormd aardewerk 

en Hessen-Schortens aardewerk.649

Glas

Naast scherven van een conische beker (vijfde 

eeuw) en een laat-Romeinse fles zijn een 

spinsteen (zesde eeuw) en enkele kralen 

gevonden.650

Munten

Er is slechts een follis aangetroffen.651

Metaal

Tot de metaalvondsten behoren twee 

voetboogfibulae (vierde-vroege vijfde eeuw, 

mogelijk verspoeld),652 gespplaten (tweede helft 

zesde-eerste helft zevende eeuw), enkele 

beugelfibulae (zesde-vroege zevende eeuw), een 

ijzeren speerpunt (tweede helft zesde-eerste 

45
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Afb. 5.29 Plattegrond van de nederzetting Utrecht-Terweide (naar: Den Hartog, 41, afb. 5.27).
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653  Kerkhoven 2009, 218, 221, 228 en 236.
654  Kerkhoven 2009, 244.
655  Dijkstra 2009b.
656  Kloosterman 2010.
657  Ozinga & De Weerd 1989, 41 en 55-56; 

Ozinga & Wynia 1989; Thijssen 1989; 

Montforts 1991, 30; Van Rooijen 1999, 

11-14; 2010, 156-158.
658  Van Rooijen 1999, 9-10.
659  Kloosterman 2010, 31, tabel 3.2 en 32, 

afb. 3.3.
660  Kloosterman 2010, 39.
661  Vgl. Verwers & Kleij 1998, 86 en 96. 

Voorbeelden uit Grave en Escharen.
662  Den Hartog 2009, 41-44.
663  Den Hartog 2009, 44.
664  Den Hartog 2009, 45.
665  Den Hartog 2009, 11.

helft zevende eeuw) en een bronzen stilus 

(vijfde-vroege zesde eeuw).653 Het zijn vooral 

fragmenten van de beugelfibulae, ook wel 

bekend als ‘Friese fibulae’, die volgens de auteur 

het mogelijke Friese karakter van de vroegste 

bewoningsfasen weerspiegelen.654

Bouwkeramiek

In totaal zijn 25 fragmenten van Romeins 

bouwpuin gevonden.655

65 Utrecht-Centrum

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e-7e eeuw? (heden?).

De onderzoekslocatie Lichte Gaard 9 ligt binnen 

de muren van het castellum uit de vroeg- en 

midden-Romeinse tijd.656 Een beperkt aantal 

vondsten uit ouder onderzoek maakt duidelijk 

dat het terrein van het castellum in de laat-

Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen ook 

is gebruikt. Enkele tijdens een ouder onderzoek 

aangetroffen graven uit de tweede helft van de 

vijfde eeuw maken duidelijk dat in die periode in 

of nabij het voormalige castellum gewoond 

werd.657

Locatiekeuze

Het castellum lag in een laag gelegen deel van 

het landschap. Gedurende de tweede en derde 

eeuw zorgden de daar gelegerde soldaten voor 

een ophoging van het terrein. Gedurende de 

gehele vroege middeleeuwen lagen de resten 

van de versterking op een ‘terp’, in een 

regelmatig onderlopend komgebied.658

Materiële cultuur

Aardewerk

Er is aan de Lichte Gaard een fragment Alzey 33 

gevonden.659

Glas

Slecht een randfragment van geelgroen glas kan 

in de laat-Romeins tijd of vroege middeleeuwen 

gedateerd worden.660

66 Utrecht-Terweide (LR41/42)

Bewoning

Datering: late 5e-eerste helft 6e eeuw.

De vroegmiddeleeuwse bewoningssporen zijn 

op twee percelen aangetroffen (afb. 5.29). 

Oostelijke perceel: minimaal een eenbeukige 

gebouwplattegrond (meer dan 16,8 m lang, 

eerste helft zesde eeuw), een roedenberg 

(vijfhoekig),661 een spieker (achtpalig bijgebouw, 

ongeveer 7,5 m lang) en afvalkuilen.662 Westelijke 

perceel: in een vanaf eind tweede of derde eeuw 

verlandende crevassegeul ligt een gytja- of 

veenpakket, waarvan de top aan het eind van de 

vijfde of het begin van de zesde-eeuws is 

gedateerd. Door dit pakket zijn de palen van een 

houten brug ingegraven die een dendrodatering 

hebben in het najaar of de winter van 539.663 

Voorts zijn op deze locatie oeverbeschoeiingen 

en palen aangetroffen.664

Locatiekeuze

De onderzoekslocatie ligt op de stroomrug van 

de Oude Rijn.665

Tabel 5.1 Overzicht van de gedateerde waterputten in Valburg-Molenzicht.

Waterput Munten Aardewerk 14C-datering Dendrodatering

   BP 2 sigma cal AD  

WA12 324-325 − − − −

WA13 − − 1700±30 250-420 −

WA15 276-282 375-425 1740±30 230-390 −

WA16 − − 1625±30 380-540 −

WA17 388-392 350-425 1740±30 230-390 418±6

388-402 − 1655±30 320-450 −

WA18 141-172 400-425 1685±35 250-430 −
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Materiële cultuur

Aardewerk

In totaal zijn scherven van 27 stuks aardewerk 

gevonden, waaronder handgevormd aardewerk 

(onder meer Hessen-Schortens aardewerk), 

gladwandig aardewerk (schaaltje Rheinland Sha 

2.21 of 32, respectievelijk 550-640 of 485-555), 

ruwwandig aardewerk (drie Wölbwandtöpfe, 

onder meer late variant Alzey 32/33, over het 

algemeen in de late vijfde-eerste helft zesde 

eeuw gedateerd, maar dit exemplaar is op basis 

van de lichte ribbel in de eerste helft van de 

zesde eeuw gedateerd) en een schaal (475-575, 

uiterlijk tot 625). Daarnaast komen 

randfragmenten van een late variant Alzey 32/33 

en een Wölbwandtopf uit de crevassegeul.666

Metaal

Boven in het veenpakket in de crevassegeul is 

naast Merovingisch aardewerk een vogelfibula 

(480-530) gevonden. Uit dezelfde laag komt een 

denarius van Severus Alexander (222-228), die als 

hanger is gebruikt.667

67 Valburg-Molenzicht

Bewoning

Datering: tot vroege 3e eeuw, tweede helft 

4e-eerste helft 5e eeuw (7e eeuw?).

Tot de belangrijkste sporen behoren twee 

plattegronden van gebouwen, een spieker en zes 

waterputten (tweemaal vlechtwerk, tweemaal 

vierkante bekisting) uit de laat-Romeinse tijd 

(afb. 5.30). Deze zijn aangetroffen op een terrein 

waar in de midden-Romeinse tijd een 

nederzetting en een grafveld lagen.  

De plattegronden zijn slechts ten dele herkend 

en aanwijzingen voor middenstaanders 

ontbreken. In een paalgat van een van 

plattegronden is een fragment van een 

ruwwandige Alzey 27 aangetroffen. Dit is een 

van de weinige onderzoeken waarbij 

waterputten met behulp van munten, 
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Afb. 5.30 Plattegrond van de Valburg-Molenzicht (naar: Veldman & Van der Feijst 2011, 39, afb.4.11).

666  Dijkstra 2009a.
667  Hendriksen 2009, 104, afb. 6.221-222  

en 105.
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aardewerk, 14C-dateringen en een 

dendrodatering nauwkeurig gedateerd konden 

worden (tabel 5.1). Daarnaast zijn enkele 

greppels en een klein aantal vondsten uit de 

vroege middeleeuwen gedocumenteerd.668

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op een rivierduin, grotendeels 

omgeven door komgronden. Oostelijk daarvan 

liggen de restanten van de Ressense 

stroomgordel. Op de flank van het duin liggen 

komkleiafzettingen uit de Romeinse tijd en 

middeleeuwen.669 Op basis van pollenonderzoek 

bleek dat het landschap in de laat-Romeinse tijd 

zeer open moet zijn geweest, met hier en daar 

restanten van een gemengd eikenloofbos. In de 

pollenspectra zijn aanwijzingen voor akkerbouw 

nabij het nederzettingsterrein aangetroffen.670

Materiële cultuur

Aardewerk

Het aardewerk bestaat uit fragmenten van 

Chenet 320, Alzey 27, Alzey 28/Redknap R2, 

Alzey 33 (3x) en een wrijfschaal Redknap R40, 

evenals een met kalk gemagerd fragment uit de 

laat-Romeinse tijd.671 Daarnaast zijn 23 frag-

menten van gedraaid aardewerk uit de vroege 

middeleeuwen (vijfde-zevende eeuw) 

aangetroffen, waaronder zeven fragmenten  

van een knikwandpot en vijf van ruwwandig 

aardewerk (onder meer een pot MWID,  

kruik MWIII).672

Glas

Twee fragmenten uit de vierde-vijfde eeuw zijn 

vermoedelijk van een schaaltje en een beker.673

Munten

Tijdens het onderzoek zijn zeven munten 

gevonden, een uit de late derde eeuw, drie uit de 

eerste helft van de vierde eeuw en drie uit de 

periode 388-402.674

Metaal

Tot de metaalvondsten behoren een 

steunarmfibula (350-420), een beugelfibula 

(450-500), een haarnaald van het type Wijster 

(440-485), een haarnaald, een armband, een 

gesp, een riemtong (400-475) en enkele andere 

voorwerpen.675

Natuursteen

Op het terrein zijn een brok kalksteen, twee 

fragmenten tufsteen en twee stukken van 

dakleien gevonden, waarvan een uit een 

waterput.676

68 Vechten (Fectio)

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e-6e eeuw,  

7e-10e eeuw?

Er zijn geen sporen van bewoning aangetroffen.

Locatiekeuze

De oppervlaktekartering vond plaats op het 

terrein van het castellum uit de midden-

Romeinse tijd en de aanpalende vicus, die 

gelegen zijn op een oever op beddingafzettingen 

van de Rijn.677

Materiële cultuur

Aardewerk

Tot de vondsten behoren fragmenten van een 

Chenet 320, Alzey 27 (diverse exemplaren, 

vierde-zesde eeuw) en 33 (18x, vierde-vijfde 

eeuw), en een fragment van een oorpot (vijfde 

eeuw). Daarnaast is tijdens het onderzoek ook 

laat-Merovingisch en Karolingisch aardewerk 

verzameld.678

Munten

Hoewel tijdens de kartering geen munten zijn 

gevonden, zijn eerder op het terrein 22 munten 

uit de periode 284-423 aangetroffen.679

69 Vleuten-Appellaantje (LR55)

Bewoning

Datering: late 5e-8e eeuw.

Er zijn tijdens het onderzoek geen gebouw-

plattegronden aangetroffen, wel van enkele 

bijgebouwen, evenals een groot aantal 

waterputten en -kuilen die merendeels niet 

nauwkeuriger dan Merovingisch of Karolingisch 

gedateerd konden worden. Alleen waterput W1 

is nauwkeuriger gedateerd (450-550). Daarnaast 

is een hondengraf uit de Merovingische tijd 

onderzocht.680
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Locatiekeuze

De vindplaats ligt op de stroomgordel van de 

Oude Rijn, aan weerszijden van een geul die in 

de vijfde eeuw is verland. In die periode vormde 

de rivier een nieuwe geul in de stroomgordel, die 

pas in de middeleeuwen verlande.681 Het pollen-

onderzoek levert een beeld op van een open 

landschap met akkers, weide- en hooilanden. 

Ook zijn er aanwijzingen voor moestuinen 

aangetroffen.682

Materiële cultuur

Aardewerk

Onder het aardewerk bevonden zich fragmenten 

van late varianten van de typen Alzey 27 en 

32/33, die duiden op een begin van de 

nederzetting rond het jaar 500. Het merendeel 

van het aardewerk is tussen 550 en 700 te 

dateren.683

Glas

Tot de glasvondsten behoren vijf scherven en 

twee kralen (laat-Romeins-vroegmiddeleeuws).684

Munten

Tijdens het onderzoek zijn drie munten uit de 

vierde eeuw gevonden, een follis en twee aes.685

Metaal

Tot de metaalvondsten behoren vier 

vogelfibulae (475-550), een beugelfibula, 

gespen, haarnaalden en beslagstukken.686

Bouwkeramiek/natuursteen

Op het terrein zijn veel fragmenten Romeinse 

bouwkeramiek (tegulae, imbrices, vloertegels, en 

een wandtegel) aangetroffen.687 Tijdens het 

onderzoek is verder ook kalksteen, leisteen en 

tufsteen verzameld. De laatstgenoemde 

steensoort is onder andere gebruikt om 

netverzwaarders van te maken.688

70 Vleuten-Haarzicht

Bewoning

Datering: (4e eeuw?) 5e-eerste helft 8e eeuw.

De bewoningssporen bestaan uit paalsporen, 

kuilen, een deel van een gebouwplattegrond, 

beschoeiingen, erfgrenzen van staakjes en een 

waterput. De sporen liggen verspreid langs een 

restgeul. In die restgeul zijn lagen aangetroffen 

die op basis van de vondsten in de vroege 

middeleeuwen gedateerd mogen worden.689  

Op basis van het archeologisch materiaal zijn 

twee zwaartepunten in de bewoning vast te 

stellen: de overgangsperiode van de laat-

Romeinse naar de Merovingische tijd, en de 

overgangsperiode van de Merovingische naar de 

Karolingische tijd (600 en 700/750).690

Locatiekeuze

De vindplaats ligt op de oever van een 

crevassegeul, op oever- en beddingafzettingen 

(stroomgordelafzettingen) van de Oude Rijn.691

Materiële cultuur

Aardewerk

Het merendeel van het aardewerk omvat de 

periode van de 4e tot de eerste helft van de 

achtste eeuw. Een klein deel daarvan stamt uit 

de vierde-vijfde eeuw (onder andere Böhner D6 

en vier scherven met botgruismagering).  

Meer aardewerk is in de vijfde-zesde eeuw te 

plaatsen. Een aantal kenmerkende ruwwandige 

randfragmenten is toe te wijzen aan de 

Rheinland-Phase 3-5 (480-570) en Rheinland-

Phase 7-11 (580-740). Daaronder bevinden zich 

ook scherven van potten met een cordonrand. 

Een scherf van een knikwandpot en een deel van 

het handgevormde aardewerk is in de laat-

Merovingische tijd te plaatsen.692

Metaal

Tot de vondsten behoren twee beugelfibulae, 

waarvan een met een hartvormige kopplaat 

(eind zesde eeuw). Voorts is een 3,2 cm lang 

staafje met een ronde doorsnede (0,5 cm) 

gevonden, dat als een bronsbaartje 

geïnterpreteerd wordt.693

Bouwkeramiek/natuursteen

Tijdens het onderzoek zijn in de 

vroegmiddeleeuwse lagen en in de vulling van 

de restgeul vooral fragmenten van tegulae 

gevonden. Vermoedelijk zijn ze secundair 

gebruikt voor haardplaatsen, vloertjes en 

afvoergootjes. Uit vroegmiddeleeuwse lagen is 

verder hergebruikt tufsteen (10x) geborgen, 

waaronder een fragment dat als netverzwaarder 

is gebruikt.694
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Gezien de overeenkomsten met het 

beschilderde aardewerk bij Künzl  

(1997, 25, 69, Typentafel 4.7.5) en de 

aardewerkvorm Gellep 64 (Pirling & 

Siepen 2006, 95) is een datering van de 

gevonden scherven van deze waar in de 

eerste helft van de vierde eeuw 

aannemelijker.

71 Woerden-Kerkplein (Centrum)

Bewoning

Datering: tot late 3e eeuw, 4e eeuw.

Het terrein is tot de late derde eeuw gebruikt als 

castellum.

Locatiekeuze

Het castellum lag op de zuidelijke oever van de 

oude Rijn.695

Materiële cultuur

Munten

Tijdens de opgraving is een vierde-eeuwse munt 

aangetroffen. Daarnaast worden in de publicatie 

zes andere, eerder in Woerden gevonden 

exemplaren uit laat-Romeinse tijd beschreven. 

De jongste is uit het laatste kwart van de vierde 

eeuw.696

72 Zetten-Den Hartog

Bewoning

Datering: 4e-10e eeuw.

Greppels, vermoedelijk uit de vroege 

middeleeuwen.697

Locatiekeuze

De locatie ligt op oude woongrond op de 

Winsense stroomgordel.698

Materiële cultuur

Aardewerk

In totaal zijn 66 scherven uit de laat-Romeinse 

tijd, en scherven uit de vijfde-tiende eeuw 

verzameld.699

Metaal

Tot de metaalvondsten behoren een beugel- of 

vijfknoppenfibula (eerste helft zesde eeuw) en 

een baardtang (Romeinse tijd/vroege 

middeleeuwen).700

5.10 Archeoregio 14, Zeeuws kleigebied

73 Grijpskerk-Aagtekerke

Bewoning

Datering: 4e eeuw

Er zijn geen sporen van bewoning aangetroffen.

Locatiekeuze

De bodem bestaat ter plekke uit kom- en 

oeverafzettingen van Duinkerke II op 

Hollandveen.701

Materiële cultuur

Aardewerk

In de cultuurlaag (slufterlaag) van vindplaats 4 is 

materiaal aangetroffen dat in de late derde en 

vierde eeuw wordt gedateerd.702 Uitzonderlijk is 

de vondst van 348 scherven van metaal-

glanswaar (techniek d) van 27 stuks vaatwerk  

uit de late derde en vierde eeuw (bekers 

Niederbieber 31a (3x) en 32/33, waaronder een 

spreukbeker en kommen als Dragendorff 30/37 

(2x, beide met spreuk, vgl. kommetjes Symonds 

73 uit de late derde eeuw).703
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6 Historische achtergronden

6.1 Inleiding

Om de in het volgende hoofdstuk gepresenteerde 

synthetiserende analyses van de verschillende 

thema’s een historische context te geven, is 

ervoor gekozen in dit hoofdstuk een relatief 

uitgebreid historisch overzicht te schetsen.  

Hierbij was het doel niet om de archeologische 

invalshoek van de onderzoeksperiode te 

verweven met het op de literaire bronnen 

gefundeerde historische verhaal. Daarvoor laten 

de betrouwbaarheid en de chronologische 

resolutie van zowel het archeologische als het 

historische bronnenmateriaal nog vaak teveel te 

wensen over. Al speelden sommige van de 

beschreven historische gebeurtenissen zich ver af 

van de Germaanse provincies, de mechanismen 

tussen het Romeinse gezag en de verschillende 

inwonende en rondtrekkende groepen zullen 

zeker in meer of mindere mate invloed hebben 

gehad op de gebeurtenissen in de Lage Landen.

Rond het jaar 300 was Zuid-Nederland nog een 

vanzelfsprekend onderdeel van het Romeinse 

rijk. Nog, of misschien opnieuw; in de tweede 

helft van de derde eeuw was het immers deel 

gaan uitmaken van de losgebroken westelijke 

delen van het Imperium, die als het Gallische 

keizerrijk een kortstondig semi-onafhankelijk 

bestaan hadden geleid. Zuid-Nederland 

verkeerde niettemin eerder al meer dan drie 

eeuwen in de Romeinse invloedssfeer. Het was 

niet een van de kerngebieden van het Rijk, dat 

staat buiten kijf; hoewel niet zonder agrarische 

en menselijke hulpbronnen was de voornaamste 

troef ervan vanuit Romeins perspectief vooral de 

Rijn, die als een onmisbare levensader Germania 

en Gallia verbond met de rijke Britse 

graangebieden, en tegelijkertijd een stevige 

barrière vormde tegen de barbaren buiten  

het Rijk.

De Germaanse maatschappij in deze tijd is voor 

de onderzoekers tamelijk ongrijpbaar. Voor de 

gehele antieke periode zijn zij immers afhankelijk 

van Romeinse schriftelijke bronnen; geschriften 

uit Barbaricum, zo ze al bestonden, zijn niet 

overgeleverd. Dat betekent dat het over het 

algemeen gaat om auteurs die hun informatie 

ofwel volledig uit de tweede of derde hand 

hadden, ofwel slechts een vage notie hadden van 

de maatschappijen aan de randen van het Rijk. 

Gevoegd bij het feit dat antieke schrijvers over het 

algemeen slechts matig geïnteresseerd waren in 

het opstellen van een antropologische of 

historische analyse, maar er vooral op uit waren 

om hun gehoor te vermaken of een spiegel voor 

te houden, en dat bovendien nog in een stijl en op 

een manier die aansloot bij de klassieke traditie, 

betekent dat dat Romeinse bronnen over de 

Germaanse buren van het Rijk met de nodige 

omzichtigheid moeten worden benaderd. Wij 

hebben vanuit het beschikbare historische 

bronnenmateriaal een sterk eenzijdig beeld van 

de Romeins-‘barbaarse’ verhoudingen. Het is 

daarbij goed om ons te realiseren dat de term 

barbaren op zichzelf vanuit de klassieke 

maatschappij komt, en dient om ‘de ander’ te 

definiëren (en daarmee dus, in contrast, ook het 

zelf, het eigene).1 Het beeld van deze ‘barbaren’, 

als niet-Romeinen, als buitenstaanders, wordt 

daarenboven in de bronnen vaak negatief 

gekleurd: de barbaar was de vijand bij uitstek, 

vooral geschikt als doelwit voor keizers die 

streefden naar eer en roem. Andersom kan 

uiteraard ook, de barbaar als de ‘edele wilde’, 

onbedorven door de beschaving, als tegenpool 

van de decadente Romein. Dat is vooral het beeld 

dat bijvoorbeeld oprijst uit Tacitus’ Germania.

De Romeinse houding ten opzichte van de 

barbaren aan de grenzen was intussen 

ambivalent. Enerzijds waren de barbaren de 

wolven die huilden aan de grenzen van het Rijk, 

en de schrik van de bewoners in de grens-

gebieden, vreemde, exotische figuren die weinig 

menselijks hadden.2 Anderzijds waren de 

barbaren ook nodig. Zij leverden rekruten,  

die overigens meestal vervolgens werden 

ingezet om andere barbaren te bestrijden, ze 

zorgden voor de bescherming van de grenzen, 

en ze waren economisch van belang, als afnemer 

en als leverancier van grondstoffen en 

producten; en er was druk diplomatiek verkeer 

tussen het Romeinse gezag en de vele barbaarse 

stammen voorbij de grenzen van het Rijk. Beslist 

niet in de laatste plaats waren de barbaren ten 

slotte een dankbaar doelwit voor Romeinse 

agressie, veelal gevoed door de noodzaak die 

elke keizer of pretendent voelde om zich te 

profileren als de restitutor orbi, de redder van de 

wereld, of de domitor gentium, de temmer der 

volkeren. Een heerser zonder een passend 

epitheton als Germanicus, Francicus, Gothicus, 

of Allamannicus telde uiteindelijk niet echt mee.3

Deze houding kleurt de ter beschikking staande 

bronnen sterk. De panegyrici latini schreven 

1  Cf. Noble 2006, 10-11; Halsall 2014, 525.
2  Anonymus De Rebus Bellicis VI.1;  

cf. Panegyrici latini XII.24.2.
3  Drinkwater 1996, 26; Halsall 2007,  

149-150; 2014, 524.
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lofredes, waarin hun held wordt bezongen en de 

werkelijkheid ongetwijfeld hier en daar wordt 

geplooid om diens daden nóg groter en 

geweldiger te laten lijken. De merkwaardige 

collectie biografieën die bekend staat als de 

scriptores historiae Augustae, nominaal geschreven 

door verschillende auteurs, maar tegenwoordig 

meestal gezien als het product van een enkele 

schrijver, is van aanzienlijk latere datum dan de 

gebeurtenissen die erin worden beschreven, en 

bevat naar alle waarschijnlijkheid minstens 

evenveel fictie als feiten. Ammianus Marcellinus, 

een bron die over het algemeen als betrouwbaar 

en zorgvuldig wordt gezien, had onder Julianus 

gediend en spreekt zonder uitzondering positief 

over deze keizer. Hij publiceerde zijn werk onder 

Theodosianus en ook daarmee houdt hij in zijn 

geschiedschrijving rekening. Claudianus was een 

dichter aan het hof van Honorius, en schreef 

lofredes voor deze keizer (die overigens 

tegenwoordig net als toen als een zeer zwakke 

keizer wordt beschouwd) en voor diens veldheer 

Stilicho, waarin de waarheid ook niet altijd 

volledig werd gediend.4 Gregorius van Tours gaat 

voor zijn oudere geschiedschrijving terug op 

antieke bronnen die ons niet zijn overgeleverd, 

en waarvan we de kwaliteit dus niet goed 

kunnen beoordelen; in zijn werk is het vaak 

moeilijk feit en legende uit elkaar te houden.  

De algemenere geschiedwerken die van Oost-

Romeinse schrijvers overgeleverd zijn, zoals 

Procopius, Agathias, Zosimus en Zonaras, 

beschrijven vaak gebeurtenissen uit wat ook 

voor hen al een grijs verleden was geworden,  

en in landen die ver verwijderd waren van hun 

woonplaatsen, ‘long ago and far away’. Ook de 

informatie die zij verschaffen moet daarom met 

de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. De 

kronieken uit deze periode zijn dikwijls zo kort 

van stof dat deze moeilijk te duiden zijn, en dat 

vaak onduidelijk is welke gebeurtenissen precies 

in welke volgorde worden beschreven. Bedenk 

daarbij dat in de kronieken vaak gebruik wordt 

gemaakt van verschillende dateringssystemen, 

en de problemen die het gebruik van dergelijke 

bronnen met zich brengt zullen duidelijk zijn. 

Ten slotte kan opgemerkt worden dat overal in 

het Rijk, maar zeker ook in onze streken, het 

aantal (dateerbare) inscripties – in de 

Nederlanden toch al relatief gering – na de derde 

eeuw snel vermindert. Dat betekent dat een 

relatief objectieve bron, die zo belangrijk is voor 

de geschiedschrijving van de vroege keizertijd,  

in de onderzochte periode vrijwel geheel 

ontbreekt.

Ons beeld van de Lage Landen en de 

aangrenzende niet-Romeinse gebieden wordt 

dus sterk beperkt en gekleurd door de omvang 

en aard van de historische bronnen die ons ter 

beschikking staan. Bovendien kan het bijna niet 

anders of het verblijf aan de grenzen van het Rijk 

had op zichzelf een vormende invloed op de 

economie en maatschappij van de Germanen. 

De enige macht van betekenis in het westen van 

Europa in de late oudheid was het Rijk. Het lijkt 

er sterk op dat ook in het ‘vrije Germanië’ (op 

zichzelf uiteraard ook een benaming, ontstaan in 

de negentiende eeuw, die het contrast met het 

Romeinse rijk onderstreept; de Romeinen zelf 

spraken van Germania Magna) de symbolen van 

macht en autoriteit sterk geïnspireerd waren op 

Romeinse voorbeelden.5 Een zekere mate van 

romanisering van de Germaanse samenlevingen 

aan de Rijksgrenzen is in die zin wellicht nog 

eerder aan te nemen dan een sterke 

barbarisering van het Romeinse gebied. Zelfs het 

ontstaan van confederaties van stammen, zoals 

de Franken, kan mogelijk worden toegeschreven 

aan Romeinse invloeden.

Het ontstaan van dit soort grotere 

stamverbanden en de aard van de trek naar het 

Rijk in de periode die het onderwerp is van deze 

studie zijn onderwerp van heftig historisch 

debat. De vraag naar het hoe, wat en waarom 

van ethnogenese is voorlopig nog lang niet 

beantwoord.6 Het klassieke beeld van ‘de 

Germanen’ als een monolithisch blok, overigens 

veelal tegenover een al even monolithisch 

Romeins keizerrijk, is vooral ontstaan uit de 

Duitse historiografie in de negentiende eeuw.  

De periode van de Duitse eenwording en het 

ontstaan van de Europese natiestaat hebben 

daarbij een doorslaggevende invloed gehad.  

Het resultaat hiervan waren de inmiddels 

klassieke kaarten van Europa in de late oudheid, 

voorzien van dikke pijlen die de 

‘volksverhuizingen’ in beeld moesten brengen, 

die lieten zien hoe ‘de’ Germanen zich als een 

soort stoomwals over geheel Europa 

verspreidden.7 Dat beeld is in de afgelopen 

decennia sterk gekanteld. Veel meer dan vroeger 

wordt de late oudheid gezien als een periode 

van transformatie, van veranderingen die soms 

snel en heftig waren, maar vaak geleidelijk en in 

de situatie van dag tot dag veel minder 

merkbaar.8 Een begrip als de ‘val’ van het 
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Romeinse rijk is tegenwoordig dan ook 

aanzienlijk minder populair dan in het verleden. 

Niettemin blijft er een probleem. Aan het begin 

van de onderzoeksperiode rond 300 is een 

relatief helder onderscheid te maken tussen het 

Romeinse rijk aan de ene kant en de niet-

Romeinse volkeren aan de andere kant van de 

Rijn, maar aan het eind ervan treffen we in het 

westen van het voormalige Romeinse Rijk een 

reeks Germaanse koninkrijken aan, en is er van 

een keizer en een centraal gezag geen sprake 

meer. Hoe is deze situatie ontstaan? Was zij het 

resultaat van invallen, van een doelbewuste trek 

naar de welvaart? Of waren deze Germanen juist 

doelbewust binnengehaald en ingekapseld door 

de Romeinse maatschappij, en was er in feite 

niet zo heel veel veranderd?9 Wie waren dan 

deze migranten? Hoe ontstonden de groepen, 

de stammen en de volkeren die zo prominent 

figureren in de antieke bronnen? Wat maakte 

een Frank tot een Frank, en hoe uitte zich dat? 

Historische bronnen geven daar nauwelijks 

uitsluitsel over.10 Zelfs in de oudheid bestond er 

slechts een vaag concept van ‘de’ Germanen. 

Antieke auteurs beschouwden Galliërs en 

Germanen bijvoorbeeld als nauw verwant, 

terwijl de Goten, die een Germaanse taal 

spraken, veelal werden gezien als 

afstammelingen van Scythen of Getae.11  

Een duidelijk gevoel van eenheid ontbrak bij  

de Germanen buiten het Rijk. Interne strijd en 

oorlog waren de regel, vaak ook actief 

gestimuleerd of aangesticht door Rome.12  

Dat maakt dat het oude concept van Germaanse 

volkeren die doelbewust en massaal op weg 

gingen om een nieuw bestaan te vinden bij de 

vleespotten van Rome aan geloofwaardigheid 

heeft ingeboet. Veeleer lijkt het zo te zijn dat 

migratie iets van alle tijden was, ook in de 

oudheid, maar dat deze migratie door de 

Romeinen, via het instrument van de limes, 

werd gereguleerd en gecontroleerd. Dat systeem 

kon niet functioneren wanneer de limes 

onvoldoende werd bemand en beveiligd, vaak 

ten gevolge van interne strijd binnen het Rijk 

waaraan altijd prioriteit werd gegeven; dat was 

bijvoorbeeld het geval bij de intocht van de 

Goten in 375 en bij de grote inval over de Rijn 

van 406.13 Het feit dat interne tegenstanders 

vrijwel altijd eerst werden bestreden, en de 

grensverdediging dan dus kennelijk werd 

beschouwd als van later zorg, zegt iets over de 

beperkte dreiging die klaarblijkelijk in de praktijk 

van conflicten met de volkeren aan de grenzen 

uitging.

Het historisch debat is nog niet beslecht.14  

Wat inmiddels echter meer dan duidelijk begint 

te worden is dat er nog maar weinig bekend is 

over het ontstaan van de verschillende 

Germaanse volkeren, en dat het zeer 

waarschijnlijk is dat de ‘Germaanse’ groepen die 

zich in de late oudheid binnen de grenzen van 

het Rijk vestigden vaak bestonden uit individuen 

en groepen van verschillende afkomst, 

achtergrond en identiteit.15 Het geschetste beeld 

heeft uiteraard ook gevolgen voor de manier 

waarop de archeoloog naar het vondstmateriaal 

en de sporen kijkt. Veel fenomenen worden 

vanuit de vaak impliciete vooronderstelling dát 

er in deze periode nu eenmaal sprake was van 

unieke, grootschalige migratie of invasies, 

klakkeloos gezien als symptomen van 

‘germanisering’ of ‘barbarisering’ (denk aan 

hutkommen, sommige gebouwplattegronden, 

bepaalde vormen van handgevormd aardewerk 

of begravingen met specifieke bijgaven), zonder 

dat daarvoor voldoende empirisch bewijs is. 

Men doet er verstandig aan voorzichtig om te 

gaan met het toeschrijven van bepaalde 

fenomenen of artefacten aan schijnbaar 

duidelijk etnisch te onderscheiden groepen.16

Het is onduidelijk hoe de verschillende 

Germaanse groepen die zich uiteindelijk binnen 

de grenzen van het Rijk in hun eigen staten 

vestigden eruit zagen, hoe zij zichzelf 

definieerden, en welke invloed hun ‘etniciteit’ 

had. Hetzelfde kan, mutatis mutandis, worden 

gezegd van de Romeinen zelf.17 Het Rijk was 

zeker geen uniforme natiestaat. Het enorme 

Imperium Romanum, dat zich uitstrekte van de 

Schotse hooglanden tot aan de Syrische woestijn 

en van de Zwarte Zee tot in het huidige 

Marokko, was een conglomeraat van steden, 

stammen en volkeren. Weliswaar waren sinds de 

constitutio Antoniniana van 212 alle vrije inwoners 

van het Rijk Romeins burger, maar ongetwijfeld 

bleven ze daarnaast ook Griek, Syriër, 

Egyptenaar, Italiër of Pannoniër. Of Germaan. 

Het Rijk was op zijn best een gemenebest van 

volkeren en groepen, die voor een deel dezelfde 

klassieke waarden en cultuur deelden, en voor 

een deel hun etnische achtergrond en cultuur 

behielden. Het Romeinse rijk is wel beschreven 

als een ‘people by constitution’, in tegenstelling tot 

een ‘people by origin’.18 Dat heeft uiteraard ook 

gevolgen voor de duiding en beschrijving van de 
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geschiedenis van de inwoners van het Rijk voor, 

tijdens en na de val van het Romeinse rijk in het 

westen. Op welk moment begonnen de 

voormalige inwoners van het Rijk zich Frank of 

Goot te voelen? Wanneer hielden ze op Romein 

te zijn en werden ze Merovinger? En hoe lieten 

ze dat zien? In de eeuwen na de ‘val’ van het Rijk 

zullen de oude, Romeinse cultuur en de nieuwe, 

Germaanse cultuur geleidelijk zijn samen-

gesmolten. Veel elementen uit de antieke 

maatschappij bleven daarbij behouden, veel ook 

werden vervangen door elementen uit de 

Germaanse samenlevingen waaruit de nieuwe 

heersers waren voortgekomen; in veel gevallen 

zal een mengvorm zijn ontstaan. De geschreven 

bronnen geven hierover niet of nauwelijks 

uitsluitsel; dit is het terrein waarop de 

archeologie haar eigen essentiële bijdrage kan 

leveren.

Met deze inleiding in het achterhoofd volgt nu 

een noodzakelijkerwijze kort overzicht van de 

belangrijkste gebeurtenissen in de periode die 

dit synthese-onderzoek bestrijkt. Daarbij gaat 

het er vooral om de historische achtergrond te 

schetsen, voor zover deze uit de geschreven 

bronnen kan worden gereconstrueerd, met alle 

mitsen en maren die het bovenstaande met zich 

meebrengt.

6.2 De vierde eeuw: herstel en crisis

Pas met de troonsbestijging van Diocletianus,  

in 284, kwam er een einde aan de ‘crisis van de 

derde eeuw’, die het Romeinse rijk bijna aan 

interne twisten ten onder had doen gaan.19 Na 

een periode van vijftig jaar van burgeroorlogen, 

opstanden, invallen van barbaren en oorlogen 

met de Perzen was het Romeinse rijk uitgeput en 

verzwakt. Het vergde een vasthoudende, 

methodische en vooral heldere geest als die van 

Diocletianus om enige orde in de chaos te 

scheppen. Van belang voor Zuid-Nederland is 

vooral de administratieve herindeling die onder 

Diocletianus werd doorgevoerd. De belangrijkste 

wijziging was ongetwijfeld de invoering van de 

Tetrarchie, de verdeling van het rijk in een 

oostelijk en westelijk deel elk onder twee 

keizers, een senior-Augustus en een beoogd 

opvolger als Caesar. Daarbij is het overigens 

tekenend voor de verschuivende 

machtsverhoudingen dat Diocletianus de 

oostelijke helft van het Rijk voor zichzelf hield. 

Voor de Lage Landen was het bovendien van 

belang dat het nabijgelegen Trier een van de 

nieuwe hoofdsteden van het Rijk werd.  

Daarmee kwam Zuid-Nederland dichter bij het 

centrum van de macht in het westelijke keizerrijk 

te liggen.

Minstens even interessant was de herindeling 

van het provinciaal bestuur. Het Romeinse rijk 

telde vijftig provincies toen Diocletianus aantrad; 

bij zijn abdicatie, in 306, waren het er honderd. 

De nieuwe, kleinere en daardoor beter te 

besturen provincies werden gegroepeerd in 

grotere verbanden, diocesen, onder leiding van 

een vicaris. De twaalf diocesen werden onder 

Constantijn I weer gegroepeerd in vier 

prefecturen, met Trier, Milaan, Sirmium en 

Nicomedia als hoofdsteden. Rond het jaar 300 

werd de oude provincie Germania inferior, waarvan 

Zuid-Nederland deel uitmaakte, omgevormd tot 

de nieuwe provincie Germania secunda, een 

onderdeel van het diocees Gallia. Keulen bleef de 

hoofdplaats van de provincie. Het diocees 

omvatte de provincies Gallia Lugdunensis I, II, III, 

en IV, Belgica I en II, Germania I en II, Alpes 

Poenninae et Graiae, en Maxima Sequanorum. Dit is 

een extra complicerende factor bij het gebruik 

van de historische bronnen. Deze spreken vrijwel 

steeds eenvoudig over Gallia, en slechts zelden 

over Germania of Belgica. In veel gevallen moet uit 

de context blijken welk gedeelte van Gallia het 

precies betreft, en regelmatig worden ook onze 

streken aldus aangeduid. Vooral in de latere 

perioden die het onderwerp zijn van deze studie 

(de vijfde en de zesde eeuw) zijn we in zekere 

mate afhankelijk van heel late bronnen, die soms 

afkomstig zijn uit het oosten van het Rijk, 

waarvan de auteurs slechts een vage notie 

hadden van de geografie van het noordwesten 

van het keizerrijk; gebieden die toen bovendien 

al lang geleden voor Rome verloren waren 

gegaan.

Deze bestuurlijke hervormingen brachten ook 

een grote verandering in de administratie van 

het Rijk teweeg. Waar gedurende de eerste 

eeuwen van het keizerrijk de provincies slechts 

werden bestuurd door een kleine staf nam het 

ambtenarenapparaat gedurende de late oudheid 

sterk in omvang toe. Omdat tegelijkertijd de 

mogelijkheden om via de stedelijke elite op te 

klimmen afnamen, werd een carrière in het 

ambtelijke apparaat, die status, inkomen en 

allerhande privileges met zich meebracht, een 
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belangrijke manier om de maatschappelijke 

ladder te bestijgen.20

De invloed van Diocletianus reikte verder dan 

alleen het bestuur. De gehele maatschappij 

onderging een grondige herstructurering. 

Voortdurende devaluaties hadden het bestaande 

muntstelsel uitgehold. De invoering van een 

nieuwe munt met een vastgesteld en vast-

gehouden aandeel goud, de solidus, moest 

monetaire stabiliteit brengen. Nieuwe wetgeving 

bond boeren aan de grond die ze bewerkten. Het 

beroemde prijsedict van Diocletianus beoogde 

ook de stabiliteit van de prijzen van goederen en 

diensten terug te brengen. Het hofceremonieel 

werd strikt geformaliseerd en kreeg oosterse 

trekken, waarin de keizer ver boven het volk 

verheven was.

Al deze maatregelen veranderden het Romeinse 

rijk van een relatief open samenleving met nog 

duidelijk de sporen van de oude Romeinse 

republiek in een onverholen dictatuur, waarin de 

staat – althans in theorie – almachtig was en alle 

macht enkel en alleen op de keizer was terug te 

herleiden. De gehele maatschappij stond in het 

teken van stabiliteit; orde en rust, afgedwongen 

of niet, waren het enige waarmee de staat ook 

op langere termijn zou kunnen overleven. 

Daarvoor was militaire macht een eerste vereiste. 

Het is in dit licht dan ook niet vreemd dat de 

hervormingen van Diocletianus en zijn opvolgers 

niet in de laatste plaats het leger en de defensie 

van het Rijk betroffen. De grote militaire 

hervormingen onder Diocletianus (284-305) en 

Constantijn de Grote (Constantinus I, 306-337) 

gingen gepaard met verschuivingen in de 

Romeinse militaire strategie. Terwijl deze in de 

eerste twee eeuwen van het Rijk vooral gericht 

was op het beveiligen van de grenzen, waarbij de 

onschendbaarheid van het eigen grondgebied 

van het grootste belang werd geacht, dwongen 

de toenemende druk van volkeren buiten het Rijk 

de Romeinen er in de late oudheid toe over te 

gaan op een systeem van verdediging in de 

diepte. Ook voor de Nederlanden lijkt dat 

inmiddels afdoende te zijn aangetoond.21 Dit 

systeem ging niet langer uit van het idee dat 

potentiële invallers bij voorkeur moesten worden 

verslagen voordat ze de grenzen van het Rijk 

hadden bereikt, maar van het concept van een 

defensieve zone achter de daadwerkelijke grens. 

In deze zone moesten invallers zoveel mogelijk 

worden gehinderd en vertraagd, zodat extra 

troepen konden worden verzameld om ze 

definitief uit te schakelen. Dit systeem betekende 

een veel effectievere inzet van middelen en 

mankracht, omdat immers niet elke kilometer 

grens hoefde te worden verdedigd, maar het 

betekende ook dat de grensgebieden van het Rijk 

in eerste instantie werden prijsgegeven aan 

invallers, en dat de slagvelden over het algemeen 

binnen de rijksgrens kwamen te liggen.22 Wat niet 

wil zeggen dat dat uitsluitend het geval was. Ook 

in de vierde eeuw maakten pre-emptive strikes en 

het uitoefenen van militaire, diplomatieke en 

economische druk nadrukkelijk deel uit van de 

Romeinse grensverdediging. Het concept van een 

defensieve zone achter de daadwerkelijke grens 

betekende dat vrijwel heel Zuid-Nederland in de 

vierde eeuw een potentiële oorlogszone was. Het 

model zegt uiteraard niets over de omvang van 

de ‘invallen’; over het algemeen kan en zal het 

aan de Nederrijn zijn gegaan om relatief beperkte 

– maar daarom niet minder ingrijpende – 

strooptochten van kleine groepen Germaanse 

krijgers op zoek naar buit en status. De 

vergelijking met de overvallen van Noord-

Amerikaanse indianen op kleine nederzettingen 

en afgelegen boerderijen in het westen van de VS 

in de negentiende eeuw dringt zich op. Het is 

overigens volgens archeologische bronnen niet 

onmogelijk dat al in de loop van de derde eeuw, 

al dan niet onder de invloed van de barbaarse 

dreiging van de andere kant van de Rijn en vanuit 

zee, grote delen van Zuid-Nederland geleidelijk 

werden verlaten, de militaire aanwezigheid 

uitgezonderd; een vergelijkbare ontwikkeling 

deed zich voor langs de Donaugrens. In Pannonia 

en Noricum, waar in de grenszones duidelijk 

minder activiteit waarneembaar is, terwijl 

landbouw en handel in de meer in het achterland 

gelegen gedeelten van beide provincies 

onverminderd bleven doorgaan.23

De gevolgen van de nieuwe strategie werden in 

de loop van de vierde eeuw ook zichtbaar in 

onze streken. Al in de derde eeuw, ten tijde van 

het Gallische Keizerrijk, waren de keizers vaker in 

persoon in het noorden van het Rijk verschenen. 

Deze trend werd in de vierde eeuw alleen maar 

sterker. Omdat Trier tot een van de formele 

hoofdsteden van het Rijk was uitgegroeid  

werd de daadwerkelijke aanwezigheid van de 

keizer in de nabijheid van de Lage Landen een 

veel vaker voorkomende gebeurtenis dan in  

de eerste twee eeuwen van onze jaartelling; 

daarnaast noodzaakte ook de militaire  

situatie bij verschillende gelegenheden het 
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24  Halsall 2007, 118; Gregorius Turonensis 

HF II.9. De eerste verwijzing in de 

bronnen refereert aan de derde eeuw 

maar dateert uit de vierde en is de 

melding van een inval in Gallia en 

Hispania door gentes francorum tijdens de 

regering van Gallienus (253-268) (Sextus 

Aurelius Victor De Caes. 33.4. Cf.  

De Boone 1954, 15 e.v.
25  De Boone 1954, 61; Willems 1984,  

433-434.
26  Vgl. Von Petrikovits 1971; Willems 1984, 

445; Van der Vin 2002b, 78. Zie Reijnen 

(2010, 173), Thijssen (2011) en Van 

Enckevort & Thijssen (2014) voor de 

vroegere datering van Nijmegen en 

Cuijk.
27  Constantius I: Panegyrici latini VII.4.2, 

VIII.8, VIII.21.1, IX.18 en XII.25. 

Constantijn I: Eutropius Brev. X.3; 

Panegyrici latini IV.18, VI.13, XII.21-22 en 

XII.24.2; Eusebius Vita Const. I.25. 

Crispus: Panegyrici latini IV.17.1-2 (321). 

Ook de dichter Publilius Paphyrius 

Optatianus verwijst naar de 

Frankenveldtocht van Crispus: Carmina V 

en X. Franken gevestigd in ‘verlaten 

gebieden in Gallia’: Panegyrici latini 

VI.6; een vergelijkbare episode onder 

Constantius I: Panegyrici latini VI.5.3.
28  Constantius II droeg de titel Francicus, 

CIL III 6375.
29  In 341 voerde Constantius II campagne 

tegen de Franken (Socrates HE II.10). 

Tegen 344 werden de Franken 

‘bedwongen en in vrede ontvangen’, 

‘Franci a Constanti perdomiti in pacem recepti 

sunt’ (Cassiodorus Chron. s.a. 344. Cf. 

Hydatius s.a. 341-342. Wisselend succes: 

‘vario eventu’, Hieronymus Chron. s.a. 

341-342).
30  Julianus Or. I.34D.
31  Socrates HE II.1.33; Libanius Or. XVIII.33.
32  Julianus Ep. Ad Ath. 279; cf. Zosimus 

III.1.1 (Alamannen, Franken en Saksen), 

III.3.1 (barbaren bijna doorgedrongen 

tot de kuststeden).
33  Ammianus Marcellinus XVI.3.2.
34  Drinkwater 1996, 23.
35  ‘ausos olim in Romano solo apud Toxandriam 

locum habitacula sibi figere praelicenter’, 

Ammianus Marcellinus XVII.8.3; cf. 

Julianus Ep. Ad Ath. 279.

persoonlijk ingrijpen van leden van de keizerlijke 

familie. De enigszins paradoxale situatie deed 

zich dus voor dat onze streken weliswaar dichter 

bij het feitelijke geografische centrum van de 

macht waren komen te liggen, maar anderzijds 

geleidelijk uit de invloedssfeer van Rome 

begonnen weg te glijden. De vierde eeuw zou 

namelijk de laatste periode worden waarin de 

Romeinen het zuiden van het huidige Nederland 

nog min of meer aantoonbaar onder controle 

hadden, maar in de loop van de tijd lijkt volgens 

archeologische gegevens de Romeinse invloed 

wel degelijk te zijn verminderd. De streek ten 

noorden van de Rijn werd in deze tijd bewoond 

door de Franken. In de bronnen worden zij voor 

het eerst genoemd rond het midden van de 

derde eeuw, en waarschijnlijk betreft het een 

confederatie van de stammen die al uit vroegere 

perioden in het gebied bekend zijn, zoals de 

Chamavi, de Chattomari, de Sicambri, de Bructuari 

en de Chatti.24

De delta van Rijn, Maas en Schelde was onder 

alle omstandigheden een lastig gebied om te 

controleren. Het ontstaan van grotere 

maatschappelijke verbanden aan de overzijde 

van de Rijn zal dat beslist niet eenvoudiger 

hebben gemaakt. In het jaar 293 voegde de 

Romeinse veldheer Constantius Chlorus met 

behulp van een grote militaire inspanning het 

eerder verloren gegane gebied ten zuiden van de 

Rijn weer bij het Romeinse imperium.25 

Ongetwijfeld werd dat ingegeven door het feit 

dat de controle over de benedenloop van de 

Rijn, zowel vanwege de grensverdediging als het 

veiligstellen van de toevoer van graan vanuit 

Britannnia, voor het rijk van groot strategisch 

belang was. In diezelfde tijd werd dan ook 

begonnen met de herbouw van een aantal 

militaire versterkingen aan de Rijn. De zoon van 

Constantius Chlorus, keizer Constantijn I, 

reorganiseerde de grensverdediging verder en 

herstelde het centrale gezag in de Lage Landen 

definitief, waarbij hij voortborduurde op het 

werk van zijn voorganger Diocletianus. Het is 

aannemelijk dat Constantijn I de stimulator is 

geweest van de (her)bouw van hout-aarden 

fortificaties in Rossum, Maurik, Malden-

Heumensoord en Maastricht. Voor de bouw van 

de castella in Cuijk, Nijmegen en Qualburg lijkt 

eerder zijn voorganger verantwoordelijk te zijn 

geweest.26

Nadat Constantius Chlorus aan het eind van de 

derde eeuw onze streken weer binnen de 

invloedssfeer van Rome had gebracht werd ook 

onder Constantijn I tegen de Franken gestreden, 

zowel door hemzelf rond 313 als door zijn zoon 

Crispus, enkele jaren later, waarna sommige 

Frankische groepen binnen de Rijksgrenzen 

gevestigd werden.27 Ingrijpen bleek later in de 

vierde eeuw wederom noodzakelijk; rond het 

midden van de eeuw voerden achtereenvolgens 

de keizers Constantius II en Julianus campagne 

in de regio.28 In de jaren veertig van de vierde 

eeuw is in de historische bronnen namelijk 

sprake van veldtochten tegen de Franken, met 

wisselend succes, maar uiteindelijk met een voor 

de Romeinen voordelige vrede.29 Het is 

waarschijnlijk dat de Franken in die tijd 

geleidelijk aan dieper en nadrukkelijker op 

Romeins grondgebied doordrongen. Saksen en 

Franken worden genoemd als bondgenoten van 

de usurpator Magnentius, die in 350 in opstand 

kwam tegen keizer Constans.30 Constans 

sneuvelde en Magnentius kreeg Britannia, Gallia, 

en Hispania onder controle, maar toen hij in 353 

optrok tegen Constantius II, daarbij ongetwijfeld 

troepen aan de grensverdediging onttrekkend, 

werd hij zelf verslagen en gedood. Volgens de 

bronnen zouden grensstammen op instigatie 

van Constantius II het Rijk zijn binnen-

getrokken.31 Julianus vermeldt dat de barbaren 

zich in 356 hadden gevestigd rond  

45 Gallische steden die ze hadden veroverd, en 

verbleven in een zone ten zuiden van de Rijn, 

van de bronnen tot aan de monding van de 

rivier, van maximaal 300 stadia (ongeveer 50 km) 

diep; een zone die nog driemaal zo diep was 

hadden zij verwoest. De inwoners van sommige 

steden hadden de komst van de invallers niet 

afgewacht, maar waren hun woonplaatsen 

ontvlucht.32 Julianus trok tegen de invallers ten 

strijde en wist tegen het einde van 356 Keulen te 

heroveren.33 Overigens hoeft de inname van 

Keulen door de Franken ook weer niet veel te 

zeggen; Drinkwater suggereert dat de stad was 

verlaten door haar garnizoen en waarschijnlijk 

een groot deel van haar inwoners, en dat de 

inname mogelijk meer weg had van een intocht; 

ook de herovering ging zonder veel omhaal.34

In 358, na zijn succesvolle campagne tegen de 

Alamanni in het jaar ervoor, leidde Julianus zijn 

troepen naar onze streken. Ammianus bericht 

dat de Salische Franken in deze periode Toxandria 

bewoonden, de streek rond de Kempen, ‘…waar 

ze ooit de stoutmoedigheid hadden gehad zich 

op Romeins grondgebied te willen vestigen.’35  



155

—
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Zie ook Theuws 2008b, 766-768.
37  Ammianus Marcellinus XVII.8.3-4.
38  Ammianus Marcellinus XVII 8.5.
39  Ammianus Marcellinus XVII 9.1-2.
40  Julianus Ep. Ad Ath. 279-280; Ammianus 

Marcellinus XVII.9.2-4; Zosimus III.5.2; 

Matthews 1989, 90.
41  Ammianus Marcellinus XXVII.2.1.  

Het epitheton ‘Francicus’ (CIL V1175) 

wijst uiteraard op strijd met de Franken 

onder Valentinianus I.
42  Hieronymus Chron. s.a. 373. Cf. de 

vermeldingen bij Ammianus 

Marcellinus (XXVIII.5, XXX.7.8), door  

De Boone (1954, 103-106) met de 

gebeurtenissen in de kroniek van 

Hieronymus vereenzelvigd.
43  Blok 1979, 20 met noot 34; aarzelend, 

De Boone (1954, 19-20), die enkele 

mogelijke alternatieven bespreekt maar 

niet tot een eenduidige conclusie komt.
44  Toorians 2012, 79-80.
45  Heeren 2015, 285-286.
46  Sextus Aurelius Victor De Caes. 45.

De etymologie en betekenis van het begrip salii 

is tegenwoordig omstreden. Waar het voorheen 

werd beschouwd als een aanduiding van een 

aparte Frankische stam wordt nu eerder gedacht 

aan een afleiding van het Germaanse saljon, dat 

vriend of medestrijder betekent.36 Julianus 

ontmoette een gezantschap van de Salii in 

Tongeren, wendde voor te willen ingaan op hun 

vredesaanbod in ruil voor het recht met rust 

gelaten te worden, maar stuurde vervolgens zijn 

troepen onder Severus langs de Maas achter hen 

aan en behaalde een overwinning.37 Na hun 

onderwerping wendde Julianus zich tegen de 

Chamavi. Ook zij werden verslagen en 

onderworpen, waarna hen werd toegestaan naar 

hun woonsteden terug te keren.38

Volgens Ammianus liet Julianus in dezelfde 

periode drie niet bij name genoemde forten 

langs de Maas herstellen en bevoorraden.39 

Ervan uitgaande dat Ammianus terecht de Maas 

noemt duidt dat erop dat deze rivier ofwel in 

deze periode fungeerde als een tweede 

verdedigingslinie, bedoeld om belangrijke 

oversteekplaatsen over de Maas te bewaken en 

daarmee de route van de Rijn naar Noord-Gallië 

veilig te stellen, ofwel dat deze forten waren 

bedoeld om de scheepvaart op de Maas te 

controleren, mogelijk in verband met de 

bevoorradingslijn naar Britannia, een belangrijke 

leverancier van graan. Het verhaal van de 

campagne van 358 illustreert hoe dan ook het 

belang van de Nederrijn als bevoorradingsader 

en verbindingslijn tussen de steden en 

versterkingen aan de Middenrijn en Britannia. 

Julianus trok te velde nog voor het 

campagneseizoen was aangebroken, en liet zijn 

soldaten voor twintig dagen beschuit 

meenemen, in de hoop de voedselvoorraden na 

die tijd aan te kunnen vullen in het veroverde 

gebied. Toen dat echter onmogelijk bleek 

ontstonden problemen, die zelfs dreigden uit te 

lopen op muiterij onder de hongerende troepen. 

Julianus liet naar eigen zeggen een vloot van 600 

schepen bouwen die via de Rijn het graan uit 

Britannia konden aanvoeren. De veldtocht zelf, 

overigens, was mede een gevolg van het feit dat 

Julianus het niet eens was met de praefectus 

praetorio per Gallias, Florentius, die de barbaren 

2000 pond zilver had willen betalen voor het 

recht op vrije doorgang over de Rijn.40

Het was echter ook Julianus die zijn troepen uit 

Gallia oostwaarts leidde; in eerste instantie om 

te strijden tegen Constantius II, maar vervolgens 

als keizer tegen de Perzen. De Perzische 

veldtocht eindigde in een nederlaag en de dood 

van Julianus. Zijn opvolger Iovianus regeerde 

slechts kort, en na diens vroegtijdige dood kwam 

de macht in 364 in handen van de broers 

Valentinianus en Valens. Dezen verdeelden het 

Rijk en het leger, waarbij Valentinianus over het 

westen regeerde en Valens over het oosten, en 

waarschijnlijk kwam een groot gedeelte van de 

westerse troepen met Valentinianus terug naar 

het westen. Valentinianus was een energieke 

keizer; tijdens zijn regeerperiode werden de 

castella aan de Rijn wederom versterkt.41  

Hij besteedde het grootste gedeelte van zijn 

regeerperiode aan een lange reeks oorlogen 

tegen de Alamanni aan de bovenloop van de 

rivier, waarin zijn troepen over het algemeen 

succesvol waren, maar er desondanks niet in 

slaagden de Alamanni definitief te onderwerpen. 

Rond 373, de precieze datum is wederom 

omstreden, wordt melding gemaakt van een 

gevecht ‘…bij Deuson in het gebied der Franken.’42 

De precieze locatie van Deuson is omstreden, 

maar wanneer er, zoals vaak wordt 

aangenomen, het Noord-Brabantse Diessen 

mee wordt bedoeld, is dit een nieuwe aanwijzing 

dat Zuid-Nederland in deze periode in 

Frankische handen was.43 Een andere 

mogelijkheid is dat met Deuson de monding van 

de Dieze bij Empel bedoeld wordt. Toorians 

concludeert op grond van de (Keltische) 

etymologie van de naam van de god Hercules 

Deusoniensis, die voorkomt op munten van 

Postumus, dat het in ieder geval waarschijnlijk is 

dat het stroomgebied van de Dieze c.q. de 

Dommel wordt bedoeld.44 Heeren suggereert op 

grond van de tekst van Ammianus dat het om de 

regio Nijmegen gaat.45 Een direct verband tussen 

de beide bronnen, hoewel niet onwaarschijnlijk, 

kan echter niet worden bewezen, nog afgezien 

van de vraag hoeveel gewicht aan de woorden 

van Ammianus mag worden gehecht. Een 

definitieve conclusie over de precieze locatie van 

Deuson kan bij de huidige stand der kennis niet 

worden getrokken, wat aan de bovenstaande 

overweging overigens geen afbreuk doet.

Valentinianus stierf in 375, naar verluidt omdat 

hij zich zo opwond over de onbeschaamdheid 

van enkele Quadische gezanten dat hij een fatale 

hersenbloeding kreeg.46 Zijn zestienjarige zoon 

Gratianus, medekeizer sinds 367, volgde hem op, 

maar de soldaten riepen ook diens halfbroer 

Valentinianus II, een kind van vier, tot keizer uit. 
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Gratianus behield de heerschappij over het 

westelijk deel van het Rijk, Gallia, Britannia en 

Hispania, maar droeg Italië, Illyricum en Africa 

nominaal over aan Valentinianus. Kort daarna 

berichten de historische bronnen voor het eerst 

over grote problemen met de Goten. De precieze 

oorzaken van hun trek naar het westen zijn 

omstreden, maar zeker is dat een grote groep 

Goten zich aan de Donaugrens meldde en 

verzocht het Rijk binnen te worden gelaten.  

Die toestemming kwam er, maar Romeins 

mismanagement van de overtocht leidde 

vervolgens tot een opstand. Valens maakte 

haastig een einde aan de oorlog met de Perzen, 

deed een urgent beroep op zijn neef Gratianus 

om assistentie te verlenen, en leidde zijn 

troepen westwaarts. Gratianus beantwoordde 

de oproep onmiddellijk en trok met het West-

Romeinse leger op richting de Balkan, maar 

werd onderweg opgehouden door wederom een 

inval van de Alamanni. Volgens Ammianus wilde 

Valens de eer van de zekere overwinning niet 

delen met zijn collega, en zocht hij daarom een 

snelle confrontatie met de Goten. Hoe het ook 

zij, het West-Romeinse leger arriveerde te laat 

en de veldtocht van Valens culmineerde in de 

verpletterende nederlaag van het Oost-

Romeinse leger tegen de Goten bij Adrianopel op 

9 augustus 378, waarbij de keizer sneuvelde. 

Ammianus Marcellinus noemt in zijn weergave 

van de veldslag expliciet het deserteren van de 

elite-eenheid der Batavi.

Na de dood van Valens benoemde Gratianus de 

Spaanse generaal Theodosius tot keizer in het 

oosten. Over de volgende jaren zijn weinig 

details bekend, maar aan het begin van 383 

vierde Theodosius zijn overwinning op de Goten 

en leek de Gotische crisis tot een voor het Rijk 

voorspoedig einde te zijn gebracht. Anders dan 

zijn vader verbleef Gratianus vaker in Italië dan 

aan de Rijn. In 380 werd het hof verplaatst naar 

Milaan, en tegelijkertijd trad een merkbare 

verwijdering op tussen het Westen en het 

Oosten, die in de cruciale periode rond de 

eeuwwisseling een rampzalig effect zou hebben. 

Dit moet haast wel hebben geresulteerd in een 

verzwakking van de positie van Gratianus in het 

noordwesten van het Rijk, en leidde opnieuw tot 

interne verdeeldheid.47 In 383 werd de Romeinse 

commandant in Britannia, Magnus Maximus, 

door zijn troepen tot keizer uitgeroepen. Hij stak 

met zijn leger over naar Gallia en stootte in de 

buurt van Parijs op keizer Gratianus. Deze, in de 

steek gelaten door zijn troepen en zijn 

Frankische magister militum Merobaudes, 

vluchtte naar Lyon, waar hij op 28 augustus van 

dat jaar werd vermoord.48  

In de onderhandelingen die volgden erkende 

Theodosius Maximus, net als hij van Spaanse 

afkomst en mogelijk een oud-collega, kennelijk 

formeel als medekeizer, en liet hem vooralsnog 

het gezag over de gebieden die onder Gratianus 

hadden gestaan: Britannia, Gallia, en Hispania.49 

Maximus vestigde zijn hoofdkwartier in Trier, dat 

daarmee wederom het centrum van de macht in 

het westen werd. Gedurende enkele jaren 

regeerden Maximus, Valentinianus II en 

Theodosius gezamenlijk in wat een soort 

ongemakkelijke, gewapende vrede moet zijn 

geweest. Toen Maximus in 387 echter Italië 

binnenviel om Valentinianus II ten val te brengen 

vluchtte de laatste naar Constantinopel en greep 

Theodosius in. In 388 werd Maximus in een 

bloedige veldslag bij Poetovio verslagen en korte 

tijd later bij Aquileia gevangen genomen en 

gedood.

De afwezigheid van Maximus, en ongetwijfeld 

een belangrijk deel van zijn leger, werd door de 

Franken aangegrepen om het Rijk opnieuw 

binnen te vallen. Onder hun leiders 

Gennobaudes, Marcomeres en Sunno staken zij 

de Rijn over in de omgeving van Keulen.50 Zodra 

het nieuws van de inval Trier bereikte trokken de 

Romeinen onder Nanninus en Quintinus naar de 

stad op. Een deel van de Franken bleef achter, 

velen werden gedood, maar een aanzienlijk deel 

slaagde erin om met hun buit de rivier weer over 

te steken. De Romeinse bevelhebbers waren 

verdeeld over de vraag of het verstandig was 

hen te achtervolgen; Nanninus meende van niet 

en vertrok naar Mogontiacum, maar Quintinus 

leidde zijn toepen over de rivier voor een 

strafexpeditie. Het leger liep echter in een 

hinderlaag en leed zware verliezen.

Valentinianus II was nog een tiener, en de 

werkelijke macht in zijn rijksdeel werd bekleed 

door Arbogast. Deze generaal van Frankische 

afkomst trok zich weinig aan van zijn meester; 

hij benoemde zichzelf tot magister militum en 

toen de jonge keizer hem wilde ontslaan 

vertelde hij hem doodkalm dat hij daartoe de 

macht niet had.51 In 392 kwam Valentinianus II 

onder mysterieuze omstandigheden om het 

leven, en Arbogast, die als niet-Romein zelf geen 

keizer kon worden, benoemde zonder 

Theodosius te raadplegen de redenaar Eugenius 
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jonge zoons van Theodosius, Arcadius 

(sinds 19 januari 383) en Honorius (sinds 

23 januari 393) ook als Augusti, maar 

beiden waren nog kind en van 

daadwerkelijke regeringsmacht was in 

hun geval uiteraard geen sprake.
57  Heeren & Roymans (2014, 23-25) 

suggereren dat de munt- en zilverschat 

van Echt is gebruikt om foederati in 

dienst van Constantijn III te betalen, 

maar meer dan een – overigens niet 

onaantrekkelijke – hypothese is dat 

toch niet; het sluitende bewijs kan niet 

worden geleverd.
58  Drinkwater 1996, 22-23.
59  Willems 1981a, 27.
60  Notitia Galliarum VIII.2-3.

in Gallia tot keizer. Opnieuw zag Theodosius zich 

genoodzaakt naar het westen op te trekken. 

Niettemin schijnt hij niet onmiddellijk te hebben 

gereageerd; in 393 was Arbogast in Keulen voor 

een succesvolle veldtocht tegen de Franken, een 

van de laatste Romeinse expedities op de 

rechteroever van de Rijn. Hij sloot een gunstige 

vrede waarbij de Franken zelfs hulptroepen ter 

beschikking stelden.52

Uiteindelijk was Theodosius medio 394 klaar om 

de usurpator Eugenius aan te vallen. Zijn leger 

bestond voor een belangrijk deel uit Gotische 

hulptroepen onder Alarik. Het leger uit het 

Westen werd gevormd door de Gallische troepen 

en Germaanse hulptroepen, waarschijnlijk 

vooral Franken.53 In een tweedaagse veldslag aan 

de rivier de Frigidus in het huidige Slovenië in 

september 394 werden de troepen van Eugenius 

en Arbogast verpletterend verslagen, waarbij 

vooral de Goten enorme verliezen leden.54 

Eugenius viel in de handen van de Oost-

Romeinse troepen en werd terechtgesteld. 

Arbogast, die ondanks zijn afkomst zich vrijwel 

steeds trouw aan het Rijk had betoond, wist te 

ontkomen, maar pleegde korte tijd later 

zelfmoord.55 Voor de laatste keer regeerde nu 

een keizer over de beide helften van het Rijk.56

De vierde eeuw was aldus een woelige periode 

waarin de integriteit van het Rijk met kunst en 

vliegwerk intact werd gehouden. Een constante 

factor was het verplaatsen van troepen vanuit 

het westen naar het oosten, hetzij om in het 

oosten te worden ingezet, hetzij – vaker 

wellicht – om de macht in Rome te veroveren. 

In veel gevallen zullen die troepen na verloop van 

tijd zijn teruggekeerd, maar hoe dan ook leden 

de westerse eenheden – soms zware – verliezen, 

en niet in alle gevallen zal er de gelegenheid zijn 

geweest om naar hun thuisbases terug te keren. 

Een aantal keizers wijdde zich aan de versterking 

van de grenzen door middel van het herstel  

van oude castella en de bouw van nieuwe 

versterkingen. Niettemin is het waarschijnlijk dat 

de rijksverdediging in het westen aan het einde 

van de eeuw in een slechtere staat verkeerde dan 

aan het begin ervan. In de vijfde eeuw zouden de 

gevolgen daarvan snel en onomkeerbaar 

merkbaar worden.

Tegen het einde van de vierde eeuw lijkt van een 

effectieve Romeinse controle in onze streken 

geen sprake meer te zijn geweest. Er is maar 

weinig bekend over het hoe en wat van het 

verdwijnen van het Romeinse gezag uit onze 

streken. Hoewel de Romeinse maatschappij bij 

uitstek een stedelijke cultuur was, is de 

verstedelijking in Zuid-Nederland nauwelijks 

daadwerkelijk op gang gekomen. Buiten de 

bekende voorbeelden Ulpia Noviomagus en Forum 

Hadriani, beide ook naar antieke maatstaven 

kleine steden, zijn te onzent geen steden van 

betekenis tot wasdom gekomen. Het lot van 

beide steden in de late oudheid is in nevelen 

gehuld, al laat archeologisch onderzoek zien dat 

zij in de vierde eeuw grotendeels waren verlaten. 

Zoals boven geschetst impliceren de historische 

bronnen dat in de loop van de vierde eeuw de 

Rijn- en Maasdelta geleidelijk vaster in handen 

van Frankische groepen kwam. Mogelijk werden 

zij gevestigd als foederati, maar zeker is dat niet.57 

Zeker is wel dat gedurende de vierde eeuw in 

toenemende mate Franken zich hoge posities 

wisten te verwerven in het Romeinse leger. 

Hoewel zij zich tot het midden van de vijfde 

eeuw nog veelal als Romeinse bondgenoten 

gedroegen, konden zij zich steeds 

onafhankelijker van Rome opstellen. Dit feit en 

de zeer geleidelijke voortgang van de Frankische 

migratie geven Drinkwater niet zonder reden 

aanleiding om te veronderstellen dat de 

Frankische ‘dreiging’ niet bijzonder groot was, 

en in de historische bronnen vooral 

propagandadoeleinden diende.58 Ergens rond 

het midden van de vijfde eeuw lijkt aan het 

gezag van Rome in het Nederlandse gebied 

bezuiden de grote rivieren definitief een einde te 

zijn gekomen.59

6.3 De vijfde eeuw: afbrokkelend gezag

Die vijfde eeuw is een moeilijk grijpbare periode. 

De bronnen zijn verward en fragmentarisch, en 

het is vaak moeilijk de gebeurtenissen in een 

strak chronologisch kader te plaatsen. 

Daarenboven worden Germania secunda en ook 

Belgica secunda in de bronnen nog slechts zelden 

genoemd. Gallia is in de vijfde eeuw meer dan 

ooit het centrum van het Romeinse rijk in het 

westen, en in veel gevallen is het mogelijk dat 

daarmee ook onze regio (mede) worden 

aangeduid. In de Notitia Galliarum (rond 400) 

wordt Germania secunda nog wel genoemd, met 

slechts twee civitates, namelijk Tongeren en 

Keulen.60 Echter, aard en doel van dit document 

zijn niet geheel duidelijk. De Notitia Galliarum 
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61  Claudianus In Ruf. II; Hughes 2010,  

81-85.
62  Claudianus De IV cons. Hon. 439-460.
63  Het is niet erg waarschijnlijk dat het 

hier een volk in beweging betrof, net 

zomin als de volgelingen van Alarik 

uitsluitend uit etnische Goten 

bestonden (Halsall 2007, 190-194).
64  Orosius Hist. adv. Pag. VII.38.3-4, VII.40; 

Zosimus VI.3.1; Renatus Profuturus 

Frigeridus apud Gregorius Turonensis HF 

II.9. De datum is niet onomstreden; 

mogelijk vonden de gebeurtenissen 

plaats in 405. Cf. Halsall 2007, 211; 

Goldsworthy 2009, 295-296; contra 

Hughes 2010, 180-181.
65  Militaire aanwezigheid zegt daarbij niet 

alles. In de bronnen zijn verschillende 

voorbeelden te vinden van gevallen 

waarin de burgerbevolking werd 

bewapend en bij de verdediging werd 

ingezet, zoals in 260 gebeurde bij de 

verdediging van Augusta Vindelicorum in 

Raetia (AE 1993, 1231; cf. Ovidius Tristia 

XXXX).
66  Zoals in het door de Vandalen bezette 

Noord-Afrika (Christie 2011, 2-3).

geeft klaarblijkelijk de kerkelijke indeling van de 

Gallische provincies weer. In dat geval zouden 

Tongeren en Keulen de plaatsen in Germania 

secunda zijn met een bisschop, wat niets hoeft te 

zeggen over het al dan niet voortbestaan van 

meer civitates in de provincie.

Met het geleidelijk vervagen van de 

noordwestelijke grenzen van het Romeinse rijk 

werd ook de kennis van het oude Romeinse 

Germania minder, en veel antieke bronnen tonen 

in die tijd nog slechts een vaag begrip van de 

regio tussen Loire en Rijn. Niettemin bleven de 

grote gebeurtenissen elders in het Rijk niet 

zonder gevolgen voor Germania secunda.

Na de dood van Theodosius in 395 regeerden zijn 

zoons Honorius en Arcadius over respectievelijk 

het westen en het oosten van het Rijk. De twee 

waren echter nog erg jong; Honorius was tien jaar 

oud, Arcadius zeventien. Beide jeugdige vorsten 

stonden dan ook onder voogdij van oudere 

staatslieden. In het oosten was dat Rufinus, de 

praefectus praetorio per Orientem, een Galliër; in het 

westen was het Stilicho, magister utriusque militiae, 

de zoon van een Vandaalse vader en een 

Romeinse moeder. Stilicho was de tutor van 

Honorius, en beweerde dat Theodosius hem op 

zijn sterfbed had bezworen ook Arcadius onder 

zijn hoede te nemen. Spijtig genoeg was dat 

gebeurd zonder getuigen, en Arcadius en Rufinus 

waren dan ook niet van plan zich onder het gezag 

van de westelijke generalissimo te stellen.

De relaties tussen west en oost verslechterden 

daarna snel. Voornaamste twistpunt was de 

belangrijke prefectuur Illyricum, die soms bij het 

westen en soms bij het oosten had gehoord.  

De Goten onder Alarik, die deel hadden 

uitgemaakt van het leger dat Theodosius tegen 

Eugenius had geleid, kwamen spoedig na de dood 

van de keizer in opstand en trokken naar het 

oosten. Stilicho leidde het gecombineerde Oost- 

en West-Romeinse leger in de achtervolging en 

wist Alarik in Thessalia te achterhalen. Juist op het 

moment dat de beslissende slag op uitbreken 

stond arriveerde er een ambtsbrief van Arcadius, 

waarin hij de onmiddellijke terugkeer van de 

Oost-Romeinse troepen en de ontruiming van 

Illyricum eiste. De Romeinse commandant zag 

geen andere mogelijkheid dan te gehoorzamen; 

de Oost-Romeinse troepen vertrokken en de 

Goten konden ontsnappen.61

Tegen het einde van de vierde eeuw was er 

wederom sprake van militaire activiteiten aan de 

Rijngrens. Claudianus is hiervoor onze enige 

bron; hieruit mag worden afgeleid dat Stilicho 

niet met een groot leger naar het noorden trok, 

en dat zijn bezigheden aan de noordgrens van 

korte duur waren. Volgens de dichter werd de 

Rijn van de bron tot de monding gepacificeerd 

en kochten de Franken deze vrede met de 

belofte de Rijn te verdedigen en rekruten te 

leveren.62 Tussen 397 en 400 horen we weinig 

over de Goten, maar in 401 viel Alarik Italië 

binnen, waar Stilicho hem opwachtte. De strijd 

tegen de Goten onder Alarik aan het begin van 

de vijfde eeuw dwong Stilicho tot het opnieuw 

onttrekken van troepen aan het westen.63 Gallia 

en Britannia worden vooral genoemd, maar het 

is niet onwaarschijnlijk dat ook vanuit de delta 

van Rijn en Maas eenheden naar Italië werden 

gedirigeerd. Hoewel Stilicho erin slaagde Alarik 

in 402 tot staan te brengen bij Pollentia en Verona 

zal er nauwelijks of geen gelegenheid zijn 

geweest de troepen huiswaarts te sturen. In 405 

viel immers een Germaanse confederatie onder 

Radagaisus het noorden van Italië binnen. Ook 

deze invasie werd gekeerd, in 406 bij Faesulae, 

maar niet nadat allerlei noodmaatregelen waren 

afgekondigd om het leger verder op sterkte te 

brengen en de hulp van verschillende groepen 

foederati (Alanen, Hunnen en Goten) was 

ingeroepen. De verslechterende situatie in Italië 

leidde ertoe dat Honorius in 404 besloot zijn 

residentie te verplaatsen naar Ravenna, dat 

beter te verdedigen was dan Rome of Milaan.

In hoeverre het terugtrekken van een deel van 

de troepen langs het noordwestelijke deel van 

de limes hierbij een rol speelde is onduidelijk, 

maar feit is dat op de laatste dag van het jaar 

406 grote groepen Vandalen, Sueven en Alanen 

de Rijn bij Mainz overstaken.64 De Franken die 

belast waren met de verdediging van de limes 

boden heftig weerstand, maar konden het tij 

niet keren, waarna de invallers een spoor van 

verwoesting trokken door het klaarblijkelijk 

verder onvoldoende verdedigde Gallia.65 Over de 

invloed van deze barbareninvallen op het 

dagelijks leven in de grensstreken van het Rijk is 

maar weinig bekend. De antieke bronnen 

verhalen over het algemeen van grootschalige 

vernietiging, vervolging van Christenen, zinloos 

vandalisme en repressie. Niettemin lijkt het 

archeologisch bewijs uit andere delen van het 

Rijk eerder te wijzen op een opmerkelijke mate 

van continuïteit van bewoning.66 In hoofdstuk 7 

wordt nader ingegaan op verschillende 

ontwikkelingen in het zuiden van Nederland.
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67  Heather 2005, 210.
68  Zosimus VI.5.2; cf. De Boone 1954,  

125-126.
69  Orosius Hist. Adv. Paganos VII.40. 5-8, 

Zosimus VI.4.1-5.
70  Een medaillon vervaardigd van een 

munt van Iovinus is bekend uit Kessel-

Lith (Haalebos & Willems 1999a, 80; 

1990b, 260-261).

Hoe het ook zij, de inval van 406 lijkt het begin 

te markeren van een periode van grote onrust in 

het noordwesten van het Rijk. Rond 407 

verruilde de praefectus praetorio Galliarum Trier, 

inmiddels gevaarlijk dicht aan een onzekere 

grens gelegen, voor het veiligere Arelate (Arles) in 

Zuid-Frankrijk. In Britannia vond een snelle 

opeenvolging van usurpaties plaats, 

culminerend in troonbestijging van Constantijn 

III. In 407 stak deze Het Kanaal over en breidde 

zijn macht in hoog tempo uit over Gallia en 

Hispania. Zijn troepen speelden een belangrijke 

rol bij het bestrijden van de barbaarse invallers, 

en mede gezien het feit dat Stilicho in Italië de 

handen meer dan vol had, en de bedreigde 

provincies dus niet te hulp kon schieten, is het 

wellicht niet verwonderlijk dat de provincie 

Constantijn, net zoals Magnus Maximus voor 

hem, met enig enthousiasme lijkt te hebben 

ontvangen.67 In deze periode vermeldt Zosimus 

dat Britannia zich losmaakte van het Rijk. Ook 

enkele Gallische stammen zouden het Romeinse 

rijk de rug hebben toegekeerd, en er is wel 

verondersteld dat het hier in de eerste plaats de 

gebieden rond de monding van de Rijn betrof.68 

De teruggekeerde dreiging van Alarik en zijn 

Goten in Italië verleidde de Romeinen tot de 

gebruikelijke reactie. De opstand van Constantijn 

III werd als een grotere bedreiging gezien dan de 

inval van de Goten, en dus leek het de beste 

optie te zijn om te trachten de interne vijand 

door de externe vijand te laten uitschakelen. 

Stilicho en Honorius besloten het op een 

akkoordje te gooien met Alarik, die met zijn 

troepen inmiddels voor de muren van Rome was 

verschenen, waarna in ruil voor een aanzienlijke 

som geld de Goten de usurpator zouden 

uitschakelen. Mogelijk leidde het feit dat Stilicho 

ermee instemde Alarik te betalen daarna tot zijn 

val, al kunnen ook Stilicho’s uitgesproken 

intentie om Honorius naar Constantinopel te 

vergezellen om de opvolging van de inmiddels 

overleden Arcadius te controleren of de 

verdachtmaking dat hij zijn zoon op de troon 

wilde helpen ten grondslag liggen aan zijn 

ondergang. Hoe het ook zij, in 408 werd de 

generaal op last van Honorius gevangen 

genomen en geëxecuteerd.

Met dit alles was aan de dreiging van de Goten 

niets gedaan, en nog tweemaal verscheen Alarik 

voor de poorten van Rome. De laatste keer liet 

hij zich niet meer afkopen of verdrijven, en in  

410 plunderden zijn mannen de eeuwige stad 

gedurende drie dagen. Hoewel de daadwerkelijk 

aangerichte schade alleszins meeviel, en het 

belang van Rome door het vertrek van de 

regering naar Ravenna in ieder geval sterk was 

afgenomen, veroorzaakte deze ondenkbare 

gebeurtenis een schok doorheen het hele Rijk.

Constantijn III regeerde inmiddels over Gallia en 

Hispania, maar in grote delen van deze provincies 

moet zijn heerschappij slechts nominaal zijn 

geweest.69 De invallers van 406 trokken min of 

meer ongehinderd rond en konden hoe dan ook 

niet meer worden verdreven. Na de dood van 

Alarik, kort na de inname van Rome, leidde diens 

opvolger Athaulf, die trouwde met Galla Placidia, 

de halfzus van Honorius, zijn volgelingen, 

sindsdien bekend als de Visigoten, naar Zuid-

Gallië. In eerste instantie was dat ter 

ondersteuning van wederom een tegenkeizer, 

Jovinus, maar uiteindelijk maakten de Visigoten 

in naam van Honorius een einde aan zijn 

bewind.70 Spoedig verslechterden de relaties 

opnieuw. Honorius vond in Constantius 

uiteindelijk een betrouwbare en effectieve 

commandant, die er eerst in slaagde Constantijn 

III uit te schakelen en zo Gallia weer onder de 

heerschappij van Honorius te brengen, en 

vervolgens ook de Visigoten naar Spanje wist te 

verdrijven met als doel de andere daar inmiddels 

binnengetrokken barbaren, de Vandalen, Alanen 

en Sueven, te beteugelen. Athaulf viel daar door 

moordenaarshand en zijn opvolger, Wallia, sloot 

vrede met de Romeinen. De Visigoten kregen,  

in 418, Aquitania toegewezen als permanente 

woonplaats, waarmee hun verblijf binnen het 

Rijk formeel en definitief werd.

Na de dood van Athaulf trouwde Galla Placidia 

Constantius en wist haar halfbroer ertoe te 

bewegen hem tot medekeizer te benoemen. 

Hoewel deze als Constantius III in het oosten 

niet werd erkend was het wel de zoon die Galla 

Placidia van hem kreeg die na de dood van 

Honorius, twee jaar later, als rechtmatig keizer in 

het westen de troon besteeg, Valentinianus III. 

Theodosius II erkende hem onmiddellijk en zond 

zelfs troepen om hem te ondersteunen in de 

strijd tegen alweer een tegenkeizer, Johannes.  

In 425 kon Valentinianus III op zevenjarige 

leeftijd aan zijn regeerperiode beginnen.

Hij regeerde echter over een snel afbrokkelend 

rijk. Sinds de grote inval aan het begin van de 

vijfde eeuw woonden de Bourgondiërs op de 

westoever van de bovenloop van de Rijn. De 

Franken bewoonden nog steeds de gebieden 
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71  Renatus Frigeridus apud Gregorius 

Turonensis HF II.9; Hughes 2012, 24.
72  Notitia Dignitatum Occ. XXII.6; cf. I.72.
73  Notitia Dignitatum Occ. XXII.25.
74  Notitia Dignitatum Occ. I.47 = V.141.
75  Hoffmann 1973, 15-16 met noot 124.  

Dat is op meer plaatsen in het 

document het geval; zo ontbreekt 
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de praepositus sacri cubiculi.
76  Notitia Dignitatum Occ. XLII.34,  

40 en 41.
77  Notitia Dignitatum Occ.XLII.36.
78  Jordanes Get. 166.
79  Prosper Tiro Chron. s.a. 426, Hydatius 

Chron. s.a. 432, Cassiodorus Chron. 

s.a. 428. De chronologie der 

gebeurtenissen is verward en staat niet 

vast. Zie De Boone 1954, 131-132; Halsall 

2007, 238; Hughes 2012, 68-69.
80  De vermeldingen in de bronnen zijn 

kort en onvolledig en de exacte 

chronologie is onduidelijk. Niettemin 

nemen de meeste moderne auteurs aan 

dat Aëtius zowel in 428 als in 432 

campagnes tegen de Franken voerde 

(Heather 2005, 285; Halsall 2007, 

 244-245; Hughes 2012, 84-85; contra  

De Boone 1954, 132).

aan de benedenloop en de monding, maar waar 

ze het gezag nog uitoefenden in naam van het 

Rijk kan dat nog slechts nominaal zijn geweest. 

Van een effectieve controle vanuit Ravenna of 

zelfs Trier was al in de laatste jaren van Honorius 

geen sprake meer. De bronnen vermelden de 

verwoesting van Trier door de Franken en rond 

420 is sprake van een campagne tegen hen 

onder Castinus, de magister officiorum.71 Het is 

vooralsnog onduidelijk wat er gebeurde met de 

bewoners van de gebieden ten zuiden van Rijn 

en Maas. Uit deze periode dateert de Notitia 

Dignitatum, voluit Notitia omnium dignitatum  

et administrationum tam civilum quam militarium. 

Dit is een lijst van alle functionarissen in het Rijk, 

met de eenheden, beambten en plaatsen die 

onder hun verantwoordelijkheid vielen. Exact 

doel en datum van de Notitia zijn omstreden, 

maar over het algemeen wordt aangenomen dat 

het document tussen 395 en 425 werd 

opgesteld, en ofwel officieel is, ofwel gebaseerd 

is op officiële gegevens. Problematisch is de rol 

van Germania secunda (en feitelijk ook die van 

Germania prima en, in iets mindere mate, Belgica 

secunda) in de Notitia Dignitatum. Germania secunda 

wordt erin genoemd onder de vicarius Septem 

provinciarum.72 Deze staat boven de gouverneur 

van Germania secunda, de consularis Germaniae 

secundae.73 De overige gegevens over Germania 

ontbreken echter in het document.  

De index geeft aan dat er, naast de dux limitis 

Belgicae secundae, ook een dux limitis Germaniae 

primae zou moeten zijn, maar in het handschrift 

ontbreekt het betreffende blad.74 Van een dux 

limitis Germaniae secundae is geen sprake. Het lijkt 

er dus op dat ten tijde van het opstellen van het 

westelijke deel van de Notitia in wat nu Zuid-

Nederland is nog wel, al dan niet formeel,  

een civiele, maar geen militaire infrastructuur 

voorhanden was, terwijl in Belgica secunda beide 

nog aanwezig waren. Niettemin is het evenzeer 

mogelijk dat militaire gegevens over Germania 

secunda oorspronkelijk wel in de Notitia waren 

opgenomen, maar in de overlevering van het 

handschrift verloren zijn gegaan.75

De Notitia Dignitatum geeft bovendien een lijst 

van praefecti laetorum Batavorum in enkele steden 

in het noordwesten van Gallia: Bayeux, Arras en 

Noyon.76 Mogelijk is dit een gevolg van het 

verplaatsen van de oorspronkelijke bevolking uit 

het oostelijke rivierengebied. Het is echter 

wellicht minder waarschijnlijk dat in deze late 

periode de Batavi nog als laeti, barbaren die zich 

in het Rijk mochten vestigen op voorwaarde dat 

ze rekruten leverden, werden beschouwd.  

Er figureert ook een groep Frankische laeti in de 

lijst, te Rennes.77

In de volgende twintig jaar zou het toneel vooral 

worden beheerst door Flavius Aëtius. In eerste 

instantie had deze generaal de zijde van de 

usurpator Johannes gekozen, maar het leger van 

Hunnen dat hij voor hem op de been had 

gebracht was te laat gekomen om de nederlaag 

af te wenden. Vervolgens koos Aëtius de zijde 

van Valentinianus III en diens moeder Galla 

Placidia, die in de jaren die volgden de eigenlijke 

macht over het West-Romeinse rijk in handen 

zou houden. Hij werd benoemd tot magister 

militum per Gallias en zijn eerste taak was het orde 

op zaken stellen in Gallia. Gebruik makend van de 

interne Romeinse twisten hadden de Visigoten, 

nu onder Theoderik, kans gezien hun invloed in 

het zuiden van Gallia uit te breiden en belegerden 

Arles, de hoofdstad van de prefectuur. Details 

van de veldtocht zijn onbekend, maar de 

Romeinen slaagden erin de Visigoten tot de 

terugtocht te bewegen, en korte tijd later zijn er 

zelfs aanwijzingen voor Visigotische hulptroepen 

in het Romeinse leger.78 De stabilisering van de 

situatie in Gallia opende de mogelijkheid voor 

een veldtocht naar de Rijn, waarschijnlijk in 427 

of 428.79 Details ontbreken, maar de campagne 

was een succes; wederom slaagden de Romeinen 

erin om de regio min of meer te pacificeren en de 

verhoudingen met de Franken te normaliseren.

Intussen was Hispania sinds het begin van de 

vijfde eeuw grotendeels in handen geraakt van 

Germaanse volkeren. Ondanks verschillende 

campagnes, zowel onder rechtmatige keizers als 

onder usurpatoren, was het Romeinse gezag er 

niet meer in geslaagd het schiereiland geheel 

onder controle te krijgen. Tegen 429 hadden de 

Vandalen zich stevig genesteld in het zuiden, en 

in dat jaar maakten ze de oversteek naar Africa, 

de graanschuur van het West-Romeinse rijk. In 

korte tijd wisten ze een groot deel van deze 

provincie te bezetten en het zou tot de regering 

van Justinianus duren voordat de Romeinen de 

controle over dit zo belangrijke rijksdeel zouden 

herwinnen. In datzelfde jaar werd Aëtius, 

mogelijk mede als gevolg van zijn successen in 

Gallia, benoemd tot magister utriusque militiae. en 

daarmee tot opperbevelhebber van de 

Romeinse troepen in het westen.

Het lijkt erop dat Aëtius in 432 opnieuw een 

campagne tegen de Franken aan de Rijn voerde.80 
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VI 308. De episode wordt uitvoerig en 

grondig besproken in De Boone (1954, 

140-143), die tot de datum van 435 komt. 

Het is nog niet gelukt om de locatie van 

Vicus Helena eenduidig te bepalen;  

Vis-en-Artois is een mogelijke 

kandidaat, zie Blok (1974, 20), maar ook 

Hélesmes, beide gelegen in het Noord-

Franse departement Pas-de-Calais. Zie 

ook Loyen 1944; Hughes 2012, 136.

In Noord-Afrika werden in dezelfde periode 

verschillende vergeefse pogingen ondernomen 

om de Vandalen te verdrijven. Daarbij kwam het 

tot een interne machtsstrijd tussen Aëtius en zijn 

collega Bonifatius, die uiteindelijk in het voordeel 

van de eerste werd beslecht, maar er wel toe 

leidde dat Aëtius tijdelijk naar de achtergrond 

verdween. Rond 435 raakten de gebeurtenissen 

weer in een stroomversnelling. Het kwam tot een 

vergelijk met de Vandalen, waarbij ze formeel het 

recht kregen te wonen in een deel van Romeins 

Noord-Afrika. Tegelijkertijd braken in het 

noordwesten van Gallia onlusten uit waarbij de 

bagaudae, bendes die vooral bestonden uit 

ontevreden lokale vrije boeren, weggelopen 

slaven, bandieten en deserteurs, een belangrijke 

rol speelden.81 Hoewel de Frankische expansie in 

eerste instantie tot staan was gebracht lijkt het 

alsof in deze periode ook de streken aan de Rijn 

geleidelijk uit de Romeinse invloedssfeer 

weggleden. Heel het noorden van Gallia was nu in 

handen van semi-onafhankelijke lokale leiders of 

binnengetrokken Germanen.82 Rond diezelfde 

periode begonnen de Visigoten in Zuid-Gallië 

opnieuw hun macht uit te breiden. Onder 

Theoderik veroverden zij Arles en sloegen het 

beleg op voor Narbonne. Nu het conflict met de 

Vandalen in ieder geval tijdelijk was beëindigd 

werd het stabiliseren van de situatie in Gallia de 

eerste prioriteit. Met hulp van de Hunnen 

slaagde Aëtius erin het Bourgondische koninkrijk 

aan de Middenrijn grotendeels te vernietigen, 

een gebeurtenis die de basis vormde voor de 

latere Nibelungensage. Mogelijk werd ook in 

Trier het Romeinse gezag hersteld. Vervolgens 

diende opgetreden te worden tegen de 

Visigoten. Na een snelle overwinning volgde een 

campagne tegen de bagaudae, terwijl een deel 

van het leger, versterkt met Hunnen, de strijd 

tegen de Visigoten voortzette. Tegen het einde 

van het decennium waren de bagaudae min of 

meer verslagen, maar de Romeinen leden onder 

Litorius bij Toulouse een nederlaag tegen 

Theoderik. Aëtius trok opnieuw te velde en wist 

wederom een overwinning te behalen, waarna 

een verdrag getekend kon worden dat 

grotendeels de situatie van 418 herstelde.  

Wel betekende het verdrag de definitieve 

erkenning door Rome van het bestaan van de 

zelfstandige Visigotische gemeenschap binnen 

het Rijk.

Te midden van dit alles breidden de Franken hun 

invloed geleidelijk zuidwaarts uit. In de jaren na 

428-432 vestigden zij zich in het zuiden van het 

huidige België, en rond 445 wordt melding 

gemaakt van een Romeinse overwinning bij Vicus 

Helena in Artesië op een Frankische krijgsheer 

met de naam Chlogio of Cloio.83 Ondanks de 

nederlaag lijkt deze de controle over het 

noorden van Gallia stevig in handen te hebben 

gehouden. Gregorius van Tours vermeldt dat 

Chlogio zijn invloed kon uitbreiden tot aan de 

Somme. Niettemin konden de Romeinen hun 

gezag in de omgeving waarschijnlijk deels 

herstellen; in 445-446 werden zelfs Romeinse 

overwinningsmunten geslagen te Trier. Meer dan 

een aanwijzing is dat vanzelfsprekend niet; het 

zegt niets over de aard van de overwinning, zo 

het dat al was. Er zijn voldoende voorbeelden in 

de geschiedenis van grote nederlagen die als 

eclatante overwinningen werden verkocht, en 

munten waren uiteraard ook een uitstekend 

propagandamiddel. De argeloze bezoeker die 

heden ten dage het slagveld van Waterloo 

bezoekt zou zomaar de indruk kunnen krijgen 

dat Napoleon die slag gewonnen heeft.

De goede verhoudingen tussen Aëtius en de 

Hunnen verslechterden in deze periode 

geleidelijk. Het Oost-Romeinse rijk wist hen, 

inmiddels geleid door Attila, met omvangrijke 

‘subsidies’ af te houden van een aanval, waarna 

de Hunnen hun aandacht op het Westen 

richtten. In eerste instantie kon ook hier erger 

worden voorkomen door de Hunnen zich te 

laten vestigen in Pannonia. en Attila met 

subsidies en de titel magister utriusque militiae te 

apaiseren. Nadat Theodosius II de betaling van 

subsidies had stopgezet, en een grote 

aardbeving de muren van Constantinopel zwaar 

had beschadigd, deden de Hunnen een grote 

inval in Thracia. Niet in staat om de Hunnen 

gewapend te weerstaan waren de Romeinen 

gedwongen een ongunstige vrede te accepteren, 

waarbij naast nieuwe ook achterstallige 

subsidies moesten worden betaald, en 

bovendien een strook land ten zuiden van de 

Donau moest worden ontruimd, waardoor een 

bufferzone werd geschapen tussen het Rijk en 

de Hunnen.

De vrede hield enkele jaren stand. Op 28 juli 450 

stierf Theodosius II na een val van zijn paard. 

Zijn opvolger, Marcianus, was anders dan zijn 

voorgangers een volwassen man met een 

succesvolle militaire carrière achter zich, die een 

eventuele confrontatie met de Hunnen met 

vertrouwen tegemoet zag. Een van zijn eerste 
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84  Gregorius Turonensis HF II.7.
85  Onder druk van de keizers in 

Constantinopel, wier formele 

oppergezag hij bleef erkennen, erkende 

Odoacer met duidelijke tegenzin Julius 
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Remigius van Reims aan Clovis uit 

481/482, waarin hij stelt dat de laatste 

nu het bestuur over de beide provincies 

heeft overgenomen ‘zoals uw vaderen’ 

(Epistolae Austrasiacae No. 2, MGH 

Epistolae III, 719-720. Keulen: Eck 2004, 

691-692).
87  Gregorius Turonensis HF II.9, II.12.
88  Gregorius Turonensis HF II.18, II.24.

daden was dan ook het formeel stopzetten van 

de subsidies aan Attila. In dezelfde periode 

zorgde een merkwaardig incident aan het hof te 

Ravenna ervoor dat de aandacht van Attila naar 

het westen werd getrokken. Honoria, de zus van 

Valentinianus III, was na een clandestiene 

verhouding tegen haar wil gedwongen om zich 

te verloven, en in haar wanhoop richtte zij zich 

tot de Hunnenkoning om hulp. Haar 

boodschapper bracht ten bewijze van haar 

identiteit haar zegelring mee. Attila verkoos de 

boodschap te beschouwen als een aanzoek en 

stuurde boodschappers naar beide hoven. In het 

Oosten eiste hij hervatting van de subsidies, in 

het Westen dat Honoria haar rechtmatige plaats 

zou innemen, dat wil zeggen, volgens zijn 

interpretatie die van mederegentes naast haar 

broer, en dat zij hem zou trouwen. De helft van 

het Rijk van Valentininanus zou als bruidsschat 

moeten dienen. Toen beide gezantschappen 

onverrichter zake terugkeerden besloot Attila 

dat het West-Romeinse rijk de zwakkere partner 

was, en in 451 vielen de Hunnen Gallia binnen.

In reactie op de inval van de Hunnen bracht 

Aëtius haastig een leger bijeen. Naast zijn 

Romeinse troepen en in allerijl vanuit heel Gallia 

bijeengebrachte eenheden traden ook de 

Visigoten onder Theoderik en de Alanen tot de 

onwaarschijnlijke coalitie toe. In een grote 

veldslag op de Catalaunische Velden, waarbij 

aan beide zijden Franken meestreden, werden 

de Hunnen tot staan gebracht.84 Het volgende 

jaar vielen zij Italië binnen, maar wisten daar 

uiteindelijk geen grote successen meer te 

behalen. Met de dood van Attila in 453 

verdwenen de Hunnen naar de marges van de 

geschiedenis.

De jaren na de slag op de Catalaunische Velden 

waren beslissend. In 454 werd Aëtius vermoord, 

naar verluid door Valentinianus III zelf. Korte tijd 

later sneuvelde de keizer zelf door de hand van 

twee van Aëtius’ mannen. In reactie op het 

uitroepen van ene Maximus tot keizer deed 

Eudoxia, de weduwe van Valentinianus III, een 

beroep op de Vandalen om hulp. In 455 landden 

dezen in Italië en namen Rome in. In Italië 

vestigden zij zich niet blijvend, maar in korte tijd 

brachten zij vervolgens wel heel Noord-Afrika, 

de Balearen, Sardinië en Sicilië onder hun gezag. 

De twee decennia na de val van Rome worden 

gekenmerkt door een serie keizers die over het 

algemeen slechts kort regeerden en het tij niet 

meer konden keren. Zij stonden allen onder de 

invloed van de Germaanse krijgsheer Ricimer, 

die als magister militum de constante factor 

tijdens de regeringen van Avitus (455-457), 

Maiorianus (457-461), Libius Severus (461-465), 

en Anthemius (465-472) was. De laatste die 

formeel de troon in het Westen bezette was 

Julius Nepos (474-475). Na 475 ging Italië voor 

hem verloren bij een opstand onder leiding van 

de Romeinse magister millitum Orestes, die zijn 

zoon als Romulus Augustus tot keizer verhief. 

Toen een groep huurlingen onder leiding van 

Flavius Odoacer, een Romeins officier van 

Germaanse afkomst, deze in 476 afzette, en de 

keizerlijke insignia terugstuurde naar 

Constantinopel, werd formeel bekrachtigd wat 

al lange tijd in praktijk het geval was; het 

Romeinse rijk in het westen had opgehouden te 

bestaan. Odoacer regeerde voortaan als koning 

over Italië.85

In de woelige periode die de tweede helft van de 

vijfde eeuw was brokkelde het Romeinse gezag 

in heel Gallia in hoog tempo af. De verschillende 

Frankische groepen slaagden erin daarvan het 

meeste te profiteren. In de verwarring na de 

Hunneninval wisten zij Germania prima en Belgica 

secunda te veroveren, waarbij omstreeks 457 ook 

Keulen definitief voor Rome verloren ging.86 

Rond deze tijd duikt voor het eerst een koning, 

Childerik, in de bronnen op. Gregorius van Tours 

is onzeker over zijn verwantschap met Chlogio, 

maar mogelijk was hij wel diens opvolger.87 

Childeriks half mythische voorvader Merovech is 

de naamgever van de Merovingische vorsten. 

Childerik resideerde mogelijk in Doornik, waar 

hij werd begraven, maar hoever zijn rijk zich 

uitstrekte is niet nauwkeurig te bepalen. Het is 

waarschijnlijk dat hij op een of andere wijze nog 

in het Romeinse bureaucratische stelsel was 

opgenomen, en een, al dan niet honoraire, 

officiële functie bekleedde. Na de moord op 

Maiorianus in 461 weigerde de magister militum 

per Gallias, Aegidius, een oude krijgsmakker van 

de keizer, diens door Ricimer naar voren 

geschoven opvolger Libius Severus te erkennen, 

en hield zijn gezagsgebied, het noordelijk 

gedeelte van Gallia, nominaal voor de 

rechtmatige Oost-Romeinse keizer Leo. In de 

bronnen wordt Aegidius, die Soissons tot zijn 

hoofdstad maakte, ‘koning der Romeinen’ 

genoemd, rex Romanorum.88 De situatie in Gallia 

was op dat moment buitengewoon verward, en 

de Visigoten breidden hun macht in hoog tempo 

uit over Hispania en de Provence. Hun verdere 
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opmars naar het noorden werd in 463 door een 

coalitie van de Romeinen onder Aegidius en 

Franken onder Childerik bij Orléans tot staan 

gebracht. Volgens Gregorius van Tours werd 

Aegidius vervolgens ook koning der Franken, 

omdat Childerik tot ballingschap werd 

gedwongen omdat hij zich zou hebben 

vergrepen aan de vrouwen van de Frankische 

edelen. Na de dood van Aegidius werd hij 

opgevolgd door zijn zoon, Syagrius. In 470 wordt 

Childerik weer genoemd, nu bij een veldtocht 

tegen de Saksische bondgenoten van de 

Visigoten in het gebied rond Angers. Hij stierf 

rond 480, en werd opgevolgd door zijn zoon, 

Clovis. Met zijn regeringsperiode komt het 

noordwesten van Europa definitief onder 

Frankisch gezag. In de eerste fase van zijn 

regering opereerde de jonge Clovis nog 

gezamenlijk met Syagrius. Het bondgenootschap 

hield echter geen stand; rond 486 versloeg hij 

Syagrius en lijfde diens koninkrijk in. In een hoog 

tempo wist hij de verschillende Frankische rijken 

en rijkjes die aan zijn gebied grensden te 

onderwerpen en stootte door naar het zuiden 

van Gallia. Clovis is de eerste Frankische koning 

waar wij van weten dat hij zich, kort voor de 

eeuwwisseling, als christen liet dopen; in 

tegenstelling tot de meeste Germaanse 

volkeren, die Ariaanse Christenen waren,  

werden de Franken katholiek.89

Het Arianisme leerde, zeer kort gezegd, dat de 

Vader en de Zoon wel gelijkaardig waren, maar 

niet dezelfde (in het Grieks homoiousios 

tegenover homoousios; vandaar de uitdrukking 

‘er geen iota van begrijpen’). Dit was strijdig met 

de katholieke lezing dat de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest een en ondeelbaar waren,  

de Heilige Drievuldigheid. Dit concept was voor 

veel christenen moeilijk te doorgronden, en de 

Germaanse volkeren werden gemakkelijker 

gewonnen voor het Ariaanse concept. Bij het 

Concilie van Nicea in 325 werd het Arianisme tot 

dwaalleer bestempeld en werd de Niceense 

lezing de orthodoxe. Niettemin bleef het ook 

nadien in het rijk veel volgelingen houden, 

waaronder Constantius II en Valens.

6.4 De zesde eeuw: een nieuwe orde?

Tegen het einde van de vijfde eeuw had het Rijk 

in het westen definitief opgehouden te bestaan 

en was het grootste gedeelte van Gallia stevig in 

handen van de Franken. Hoe dit proces zich 

precies voltrok is nog altijd onduidelijk en het 

onderwerp van een voortdurend en soms verhit 

academisch debat. Gedurende de hele periode 

tussen 300-600, evenals ervoor (maar wellicht in 

mindere mate erna) was sprake van een 

intensief verkeer van personen en goederen 

tussen de gebieden onder Romeins gezag en die 

daarbuiten. Naast de handelsbetrekkingen die 

uiteraard bestonden, en het diplomatieke 

verkeer tussen Rome en zijn buren, dat ook op 

lokale schaal wellicht intensief is geweest, 

speelde daarbij de rekrutering van soldaten en 

de terugkeer van soldaten die hun dienst hadden 

volbracht een belangrijke rol. Hoe groot de rol 

van al deze contacten tussen de Romeinse en de 

‘barbaarse’, Germaanse wereld is geweest laat 

zich moeilijk kwantificeren. In veel gevallen zal 

het voor de boer die zijn land bewerkte weinig 

verschil hebben gemaakt wie nu formeel zijn 

meester was; het dagelijkse leven bleef zijn 

gewone gang gaan.

Nog veel lastiger is het om uit de historische 

bronnen af te leiden hoe het een en ander in 

onze streken in zijn werk moet zijn gegaan.  

Het is vooralsnog onduidelijk of en in hoeverre 

Zuid-Nederland deel uitmaakten van het 

Frankische rijk van Clovis.90 Voor de zesde eeuw 

zijn we voornamelijk aangewezen op het werk 

van Gregorius van Tours, en die meldt, buiten 

een opmerking in de zijlijn over een zeiltocht van 

Clovis op de Schelde, niets over de gebieden 

rond de monding van de Rijn.91 Volgens 

Procopius werd het mondingsgebied van de Rijn 

aan het begin van de zesde eeuw bewoond door 

de Warni, die door de Rijn van de Franken 

werden gescheiden.92 Wel meldt Gregorius de 

onderwerping van de Thuringi. Aangenomen dat 

daarmee op de Tungri wordt gedoeld zal ook het 

gebied rond Tongeren en Maastricht in deze 

periode onderdeel hebben uitgemaakt van het 

Frankische rijk.93 Gregorius vermeldt verder de 

activiteiten van bisschop Monulfus in 

Maastricht, die een kerk bouwde en daarin de 

relieken van de heilige Servatius plaatste. 

Mogelijk was hij degene die de zetel van het 

bisdom van Tongeren naar Maastricht 

verplaatste, wat erop wijst dat het bisdom nog 

in de zesde eeuw bestond en dat de gebeurtenis 

voldoende van belang was om er melding van te 

maken.94 Niettemin valt aan te nemen dat onze 

streken, zo ze al niet formeel onderdeel 
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uitmaakten van het Frankische koninkrijk, in 

ieder geval in de directe invloedssfeer ervan 

hebben gelegen.95

Het Frankische koninkrijk kreeg vrij snel vaste 

vorm. De Franken schijnen zich tamelijk 

naadloos in de bestaande Gallo-Romeinse 

maatschappij te hebben ingevoegd. Gezien het 

feit dat zij rond 500 al generaties lang aan de 

randen van of zelfs binnen het rijk woonden 

hoeft dat geen verbazing te wekken. Agathias 

beschrijft hen als een volk dat met de Romeinen 

staatsinrichting en wetgeving, waaronder 

handels- en huwelijksrecht, gemeen heeft, en de 

eerste hoofdstukken van de Lex Salica zijn al 

onder Clovis vastgesteld.96 Terwijl zijn vader nog 

de titel rex Francorum droeg, beperkte Clovis zich 

tot het simpele, maar meeromvattende rex.  

Na zijn overwinning op de Visigoten in 507 werd 

hem door de Oost-Romeinse keizer, Anastasius, 

het honorair consulaat verleend, en Procopius 

vermeldt dat zelfs in deze late periode de 

Franken nog de officiële instemming van de 

Romeinse keizers voor hun verblijf in Gallia 

zochten.97 Niettemin lijkt Clovis als onafhankelijk 

koning te hebben geregeerd. Bij zijn dood had hij 

alle Frankische koninkrijken onder zich verenigd, 

en de Visigoten grotendeels uit Gallia verdreven. 

Slechts het koninkrijk der Bourgondiërs bleef 

bestaan, zij het als Frankische vazalstaat.

Na de dood van Clovis werd zijn rijk onder zijn 

vier zonen verdeeld. Het noordelijk gebied rond 

Soissons viel toe aan Chlotarius I, het oostelijk 

deel rond Metz aan Theoderik I, waarmee onze 

streken op de grens van de twee Frankische 

rijken kwamen te liggen. Over het laatste 

gedeelte van de periode die hier wordt 

besproken is verder weinig te melden; de 

historische bronnen zwijgen. Terwijl rond het 

Middellandse Zeegebied het Romeinse rijk onder 

Justinianus zijn laatste periode van grote 

expansie naar het Westen beleefde, waarbij 

Italië, Noord-Afrika, het zuiden van Spanje en de 

grote eilanden in het westelijk deel van de 

Middellandse Zee weer onder Romeins gezag 

kwamen, en terwijl de Franken betrokken bleven 

bij de strijd tegen de Visigoten in Spanje en tegen 

de Ostrogoten en Langobarden in Italië, ontstond 

in onze gebieden een cultuur die veeleer Fries-

Anglo-Saksisch genoemd kan worden, een 

Noordzeecultuur.98 Het verder afbrokkelende 

Merovingische Rijk was niet in staat deze onder 

controle te brengen. Het effectieve gezag van de 

Franken werd hier eerst gevestigd onder hun 

opvolgers, de Karolingers. Vanaf dat moment pas 

beginnen de historische bronnen ook weer 

rijkelijker te vloeien en dan pas valt weer met 

enige mate van waarschijnlijkheid iets te zeggen 

over de geschiedenis van Zuid-Nederland.
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7 Synthetiserende analyse

7.1 Inleiding

Het in hoofdstuk 5 gepresenteerde overzicht van 

de voornaamste resultaten uit de geselecteerde 

rapporten is een helder bewijs dat het 

onderzoek naar de overgang van de laat-

Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen in 

de laatste twee decennia niet heeft stilgestaan. 

Zo heeft het Malta-onderzoek vanaf het einde 

van de vorige eeuw voor een flinke kwantitatieve 

toename aan gegevens gezorgd, en hebben 

verschillende Odyssee- en andere 

NWO-programma’s op synthetiserend gebied 

voor een duidelijke vooruitgang aan kennis 

gezorgd. Alleen al de omvang van het totale 

inventarisatiebestand van 165 rapporten, dat 

ook betrekking heeft op niet-geselecteerde 

kennisthema’s als grafvelden en de economie 

(archeobotanie, archeozoölogie), geeft de 

potentie aan van de nieuw gegenereerde 

gegevens voor het onderzoek naar de periode 

300 tot 600 n.Chr. Zeker wanneer men bedenkt 

dat de inventarisatie en selectie van rapporten 

zich uitsluitend heeft gericht op de vanaf 1997 

gepubliceerde archeologische rapporten (van 

Malta-gerelateerd onderzoek). Rapporten van 

de onderzoeken waar slechts een enkele vondst 

(scherf, fibula, munt) uit de onderzoeksperiode 

is aangetroffen waren niet relevant voor het 

beantwoorden van de vragen en zijn daarom 

buiten het bronnenbestand gehouden. De 133 

voor de synthetiserende analyse geselecteerde 

rapporten en de daarvan afgeleide 69 neder-

zettingsterreinen (inclusief de castellum-

terreinen), drie waterwerken en een 

depotvondst vormen een afgewogen basis  

voor de verschillende in dit hoofdstukken 

gepresenteerde synthetiserende analyses.

De geselecteerde rapporten zijn voor dit 

hoofdstuk geanalyseerd met betrekking tot de 

vier kennisthema’s (bewoning, locatiekeuze, 

materiële cultuur, gemeenschap/samenleving). 

Per thema is op een synthetiserende wijze zo 

goed als mogelijk een antwoord gegeven op de 

in hoofdstuk 2 opgesomde vragen. In sommige 

gevallen bleken de nieuw gegenereerde 

gegevens echter (nog) niet toereikend voor een 

helder antwoord of voor een goede vergelijking 

van de in de rapporten gepresenteerde 

informatie. Bij de thema’s bewoning en 

materiële cultuur zijn enkele subthema’s verder 

uitgewerkt, omdat de verzamelde gegevens zich 

hiervoor leenden, bij andere stonden het 

ontbreken van de juiste informatie in de 

rapporten of de gebrekkige vergelijkbaarheid 

van de data een verdere uitwerking in de weg. 

Voor zover als mogelijk binnen de reikwijdte van 

de opdracht – en dus zeker niet uitputtend – is 

ook geprobeerd andersoortige publicaties als 

proefschriften, boeken en artikelen van na 1997 

te betrekken in de synthetiserende analyse.  

Het kennisthema langetermijnperspectief is 

bovendien aan dit hoofdstuk toegevoegd, 

aangezien hierover enkele belangrijke 

synthetiserende opmerkingen te maken zijn.

De bestudeerde rapporten en de daarvan 

afgeleide synthetiserende analyses in dit 

hoofdstuk kunnen als basis dienen voor 

vervolgonderzoek naar de geschiedenis van 

Zuid-Nederland tussen 300 en 600. In dit 

onderzoek zouden ook de resultaten van nog 

niet uitgewerkte, voor 1997 uitgevoerde 

opgravingen op grote nederzettingsterreinen 

moeten worden meegenomen.1 Hierin zou 

tevens het onderzoek naar de grafvelden uit 

deze periode moeten worden betrokken. Bij de 

synthetiserende analyses op basis van de 

verzamelde gegevens van na 1997 moet vooraf 

nog wel een kanttekening geplaatst worden.  

De informatie uit de 132 geselecteerde en 

geanalyseerde (Malta-)rapporten levert namelijk 

een sterk gefragmenteerd kwalitatief beeld op 

van onder andere de ontwikkeling van het 

gebruiksaardewerk (productie, distributie en 

consumptie), de toepassing van typologieën 

voor aardewerk en metaal uit nederzettings-

contexten (afgeleid van grafveldcontexten) en 

de documentatie van mogelijk ‘uitheemse’ 

typen van gebouwplattegronden. Daardoor is 

het moeilijk om uitspraken te doen over de mate 

waarin de samenleving tussen 300 en  

600 veranderde onder invloed van sociale 

mechanismen als ontvolking, migratie en 

transformatie.

7.2 Nieuwe chronologische kaders

Alvorens de analyses van de geselecteerde 

thema’s nader te belichten, zijn enkele 

opmerkingen ten aanzien van het 

chronologische kader op hun plek. Zo heeft het 

synthese-onderzoek betrekking op de periode 

1  Een shortlist zou ten minste de volgende 

oude onderzoeken moeten bevatten: 

Nijmegen (ROB- en gemeentelijk 

onderzoek op de Waalkade en 

Kelfkensbos en omgeving), Cuijk-

castellum, Gennep-Stamelberg, Venray-

’t Brukske/St. Antoniusveld, Voerendaal-

Ten Hove en Maastricht-castellum en 

omgeving.
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2  Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 1992.
3  Willems 1984, 249-250. Zie bijvoorbeeld 

de periode-indeling in het overzichts-

werk van Van Es (1981, 121) en het 

proefschrift van Willems (1984, 240).
4  Op deze plek wordt verder niet ingegaan 

op de verschillen tussen Principaat en 

Dominaat. Zie hiervoor bijvoorbeeld 

Bleicken 1978.
5  Bijvoorbeeld Heeren 2006, 57;  

Van Renswoude 2009a; Van Renswoude 

& Van Kerckhove 2009. Dat soms ook 

oudere vondsten tot de laat-Romeinse 

tijd worden gerekend blijkt uit een 

rapportage over een kleine muntschat 

uit St. Anthonis waarvan de sluitmunten 

uit 266-268 stamt (De Groot et al. 2012). 

Zie ook Willems 1984, 42; Lanting &  

Van der Plicht 2009-2010, 39-40.
6  Willems 1984, 282.
7  Willems 1984, 273.
8  Willems 1981a, 26.
9  Cuijk: Thijssen 2011; Nijmegen: Steures 

2013. Wel dient opgemerkt te worden 

dat Steures de bouw van het castellum op 

het Valkhof en het gebruik van de 

grafvelden pas in 313 later laat 

aanvangen. Reijnen (2010, 173-175) 

toont door onderzoek aan munten aan 

dat het Nijmeegse castellum op het 

Valkhof al voor het jaar 300 is gebouwd.
10  URL: http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/

archis-30/archeologisch-basisregister-plus, 

geraadpleegd op 6-6-2015.
11  Willems 1981a, 27.
12  Zie onder andere Willems 1984, 279; 

Heidinga & Offenberg 1992; Wagner & 

Van der Ham 2010.
13  Schallmayer 1987, 492; Eck 2004,  

691-692.

tussen 300 en 600 n.Chr. Zoals al eerder 

aangegeven in hoofdstuk 4 loopt deze 

afbakening in tijd niet parallel met de indeling 

van de afgebakende tijdsvakken in het ABR.2 

Hierdoor vallen de in het ABR gedefinieerde 

perioden ROMLA, ROMLB, VMEA en VMEB 

(deels) samen met de onderzoeksperiode  

(zie ook tabel 4.1 en afb. 4.3). Tijdens de opzet 

van het ABR in 1991-1992 is bij de afbakening 

van deze vier perioden een mengeling gekozen 

van historisch bekende gebeurtenissen en 

tijdsgebonden veranderingen in de aarde-

werkspectra. Daarnaast werd rekening 

gehouden met de in de archeologie gangbare 

indeling in perioden. De verschillen tussen de 

onderzoeksperiode en het ABR maken het in het 

kader van dit onderzoek noodzakelijk om kort in 

te gaan op afbakening van de laat-Romeinse tijd 

en de vroege middeleeuwen. Bovendien moet 

opgemerkt worden dat de afbakening van de 

onderzoeksperiode tot problemen heeft geleid 

bij de selectie en analyse van de rapporten.  

Niet altijd was duidelijk of de op de onderzoeks-

locaties aangetroffen sporen en vondsten wel 

tot het onderwerp van dit onderzoek 

behoorden. Vooral het einde van de derde eeuw 

en de overgang van de zesde naar de zevende 

eeuw leverden in dit opzicht veel problemen op.

Traditioneel eindigt de midden-Romeinse tijd in 

de Nederlandse archeologie globaal rond 270, 

vier jaar voordat de usurpator Postumus en zijn 

opvolgers het gezag over het Gallische Rijk (de 

oude provincies Germania, Raetia, Gallia, Hispania 

en Britannia) verloren aan de wettige keizer 

Aurelianus in Rome.3 In andere landen eindigt de 

midden-Romeinse tijd met het einde van de 

derde-eeuwse crisis (235-284). Op dat moment 

komt een einde aan het Principaat, dat 

gekoppeld is aan de troonsbestijging van 

Diocletianus (284-305). Met deze keizer begint 

een nieuwe periode, het Dominaat, dat in het 

westen eindigt met de val van het West-

Romeinse rijk in 476.4

In verschillende van de bestudeerde rapporten 

wordt meer of minder expliciet vermeld dat de 

laat-Romeinse tijd in 270 (of 275) begint.5 In 

andere rapporten wordt het begin van de laat-

Romeinse tijd niet expliciet vermeld of worden 

aan begin- of einddateringen van bepaalde 

typen aardewerk en munten de jaartallen 270 en 

300 gekoppeld. Laatstgenoemde datering houdt 

vooral verband met de opvatting van veel 

archeologen dat de laat-Romeinse tijd begint 

met de troonsbestijging van Constantinus I in 

306 en de instroom van de door hem geslagen 

munten. In veel, vooral oudere publicaties wordt 

voor wat betreft de Lage Landen een hiaat in de 

Romeinse geschiedenis tussen 274 en 306 

beschreven. Willems merkte in zijn proefschrift 

al op dat deze periode al gedeeltelijk opgevuld 

kon worden met muntvondsten uit onder meer 

Nijmegen, Malden-Heumensoord en Cuijk.6 Het 

ligt dan ook voor de hand om de laat-Romeinse 

tijd te laten beginnen met de veldtocht van 

Constantius Chlorus, de vader van Constantinus 

I, die na de turbulente gebeurtenissen in de 

voorgaande decennia in 293 de Lage Landen 

weer onder Romeinse controle bracht.7 Reden te 

meer hiervoor is dat vanaf dat jaar de militaire, 

administratieve, sociale, religieuze, monetaire 

en economische structuren in de Lage Landen 

door de kort daarvoor al in het Mediterrane 

gebied ingevoerde hervormingen sterk 

veranderen ten opzichte van die in de 

voorgaande eeuwen.8 Aannemelijk is ook dat de 

aanleg van de eerste kadewerken in de Maas bij 

Cuijk (gebied 6000) met de activiteiten van 

Constantius Chlorus in verband gebracht mogen 

worden (tabel 7.11). Het begin van deze nieuwe 

periode is archeologisch verder goed zichtbaar in 

de introductie van nieuwe munten en 

aardewerkvormen, zoals die onder meer in de 

Maas bij Cuijk en de Nijmeegse grafvelden zijn 

aangetroffen.9 Voorgesteld wordt om in het 

nieuwe Archeologische Basisregister Plus de 

laat-Romeinse tijd (afgerond) in 300 te laten 

beginnen10 (of misschien wel met het begin van 

het Dominaat in 284), vlak na het moment dat 

door hiervoor genoemde hervormingen het 

Romeinse rijk van karakter veranderde.

Ook over het einde van de laat-Romeinse tijd 

verschillen de meningen. Dikwijls wordt het 

einde van de Romeinse tijd gelijk gesteld met 

406, het jaar dat de Vandalen bij Mainz de 

Rijngrens overtrokken.11 Die inval voltrok zich ver 

weg en lijkt nauwelijks invloed te hebben gehad 

op de gebeurtenissen in Zuid-Nederland.12 

Hoewel men vanuit een historische invalshoek 

ook voor een eerder tijdstip zou kunnen pleiten, 

lijkt het ook op archeologische gronden beter 

om de bezetting van Keulen door Frankische 

groepen tegen het jaar 457 (afgerond 460) als 

omslagpunt te nemen. In de laatste jaren van 

dat decennium werd de oude Romeinse 

provinciehoofdstad omgevormd tot de zetel van 

een Frankische koning.13 Deze verandering in de 
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14  Van Heesch 1992, 158.
15  Reijnen 2011a.
16  Böhme 1987; Siegmund 1998.
17  Lanting & Van der Plicht 2009-2010, 30.
18  Lanting & Van der Plicht 2009-2010, 

91-93. Zie ook Nieveler & Siegmund 

1999.
19  Lanting & Van der Plicht 2009-2010,  

100-107.
20  Zie onder andere Theuws 2011, 62-64.
21  Blok 1979, 35; Blok 1981, 289-292; 

Theuws 1990, 52-55.
22  Pol 2010, 91. Omdat het niet duidelijk is 

of de omslag in het muntstelsel overal 

en al dan niet gelijktijdig werd door-

gevoerd, wordt hiervoor de periode 

575-590 aangehouden, afgerond tot  

ca. 585 (schriftelijke mededeling A. Pol, 

Universiteit Leiden, 11-5-2017).

machtsverhoudingen betekende ook het 

formele einde van een directe Romeinse invloed 

op de gebeurtenissen in de delta van Schelde, 

Maas en Rijn. Het einde van de Romeinse tijd 

omstreeks het midden van de vijfde eeuw sluit 

ook goed aan bij veranderingen in het 

archeologische vondstenspectrum, zoals het 

verdwijnen van de voetbekers en Romeinse 

munten. De jongste Romeinse muntvondsten 

stammen uit contexten uit het midden van de 

vijfde eeuw, wat erop zou kunnen duiden dat de 

Lage Landen in de eerste helft van de vijfde 

eeuw nog onder Romeins gezag stonden.14  

Dit mag ook afgeleid worden uit de productie 

van munten in Wijchen gedurende de eerste 

decennia van de vijfde eeuw.15

Wel moet nog opgemerkt worden dat in enkele 

belangrijke publicaties de materiële cultuur uit 

de laat-Romeinse tijd nog tot 470 gedateerd 

wordt,16 wat min of meer samenvalt met het 

einde van het West-Romeinse rijk in 476.  

En wanneer Frankische leiders uit het derde 

kwart van de vijfde eeuw nog een rol als 

‘Romeinse’ bestuursfunctionaris toegedicht 

krijgen, dan zou de Romeinse periode eigenlijk 

tot aan de dood van Childerik in 481/482 kunnen 

doorlopen, zoals Lanting en Van der Plicht 

betogen.17 Het einde van Rheinland-Phase 2 rond 

480/490, de fase van graven met zwaarden en 

zwaardriemgespen van het type Krefeld en 

vroeg-Frankische gespen, is voor hen het begin 

van de Merovingische tijd. Zwaarwegende 

redenen om de grens bij 460 te leggen 

ontbreken; de overgangsperiode tussen het 

begin en einde van Rheinland-Phase 2, 440/450 

en 480/490, is namelijk vooral op 

grafveldonderzoek van toepassing.18

Tot slot kan voor de vroeg-Merovingische tijd 

een pleidooi gehouden worden de einddatum 

van 525 bij te stellen. Hoewel rond 525/530 in 

het grafritueel een overgang naar een nieuwe 

fase waarneembaar is, levert de periode van 450 

tot 525 een zo korte tijdspanne op dat die 

binnen de praktijk van de Malta-archeologie – 

die voor deze periode vaak op nederzettings-

contexten gericht is – zeer lastig goed te dateren 

is op basis van het aangetroffen vondst-

materiaal. Daarnaast levert de benaming ‘vroeg-

Merovingische’ ook verwarring op, aangezien in 

het Duitse en Franse grafveldonderzoek de 

scheidslijn tussen de ältere Merowingerzeit of 

Mérovingien ancient en de jüngere Merowingerzeit 

of Mérovingien récent vaak rond 575 of 600 wordt 

gelegd.19 Ook voor de Zuid-Nederlandse situatie 

zijn archeologisch gezien wellicht betere 

gronden te kiezen voor een einddatering rond 

575. Zo lijkt de kolonisatie van grote delen van 

de Brabantse zandgronden in het derde kwart 

van de zesde eeuw te beginnen.20 Voor het 

westelijke kustgebied is het vooralsnog niet 

aannemelijk om een cesuur te zoeken rond de 

overgang van de zesde naar de zevende eeuw.

Voor het plaatsen van het omslagpunt van de 

vroeg- naar de laat-Merovingische tijd rond 600 

zijn enkele historische en numismatische 

redenen te bedenken. Uit de onderlinge strijd 

van de Merovingische koningen en hun gevolg 

ontstond tegen het einde van de zesde eeuw in 

het noordoosten van het Frankische rijk een 

territorium met een machtige aristocratie: 

Austrasië. Van actieve politieke bemoeienis 

vanuit de kern van dit nieuwe koninkrijk met het 

Midden-Nederlandse rivierengebied lijkt pas in 

de eerste helft van de zevende eeuw sprake te 

zijn, zoals de veronderstelde banden van koning 

Dagobert I (623-638) met de Utrechtse kerk.21 

Theuws vermoedt echter dat Austrasische elites 

al ruim voor 600 belangrijke bezittingen hadden 

in onder andere de Brabantse Kempen. Op het 

gebied van de muntslag begint rond 585 

bovendien een nieuwe fase in de productie van 

gouden tremisses, waarbij men de traditionele 

keizerlijke opschriften verving door de 

plaatsnaam van de muntslag en de naam van de 

muntmeester.22

Ondanks de bovengenoemde argumenten is 

voor het synthese-onderzoek in deze publicatie 

afgezien van een duidelijke stellingname om het 

jaartal 525 als overgang van de vroeg- naar laat-

Merovingische tijd te wijzigen. Totdat bestaande 

typochronologieën door middel van 

gecombineerd grafveld- en nederzettings-

onderzoek op een grondige wijze doorgelicht 

zijn, waardoor meer grip is ontstaat op de 

ontwikkelingen in de zesde (en eerste helft van 

de zevende) eeuw, is het voor (Zuid-)Nederland 

wellicht voorlopig beter helemaal geen 

onderscheid binnen de Merovingische tijd te 

maken. Bovendien is voor deze rapportage niet 

over de landsgrenzen gekeken. Zonder ook naar 

het Belgische Maasland en het Duitse Rijnland te 

kijken is een ‘volledig’ beeld van de 

ontwikkelingen in de Merovingische tijd 

onmogelijk.
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23  Denk bijvoorbeeld aan de rol van de 

limes als scheiding tussen het Romeinse 

en ‘vrije’ Germaanse grondgebied, maar 

ook de latere – veronderstelde –  

oost-west-scheiding tussen Frankische 

en Friese invloedssferen.
24  Het ‘lege’ beeld van de Brabantse 

zandgronden tijdens de onderzoeks-

periode was overigens door het 

promotieonderzoek van W.J.H. Verwers 

(1942-2016) al enigszins genuanceerd. 

Zie met name Verwers 1998-1999,  

sheet II.

7.3 Kennisthema bewoning

Indachtig de kanttekeningen die bij de 

chronologische kaders zijn geplaatst kan 

begonnen worden met de uitwerking van het 

kennisthema bewoning. Een van de meest in  

het oog springende resultaten van het 

onderliggende synthese-onderzoek is het feit 

dat het de mogelijkheid heeft geboden 

nederzettingsterreinen in hun regionale 

contexten naast elkaar te zetten. Hoewel op 

verschillende momenten tussen 300 en 600 

andere geografische indelingen gebruikt zouden 

kunnen worden voor het analyseren van 

nederzettingsfenomenen op regionale schaal,23 

wordt in dit rapport hoofdzakelijk de 

archeoregio als geografische eenheid 

gehanteerd. Op de verspreidingskaarten van de 

geïnventariseerde onderzoeken valt op dat de 

nederzettings terreinen zich in zekere mate 

concentreren in bepaalde delen van Zuid-

Nederland (afb. 4.7-4.8). Dat de meeste 

nederzettingen zich concentreren in het Midden-

Nederlandse rivierengebied is een beeld dat met 

de eerdere inventarisatie van archeologische 

vindplaatsen uit de late jaren tachtig van de 

vorige eeuw overeenstemt (afb. 4.6). Eveneens 

al bekend waren de relatieve concentraties van 

nederzettingen in de kuststrook rond de 

monding van de Rijn en in het Maasdal en Zuid-

Limburg. De geanalyseerde onderzoeken leveren 

een duidelijke aanvulling op het bestaande beeld 

op met betrekking tot de nederzettingen op de 

Brabantse en Limburgse zandgronden. Zou men 

op grond van de eerdere inventarisatie nog 

redeneren dat de bewoning vanaf de late 

oudheid zich vooral in de nabijheid van de grote 

rivieren concentreerde, blijkt nu dat rekening 

moet worden gehouden met een lichte 

bewoningsspreiding verder weg van de 

rivieren.24 Dat de meeste nederzettingsterreinen 

op de zuidelijke zandgronden gedurende de 

laatste decennia vaak ook nog eens grootschalig 

opgegraven zijn, zorgt voor een extra bijdrage 

aan deze kenniswinst.

Op vier van de 73 geanalyseerde terreinen zijn 

zoals eerder opgemerkt geen aanwijzingen voor 

bewoning aangetroffen. Het betreft Aalst-

Tongelreep (terrein 8), Baexem-Haelensche Beek 

(terrein 11) en Elst-Grote Molenstraat (terrein 52) 

met alleen waterwerken, en de geïsoleerde 

metaaldepositie in Echt-Pey (terrein 26).  

De nederzettingen op de overige 69 in het kader 

van het thema bewoning geanalyseerde 

terreinen kunnen op basis van vorm en 

veronderstelde functie onderverdeeld worden  

in vier categorieën:

• nederzettingen met een regionale 

centrumfunctie, binnen of nabij een laat-

Romeins castellum (N = 2, Nijmegen en 

Maastricht);

• nederzettingen of activiteiten die daarmee 

direct verband houden, binnen of nabij een 

(voormalig) castellum (N = 5, Cuijk, Vechten, 

Utrecht, De Meern en Woerden);

• nederzetting(sterrein)en bestaande uit een of 

meer erven, waarbinnen resten van een-, 

twee- of driebeukige plattegronden van 

gebouwen zijn aangetroffen (N = 25);

• (nederzettings-)terreinen waarbinnen geen 

sporen zijn aangetroffen van gebouw-

plattegronden, maar wel andere sporen die 

wijzen de aanwezigheid van plattegronden 

buiten de opgraving (N = 37).

Gebouwde structuren (of nederzettings-

elementen) en/of met gebouwen geassocieerde 

activiteiten zijn in feite op alle 73 geselecteerde 

nederzettingsterreinen waargenomen, wanneer 

het thema bewoning breed geïnterpreteerd 

wordt (tabel 7.1). De zeventien nederzettings-

terreinen met alleen losse vondsten uit de 

periode 300-600 komen hier verder niet aan bod. 

Hetzelfde geldt voor de elf nederzettings-

terreinen waar alleen sporen zijn aangetroffen 

die geen onderdeel uitmaakten van een (bij)

gebouw of die niet duidelijk in de rapporten 

omschreven waren. De 25 nederzettings ter reinen 

met een of meer erven waarop (hoofd- en bij)

gebouwen onderscheiden zijn, hebben als 

uitgangspunt gediend voor de analyse van de 

inrichting van de nederzettingen en het overzicht 

van de voornaamste typen van gebouwplatte-

gronden. Voorts is in het kader van het thema 

bewoning buiten de plattegronden ook nog 

aandacht besteed aan drie andere structuren: 

hutkommen, waterputten en roedenbergen.  

Uit tabel 7.1 valt tevens af te leiden hoe vaak 

bepaalde structuren of geassocieerde activiteiten 

op de geselecteerde nederzettings terreinen 

binnen een archeoregio voorkomen. Hieruit blijkt 

dat de onderzoeken op de Brabantse 

zandgronden, waarbij relatief vaak een groter 

areaal is blootgelegd, de grootste diversiteit aan 

structuren opgeleverd hebben, al blijven de 
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25  Maastricht: De Koning 1997, 19; 

Panhuysen 2013, 373-374; Nijmegen: 

Heirbaut & Van Enckevort 2010,  

258-261. Zie ook Groenman-van 

Waateringe (1986) voor de horrea van 

Valkenburg-Z.H.
26  De inrichting en gebouwplattegronden 

van de nederzetting Uden-Schouwstraat 

(terrein 22) zijn buiten beschouwing 

gelaten. Hoewel hier plattegronden  

van (bij)gebouwen aangesneden zijn, 

dateren deze na een nadere 

beschouwing vrijwel zeker na 600  

n.Chr. (Van Hoof & Jansen 2002, 61-64).

onderzoeken in het Utrechts-Gelders rivieren-

gebied daar niet ver bij achter. In de laatst-

genoemde archeoregio ontbreken de hutkom-

men, maar dit is niet zo verwonderlijk gezien de 

natte bodemomstandigheden in deze regio.

De nederzettingsterreinen in en rond de laat-

Romeinse castella in Maastricht (terrein 37) en 

Nijmegen (terrein 59) vormen een nadrukkelijk 

afzonderlijke categorie van bewoning. Op dit 

moment bestaat nog te weinig overzicht van de 

structuren, die al dan niet binnen of buiten de 

verdedigingswerken aangetroffen zijn (zowel 

van voor als na 1997), om de vermoede 

centrumfunctie van deze ommuurde castella in 

de laat-Romeinse tijd goed te kunnen duiden. 

Vooralsnog is bekend dat beide in ieder geval 

een stapelfunctie gehad moeten hebben, gelet 

op de vondst van gebouwen die als horreum 

geïnterpreteerd zijn.25 Over de functionele 

continuïteit van deze castella in de 

Merovingische tijd hebben de geïnventariseerde 

onderzoeken nauwelijks informatie opgeleverd. 

Buiten de analyse blijven de terreinen van het 

laat-Romeinse castellum in Cuijk (terrein 49) en 

de midden-Romeinse castella in Vechten (terrein 

68), Utrecht (terrein 65), De Meern (terrein 51) en 

Woerden (terrein 71).

7.3.1 Inrichting van de nederzettingen

Uit het totaal van 69 geanalyseerde neder-

zettingsterreinen lenen alleen de 25 terreinen 

met delen van (erven en) gebouwplattegronden 

zich om uitspraken te doen over de structuur van 

de nederzettingen (tabel 7.2 en afb. 7.1).  

Deze terreinen hebben opgravingsplattegronden 

opgeleverd, die meer inzicht in de inrichting van 

de nederzetting kunnen geven (voor deze 

plattegronden, zie de afbeeldingen in 

hoofdstuk 5).26 Dat het in alle gevallen om 

landelijke nederzettingen gaat is niet 

verbazingwekkend, aangezien dit in de 

onderzoeksperiode het meest voorkomende 

nederzettingstype was.  

De verschillen in de inrichting van deze 

nederzettingen komen goed tot uitdrukking 

wanneer ze ingedeeld worden op basis van hun 

ruimtelijke spreiding (de archeoregio) en 

temporele inkadering (tot ca. 450, op de 

overgang van de laat-Romeinse tijd naar 

Merovingische tijd, en na ca. 450). Kijkend naar 

de verdeling van de nederzettingsterreinen in 

tabel 7.2, in combinatie met de inrichting van  

de afzonderlijke nederzettingen, valt een aantal 

zaken op.

Tabel 7.1  Overzicht van de gebouwde structuren en met gebouwen geassocieerde activiteiten, aangetroffen op de 
nederzettingsterreinen (N = 73) uit de geanalyseerde rapporten.
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2 Utrechts-Gelders zandgebied 4 3 4 4 2 3 1 2 − − − 4

3 Overijssels-Gelders zandgebied 2 2 2 2 3 − − − 1 − − 3

4 Brabants zandgebied 7 5 6 4 5 1 − 4 1 5 1 17

5 Limburgs zandgebied 2 1 3 − 2 − − − 1 1 1 8

6 Limburgs lössgebied 1 − − 1 1 − 1 − − 2 3 7

11 Hollands duingebied 2 2 2 1 5 − − 1 1 − − 5

12 Hollands veen- en kleigebied 1 − − 1 1 − − 1 − − 1 1

13 Utrechts-Gelders rivierengebied 6 5 − 2 6 1 − 1 1 3 10 27

14 Zeeuws kleigebied − − − − − − − − − − 1 1

Totalen 25 18 17 15 25 5 2 9 5 11 17 73
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27  Van der Velde 2011c, 125-127 en 159-161.
28  Van Es, Miedema & Wynia 1985.
29  Zie onder andere Taayke 1998; 2003, 5-7; 

Van der Velde 2011c, 82 e.v.; Van Es 2012, 

8-13.
30  Diependaal & Koeman 2010;  

Taayke et al. 2012; Hoven 2014.
31  Tump 2014.

Tabel 7.2  Overzicht van de nederzettingsterreinen (nummer in hoofdstuk 5) met een of 
meer erven en herleidbare gebouwplattegronden, globaal ingedeeld naar 
datering (LROM = ca. 300-450; LROM/VME ca. 300-600 of later; VME = ca. 450-
600 of later).

Archeoregio LROM LROM/VME VME N

2 Utrechts-Gelders zandgebied 3 1, 2, 4 − 4

3 Overijssels-Gelders zandgebied 5, 6 7 − 3

4 Brabants zandgebied 15 9, 12, 17, 21 19, 22, 24 8

5 Limburgs zandgebied 28 32 − 2

6 Limburgs lössgebied − − − −

11 Hollands duingebied − − 40, 43 2

12 Hollands veen- en kleigebied − − 45 1

13 Utrechts-Gelders rivierengebied 55, 63 67 64, 66 5

14 Zeeuws kleigebied − − − −

Totaal terreinen 7 10 8 25

Utrechts/Gelders/Overijssels zandgebied

Het beeld van het limesvoorland, de strook van 

ca. 20 km ten noorden van de voormalige 

Romeinse rijksgrens (archeoregio 2 en 3), sluit in 

grote mate aan bij het algemene nederzettings-

beeld voor de Oost-Nederlandse zandgronden.27 

Dit laat een duidelijke ontwikkeling zien van 

grote midden- en laat-Romeinse nederzettingen, 

naar kleine nederzettingen vanaf het begin van 

de vroege middeleeuwen. Waar sommige grotere 

nederzettingen – zeker verder noordwaarts – nog 

wel degelijk in de zesde eeuw werden voortgezet 

(zoals in Odoorn), is voor het limesvoorland de 

overgang van grote naar kleine nederzettingen, 

bestaande uit een enkele huisplaats (Einzelhof) 

per generatie, de belangrijkste trend na het 

midden van de vijfde eeuw.

Qua nederzettingsgrootte, duur van de 

bewoning, samenstelling van de structuurtypen 

en het oppervlak van de gebouwplattegronden 

nemen de Romeinse nederzettingen van Ede-Op 

den Berg/Paasberg en Ede-Veldhuizen duidelijk 

een aparte positie in het limesvoorland in 

(afb. 5.4-5 en 7). Zoals in het verleden al vaak 

vastgesteld is, kennen beide nederzettingen in 

opzet en inrichting overeenkomsten met niet 

alleen het naburige Bennekom,28 maar ook met 

de bekende Oost- en Noord-Nederlandse 

nederzettingen in onder meer Deventer, Heeten, 

Wijster en Peelo.29 Vooral de grote hoeveelheid 

gebouwplattegronden en de aanzienlijke lengte 

ervan in de vierde en eerste helft van de vijfde 

eeuw zijn opvallend. Hoewel nog niet afdoende 

gepubliceerd, zijn de laat-Romeinse 

nederzettingen van Didam-Kollenburg/

Aalsbergen (afb. 5.9) en Wehl-Hessenveld  

(afb. 5.11), ondanks hun beduidend kleinere 

opzet, vergelijkbaar met die in Ede. Het zijn 

beide ook nederzettingen die bewoond bleven 

tot uiterlijk het midden of einde van de vijfde 

eeuw. Voor beide bestaan echter wel 

aanwijzingen voor de voortzetting van de 

bewoning in de zesde eeuw buiten het 

opgegraven areaal, maar niet heel ver buiten de 

veronderstelde nederzettingsgrenzen; de 

huisplaats Wehl-Oldershove (terrein 7b) lijkt in 

dit opzicht de jongere voorzetting van de 

westelijker gelegen nederzetting op het 

Hessenveld. Een dergelijke ontwikkeling lijkt ook 

in Ede te hebben plaatsgevonden. De 

Merovingische gebouwen (ca. 550-750) die op 

de Paasberg (afb. 5.5) aangetroffen zijn kunnen 

heel goed als de voorzetting worden gezien van 

de slechts 300 m oostelijker en iets hoger 

gelegen nederzetting Ede-Op den Berg (tot  

ca. 400).30 Het ontbreken van bewoningssporen 

uit de periode 400-550 is te verklaren door het 

ontbreken van archeologisch onderzoek in het 

tussenliggende gebied. Voor het slechts 

gedeeltelijk onderzochte nederzettingsterrein 

van Leersum-Middelweg kan eveneens een 

doorlopende bewoning verondersteld worden, 

en wel tussen het eerste kwart van de vijfde 

eeuw en het einde van de zesde eeuw.31 Het is 

goed voorstelbaar dat zich tussen de 

fragmentaire laat-Romeinse bewoningsresten 

(een halve gebouwplattegrond en enkele 

hutkommen) in het zuidoosten van het 
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Afb. 7.1 De op inrichting geanalyseerde nederzettingsterreinen met delen van (erven en) gebouwplattegronden, 

met de archeoregio’s als ondergrond (zie ook tabel 7.2).

1. Ede-Op den Berg/Paasberg; 2. Ede-Uitvindersbuurt; 3. Ede-Veldhuizen; 4. Leersum-Middelweg;  

5. Didam-Aalsbergen/Kollenburg; 6. Didam-Kerkwijk/Randweg; 7. Wehl-Hessenveld/Oldershove; 9. Alphen;  

12. Breda-Steenakker/Huifakker; 15. Goirle-Huzarenwei; 17. Helden-Schrames; 19. Nistelrode-Zwarte Molen; 

21. Tilburg-Stappegoor; 22. Uden-Schouwstraat; 24. Venray-’t Brukske; 28. Holtum-Noord; 32. Wijchen-Centrum; 

40. Katwijk aan Zee-Zanderij/Westerbaan; 43. Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid; 45. Koudekerk aan den Rijn-

Lagewaard; 55. Geldermalsen-Hondsgemet; 63. Tiel-Passewaaijse Hogeweg; 64. Utrecht-A2 (LR51/54); 66. Utrecht-

Terweide (LR41-42); 67. Valburg-Molenzicht.
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32  Denk bijvoorbeeld aan de onderzoeken 

in Zelhem en Zutphen (Van der Velde 

2011c, 150-159).
33  Ter Wal & Witte 2013, 115.
34  Zie Heeren & Roymans 2014, 29-31; 

Heeren 2016a, 4.
35  Vergelijk onder andere Theuws & 

Hiddink 1996; Heeren 2016a.
36  Zie ook Heeren 2007.
37  Vooralsnog zijn ten oosten van de 

belangrijke laat-Romeinse en vroeg-

middeleeuwse vindplaats Wijk bij 

Duurstede-De Geer geen terreinen 

bekend met eenduidige (vroeg-)

Merovingische nederzettingssporen, 

laat staan terreinen met een voorgezette 

bewoning vanaf de laat-Romeinse tijd.

onderzochte terrein en de plattegrond van een 

zesde-eeuwse gebouw in het noordwesten 

andere gebouwen hebben gestaan (afb. 5.8). 

Interessant is daarbij de lichte wijziging in 

oriëntatie van de beide onderzochte 

gebouwplattegronden ten opzichte van elkaar.

Een uitgebreidere uitwerking van de 

opgravingen Didam-Kollenburg en Wehl-

Hessenveld kan meer inzicht geven in het 

karakter van de laat-Romeinse bewoningsfasen 

van deze nederzettingen en hun relatie met 

andere nederzettingen in het limesvoorland. 

Interessant is in dit opzicht ook de ontwikkeling 

van (nieuwe) nederzettingen vanaf de vijfde en 

zesde eeuw in de iets noordelijker gelegen 

Achterhoek.32 Wanneer microregio’s met 

verschillende nederzettingsterreinen – zoals in 

Didam, Wehl en Ede, maar dus ook in Zutphen 

en Zelhem – met elkaar vergeleken zouden 

worden, wordt misschien meer duidelijk over de 

onderlinge samenhang tussen de verschillende 

terreinen, bijvoorbeeld in functioneel opzicht. 

Het beperkte oppervlak van de opgegraven 

arealen belemmert helaas niet alleen het zicht 

op het eventuele door de tijd heen ‘wandelen’ 

van gebouwen over nederzettingsterreinen, het 

speelt ook een rol bij het bepalen van het al dan 

niet voorkomen van Einzelhöfe. Hoewel men 

altijd rekening moet houden met de 

aanwezigheid van resten van gebouwen buiten 

het onderzochte areaal, zijn de enigszins 

geïsoleerde huisplaatsen van Didam-Kerkwijk/

Randwijk (afb. 5.10), en mogelijk ook 

Ede-Uitvindersbuurt (afb. 5.6) goede kandidaten 

hiervoor. In het laatste geval wijst het nabij 

gevonden grafveld wel op het bestaan van ten 

minste nog een of twee andere solitair gelegen 

erven, ervan uitgaande dat geen sprake is 

geweest van één grotere nederzetting.33 In beide 

gevallen zouden de nederzettingssporen van 

Ede-Verlengde Parkweg hiermee in verband 

gebracht kunnen worden. Wat vervolgens het 

verband is met de jongere Merovingische 

bewoning even ten zuiden van het grafveld is 

onduidelijk. Vooralsnog lijkt alleen de locatie in 

een latere periode opnieuw opgezocht te zijn en 

ontbreken aanwijzingen voor continuïteit.

Utrechts-Gelders rivierengebied, Hollands 

duingebied en Hollands veen- en kleigebied

In het Gelderse rivierengebied zijn de 

contemporaine laat-Romeinse nederzettingen 

beduidend kleiner en bestaan uit een al dan niet 

omgreppeld erf met slechts enkele kleine 

gebouwen. De beste voorbeelden hiervan zijn  

de laatste fasen van de nederzettingen 

Geldermalsen-Hondsgemet (afb. 5.25) en Tiel-

Passewaaij (afb. 5.27). Volgens de nieuwste 

inzichten zou tussen 270/300 en 350/375 een 

duidelijke bewoningscesuur van 50 tot 100 jaar 

zijn.34 Vanuit dit perspectief gezien is het zeer 

opvallend dat in beide nederzettingen het 

greppelsysteem uit de derde-eeuwse 

bewoningsfasen in de laat-vierde-eeuwse fasen 

grotendeels weer is uitgegraven en/of opnieuw 

in gebruik genomen. Indien daadwerkelijk geen 

sprake is geweest van een continue bewoning of 

een slechts kortstondige onderbreking daarvan, 

zoals in de opgravingsrapporten betoogd wordt 

(zie de beschrijving van de nederzettings-

terreinen 55b en 63 in hoofdstuk 5), wijst de 

ligging van de laat-Romeinse gebouwen en 

overige structuren binnen deze greppelsystemen 

op een voortzetting of een tamelijk nauwgezet 

hergebruik van de verlaten inrichting van de 

nederzetting uit de voorgaande bewoningsfase. 

In het licht van de discussie over de mogelijke 

herbevolking van delen van Zuid-Nederland 

door Germaanse immigranten zou dit een 

interessante constatering zijn.35 Een dergelijk 

hergebruik van de midden-Romeinse 

nederzettingsinrichting is elders in Zuid-

Nederland binnen de laat-Romeinse 

nederzettingen echter nergens aangetoond.  

Het zou daarom goed zijn de archeologische 

argumenten voor deze ontwikkelingen in zowel 

Geldermalsen-Hondsgemet als Tiel-Passewaaij 

nog eens goed op een rij te zetten.

De nederzettingsstructuren van Valburg-

Molenzicht (afb. 5.30) sluiten, ondanks het 

beperkte opgravingsareaal, aan bij het beeld van 

kleinschalige bewoning in het rivierengebied.36 

Hoewel uit het Utrechtse rivierengebied, en in 

het bijzonder uit Houten, eveneens laat-

Romeinse nederzettingsresten bekend en 

onderzocht zijn, leveren deze weinig informatie 

over de inrichting, laat staan over het eventuele 

hergebruik van midden-Romeinse 

nederzettingsstructuren in de laat-Romeinse 

tijd. In tegenstelling tot de Gelderse 

nederzettingsterreinen zijn op de Utrechtse 

terreinen wel sporen en vondsten uit de 

aansluitende (vroeg-)Merovingische tijd 

aangetroffen.37

Anders dan elders in het oostelijke deel van het 

rivierengebied, lijkt de laat-Romeinse bewoning 
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38  Theuws 1996a, 765-766; Dijkstra 2011c, 

167-168.
39  Hemminga et al. 2008, 30 (waterput 3, 

zesde eeuw); Hemminga & Hamburg 

2006, 38-39, (waterput 13, zilverspar; 

waterput 14, eik, dendrodatering 598±8 

n.Chr.; waterput 15); Jezeer 2011b, 37 

(waterput 9, eik, dendrodatering 612 

n.Chr.; waterput 10, eik; waterput 11, 

eik, dendrodatering 618 n.Chr.; 

waterput 12, eik, dendrodatering 672 n.

Chr.; waterput 13, eik, dendrodatering 

596 n.Chr.; waterput 14; waterput 15).
40  Zie onder andere Dijkstra & Van der 

Velde 2011.
41  Van Es & Verwers 2010.
42  Voor de structuur van midden-

Romeinse landelijke nederzettingen, zie 

Van Enckevort & Hendriks 2014, 251-252; 

Hiddink & Roymans 2015, 61-73.
43  Theuws & Hiddink 1996, 75-78.

in het directe achterland van Nijmegen vooral 

gerelateerd te moeten worden aan de locatie 

van al dan niet verlaten wachtposten, zoals die 

op de Tienakker in Wijchen (afb. 5.21), en 

mogelijk ook Ewijk-Keizershoeve/Grote Aalst 

(terrein 25). Maar het is ook goed mogelijk dat 

de bewoners werden aangetrokken door de nog 

oudere ruïnes van verlaten villa’s op beide 

nederzettingsterreinen. Door het 

fragmentarische karakter van de opgravingen 

ontbreekt echter een helder beeld van de 

bijbehorende nederzettingen.

Waar het voor het centrale en oostelijke 

rivierengebied ontbreekt aan een goed beeld 

van de omvang en inrichting van Merovingische 

nederzettingen, is dit voor het westelijke 

rivierengebied juist omgekeerd. Laat-Romeinse 

nederzettingen van enige omvang zijn hier 

nagenoeg onbekend, terwijl stroomafwaarts 

vanaf Utrecht langs de Rijn juist wel diverse 

jongere nederzettingsterreinen zijn aangetroffen 

met een duidelijke planmatige inrichting.  

De Merovingische nederzettingen van 

Utrecht-A2 (afb. 5.28), Koudekerk aan de Rijn-

Lagewaard (afb. 5.25) en Oegstgeest-Nieuw 

Rhijngeest Zuid (afb. 5.24) bestaan alle uit 

gebouwen die in de lengte- of dwarsrichting 

georiënteerd zijn op crevasse- of nevengeulen 

van de Rijn. De regelmatige ordening van deze 

lintbebouwing op de oevers van watervoerende 

geulen lijkt vooralsnog typerend voor het 

westelijke rivierengebied. Mogelijk is de 

inrichting gerelateerd aan de functie van deze 

nederzettingen. Een combinatie van visserij of 

op de rivier gerichte handel, samen met 

akkerbouw op het beschikbare deel van de 

stroomrug en veeteelt op de lagere 

komgronden, behoort tot de mogelijkheden.38 

Dat handel werd gedreven blijkt uit het 

scheepshout en de in waterputten gebruikte 

wijnvaten die in Oegstgeest zijn aangetroffen.39 

Daaronder bevindt zich een ton van zilverspar 

waarvan de herkomst in het Alpenvoorland 

gezocht mag worden (paragraaf 7.3.4). De Rijn 

moet in ieder geval in de Merovingische tijd een 

sterk verbindende factor zijn geweest tussen de 

nederzettingen in het kustgebied en die in het 

achterland tot aan Utrecht.40 Dit ziet men onder 

andere terug in het centrale en noordelijke deel 

van het nederzettingsterrein van Katwijk aan 

Zee-Zanderij/Westerbaan (afb. 5.22-23), niet 

zozeer vanwege de (iets minder strak 

geordende) inrichting, maar vooral door de 

overeenkomstige gebouwplattegronden, zoals 

hieronder duidelijk wordt gemaakt.

De volledige uitwerking van de opgraving 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid zal zeker een 

belangrijke bijdrage gaan leveren aan het beeld 

van de bewoningsontwikkeling in het 

Rijnmondgebied vanaf de zesde eeuw. Op basis 

van de geanalyseerde nederzettingsterreinen 

kan duidelijk geconcludeerd worden dat deze 

ontwikkeling in het rivierengebied ten westen 

van Utrecht zijn wortels heeft na de laat-

Romeinse tijd en gestimuleerd is door de 

(directe) nabijheid van waterwegen. Wat de 

reden is voor het ontbreken van een dergelijke 

ontwikkeling in het centrale en oostelijke 

rivierengebied, is vooralsnog onduidelijk. 

Hoewel het Merovingische aardewerkspectrum 

van de nederzetting Wijk bij Duurstede-De Geer 

– waar bovendien vierde- en vijfde-eeuwse 

bewoningsfasen vastgesteld zijn – grote 

overeenkomsten kent met die van de terreinen 

in Katwijk, Oegstgeest en Koudekerke lijkt de 

inrichting van de nederzetting totaal niet op die 

van de West-Nederlandse voorbeelden.41 Ten 

oosten van Wijk zouden vergelijkbare 

nederzettingen vermoed kunnen worden op 

grond van de bekende grafvelden met een 

zesde- (en zevende-eeuwse) bijzettingsfase, 

zoals in Elst, Rhenen en Wageningen op de 

noordelijke Rijnoever, in Lent en Nijmegen op 

beide oevers van de Waal en Wijchen aan een 

oude Maasarm.

Brabants en Limburgs zandgebied

Op basis van de inrichting en uitleg is duidelijk 

dat voor de nederzettingen op de Brabantse en 

Limburgse zandgronden in zowel de laat-

Romeinse als in de vroeg-Merovingische tijd 

andere uitgangspunten gegolden moeten 

hebben dan in het rivieren- en kustgebied.  

De inrichting van laat-Romeinse nederzet-

tingsterreinen vertoont in vele opzichten een 

duidelijke breuk met de bewoning in de midden-

Romeinse tijd.42 In de spaarzame gevallen dat 

sprake was van bewoning vóór 300, verschenen 

op deze terreinen andere gebouwplattegronden 

(zie onder) en andere structuren zoals 

hutkommen, die doorgaans ontbraken in de 

landelijke nederzettingen tot het midden van de 

derde eeuw.43 In alle gevallen is overigens niet 

alleen een breuk te constateren in de inrichting 

van de nederzettingen, maar ook in de 

continuïteit van bewoning. De inventarisatie van 
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Afb. 7.2 Plattegrond van de nederzetting Gennep-Stamelberg in de vijfde eeuw (naar: Heidinga & Offenberg 1992, 64; 

interpretatie A. Verhoeven).
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44  Heeren 2015, 281-287 en in het bijzonder 

tabel 5.
45  Berkvens & Taayke 2004a, 398.
46  Vlg. Berkvens & Taayke 2004a, 400-405.
47  De Koning 2005a, 91-98 en 103. Een blik 

op de plattegrond (afb. 94) met erf-

fasering maakt duidelijk dat het hier 

nog steeds niet om strak begrensde of 

geordende erven gaat.
48  Bink 2005, 60; 2011. Het is onwaar-

schijnlijk dat de waterkuil ten zuiden 

van gebouw 2 al uit de eerste helft van 

de vijfde eeuw dateert. De vervroeging 

van de datering van Goirle-Huzarenwei 

is dan ook niet noodzakelijk  

(en onterecht) om Tilburg-Stappegoor 

toch jonger te kunnen dateren.
49  Heidinga & Offenberg 1992, 64 en 71-81; 

Theuws & Hiddink 1996, 77-78.
50  Vergelijk Theuws & Hiddink 1996, 79-80; 

Theuws 2008b, 783-784. Er bevond zich 

te Gennep bovendien een smidse met 

een directe parallel in het Noord-Duitse 

gebied (schriftelijke mededeling A. 

Verhoeven).

Heeren van Romeinse nederzettingen in het 

Maas-Demer-Schelde-gebied onderschrijft het 

al eerder door Theuws en Hiddink vastgestelde 

beeld; na een onderbreking van enkele 

generaties verschenen pas na 375 weer nieuwe 

nederzettingen op de Zuid-Nederlandse 

zandgronden.44

Een goed voorbeeld van de gewijzigde inrichting 

van een nederzetting biedt het onderzoek van 

Helden-Schrames (afb. 5.15). De laat-Romeinse 

plattegronden maakten hier een draai van ca. 45 

graden ten opzichte van die uit de voorgaande 

periode, waarbij ze deze niet oversneden. 

Ditzelfde gold ook voor de daaropvolgende fase 

van Merovingische bewoning, waarvan de 

plattegronden tussen die uit de voorgaande 

fasen zijn aangetroffen. Ook op de Steenakker in 

Breda (afb. 5.13) wijkt de oriëntatie van de 

hutkommen licht af van die van de gebouwen uit 

de midden-Romeinse nederzettingsfase,  

al bestaat over de veronderstelde laat-Romeinse 

datering van deze structuren enige 

onduidelijkheid (zie onder). De vroeg-

Merovingische bewoning – 100 m oostelijker – 

laat vervolgens een totaal ander 

nederzettingspatroon zien met louter kleine, 

eenbeukige gebouwen. De ligging van deze 

gebouwen, min of meer rondom een lager 

gelegen, natter deel op de rand van de 

dekzandrug en vergezeld van relatief veel 

waterputten, is opvallend. Duidelijk onder-

scheidbare erven ontbreken, en de 

veronderstelde bijgebouwen zijn iets hoger op 

de dekzandrug gelegen.45 Het is maar de vraag of 

het hier daadwerkelijk om de kern van de 

Merovingische bewoning gaat, bestaande uit 

opeenvolgende erven met een telkens een 

gebouw en een waterput, of juist om de 

randzone van een nederzetting met een 

specifieke functie. Door de beperkte omvang 

van de gebouwen is een onderscheid tussen 

‘huizen’ en ‘bijgebouwen’ in ieder geval niet zo 

voor de hand liggend als in het basisrapport 

gesteld wordt.46

Van het ogenschijnlijk losse – minder strak op 

een windrichting georiënteerde – en diverse 

karakter van de inrichting van de laat-vierde en 

vijfde-eeuwse nederzettingen in Noord-Brabant 

en Limburg zijn de onderzoeken Alphen-

Kerkakkers (afb. 5.12), Goirle-Huzarenwei  

(afb. 5.14) en Holtum-Noord (afb. 5.20) bij 

uitstek de voorbeelden die de inventarisatie 

heeft opgeleverd. De nederzetting Alphen-

Kerkakkers, waar de bewoning doorliep tot het 

midden van de zesde eeuw, lijkt in vergelijking 

met de andere nederzettingen op basis van de 

aangetroffen plattegronden het meest complete 

beeld van een ‘Frankisch’ erf te geven, 

bestaande uit een hoofdgebouw (boerderij), 

bijgebouw (schuur/stal), hutkommen, spiekers 

en waterput.47 De nederzetting Goirle-

Huzarenwei vertoont meer het beeld van 

opeenvolgende gebouwplattegronden die in 

elkaars verlengde liggen, al moet wel opgemerkt 

worden dat de tussenliggende delen van het 

terrein niet volledig onderzocht zijn. Dat het 

nabijgelegen en slechts gedeeltelijk opgegraven 

nederzettingsterrein van Tilburg-Stappegoor 

weer een ander beeld oplevert (afb. 5.17), kent 

mogelijk vooral een chronologische reden.  

De twee daar aangetroffen 

gebouwplattegronden, van een duidelijk ander 

type en met een andere oriëntatie dan de 

plattegronden in Goirle, dateren waarschijnlijk 

pas uit de gevorderde vijfde of zesde eeuw, 

terwijl de bewoning van de nederzetting in 

Goirle al voor het midden van de vijfde eeuw 

geëindigd zal zijn.48 In dit opzicht past het 

(fragmentarische) beeld van de inrichting in 

Tilburg beter bij dat van bij de nederzetting  

van Alphen.

Anders dan bij de bovengenoemde 

nederzettingsterreinen toont de beste gekende 

laat vierde- en vijfde-eeuwse nederzetting van 

de zuidelijke zandgronden, die van Gennep-

Stamelberg, wel een zeker mate van geordende 

inrichting (afb. 7.2),49 die niet vergelijkbaar is met 

een losjes rondgestrooide verzameling Einzelhöfe 

in het landschap. Vanuit de inrichting van een 

nederzetting redenerend, komt Gennep-

Stamelberg nog het dichtst in de buurt van de 

grote, geordende nederzettingen uit de 

Overrijnse limeszone. De relatief slecht 

geordende nederzettingen uit de vierde tot 

zesde eeuw, die vooral in de afgelopen vijftien 

jaar op de zuidelijke zandgronden zijn 

opgegraven, wijken in dit opzicht juist sterk af 

van de ‘Germaanse’ nederzettingen die ten 

noorden van de Rijn zijn aangetroffen.  

Een dergelijke redenering zou voor de 

nederzetting in Gennep de meeste redenen 

geven vóór een stichting door Germaanse 

immigranten, in tegenstelling tot de door 

Theuws geopperde kolonisten uit het Noord-

Gallische gebied.50 Maar of dan juist voor de 

nieuw gestichte nederzettingen met een 
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kleinschalige opzet en losse inrichting rekening 

moet worden gehouden met Gallische 

kolonisten, blijft vooralsnog onduidelijk.

De vondst van nederzettingen met een zesde-

eeuwse bewoningsfase te Breda, Alphen en 

mogelijk ook Tilburg toont aan dat het 

nederzettingssysteem in westelijk Noord-

Brabant zich iets anders ontwikkelde dan in 

oostelijk Noord-Brabant en het aangrenzende 

deel van Limburg. Hier lijkt het model dat 

Theuws aanvankelijk voor de Kempenregio 

opstelde nog steeds van toepassing te zijn.51  

Na het verdwijnen van de laat-Romeinse 

bewoning rond het midden van de vijfde eeuw 

duurde het tot ca. 575 voordat weer nieuwe 

nederzettingsterreinen in gebruik genomen 

werden. Deze kolonisatiefase wordt 

gekarakteriseerd door de kleinschaligheid van 

bewoning, waarbij nauwelijks sprake lijkt van 

nederzettingen die uit meer dan een gelijktijdig 

erf bestonden. Voor zover van een duidelijke 

structuur van de individuele erven te spreken 

valt, verschillen deze per nederzetting en zijn ze 

vaak moeilijk te reconstrueren. Tot ver in de 

eerste helft van de zevende eeuw lijkt in veel 

gevallen eerder sprake te zijn van in de tijd 

elkaar opvolgende Einzelhöfe van nederzettingen 

met gelijktijdig bestaande erven. De solitair 

gelegen gebouwplattegronden van boerderijen, 

schuren en stallen in het opgegraven deel van de 

nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen (afb. 5.16) 

sluiten goed aan bij dit beeld. Hoewel de 

bewoning in Nistelrode in het laatste kwart van 

de zesde eeuw wordt verondersteld te beginnen, 

is het verre van onduidelijk welke gebouwen in 

een tijdspanne van 100 tot 125 jaar gelijktijdig in 

gebruik waren.52 Onder de geanalyseerde 

terreinen die in deze periode ontstonden 

bevindt zich eigenlijk slechts een die wellicht een 

eerste aanzet naar een enigszins geordende 

nederzettingsinrichting laat zien: de gedeeltelijk 

onderzochte nederzetting Venray-’t Brukske 

(afb. 5.19). Waar de oudere gebouwplatte-

gronden uit de tweede helft van de zesde eeuw 

nog in noordwestelijke richting georiënteerd 

waren, en in elkaars verlengde lagen, zijn de 

jongere zevende-eeuwse plattegronden een 

kwartslag gedraaid en op een rij gelegen.  

Op eenzelfde wijze zouden ook de strak op 

elkaar georiënteerde plattegronden van Uden-

Schouwstraat (afb. 5.18) geïnterpreteerd kunnen 

worden, passen bij de eerder al voorgestelde 

datering vanaf het begin van de zevende eeuw.

Op grond van de schoolvoorbeelden van laat-

Merovingische nederzettingen op de zuidelijke 

zandgronden, Geldrop en Dommelen, wordt de 

overgang naar de volgende fase in de 

ontwikkeling van het nederzettingssyteem rond 

650 gedateerd.53 De nieuwe nederzettingen met 

een centralere ligging binnen het woon/

akkergebied worden gekarakteriseerd door 

verschillende, ordelijk ingerichte erven.  

De hutkommen binnen de nederzetting Geldrop 

zouden behoren tot de vroegste bewoningskern 

uit de late zesde of vroege zevende eeuw, en dus 

van vóór de stichting van de nieuwe (geordende) 

nederzetting dateren. De meer recent 

opgegraven vroegmiddeleeuwse nederzettingen 

van Hulsel en Horst-Meterik dateren 

respectievelijk vanaf het begin en vanaf het 

tweede kwart van de zevende eeuw.54 Beide 

nederzettingen kenden ruim vóór ca. 650 al een 

enigszins gestructureerde inrichting van de 

erven. In welke mate de vroegste (laat zesde-

eeuwse) Merovingische nederzettingen uit de 

eerste kolonisatiefase zich in de eerste helft van 

de zevende eeuw ook ontwikkelden tot 

nederzettingen met verschillende en beter 

geordende erven valt echter op grond van de 

geanalyseerde terreinen moeilijk vast te stellen.

7.3.2 Gebouwen

De analyse van gebouwplattegronden behoort 

tot een van de meeste basale archeologische 

werkzaamheden bij de uitwerking van een 

nederzettingsopgraving. Op grond van zowel de 

uiterlijke kenmerken van een plattegrond, als de 

daaruit afgeleide bouwtechnische constructie 

zijn voor het onderzoeksgebied en vooral 

daarbuiten al enkele goede typologieën van 

gebouwplattegronden opgesteld. De voor-

naamste is de door Huijts opgestelde indeling 

van plattegronden in Noord-Nederland,55 

herzien en aangevuld door Waterbolk.56  

De definitie van gebouwplattegronden lijkt een 

bijzonder handig instrument voor het vaststellen 

van bepaalde – in tijd en ruimte variërende – 

bouwtradities. Zeker wanneer deze tradities hun 

oorsprong kennen in één specifiek gebied en 

zich geleidelijk daar buiten lijken te verspreiden. 

Theuws heeft echter kanttekeningen geplaatst 

bij het nut van uit de bestudering van 

gebouwplattegronden afgeleide typologieën, 
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aangezien ze bewust of onbewust leiden tot een 

generalisatie van de werkelijke diversiteit die 

men lokaal of regionaal wenst te onderzoeken.57

Op basis van in totaal 31 rapporten, die 

betrekking hebben op de eerder genoemde 

selectie van 25 nederzettingsterreinen, is een 

overzicht opgesteld van de aangetroffen 

plattegronden van (hoofd)gebouwen. Het was 

echter niet mogelijk elke (vermoedelijke) 

gebouwplattegrond in dit verband in detail te 

bespreken, en ook was het niet zinvol op basis 

van deze verzameling plattegronden een nieuwe 

indeling of typologie op te stellen. Daarom is 

zoveel mogelijk geprobeerd de plattegronden 

onder te brengen bij bestaande en goed 

gedefinieerde typen (tabel 7.3). Hoewel 

bouwtradities dus in sterke mate lokaal bepaald 

kunnen zijn, is bij het indelen van (min of meer 

overeenkomstige) gebouwplattegronden wel 

gezocht naar de mate van verwantschap tussen 

de bouwtradities in de verschillende regio’s. Dit 

heeft geleid tot de onderstaande geografische 

onderverdeling in vier deelgebieden. Van de 

eerste drie deelgebieden zijn overzichten 

verschenen in het ‘Huisplattegrondenboek’ 

waarin ook de gebouwplattegronden uit de 

(laat-)Romeinse tijd en (vroeg-)Merovingische 

tijd aan bod komen.58 Het laatste deelgebied, de 

Zuid-Nederlandse zandgronden, is onderbelicht 

gebleven bij de totstandkoming van dit 

Huisplattegrondenboek.59 Ook in dit rapport zal 

deze lacune niet volledig kunnen worden gevuld, 

aangezien een aantal plattegronden uit het 

onderzoek van voor 1997 niet in de analyse zijn 

meegenomen.

Verder kan op basis van tabel 7.3 vastgesteld 

worden dat de geanalyseerde nederzettings-

terreinen voor twee archeoregio’s geen 

gebouwplattegronden opgeleverd hebben, het 

Limburgse lössgebied en het Zeeuwse 

kleigebied. Voor beide regio’s ligt hieraan een 

eigen verklaring ten grondslag. Waar in Zeeland 

überhaupt nauwelijks aanwijzingen zijn voor 

bewoning in de onderzoeksperiode, speelt in 

Zuid-Limburg vooral de zichtbaarheid qua 

locatie en bodemgesteldheid een rol. De 

vroegmiddeleeuwse nederzettingsterreinen 

zullen hier vooral in de lagergelegen beekdalen 

gezocht moeten worden, waar ze enerzijds de 

opgenomen kunnen zijn in de huidige 

dorpskernen en anderzijds zijn bedekt door 

colluvium.

Utrechts/Gelders/Overijssels zandgebied

Het eerste deelgebied waaruit 

gebouwplattegronden aan bod komen is het 

limesvoorland, en dan hoofdzakelijk de Gelderse 

zandgronden. Hoewel de nederzettingen in Ede 

(terreinen 1-3) en in de Liemers (terreinen 5-7) 

op behoorlijke afstand liggen van de bekende 

Noord-Nederlandse nederzettingen in Wijster en 

Peelo, leveren de gebouwplattegronden die daar 

zijn gevonden interessante aanknopingspunten 

op voor de typologische beschrijving van de 

Gelderse exemplaren. Huijts en Waterbolk 

onderscheiden in hun overzichten van 

gebouwplattegronden voor de laat-Romeinse 

tijd in principe drie typen van plattegronden die 

in hun basisvorm overeenkomsten kennen met 

plattegronden uit min of meer contemporaine 

nederzettingen in Midden- en Zuid-Nederland, 

de typen Peelo A (gevorderde derde tot vijfde 

eeuw), Wijster B/C (gevorderde derde tot vijfde 

eeuw) en Peelo B (vijfde eeuw).60 Het gaat bij 

deze typen om relatief lange en veelal driedelige 

gebouwplattegronden met een centraal gelegen 

woongedeelte, met aan de ene zijde een 

stalgedeelte en aan de andere een ambachts- of 

opslagruimte. Een kenmerkend fenomeen van 

deze gebouwplattegronden is het vaak 

voorkomen van kuilen bij enkele ingangs-

partijen. Hier lag vermoedelijk een rooster over 

om de toegang schoon te houden.61 Dergelijke 

ingangskuilen kwamen al voor bij de vroeg-

Romeinse gebouwplattegronden van het type 

Wijster A en lijken na de vijfde eeuw weer buiten 

gebruikt te zijn geraakt.

Bij de gebouwplattegronden van de typen Peelo 

A en B en Wijster B/C is ook een ontwikkeling 

waarneembaar waarbij de stijlen van een 

stijlpaar binnen de plattegrond steeds verder uit 

elkaar geplaatst werden, om ten slotte in de 

wand vervangen te worden door dubbele 

wandstijlen. Bij de genoemde typen uit Peelo en 

Wijster werd in eerste instantie slechts op enkele 

plaatsen in de plattegrond aan de binnenzijde 

van een buitenstijl een tweede stijl tegen de 

wand geplaatst. Het vervangen van een stijlpaar 

in de binnenconstructie door een dubbele 

wandstijl leverde een grotere, vrij indeelbare 

ruimte op, en maakte het tevens mogelijk een 

vliering aan te brengen omdat de dwarsbalken 

ter hoogte van de dakvoet konden worden 

geplaatst en niet meer halverwege het dak.62

Wanneer de gebouwplattegronden uit Romeinse 

nederzettingen in het Gelderse limesvoorland 
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nader onder de loep worden genomen, vallen in 

hoofdlijnen de grote overeenkomsten op met de 

Drentse plattegronden. Zeker wanneer men 

deze gebouwplattegronden afzet tegen de 

heersende bouwtraditie in het rivierengebied 

ten zuiden van de limes (zie onder); ten noorden 

van de Rijn domineerde duidelijk een andere 

bouwstijl. Zo kennen de gebouwplattegronden 

uit de midden- en laat-Romeinse nederzetting 

van Bennekom opvallend goede parallellen met 

de plattegronden uit Wijster en Peelo.63 Dit is in 

mindere mate het geval bij de nederzettingen 

Ede-Op den Berg/Paasberg (terrein 1a) en 

Ede-Veldhuizen (terrein 3), 6-7 km ten noorden 

van Bennekom gelegen. In de publicatie over de 

opgravingen op deze nederzettingsterreinen is 

een eigen indeling opgesteld voor de vier meest 

voorkomende gebouwplattegronden, de typen 

Ede A, B, C en D, waarvan alleen type Ede A niet 

na 300 voorkomt.64 Of de twee gebouwplatte-

gronden die aan de Verlengde Parkweg (terrein 

2c) zijn aangetroffen behoren tot het Wijster/

Peelo-type of een van de Edese typen, valt op 

basis van de incomplete plattegronden echter 

niet te zeggen.65

De gebouwplattegronden van het type Ede B 

kenmerken zich door een lengte van meer dan  

14 tot ruim 35 m (afb. 7.3.1-2). Ze lijken 

merendeels tweedelig te zijn, waarbij een 

onderscheid is waar te nemen tussen het woon- 

en het stalgedeelte. In tegenstelling tot de 

Drentse plattegronden van het type Peelo A en 

Wijster B ontbreken in de delen zonder stijlpaar 

de dubbele wandstijlen. De gebouwplatte-

gronden van het type Ede C kennen meer 

overeenkomsten met de typen Peelo A en 

Wijster B, zoals de driedeling en het (sporadisch) 

voorkomen van dubbele wandstijlen (afb. 

7.3.3-5). Daarnaast vallen de delen zonder 

dubbele middenstijlen op. In lengte zijn deze 

plattegronden aanzienlijk toegenomen, met 

uitschieters tot meer dan 60 m.

Volledig afwijkend van de Drentse typen is type 

Ede D, dat gekenmerkt wordt door een volledige 

eenbeukigheid van de plattegrond (afb. 7.3.6-7). 

Ook dit type kent varianten met een opvallende 

lengte, die maximaal 53 m bedraagt. Het 

sporadische voorkomen van dubbele 

wandstijlen, en dan niet eens paarsgewijs, doet 

het gebruik van stiepen bij stijlparen of de 

binnenste stijl van de dubbele wandstijl 

vermoeden, al strookt dit bijvoorbeeld niet met 

de goede zichtbaarheid van dubbele wandstijlen 

in plattegronden van shorthouses.66 Hierdoor 

lijken deze eenbeukige gebouwplattegronden 

eerder een op zichzelf staand fenomeen te zijn, 

Tabel 7.3  Overzicht van op inrichting geanalyseerde nederzettingsterreinen met 
herleidbare plattegronden van (hoofd)gebouwen, globaal ingedeeld naar type.
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2 Utrechts-Gelders zandgebied 3 − 2 − 1 − 3 − 4

3 Overijssels-Gelders zandgebied 3 − − − 1 1 2 − 3

4 Brabants zandgebied 2 − 2 4 − 2 3 1 8

5 Limburgs zandgebied − − − − 1 1 − − 2

6 Limburgs lössgebied − − − − − − − − −

11 Hollands duingebied − 2 − − − 2 − − 2

12 Hollands veen- en kleigebied − − − − − − − 1 1

13 Utrechts-Gelders rivierengebied − 1 − − 2 − 2 − 5

14 Zeeuws kleigebied − − − − − − − − −

Totalen 8 3 4 4 5 6 10 2 25
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Afb. 7.3 Gebouwplattegronden van de typen Ede B-D (bron: Taayke et al. 2012), schaal 1:400.1-2. Type Ede B (Op den 

Berg 38 en Veldhuizen 23); 3-5. Type Ede C (Op den Berg 33 en 63 en Veldhuizen 37); 6-7. Type Ede D (Op den Berg 66 

en Veldhuizen 47).
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dat typerend is voor het Gelderse limesvoorland 

en het aangrenzende zandgebied ten noorden 

hiervan. In de nederzetting van Wehl-

Hessenveld (terrein 7a) komt bijvoorbeeld een 

soortgelijke (midden-Romeinse) gebouw-

plattegrond voor.67

Eveneens afwijkend van het Drentse beeld is het 

voorkomen van tweebeukige gebouwen zonder 

duidelijke dubbele wandstijlen (afb. 7.4).  

De plattegronden van twee gebouwen uit de 

nederzettingen van Didam-Kollenburg (terrein 

5b) en Wehl-Hessenveld zijn hiervan 

voorbeelden uit het limesvoorland. Vooral bij 

het eerste exemplaar kan men zich afvragen in 

welke mate de tweebeukige bouwtraditie ten 

zuiden van de limes als invloed heeft gediend bij 

de bouw. En hoewel ook voor de eenbeukige 

gebouwplattegronden naar parallellen ten 

zuiden van de limes gekeken kan worden, wijken 

beide typen van gebouwplattegronden in hun 

grondvorm toch duidelijk af van de een- en 

tweebeukige exemplaren uit het Midden-

Nederlandse rivierengebied en de Zuid-

Nederlandse zandgronden. Zo lijkt in de 

plattegrond van gebouw W1 van Wehl-

Hessenveld (afb. 7.4.2), waarbij overigens 

getwijfeld kan worden aan de aanwezigheid van 

middenstijlen, sprake te zijn van enkele dubbele 

wandstijlen. In het limesvoorland is een 

regionale invulling van bouwtradities waar te 

nemen, waarin vooral invloeden van de Noord-

Nederlandse zandgronden zichtbaar zijn.68

Naast het voorkomen van grote gebouw-

plattegronden (groter dan 14 m), die veelal aan 

woonstalboerderijen zijn toegeschreven, worden 

in de nederzettingen dikwijls ook kleinere 

gebouwplattegronden aangetroffen. In analogie 

naar de in Wijster gevonden gebouwplatte-

gronden worden deze vaak als shorthouses of 

Kleinbauten/Kurzhäuser gedefinieerd.69  

De plattegronden van kleine gebouwen, met een 

maximale lengte van 11 tot 14 m, zijn eenbeukig 

(of soms tweebeukig), en komen in de laat-

Romeinse tijd niet alleen voor ten noorden van 

Afb. 7.4 (Mogelijk) tweebeukige plattegronden uit Didam en Wehl (naar: Koster, Tomas & Verwers 2001, 15; Van der 

Velde 2011c, 122, afb. 4.38), schaal 1:400. 1. Didam-Kollenburg; 2. Wehl-Hessenveld (gebouw W1).

Afb. 7.5 Gebouwplattegronden van shorthouses uit Wehl en Ede (bron: Koster 1997, 28, afb. 18; Prangsma 2003, 15, 

afb. 8; Brouwer 2010, 36-38, afb. 18-19; Taayke et al. 2012, 75, afb. 4.14), schaal 1:400.1. Wehl-Hessenveld (gebouw 

W2); 2. Wehl-Oldershove; 3. Ede-Uitvindersbuurt, fase 2 (gebouw 2); 4. Ede-Veldhuizen 43 (west) en 44 (oost),  

met scheidingslijn toegevoegd; 5. Ede-Veldhuizen 72; 6. Ede-Uitvindersbuurt, fase 2 (gebouw 1).
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70  Taayke et al. 2012, 75-76.
71  Van Es & Taayke 2001.
72  Van Es & Taayke 2001, 265-267; Zie ook 

Van der Velde 2011c, 223-228.
73  Taayke et al. 2012, 244-245, afb. 10.11; 
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74  Ter Wal & Witte 2013, 64-65. De datering 

van deze gebouwplattegrond in de 

vijfde of zesde eeuw is slechts gebaseerd 
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75  Huijts 1992, 133-160; Theuws 1996a, 

754-756; Waterbolk 2009, 86-91;  

Van der Velde 2011c, 204-206.

de Rijn, maar ook in het rivierengebied en op de 

zuidelijke zandgronden. Varianten van deze 

gebouwplattegronden worden onderscheiden 

op basis van het voorkomen van alleen 

(dubbele) wandstijlen (type Wijster IIBa, 

afb. 7.5.1) of (dubbele) wandstijlen en stijlparen 

(type Wijster IIBb, afb. 7.5.2-3). Naast deze twee 

varianten van shorthouses – die in de basis 

overeenkomende stijlkenmerken hebben met de 

grote gebouwplattegronden uit Wijster en Peelo 

– blijken ook andere varianten te bestaan.  

Zo lijkt een samengestelde gebouwplattegrond 

uit Ede-Veldhuizen te bestaan uit de plattegrond 

van een shorthouse met dubbele wandstijlen en 

buitenstijlen (gebouw 44) en een plattegrond 

van een shorthouse met wandstijlen en ‘drie 

stijlenparen’ (gebouw 43, afb. 7.5.4). Gebouw 72 

in Ede-Veldhuizen is eveneens een voorbeeld 

van een shorthouse met dubbele wandstijlen en 

buitenstijlen (fig. 7.5.5). Aan beide gebouw-

plattegronden met de dubbele wandstijlen 

wordt de functie van een smidse toegedicht.70 

Een dergelijke invulling past in het algemene 

beeld dat bestaat van de functie van shorthouses 

op de Noord- en Oost-Nederlandse 

nederzettingsterreinen. Het ontbreken van een 

staldeel en de enigszins geïsoleerde ligging ten 

opzichte van de grote plattegronden, die 

toegeschreven worden aan woonstal-

boerderijen, aan de rand van het erf, zijn de 

redenen geweest om te veronderstellen dat 

shorthouses een ambachtelijke functie hebben 

gehad.71 De vele restanten van ovens en resten 

die wijzen op ijzerproductie en metaalbewerking 

op derde- en vierde-eeuwse nederzettings-

terreinen in het Overrijnse gebied worden 

gebruikt om deze veronderstelling te 

ondersteunen.72

Dat shorthouses niet per definitie als bijgebouw in 

gebruik geweest hoeven te zijn, maar ook als 

zelfstandig woonhuis, al dan niet met een 

verkleind stalgedeelte, kan op basis van de twee 

gebouwplattegronden op het westelijke deel 

van het nederzettingsterrein van 

Ede-Uitvindersbuurt (terrein 2a) betoogd 

worden (afb. 5.6).73 Hier zijn twee in tijd 

opeenvolgende plattegronden van shorthouses 

aangetroffen, zonder dat aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van plattegronden van grotere 

gebouwen in de omgeving. Het vermoedelijk 

oudste exemplaar heeft enkele dubbele 

wandstijlen en is waarschijnlijk eenbeukig (als 

het type Wijster BIIa), al zijn er wel aanwijzingen 

voor de aanwezigheid van een stijlpaar  

(afb. 7.5.3). Het tweede shorthouse is iets groter 

en heeft naast dubbele wandstijlen en twee 

middenstijlen ook buitenstijlen aan alle zijden 

(afb. 7.5.6). Opvallend is de greppel rond het 

gebouw met openingen ter hoogte van de 

ingangspartijen. De constructie met buitenstijlen 

– maar nu met een binnenindeling die deels 

een- en deels tweebeukig is – lijkt daardoor op 

die van de Edese gebouwen 43 en 72. Hoewel de 

genoemde voorbeelden van dergelijke 

plattegronden van shorthouses uit de vierde en/of 

vijfde eeuw dateren, sluit de constructie met op 

gelijke afstand van elkaar geplaatste 

buitenstijlen eerder aan bij de achtste-eeuwse 

gebouwplattegronden van het type Odoorn C of 

de Merovingische gebouwplattegronden van het 

type Katwijk of Rijnsburg uit het westelijke 

kustgebied (zie onder). Vooralsnog lijkt het 

echter om de Edese variant van een plattegrond 

van een laat-Romeins shorthouse te gaan, al dan 

niet in de functie van bijgebouw of woonhuis, 

die buiten deze gemeente verder (nog) niet is 

aangetroffen. De plattegrond van een shorthouse 

in de zuidoosthoek van het opgegraven deel van 

de nederzetting Didam-Kollenburg bezit 

bijvoorbeeld wel een soortgelijke uitleg met 

buitenstijlen, maar ontbeert de duidelijke kern 

van een Wijster-shorthouse met dubbele 

wandstijlen (afb. 5.9).

Nederzettingsterreinen in het Gelderse of 

Utrechtse limesvoorland met gebouw-

plattegronden die met zekerheid na (het midden 

van) de vijfde eeuw zijn te dateren zijn bij de 

inventarisatie maar mondjesmaat aangetroffen. 

Zo is op het oostelijke deel van het 

nederzettingsterrein Ede-Uitvindersbuurt 

(terrein 2b) het gedeelte van een gebouw-

plattegrond gedocumenteerd, die mogelijk aan 

het type Odoorn A toegeschreven kan worden 

(afb. 5.7), al bestaan ook overeenkomsten met 

plattegronden van het type Ede D of het vijfde-

eeuwse type Eursinge.74 Gebouwplattegronden 

van het type Eursinge of Odoorn A-C kunnen in 

zowel chronologisch als constructie-technisch 

opzicht gezien worden als de opvolgers van de 

laat-Romeinse gebouwplattegronden uit Wijster 

en Peelo. De constructieve kenmerken van deze 

jongere gebouwplattegronden betreffen het 

gaandeweg verdwijnen van stijlparen met een 

dragende functie en het steeds meer voorkomen 

van dubbele wandstijlen, waarbij de buitenste 

stijl steeds verder uit de wand geplaatst wordt.75 
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77  Tump 2014, 41-43.
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82  Bouwmeester 2000, 21-38; Van der Velde 
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In algemene zin komt dit neer op een 

ontwikkeling van driebeukige, en soms deels 

tweebeukige plattegronden, naar 

gebouwplattegronden met een volledig 

eenbeukige indeling, al vond dit proces niet 

overal gelijktijdig plaats.76 Doordat de 

ontwikkeling van de Merovingische eenbeukige 

gebouwplattegronden uit het Drentse Odoorn 

goed beschreven is, worden (lokale of regionale) 

varianten van de typen Odoorn A-C die buiten 

Noord- en Oost-Nederland aangetroffen zijn 

ook vaak hieronder geschaard (zie onder).

Het nederzettingsterrein van Leersum-

Middelweg (terrein 4) heeft vooralsnog het beste 

voorbeeld van een gebouwplattegrond van het 

zesde-eeuwse type Odoorn A opgeleverd.  

De betreffende plattegrond heeft eveneens 

dubbele wandstijlen, waarbij de wand in lijn 

staat met de buitenste wandstijlen (afb. 7.6.1).77 

Afwijkend is echter de aanwezigheid van een 

viertal zware middenstijlen, waardoor het de 

vraag is of bij deze plattegrond de wand 

dakdragend is geweest. Een mogelijke variant 

van een gebouwplattegrond van het doorgaans 

uit de zevende eeuw daterende type Odoorn B, 

met dakdragende dubbele wandstijlen, waarbij 

de wand tussen de wandstijlen geplaatst is, is op 

het nederzettingsterrein van Ede-Paasberg 

(terrein 1b-c) aangetroffen.78 De plattegrond valt 

op door de relatief ver uiteen staande dubbele 

wandpalen, waartussen de wand geplaatst is 

(afb. 7.6.2). Door de afgeronde hoeken van de 

wandgreppel en de aanwezigheid van de 

buitenste wandstijlen aan de korte zijde van de 

plattegrond vertoont het exemplaar uit Ede 

tevens grote overeenkomsten met Veluwse 

gebouwplattegronden uit Kootwijk en Hoog 

Buurlo.79 Hoewel ook deze plattegronden net als 

exemplaren van het type Odoorn B voornamelijk 

in de zevende eeuw gedateerd worden, wijst de 

nederzettingscontext in Ede echter op een 

mogelijke datering in de tweede helft van de 

zesde eeuw.80 Bij gebrek aan meer voorbeelden 

van dit type gebouwplattegronden uit het 

limesvoorland zou in dit geval vooralsnog van 

een ‘Gelderse’ variant van het type Odoorn B 

kunnen worden gesproken.

Een dergelijke redenering impliceert mogelijk 

wel ten onrechte dat de Drentse bouwtraditie 

die van de Veluwe en de Gelderse Vallei heeft 

beïnvloed en niet andersom. Zowel Heidinga als 

Waterbolk merken immers op dat de oorsprong 

van de gebouwplattegronden van het 

opvolgende type Odoorn C niet in Drenthe maar 

ook in het midden van Nederland gezocht kan 

worden.81 Zij baseren zich op het relatief vroege 

voorkomen van buitenstijlen bij de genoemde 

‘Gelderse’ variant van het type Odoorn B en op 

de in tijd elkaar opvolgende gebouwplatte-

gronden in het achtste-eeuwse Kootwijk, die 

een duidelijke bootvorm hebben.

Dat het in veel gevallen om regionale 

interpretaties zal gaan van een heersende 

bouwtraditie wordt ook geïllustreerd door de 

ontwikkeling van de vijfde- tot zevende-eeuwse 

gebouwplattegronden op de oostelijke 

zandgronden direct ten noorden van het 

limesvoorland. De exemplaren die op de 

nederzettingsterreinen bij Zelhem en Zutphen 

zijn aangetroffen tonen onder andere drie- en 

deels eenbeukige plattegronden, met vaak een 

driedelige indeling, al ontbreken duidelijke 

stalscheidingen.82 Wel zijn bij veel van deze 

gebouwplattegronden dubbele wandstijlen 

aanwezig, wat erop zou kunnen wijzen dat de 

daklast niet meer door stijlparen werd gedragen.

Utrechts-Gelders rivierengebied

Het aantal nederzettingsterreinen uit het 

centrale en oostelijke rivierengebied met (delen 

van) gebouwplattegronden die geanalyseerd 

kunnen worden, is opvallend gering (N = 5) in 

Afb. 7.6 Gebouwplattegronden van varianten van de typen Odoorn A-B (bron: Tump 2014, 41, afb. 3.9; Hoven 2014, 

bijlage 5), schaal 1:400.1. Variant type Odoorn A (Leersum-Middelweg 1); 2. ‘Gelderse’ variant type Odoorn B  

(Ede-Paasberg 2).
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Wynia 1985, 544-548.
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verhouding tot het totale aantal nederzettings-

terreinen dat de inventarisatie in deze 

archeoregio heeft opgeleverd (N = 27).  

De veronderstelde ontvolking van het platteland 

in het rivierengebied tijdens de laat-Romeinse 

tijd lijkt het relatief geringe aantal nederzettings-

terreinen maar gedeeltelijk te verklaren. 

Inventarisaties zoals die van Willems voor het 

oostelijke rivierengebied wijzen enerzijds wel op 

een afname van het aantal vindplaatsen, maar 

zeker niet op een leegloop of ontvolking.83 

Daarnaast verklaart dit niet waarom ook de 

nederzettingen en dus de gebouwplattegronden 

uit de Merovingische tijd schaars zijn in aantal. 

De archeologische (on)zichtbaarheid lijkt een 

belangrijke reden hiervoor, want daar waar laat-

Romeinse en/of Merovingische 

bewoningssporen opgegraven zijn, zijn wel 

degelijk resten van gebouwplattegronden 

aangetroffen. In een aantal gevallen, zoals in 

Valburg-Molenzicht (terrein 66) en Utrecht-

Terweide (terrein 67), gaat het echter om slechts 

gedeeltelijk te reconstrueren plattegronden van 

een- of tweebeukige gebouwen.

Het blijft voorlopig onduidelijk of er laat-

Romeinse varianten bestaan van de midden-

Romeinse gebouwplattegronden, die zich van de 

deels twee- en driebeukige type en het 

tweebeukige type Alphen-Ekeren gaandeweg tot 

eenbeukige gebouwplattegronden in de derde 

eeuw ontwikkelden.84 In Geldermalsen-

Hondsgemet (afb. 5.26) en Tiel-Passewaaij  

(afb. 5.27), waar gebouwplattegronden in de 

context van een laat-Romeins erf zijn 

aangetroffen, gaat het telkens om relatief kleine, 

eenbeukige plattegronden uit de vierde of 

vroege vijfde eeuw. Vooral de plattegrond van 

gebouw 2 uit Tiel-Passewaaij is inmiddels een 

bekend voorbeeld van het voorkomen van een 

Wijster BII-shorthouse met dubbele wandstijlen 

ten zuiden van de limes (afb. 7.7.1).  

De toegevoegde ingang aan de korte zijde zou 

zelfs op een functie als woonstalhuis kunnen 

wijzen, ondanks de geringe lengte van de 

plattegrond.85 Ook de plattegrond van het iets 

grotere en eveneens eenbeukige gebouw 12 uit 

Tiel-Passewaaij (afb. 7.7.2) kent parallellen in het 

Overrijnse gebied, zoals uit de opgraving 

Ede-Bennekom.86 De eenbeukige uitleg van deze 

kleinere plattegronden en het ontbreken van 

langere plattegronden van als 

woonstalboerderijen geïnterpreteerde 

gebouwen wijken duidelijk af van wat bekend is 

van de nederzettingen uit de midden-Romeinse 

tijd. Dit doet een breuk met de bouwtraditie van 

voor ca. 300 veronderstellen.

Kennis van gebouwplattegronden uit het 

Utrechts-Gelders rivierengebied uit grofweg de 

periode tussen 425 en 575 is nagenoeg niet 

voorhanden. Zo hebben de verschillende 

onderzoekslocaties bij Houten (terrein 56) wel 

vele vondsten en sporen uit de late vijfde en 

zesde eeuw opgeleverd, maar alleen op de 

locatie Houten-Zuid (terrein 56c) is een 

plattegrond aangetroffen waarvan vermoed 

wordt dat het een bijgebouw betreft.87 Het beste 

(en enige) voorbeeld van een grotere 

gebouwplattegrond die kan worden 

toegeschreven aan een Merovingische 

woonstalboerderij is afkomstig van het 

Afb. 7.7 Plattegronden van shorthouses uit Tiel-Passewaaij, met coupes (bron: Heeren 2006, 210, afb. 17.4 en 233,  

afb. 17.18), schaal 1:400. 1. Gebouw 2; 2. Gebouw 12.
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nederzettingsterrein Utrecht-A2 (terrein 64).  

Dit betreft de plattegrond van het vermoedelijk 

oudste gebouw van de nederzetting, dat zich 

binnen het opgraven areaal op een centraal 

gelegen erf bevindt (afb. 5.27).88 Op grond van de 

indeling van Dijkstra voor gebouwplattegronden 

in het westelijke kustgebied kan deze 

plattegrond tot het type Katwijk C gerekend 

worden (zie onder). Net als bij andere 

plattegronden van dit type is het exemplaar uit 

Utrecht eenbeukig en heeft het vermoedelijk een 

driedeling, waarbij een aparte ingang aan de 

kopse kant gereconstrueerd is (fig. 7.8.5). In de 

aaneengesloten wandgreppel waren twee 

onderling verspringende rijen met planken 

geplaatst. Aan de lange zijden en op de hoeken 

bevonden zich in totaal telkens tien buiten-

stijlen, die als gebintpalen gefunctioneerd 

moeten hebben. Hoewel deze plattegrond 

duidelijke overeenkomsten kent met 

gebouwplattegronden van de Drentse typen 

Odoorn B-C, wijst zowel de vroege datering in 

het laatste kwart van de zesde eeuw als de 

aansluiting bij de ‘West-Friese’ gebouwplatte-

gronden van het type Katwijk op een eigen 

regionale traditie.89 Ook hier geldt dat bij gebrek 

aan andere voorbeelden uit het rivierengebied 

het onduidelijk blijft welke bouwtraditie(s)  

de vorm en opbouw van de gebouwen in de 

regio het meest hebben beïnvloed.

Hollands duingebied en Hollands klei- en 

veengebied

Nog meer dan voor het rivierengebied geldt voor 

het westelijke kustgebied dat het aantal 

nederzettingsterreinen vanaf de gevorderde 

derde eeuw sterk afnam.90 Hoewel ook hier de 

archeologische zichtbaarheid van nederzettings-

structuren uit de laat-Romeinse tijd en vroege 

middeleeuwen een rol zal spelen, wijzen 

inventarisaties van vondsten en onderzoeken op 

een duidelijk bewonings minimum tijdens de 

vijfde eeuw. Gebouwplattegronden uit de 

periode 300-475 zijn dan ook niet voor handen. 

Het is dankzij enkele grootschalige onderzoeken 

dat de kennis van de gebouwplattegronden uit 

de daarop volgende Merovingische tijd in het 

westelijke kustgebied een stuk groter is dan 

elders ten zuiden van de limes. De voornaamste 

nederzettingsterreinen zijn in dit verband die 

van Katwijk aan Zee-Zanderij/Westerbaan 

(terrein 40) en Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest 

Zuid (terrein 43). Ook het nederzettingsterrein 

van Koudekerk aan de Rijn-Lagewaard heeft 

verschillende huisplaatsen opgeleverd  

(terrein 45), alleen zijn hier de gebouw-

plattegronden maar moeilijk te herkennen.

Voor de beschrijving van de voornaamste 

gebouwplattegronden uit de laat-vijfde- en 

zesde-eeuwse (tot midden zevende-eeuwse) 

bewoningsfasen van de nederzettingen in 

Katwijk aan Zee en Oegstgeest is dankbaar 

gebruik gemaakt van de indeling die Dijkstra 

heeft opgesteld voor het westelijke kustgebied.91 

Hij onderscheidt voor de onderzoeksperiode 

twee hoofdtypen van grote gebouwplatte-

gronden (woonstalboerderijen) die in principe 

gelijktijdig kunnen voorkomen, het type Katwijk 

en het type Rijnsburg. Naast deze typen, die 

passen in de traditie van drie- tot eenbeukige 

plattegronden, onderscheidt hij ook een traditie 

van tweebeukige plattegronden. Hiertoe 

behoren plattegronden die toegeschreven 

worden aan zowel woonstalboerderijen als 

schuren, die weliswaar veelvuldig op beide 

nederzettingsterreinen voorkomen, maar 

vanwege de relatief grote variatie aan vormen 

hier niet nader besproken worden.

Gebouwplattegronden van het type Katwijk 

kenmerken zich door een functionele driedeling 

en de plaats van de ingangspartijen: aan de 

kopse zijde bij het stalgedeelte, ter hoogte van 

het middendeel, en een ingang in het voorste 

deel (voorhuis), aan de lange zijde van de 

rechthoekige plattegrond. Een ander belangrijk 

kenmerk van dit type betreft de aanwezigheid 

van buitenstijlen die op 40 tot 80 cm buiten de 

wand geplaatst waren; meestal bevonden deze 

zich alleen aan de lange zijde, maar soms zijn ze 

ook aan de kopse kanten aangetroffen. 

Varianten van het type Katwijk onderscheiden 

zich door de mate waarin sprake is van een 

driebeukige indeling. Zo is de vroegst 

gedateerde plattegrond die van het type Katwijk 

A (ca. 475-550) volledig driebeukig. In het 

onderzoek is dit type vertegenwoordigd door 

een voorbeeld uit het noordelijke deel van de 

nederzetting in Katwijk aan Zee-Zanderij/

Westerbaan (afb. 7.8.1).92 Het type Katwijk B is 

jonger (ca. 550-700) en kent alleen een 

driebeukig stalgedeelte. Exemplaren van dit 

type, die grotendeels binnen de onderzoeks-

periode dateren (in dit geval tussen 525/550 en 

uiterlijk 675), zijn alleen op het nederzettings-

terrein in Oegstgeest vertegenwoordigd 

(afb. 7.8.2-3).93 
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De plattegronden van de gebouwen 2 en 3 

bevonden zich klaarblijkelijk op één erf, waarbij 

het jongste gebouw 3 ter vervanging van het 

oudere gebouw 2 is opgetrokken, waarna dit 

laatste gebouw nog een tijd lang als schuur in 

gebruik kan zijn gebleven (afb. 5.22-23).94

Tot het geheel eenbeukige type Katwijk C  

(ca. 550-750) wordt niet alleen een aantal 

 – merendeels zevende-eeuwse – plattegronden 

uit het centrale deel van de nederzetting in 

Katwijk aan Zee Zanderij/Westerbaan gerekend 

(afb. 7.8.4),95 maar ook de al besproken 

plattegrond op het nederzettingssterrein 

Utrecht-A2 (afb. 7.8.5).

Het type Rijnsburg kenmerkt zich door enigszins 

kleinere gebouwplattegronden met een 

tweedeling op basis van de plaats van de 

ingangspartijen. Het stalgedeelte was bij dit type 

afwezig of beperkte zich tot een van de kopse 

kanten. Hoewel niet altijd aanwezig of 

aangetroffen waren ook deze plattegronden met 

buitenstijlen uitgevoerd. Alleen exemplaren van 

de typen Rijnsburg A en B kunnen op grond van 

hun gezamenlijke datering (ca. 475-700/725) en 

Afb. 7.8 Plattegronden van de gebouwtypen Katwijk A-C en Rijnsburg A-B (bron: Nokkert, Aarts & Wynia 2009, 69, 

afb. 5.8; Dijkstra 2011c, 196-198, afb. 5.2-4 en 204, afb. 5.8-9), schaal 1:400. 1. Type Katwijk A (Katwijk 15); 2-3. Type 

Katwijk B (Oegstgeest 2 en 3); 4-5. Type Katwijk C (Katwijk 49 en Utrecht-A2 1); 6-7. Type Rijnsburg A (Katwijk 19 en 

21a); 8-9. Type Rijnsburg B (Katwijk 20 en 23).
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96  Dijkstra & Van der Velde 2008, 153-158.
97  Dijkstra 2011c, 202-205.
98  Dijkstra 2011c, 219-220.
99  Vos 2009, 65-79.
100  Vergelijk Heeren 2009, 153-162;  

Vos 2009, 237-251. Zie ook Van Enckevort 

2012, 281-287.
101  Zie voor de verschillende benaderingen 

van deze problematiek onder andere 

Heidinga & Offenberg 1992, 71 e.v.; 

Theuws & Hiddink 1996, 75-80; Bink 

2005, 31-35; De Koning 2005a, 99-104; 

Theuws 2008b, 786-788; Tichelman 

2012, 190-195; Heeren 2016a.
102  Bazelmans 1990, 25-27 (Geldrop); 

Heidinga & Offenberg 1992, 76-77 

(Gennep).

het voorkomen ervan in de nederzettingsfasen 

9-11 (ca. 475-600) in het noordelijke deel van de 

nederzetting in Katwijk aan Zee Zanderij/

Westerbaan tot de onderzoeksperiode gerekend 

worden.96 Plattegronden van het type Rijnsburg 

A worden gekenmerkt door de aanwezigheid 

van tegenover elkaar gelegen ingangspartijen op 

eenderde van de lange zijde (afb. 7.8.6-7).  

Ze wijken in dit opzicht slechts licht af van de 

plattegronden van het type Rijnsburg B, waarbij 

de ingangspartijen halverwege de lange zijde 

geplaatst zijn. Bovendien zijn ze aan de kopse 

kant meestal van een ingangspartij voor het (ver)

korte stalgedeelte voorzien (afb. 7.8.8-9).  

De plattegronden van het type Rijnsburg C 

kennen naast ingangspartijen op eenderde van 

de lange zijde ook nog een aparte ingangspartij 

voor het voorhuis (net als bij het type Katwijk); 

ze dateren echter uit de zevende eeuw en zijn 

niet op de nederzettingsterreinen in Katwijk aan 

Zee en Oegstgeest aangetroffen.

De verspreiding van gebouwplattegronden van 

de typen Katwijk en Rijnsburg strekte zich uit 

over het gehele ‘West-Friese’ kustgebied, van de 

Scheldemonding tot aan het Vlie, het water 

tussen Vlieland en Terschelling.97 Daarnaast is 

het type Katwijk ook langs de limes in het 

Utrechtse rivierengebied aangetroffen. Hoewel 

beide typen op basis van hun grondvorm met 

buitenstijlen en een grotendeels eenbeukige 

indeling duidelijke overeenkomsten hebben met 

de Drentse gebouwplattegronden van het type 

Odoorn B-C – en ook geregeld in de 

basisrapporten daaronder worden geschaard – is 

het maar de vraag of sprake is geweest van een 

directe beïnvloeding door de Noordoost-

Nederlandse bouwtradities.98 Dijkstra gaat zelfs 

nog een stap verder door te veronderstellen dat 

de ontwikkeling naar buitenstijlen in het 

rivierengebied ontstaan zou zijn uit de 

gebouwplattegronden uit de midden-Romeinse 

tijd, onder andere bekend uit de nederzetting 

Wijk bij Duurstede-De Horden.99 De daar 

aangetroffen twee- en driebeukige 

plattegronden vertonen inderdaad met enige 

regelmaat dubbele wandstijlen, en kennen in 

veel gevallen ook buitenstijlen, meestal aan 

zowel de lange als de korte zijden. Wanneer de 

afstand van de buitenstijlen tot wand 1,0 tot 1,5 

m bedraagt, wordt bij dergelijke plattegronden 

uit de midden-Romeinse tijd in het Utrechts-

Gelders rivierengebied en op de aangrenzende 

Brabantse zandgronden ook wel van 

‘porticushuizen’ of ten onrechte van 

‘veteranenboerderijen’ gesproken, waarvan de 

jongste exemplaren niet na 200 zijn gedateerd.100 

Aangezien de afstand van de buitenstijlen tot de 

wand bij gebouwplattegronden in westelijk 

Frisia meestal hoogstens 80 cm bedraagt en ze 

pas een kleine 300 jaar later verschijnen, lijkt het 

onwaarschijnlijk dat deze Romeinse 

bouwtraditie bij de ontwikkeling van de 

buitenstijlen in het kustgebied een rol heeft 

gespeeld.

Vooralsnog lijkt het gebruik van dubbele 

wandstijlen, buitenstijlen en de overgang van 

een- tot driebeukige plattegronden naar volledig 

eenbeukige plattegronden op verschillende 

momenten tussen 300 en 600 plaats te hebben 

gevonden in de afzonderlijke regio’s langs en 

vooral ten noorden van de limes. En hoewel de 

gebouwplattegronden in het kustgebied, op de 

Veluwe en in de Gelderse Vallei, en ten oosten en 

noorden van de IJssel grote overeenkomsten 

vertonen, zal het om regionale variaties gaan op 

een algemeen idee over hoe een 

woonstalboerderij eruit moest zien.

Brabants en Limburgs zandgebied

Een belangrijk Leitmotiv in het onderzoek naar 

laat-Romeinse nederzettingsstructuren in Zuid-

Nederland gedurende de afgelopen decennia is 

de vraag of met het aantreffen van gebouw-

plattegronden, die in uitleg sterk afwijken van 

het bekende, in vorm diverse Alphen-Ekerentype 

uit de midden-Romeinse tijd, ook de 

aanwezigheid van Overrijnse immigranten 

aangetoond kon worden. Hoewel nooit grondig 

onderzoek gedaan is naar de precieze aard van 

de zuidelijke gebouwplattegronden uit de vierde 

en vijfde eeuw, door bijvoorbeeld ook de 

coupetekeningen van de paalsporen en het 

bijhorende vondstmateriaal in een contextuele 

analyse te betrekken, bestaan er toch 

uitgesproken visies op de wijze waarop deze 

plattegronden geïnterpreteerd zouden moeten 

worden.101 Tot het begin van deze eeuw waren de 

voornaamste voorbeelden enkele ca. 6 m brede, 

driebeukige gebouwplattegronden van de 

Stamelberg in Gennep, met een lengte van 23 tot 

26 m, en twee kleinere tweebeukige exemplaren 

uit Gennep en Geldrop.102 Door het Malta-

onderzoek van de afgelopen vijftien jaar is het 

aantal gebouwplattegronden uit de laat-

Romeinse en het begin van de Merovingische 

tijd echter beduidend toegenomen. Zoals uit de 
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103  Theuws & Hiddink 1996, 78-80. 

Onderzoek door Heeren (2015, 284-287; 

2016a) naar het einde van de midden-

Romeinse bewoning en de opkomst van 

de laat-Romeinse bewoning in het 

Maas-Demer-Schelde-gebied 

onderschrijft deze hypothese.
104  Berkvens & Taayke 2004b, 44.
105  Hoegen 2004b, 220-222.
106  Hoegen 2004b, 222 en noot 16.  

AMS-datering AA-52386: 1830±70 BP, 

gekalibreerd 80-320 (1 sigma) en 29-380 

(2 sigma).
107  Zie voor het in H42 gevonden aardewerk 

Van Enckevort (2004, 353). Scherven van 

het jongste op de draaischijf 

vervaardigde vaatwerk van het nederzet-

tingsterrein zijn afkomstig van een 

beker Chenet 333 in terra sigillata en twee 

geverfde bekers Gellep 59-62. Andere 

vondsten zijn iets ouder te dateren in de 

tweede helft van de derde eeuw of rond 

300 (Van Enckevort 2004, 284, 296 en 

351). Vergelijk Lanting & Van der Plicht 

2011-2012, 365.
108  Vergelijk Bink 2005, 32-33; Heeren 2006, 

6, afb. 7 en 8.
109  Van Enckevort 2004.
110  Berkvens & Taayke 2004b, 42-44 en  

afb. 4; Taayke 2004, 277-279 en afb. 12.3.
111  Bink 2005, 54-58 en afb. 38 (Goirle-

Huzarenwei); Hermsen 2007, 136-170 

(Colmschate); Taayke et al. 2012, 98,  

afb. 5.3a en 103-105 (Ede-Veldhuizen) en 

186-187, afb. 8.2a-b en 192-193 (Ede-Op 

den Berg). Vergelijk ook Taayke 2006.

beschrijving op hoofdlijnen hieronder zal blijken, 

vormt de diversiteit het overkoepelende 

kenmerk in de uitleg van de plattegronden uit 

het onderzoek.

Meer dan voor de interpretatie van de 

gebouwplattegronden uit de andere archeo-

regio’s lijkt voor de zuidelijke zandgronden het 

nauwkeurig kunnen dateren van de aangetroffen 

plattegronden van groot belang. Zo is in het 

verleden de historische vermelding van de 

vestiging van ‘Frankische’ groepen ten zuiden 

van de Rijn (zie paragraaf 6.2) vaak als 

uitgangspunt genomen om de aanwezigheid van 

bepaalde – van het midden-Romeinse beeld 

afwijkende – typen plattegronden te verklaren. 

Bovendien wordt steeds duidelijker dat de 

landelijke bewoning in het Maas-Demer-

Schelde-gebied tussen globaal 275 en 375 

nagenoeg tot een minimum afgenomen is.103

Interessant is in dit opzicht de problematiek 

betreffende de interpretatie en de datering van 

de plattegrond van gebouw H42 uit Breda-

Steenakker (zie ook de beschrijving van terrein 

12 in hoofdstuk 5). In een geruime tijd vóór de 

publicatie van de basisrapportage ingeleverd 

manuscript, dat na het basisrapport als artikel is 

verschenen, wordt uitgegaan van een 

driebeukige uitleg van deze gebouwplattegrond, 

met een in het westen een afgeronde zijwand 

(fig. 7.9.2). Ondanks de constructieve 

overeenkomsten met plattegronden van het 

type Wijster B, wordt de gebouwplattegrond 

onder het type Wijster A geschaard.  

In combinatie met het handgevormd Rijn-

Weser-Germaanse aardewerk uit de directe 

omgeving van de plattegrond stellen de auteurs 

een datering in de tweede helft van de vierde 

eeuw voor.104

Volgens het basisrapport gaat het om een 

gebouwplattegrond van ca. 26 x 7,5 m, met een 

rij middenstijlen, met aan weerszijden, op  

ca. 1 m van de wand, een rij binnenstijlen (afb. 

7.9.1). In de wand zelf zijn aan beide lange zijden 

en de oostelijke korte zijde bovendien enkele 

dubbele wandstijlen aanwezig. Daarnaast lijkt in 

het zuidelijke deel van de plattegrond een 

centrale ingangspartij aanwezig te zijn.  

Als parallel voor deze twee- of vierbeukige 

gebouwplattegrond wordt verwezen naar het 

Drentse type Wijster A, al wordt terecht 

geconstateerd dat bij de (driebeukige!) 

plattegronden van dit type de dubbele 

wandstijlen (nog) ontbreken.105 Vooral op grond 

van een (brede) 14C-datering wordt de 

plattegrond in de tweede helft van de midden-

Romeinse tijd gedateerd (ca. 120-275), hoewel 

de 14C-datering een datering in het begin van de 

laat-Romeinse tijd niet geheel uitsluit.106

Hoewel in beide gevallen een ‘Germaanse’ 

oorsprong als interpretatie voor deze 

gebouwplattegrond aangenomen wordt  

– al wijken bij nader inzien de plattegronden van 

zowel het type Wijster A als B wezenlijk af van 

het Bredase exemplaar – lopen de dateringen 

duidelijk uiteen. Omdat bij voltooiing van het 

artikel de 14C-datering nog niet voorhanden was 

en ook pas daarna het aardewerk uit de 

gebouwsporen is geanalyseerd, waarbij het in de 

gebouwsporen gevonden aardewerk de 
14C-datering niet tegenspreekt,107 mag er vanuit 

worden gegaan dat de in het rapport 

toegekende datering van H42 klopt.  

De nederzetting lijkt rond 300 of kort daarna te 

zijn verlaten. Een herbevolking van het 

nederzettingsterrein na het midden van de 

vierde eeuw, al dan niet door Germaanse 

immigranten,108 kan op basis van het gevonden 

gedraaide aardewerk onderbouwd worden.109 

Het onderzoek heeft wel een beperkte 

hoeveelheid handgevormd aardewerk 

opgeleverd (N = ca. 310) dat vanwege het Rijn-

Weser-Germaanse vormenspectrum – met 

poreuze en veelal organisch verschraalde 

baksels, met redelijke zekerheid in de vierde 

eeuw gedateerd kan worden.110 Vooral de 

afgebeelde fragmenten van (middelgrote) 

potten van het type Ede C1/C3, met 

vingertopindrukken tegen de rand en op de 

grootste diameter van de buik, komen goed 

overeen met het handgevormd materiaal uit 

Overrijnse aardewerkcomplexen van de 

nederzettingsterreinen in Ede en Colmschate, en 

in iets mindere mate met het aardewerk uit de 

nederzetting van Goirle-Huzarenwei.111 Meest 

opvallend is bovendien het fragment van een 

kom met een versieringsmotief uit hutkom 1, 

gelijkend op een tamelijk grote Schalenurne, dat 

rond 400 gedateerd wordt. Het geassocieerde 

gedraaid aardewerk uit verder weg gelegen 

regio’s, dat bij de genoemde voorbeelden uit 

Ede, Colmschate en Goirle steevast bestaat uit 

fragmenten van terra nigra-voetkommen van het 

type Chenet 342/Gellep 273 en verschillende 

potvormen in ruwwandige Eifelkeramiek, 

ontbreekt in Breda volledig. Als al gebouwde 

structuren met een bewoningsfase in de tweede 
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112  De bewijsvoering voor het bestaan van 

een tweede, mogelijk laat-Romeinse 

gebouwplattegrond ten westen van 

gebouw H42 met een noord-zuid 

oriëntatie is vooralsnog ontoereikend 

(geen afgebeelde coupetekeningen) om 
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Berkvens & Taayke 2004b, 39, afb. 2 en 

41, Haus 2.
113  Zie onder andere Van Enckevort & 

Hendriks 2014, 242-246; Hiddink & 

Roymans 2015, 53-59.
114  Bink 2005, 36-39.
115  Vergelijk Waterbolk 2009, 73, 79-82  

en 85.

helft van de vierde en mogelijk het begin van de 

vijfde eeuw geassocieerd kunnen worden, 

komen hier vooralsnog alleen enkele van de 

hutkommen voor in aanmerking (zoals hutkom 

A1). In dit licht gezien lijkt een zorgvuldige 

heranalyse van gebouwplattegrond H42 voor de 

hand te liggen, al dan niet gecombineerd met 

een contextuele analyse van het 

vondstmateriaal uit (andere gebouwde 

structuren uit) de directe omgeving.112

Met het bovenstaande is aangegeven hoe 

problematisch de studie van de gebouw-

plattegronden op de zuidelijke zandgronden kan 

zijn, wanneer men te zeer gericht is op het 

zoeken naar de juiste parallellen in het 

Overrijnse gebied. Het idee dat het in Breda 

wellicht gaat om een gebouwplattegrond, 

waarvan de uitleg gebaseerd is op een lokale, 

endogene opvatting hoe een woonstalboerderij 

eruit zou moeten gezien in de late derde of 

vroege vierde eeuw, in plaats van beïnvloed te 

zijn door een exogene bouwtraditie, is in de 

verschillende bijdragen hierover niet genoemd. 

Natuurlijk is de verandering in oriëntatie ten 

opzichte van de midden-Romeinse 

gebouwplattegronden van het type Alphen-

Ekeren uit de tweede en derde eeuw, en het 

verschijnen van enkele hutkommen op het 

nederzettingsterrein een reden om aan nieuwe 

bewoners in een bestaande nederzetting te 

denken (afb. 5.3). Maar wanneer de rij 

middenstijlen daadwerkelijk een onderdeel van 

de constructie van gebouw H42 heeft gevormd, 

lijkt de tweebeukige kern van de plattegrond op 

de uitleg van tweebeukige gebouwplatte-

gronden, die tot zeker het midden van de derde 

eeuw de zuidelijke zandgronden hebben 

gedomineerd.113

De inventarisatie van de gebouwplattegronden 

laat zien dat deze op basis van hun uitleg en 

indeling grote overeenkomsten hebben met 

Noord(oost)-Nederlandse plattegronden uit de 

laat-Romeinse tijd. Een voorbeeld hiervan zijn 

de vier gebouwplattegronden van ogenschijnlijk 

woon(stal)boerderijen van ca. 16 tot 28 m lang 

en 6 tot 7 m breed, die op het nederzettings-

terrein van Goirle-Huzarenwei zijn aangetroffen 

(terrein 15, afb. 7.10.1-4).114 Verschillende 

constructieve elementen komen overeen met 

die van gebouwplattegronden van het type 

Wijster A en B en Peelo A en B.115 Het gaat onder 

andere om een driedelige indeling (gebouw 1,  

4 en 10), drie stijlenparen als kern (gebouw 1 en 

4), ingangskuilen (gebouw 4 en 6) en dubbele 

wandstijlen, die echter niet effectief de 

middenstijlen vervangen (gebouw 6). Gebouw 10 

wordt vanwege de tweebeukige uitleg van de 

plattegrond bovendien tot het type Goirle 

gerekend, al betreft dit slechts een 

fragmentarisch opgegraven plattegrond die 

hoogstwaarschijnlijk de plattegrond van gebouw 

1 oversnijdt (fig. 5.14). Op grond van deze 

kenmerken – evenals het begeleidende 

aardewerk dat duidelijk uit de gevorderde vierde 

of vroege vijfde eeuw stamt – kan in ieder geval 

gesteld worden dat er geen relatie bestaat met 

de gebouwplattegronden van het type Alphen-

Ekeren uit de midden-Romeinse tijd.

Ook op het nederzettingsterrein van Helden-

Schrames zijn verspreid over ten minste twee 

Afb. 7.9 Varianten van de plattegrond van huis 42 uit Breda-Steenakker (bron: Hoegen 2004b, 220, fig. 11.11; 

Berkvens & Taayke 2004, 42, afb. 3), schaal 1:400.1 Plattegrond met coupes volgens Hoegen; 2 Plattegrond volgens 

Berkvens & Taayke.
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erven gebouwplattegronden uit de laat-

Romeinse tijd gedocumenteerd (afb. 5.15).116  

Op het westelijke erf zouden twee over elkaar 

gelegen plattegronden van de gebouwen H35 en 

H97 herkenbaar zijn, waarbij de meeste sporen 

aan het laatste gebouw toegewezen konden 

worden. Het gaat om een eigenaardige 

plattegrond van 19 x 6 m, die in eerste instantie 

lijkt te bestaan uit twee tegen elkaar aangelegde 

plattegronden van shorthouses (afb. 7.10.5). In dit 

opzicht lijkt de gebouwplattegrond op het 

samengestelde gebouw 43/44 uit Ede- 

Veldhuizen (afb. 7.5.4). Bij de analyse in het 

basisrapport wordt aangenomen dat de 

plattegrond behoort tot een woon(stal)boerderij 

van het type Peelo A/Wijster B, al kan de afstand 

tussen de palen van de middenstijlparen (2 m of 

meer) maar met moeite als een eenduidige 

zespalenkern gezien worden.117 Daarnaast zijn 

ook de veronderstelde dubbele wandstijlen niet 

overtuigend aanwezig; wel is minstens een 

ingangskuil waargenomen. Interessant is dat in 

de directe nabijheid van de plattegrond van 

gebouw 97 een muntschat in een hutkom is 

aangetroffen, die het gebruik van dit erf dateert 

tussen ca. 375 en 425.

Een opvallend zware constructie van een 

mogelijke woonstalboerderij is de plattegrond 

van gebouw B1, die op het nederzettingsterrein 

van Wijchen-Tienakker (terrein 32c) is 

aangetroffen (afb. 7.10.6).118 Ondanks het feit dat 

de plattegrond slechts ten dele opgegraven is, 

mag – mede door het ontbreken van 

ingangspartijen in het onderzochte deel – 

verwacht worden dat deze een lengte heeft 

gehad van minstens 25 m. Dit kan wellicht ook 

afgeleid worden uit de flinke paalkuilen waarin 

de middenstijlen, een scheidingswand en de 

wand gefundeerd zijn. Hoe de plattegrond er 

volledig uitgezien moet hebben valt niet te 

reconstrueren. Een opvallend element is de 

mogelijke kelderkuil die aan de westelijke kant is 

waargenomen. De situering van de gebouw-

plattegrond op een nederzettingsterrein waar 

ook verschillende hutkommen zijn aangetroffen 

(afb. 5.21), en dat op basis van handgevormd en 

gedraaid aardewerk en vooral de muntvondsten 

tussen de late vierde en het midden van de vijfde 

Afb. 7.10 Plattegronden van woon(stal)boerderijen op de zuidelijke zandgronden uit Goirle-Huzarenwei (bron: Bink 

2005, 37, afb. 19), Helden-Schrames (bron: De Winter 2010, bijlage 4) en Wijchen-Tienakker (naar: Heirbaut 2011a, 

61, afb. 7.2), schaal 1:400.1. Goirle, gebouw 1; 2. Goirle, gebouw 4; 3. Goirle, gebouw 6; 4. Goirle, gebouw 10;  

5. Helden, gebouw H97; 6. Wijchen, gebouw B1.
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eeuw gedateerd wordt, kent een sterke 

overeenkomst met de eerder besproken 

terreinen.

Op grond van het bovenstaande kan 

geconcludeerd worden dat, hoewel de 

geïnventariseerde gebouwplattegronden van de 

grotere woon(stal)boerderijen duidelijk afwijken 

van de oudere plattegronden van het Alphen-

Ekerentype, de Overrijnse plattegrondtypen 

hiervoor niet eenduidig als parallel kunnen 

dienen. De aanwezigheid van verschillende 

‘Germaanse’ constructieve elementen is bij de 

meeste gepresenteerde voorbeelden echter 

evident.

Een ander element uit het beeld van de 

Overrijnse nederzettingsterreinen, het 

voorkomen van kleine (bij)gebouwen 

(shorthouses), is eveneens op enkele terreinen op 

de zuidelijke zandgronden aangetroffen. Naast 

de al bekende plattegrond van een shorthouse uit 

Geldrop,119 zijn op het nederzettingsterrein van 

Helden-Schrames (terrein 17) drie plattegronden 

gedocumenteerd van kleine gebouwen met 

afmetingen van maximaal 10,5 m bij 6 m (H4, H6 

en H8), die op hoofdlijnen sterk overeenkomen 

met de hierboven besproken plattegronden van 

dit type gebouwen uit bijvoorbeeld Wijster en 

Ede (afb. 7.11.1-3).120 Het best gelijkend op 

plattegronden van het shorthouse-type Wijster 

IIB is de plattegrond van gebouw H4, al lijken de 

dubbele wandstijlen bij de laatste te ontbreken. 

De plattegrond van gebouw H6 valt daarnaast 

op door de aanwezigheid van een ingangskuil 

aan de zuidzijde van de lange wand. Hetzelfde 

geldt voor gebouw H8, met in de oostelijke helft 

een stookplaats. Binnen dit deel van de 

opgraving zijn daarnaast plattegronden van drie 

andere kleine gebouwen aangetroffen (H10, H12 

en H24); de rechthoekige plattegrond van 

gebouw H10 valt hierbij duidelijk uit toon door 

zijn vorm en de tweebeukige indeling  

(afb. 7.11.4).121 Sporen van een herkenbaar erf, 

waarvan op het westelijke deel van het 

nederzettingsterrein sprake is, met de 

plattegrond van gebouw H35/H97, een hutkom 

en een waterput, ontbreken in het oostelijke 

deel van het opgegraven areaal (afb. 5.15).  

Wel valt op dat de plattegronden van de 

gebouwen H4, H8 en ook de incomplete 

plattegrond van gebouw H24 dezelfde oriëntatie 

hebben. Alle kleine bijgebouwen van Helden-

Schrames zijn op grond van hun typologische 

overeenkomsten globaal in de laat-Romeinse 

tijd gedateerd. Waar de benaming shorthouse 

binnen de context van de Overrijnse 

nederzettingsterreinen uit de onderzoeksperiode 

meestal voor een bijgebouw gebruikt wordt, 

waarbij doorgaans een functioneel onderscheid 

gemaakt wordt tussen de grotere woonstal-

boerderijen en de kleinere bijgebouwen, valt op 

dat de benaming op de zuidelijke zandgronden 

in een bredere zin wordt toegepast. Verspreid 

over het nederzettingsterrein van Alphen-

Kerkakkers (terrein 9a-b) bevinden zich 

bijvoorbeeld negen plattegronden van 

rechthoekige gebouwen met afmetingen van 6,5 

tot 15,5 m bij 4 tot 6 m (afb. 5.12).122 De hier als 

shorthouses benoemde plattegronden worden 

gedateerd tussen de late vierde eeuw en het 

midden van de zesde eeuw. Hoewel het veelal 

gaat om beduidend kleinere plattegronden dan 

die van de hierboven besproken grotere 

Afb. 7.11 Plattegronden van kleine gebouwen (shorthouses) op de zuidelijke zandgronden uit Helden-Schrames 

(bron: De Winter 2010, bijlage 4) en Tilburg-Stappegoor (naar: Kooi 2015, 50, afb. 5.10), schaal 1:400.

1. Helden, gebouw H4; 2. Helden, gebouw H6; 3. Helden, gebouw H8; 4. Helden, gebouw H10; 5. Tilburg, gebouw 1.
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exemplaren, zijn de overeenkomsten met de 

Overrijnse shorthouses beperkt. Niet alleen de 

vorm en de lengte-breedteverhouding wijken af, 

maar ook het gebruik van een mengvorm van 

een- en driebeukige bouwwijzen. De kuilen voor 

een ingangspartij komen bij enkele exemplaren 

voor (gebouw 3, 4, 6 en 8), net als het spaarzaam 

gebruik van dubbele wandstijlen (gebouw 4).  

In Alphen zijn geen plattegronden van grotere 

gebouwen aangetroffen, die samen met de 

kleinere gebouwen enkele erven zouden kunnen 

vormen. Van louter bijgebouwen kan in dit geval 

dan ook geen sprake zijn. De Koning heeft zich 

bij de analyse van de acht grootste platte-

gronden gericht op een mogelijke interpretatie 

van de verschillende gebouwdelen als woonhuis, 

stal, werkplaats of opslagruimte (afb. 7.12). Bij 

de meeste plattegronden is het immers mogelijk 

op grond van (midden)stijlen de aanwezigheid 

van scheidingswanden te reconstrueren. In zijn 

voorstel voor de fasering van de nederzetting 

bestaan maximaal drie erven per fase (vierde-

vijfde eeuw, vijfde eeuw en vijfde-zesde eeuw), 

waarbij de meeste gebouwdeelfuncties binnen 

elke fase vertegenwoordigd zijn.

Ook bij twee rechthoekige plattegronden, 

waarvan ten minste een exemplaar tweebeukig 

is, op het nederzettingsterrein Tilburg-

Stappegoor (terrein 21) wordt ter vergelijking 

vooral verwezen naar voorbeelden van 

Overrijnse shorthouses en de exemplaren van 

Tiel-Passewaaij uit het rivierengebied 

(afb. 5.27).123 De plattegrond van het onvolledig 

opgegraven gebouw 2 vertoont dan wel de 

kenmerkende kuil voor een ingangspartij, en 

bezit mogelijk ook enkele buiten de wand 

geplaatste dubbele stijlen, maar deze 

kenmerken bieden weinig aanknopingspunten 

voor een goede vergelijking. De complete 

plattegrond van gebouw 1 van 14,5 x 6,5 m 

bestaat daarnaast uit een enkele rij wandstijlen 

en mogelijk twee middenstijlen (afb. 7.11.5).  

De rechthoekige vorm van de plattegrond komt 

overeen met die van de gebouwplattegronden 

van Alphen-Kerkakkers, al ontbreken hier de 

evident tweebeukige exemplaren. Aangezien de 
14C-dateringen uit het nederzettingsterrein van 

Tilburg grotendeels overlappen met de datering 

van de bewoningsfasen van Alphen, tussen het 

midden van de vijfde eeuw en het einde van de 

zesde eeuw, zijn er zowel argumenten voor een 

laat-Romeinse als een vroeg-Merovingische 

datering van de Tilburgse shorthouses.

Het zoeken naar parallellen voor de kleinere 

gebouwplattegronden op de zuidelijke 

zandgronden uit de vierde tot en met zesde 

eeuw in het typespectrum van de Overrijnse 

shorthouses levert dus maar ten dele een 

bevredigend beeld op. In feite zijn er net als bij 

de grotere plattegronden van mogelijke 

woonstalboerderijen enkele goede parallellen te 

vinden, maar overheerst toch vooral de lokale 

variatie in de uitleg van de plattegronden. Zeker 

als de datering van het gros van de shorthouses 

Afb. 7.12 Functionele indeling van gebouwen uit Alphen-Kerkakkers (naar: De Koning 2005a, 28, afb. 29),  

schaal 1:400.
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124  Zie ook Theuws (2014a, 320-322) voor 

een pleidooi voor onderzoek waarin 

minder aandacht wordt geschonken aan 

typologische studies naar gebouw-

plattegronden en meer aan een intra-
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gebouwen en de sociale interpretatie 

van deze.
125  De Koning 2005a, 91-95 en afb. 94.
126  Berkvens & Taayke 2004a, 399-405.
127  Van der Ham & Wagner 2010, 59-72.

uit het limesvoorland en op de noordoostelijke 

zandgronden – vierde eeuw en eerst helft van de 

vijfde eeuw – in ogenschouw genomen wordt, 

sluiten alleen de exemplaren uit Geldrop en 

Helden hier in zekere mate bij aan. De recht-

hoekige plattegronden uit Alphen en Goirle 

wijken in dit opzicht niet alleen af wat betreft de 

vorm, maar ook in de gedeeltelijk jongere 

datering. De benaming van shorthouse voor dit 

soort gebouwplattegronden – met een lengte 

van vaak 14 tot 15 m – is dan ook eerder 

misleidend.

Het typologisch duiden van gebouwplatte-

gronden zoals die op het nederzettingsterrein 

van Alphen-Kerkakkers zijn aangetroffen, is een 

praktijk waarvan men zich kan afvragen of dit 

wel een wenselijk resultaat oplevert. Juist voor 

de periode tussen de gevorderde vierde en het 

midden van de zevende eeuw heeft alleen al de 

onderhavige inventarisatie voor de zuidelijke 

zandgronden een zo gevarieerd beeld aan 

nederzettingsterreinen en gebouwplattegronden 

opgeleverd dat een intra-site analyse gericht op 

de functionele indeling van plattegronden vaak 

meer zal opleveren dan een regionale 

vergelijking van ‘hoofd-’ en ‘bijgebouwen’.124 

Hoewel de bijdrage in dit rapport zich beperkt 

tot een analyse van gebouwplattegronden op 

hoofdlijnen, zijn de verschillen tussen 

bijvoorbeeld de nederzettingsterreinen van 

Alphen-Kerkakkers en Breda-Steenakker 

wellicht veel beter langs een andere weg te 

verklaren dan vanuit een zuiver typologische 

benadering. De verschillen tussen deze 

gedeeltelijk contemporain bewoonde 

nederzettingsterreinen op ca. 20 km afstand van 

elkaar zijn in ieder geval opvallend. Zo zijn de 

negen plattegronden van Alphen, daterend 

tussen ca. 375 en 575, qua richting veelal 

verschillend georiënteerd. Verspreid over het 

terrein lagen maar liefst 28 hutkommen.  

Voorts is er maar een enkele waterput 

aangetroffen (afb. 5.12).125

De Merovingische gebouwsporen van Breda 

liggen ten zuidoosten van de oudere Romeinse 

bewoningskern en toegeschreven kunnen 

worden aan verschillende eenbeukige 

gebouwplattegronden met min of meer dezelfde 

oriëntatie. In het basisrapport worden ze 

ingedeeld als plattegronden van het type 

Verwers 3, 4 en 5. Zij gaan vergezeld van zeker  

16 waterputten, met een datering tussen ca. 470 

en 650 (afb. 5.13).126 De afmetingen van de 

grotere plattegronden, met een lengte van 7 tot 

13 m, en die van de kleinere plattegronden, met 

een lengte van 4,5 tot 7 m, doet een onderscheid 

in hoofd- en bijgebouw veronderstellen.  

Het ontbreken van zowel aanwijzingen voor 

geledingen als afgebakende ruimten in de 

plattegronden, evenals het nagenoeg afwezig 

zijn van vondstmateriaal dat zou kunnen wijzen 

op de functie van bepaalde gebouwen, maakt 

het zeer lastig om op voorhand een ander 

onderscheid tussen de plattegronden te maken 

dan op basis van hun grootte. Het is bovendien 

ook nog mogelijk dat de werkelijke kern van de 

nederzetting zich ten zuidwesten van het 

aangetroffen cluster plattegronden bevond.

Deze variatie in het nederzettingsbeeld maakt 

het hoe dan ook lastig duidelijk zicht te krijgen 

op de ontwikkeling van de huisbouwtraditie(s) 

vanaf de late 4e eeuw. Naast het voorkomen van 

gebouwplattegronden met evident Overrijnse 

kenmerken tot rond het midden van de vijfde 

eeuw, valt ook een ontwikkeling waar te nemen 

waarbij relatief kleine, rechthoekige gebouwen 

met een- of tweebeukige indelingen verschijnen. 

Van een duidelijke overgang lijkt echter geen 

sprake te zijn. Hoewel het gedeeltelijk 

chronologische verschil tussen Alphen en Breda 

het onderscheid in de uitleg van de gebouw-

plattegronden zou kunnen verklaren, ligt een 

gelijktijdigheid van de verschillende bouw-

tradities en de daarmee verbonden 

overwegingen van de bewoners aangaande vorm 

en inrichting van hun huizen meer voor de hand.

In de bovenstaande gevallen was het doorgaans 

niet heel moeilijk om gebouwplattegronden uit 

de aangetroffen grondsporen af te leiden. Bij het 

nederzettingsterrein Holtum-Noord (terrein 

28b-c), en dan vooral het oostelijke deel 

daarvan, heeft een wirwar aan sporen, slechte 

waarnemingsomstandigheden, de slechte 

conservering van de gebouwde structuren en de 

in een deel van de opgraving te diep aangelegde 

opgravingsvlakken, een veel minder eenduidig 

beeld opgeleverd.127 Hoewel er tientallen 

fragmentaire plattegronden onderscheiden zijn, 

kan slechts in een tiental gevallen met enige 

zekerheid een een- of tweebeukige indeling 

onderscheiden worden (afb. 5.15). Niet alleen de 

vroege datering van deze nederzetting (tussen 

de late vierde tot uiterlijk het midden van de 

vijfde eeuw), maar ook de zeer gevarieerde 

uitleg van de plattegronden, maakt duidelijk dat 

ze volledig losstaan van de eerder genoemde 
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128  Van der Ham & Wagner 2010, 60-62 en 

tabel 5.6. Vergelijk Verwers 1998-1999, 

266-272, in het bijzonder afb. 45 (type 3, 

4, 5 en 6).
129  De Winter 2010, 135-139 en bijlage 4.
130  Vergelijk Waterbolk 1999, 88, afb. 59.  

In het basisrapport (De Winter 2010, 

136, afb. 8.1) staat als parallel 

abusievelijk de plattegrond van het 

gebouw Odoorn 63 afgebeeld, het 

schoolvoorbeeld van het type Odoorn B.
131  Proos 1997, 152-154; Stoepker & Proos 

1997, 52.
132  Vergelijk Waterbolk 2009, 90-91. 

Plattegronden van het type Odoorn C en 

C’ worden respectievelijk in de achtste 

en negende eeuw gedateerd. Proos 

(1997, 153-154) wijst ook nog op 

parallellen met het type Odoorn B, maar 

constateert eveneens de chronologische 

problemen voor een goede vergelijking.
133  Theuws 2014a, 320.
134  Stoepker & Proos 1997, 52-55.

ontwikkeling naar Merovingische rechthoekige 

gebouwen. De voorgestelde indeling van de 

aangetroffen plattegronden volgens de 

typologie van Verwers, opgezet voor de 

Merovingische gebouwplattegronden van 

Escharen, is dan ook niet passend.128  

De plattegronden van Holtum-Noord herbergen 

eerder, voor zover dat überhaupt waarneembaar 

is, elementen van scheidingswanden en deels 

afgeronde kopse kanten, zoals die ook in 

Gennep en Goirle zijn aangetroffen.

Dat het bestaan van verschillende bouwtradities 

naast elkaar of opeenvolgend met de komst van 

nieuwe ideeën of groepen mensen te maken 

heeft, valt voor de zuidelijke zandgronden goed 

te begrijpen. Al eerder is gewezen op de 

introductie van nieuwe, strakker geordende 

nederzettingen vanaf de gevorderde zesde 

eeuw. Het nederzettingsterrein van Helden-

Schrames (terrein 17) past wellicht ook binnen 

dit beeld, waar na een periode van verlating het 

oude nederzettingsterrein opnieuw in gebruik is 

genomen, en waar men al dan niet bewust de 

oriëntatie van de gebouwen 45o heeft gedraaid 

ten opzichte van de plattegronden uit de laat-

Romeinse tijd (afb. 5.15).129 Naast de incompleet 

opgegraven plattegrond van gebouw H3 ligt in 

het verlengde, te midden van de inmiddels 

verdwenen shorthouses, de plattegrond van 

gebouw H11 (afb. 7.13.1). Met de afmetingen van 

17,0 x 6,8 m, vermoedelijk een twee- of 

driedeling met ten minste een tussenwand en 

enkele (tegenover elkaar geplaatste?) dubbele 

wandstijlen, lijkt deze plattegrond opvallend 

veel op exemplaren van het type Odoorn A.130 

Ondanks het nagenoeg ontbreken van 

begeleidend vondstmateriaal zou deze 

plattegrond op typologische gronden in de zesde 

eeuw gedateerd mogen worden. Waarmee niet 

per definitie gezegd is dat de Merovingische 

nederzetting in Helden door Overrijnse 

immigranten is gesticht; het vooralsnog een  

van de vele verschillende zesde-eeuwse 

gebouwplattegronden die het neder-

zettingsonderzoek op de zuidelijke zandgronden 

heeft opgeleverd.

Op dezelfde wijze kan gekeken worden naar de 

plattegrond van het vroegste gebouw 4 (tweede 

helft zesde eeuw) binnen het opgegraven deel 

van het nederzettingsterrein Venray-’t Brukske 

(terrein 24a).131 De noord-zuid gerichte 

plattegrond met een lengte van 20 x 7 m is 

driebeukig en heeft een twee- of driedeling,  

met aanwijzingen voor een stalgedeelte in de 

zuidelijke helft (afb. 7.13.2). Hoewel er sprake 

lijkt te zijn van buiten de wand geplaatste stijlen, 

waarmee een vergelijking met gebouwplatte-

gronden van het type Odoorn C of C’ voor de 

hand ligt, wijzen zowel de datering als het 

ontbreken van kenmerkende vondsten niet op 

een directe Overrijnse invloed.132 In het verlengde 

van Theuws’ kritiek op het typologisch ordenen 

van gebouwplattegronden,133 zou een dergelijke 

toewijzing het ont-/bestaan van driebeukige 

gebouwen in Noord-Limburg negeren.

De plattegrond van gebouw 4 in Venray biedt 

wel een interessant inzicht in de verdere 

ontwikkeling van de Merovingische 

gebouwplattegronden vanaf de late 6e eeuw.  

Tot de opvolgende nederzettingsfase (eerste 

helft zevende eeuw) worden drie rechthoekige 

en tweebeukige plattegronden (gebouw 3, 8 en 

9) gerekend met eenzelfde oriëntatie als de 

plattegrond van gebouw 4 (afb. 5.19).134 

Dergelijke rechthoekige plattegronden sluiten 

– in tegenstelling tot die van gebouw 4 – goed 

aan bij de zevende-eeuwse bouwtraditie die 

inmiddels ook van elders op de zuidelijke 

zandgronden bekend is. De rechthoekige 

plattegronden van zowel twee- als driebeukige 

gebouwen die vervolgens tot de nederzet-

tingsfase van ca. 650 gerekend worden (gebouw 

1, 2, 5 en 6) vertonen een nog grotere wijzing; 

hun oriëntatie draait een kwart slag ten opzichte 

van de oudere plattegronden.

Afb. 7.13 Plattegronden van vroeg-Merovingische woon(stal)boerderijen op de zuidelijke zandgronden uit Helden-

Schrames (bron: De Winter 2010, bijlage 4) en Venray-’t Brukske (naar: Stoepker & Proos 1997, 52), schaal 1:400.

1. Helden, gebouw H11; 2. Venray, gebouw 4.
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135  Berkvens & Taayke 2004a, 400 en  

tabel 16.2.
136  Van Hoof & Jansen 2002, 61-65 (Uden-

Schouwstraat); Knippenberg & Jansen 

2007, 170-177 (Nistelrode-Zwarte 

Molen).
137  Theuws 2014a, 324-333.
138  Waterbolk 2009, 122.

Op het slechts gedeeltelijk onderzochte terrein 

van Venray-’t Brukske valt dus binnen krap  

150 jaar een omslag in zowel bouwtradities als 

nederzettingsinrichting waar te nemen. Het is 

verleidelijk de definitieve omslag naar het 

verschijnen van rechthoekige plattegronden op 

de zuidelijke zandgronden, waartoe ook 

Verwers’ gebouwtypen uit Escharen behoren, 

even voor 600 te dateren. Niet zozeer de iets 

vroeger in de Merovingische tijd te dateren 

plattegronden van Breda-Steenakker,135 maar 

vooral de een- en tweebeukige exemplaren die 

aangetroffen zijn op de nederzettingsterreinen 

van Nistelrode-Zwarte Molen (terrein 19,  

afb. 7.14.1-2) en Uden-Schouwstraat (terrein 22, 

afb. 7.14.3-4) sluiten met hun datering vanaf 

ongeveer het laatste kwart van de zesde eeuw 

goed bij deze ontwikkeling aan.136

Het indelen van deze rechthoekige 

gebouwplattegronden op grond van Verwers’ 

typologie – zoals ook in tabel 7.3 is gedaan – 

doet feitelijk geen recht aan de lokale variatie 

die binnen de laat-zesde en zevende-eeuwse 

nederzettingen lijkt te bestaan. Theuws wijst in 

dit kader terecht op het bestaan van 

verschillende interpretatiemogelijkheden, alleen 

al als het gaat om het bepalen van het aantal 

beuken binnen een plattegrond en het maken 

van onderscheid tussen een plattegrond van een 

hoofd- of bijgebouw.137 Wel kan gesteld worden 

dat het nederzettingsbeeld op het vlak van de 

gebouwplattegronden vanaf de zevende eeuw, 

buiten het bestaan van lokale voorkeuren voor 

de constructie van rechthoekige gebouwen, over 

het algemeen een stuk minder variatie laat zien 

dan in beide voorafgaande eeuwen.

7.3.3 Hutkommen

Uit de geanalyseerde rapporten blijkt dat op 

negentien nederzettingsterreinen hutkommen 

zijn aangetroffen (tabel 7.4). Van deze kleine, 

gedeeltelijk ingegraven gebouwen wordt 

vermoed dat ze voor ambachtelijke activiteiten 

(weven, smeden) of opslag werden gebruikt.  

Ten noorden van de Rijn worden resten van 

hutkommen veelvuldig aangetroffen in 

nederzettingen die dateren vanaf de vroeg-

Romeinse tijd.138 Om het gebruik van 

hutkommen ten zuiden van deze rivier tussen 

300 en 600 te begrijpen moet eerst terug 

gegrepen worden op het voorkomen van deze 

bouwsels in de eerste drie eeuwen van onze 

jaartelling.

De oudste resten van (tweepalige) hutkommen 

ten zuiden van de Rijn (uit de late eerste eeuw) 

zijn, samen met de overblijfselen van een 

driebeukige gebouwplattegrond en enkele 

waterputten, op een erf in Blerick-Heierhoeve 

aangetroffen. Eerder, rond het midden van de 

eerste eeuw, stond op dezelfde plek een 

tweebeukig gebouw. Min of meer gelijktijdig 

met het driebeukige gebouw zijn enkele 

tweepalige hutkommen en een waterput 

aangelegd. Op basis van een dendrodatering van 

een van de waterputten is de tweede bouwfase 

op deze locatie in de late eerste eeuw gedateerd. 

Op het erf zijn vooral scherven van hand-

gevormd aardewerk aangetroffen, die deels een 

herkomst uit Noord-Nederland suggereren en 

deels lokaal zijn vervaardigd. Onder het 

Afb. 7.14 Plattegronden van Merovingische een- en tweebeukige gebouwen op de zuidelijke zandgronden uit 

Nistelrode-Zwarte Molen (naar: Knippenberg 2007, 655 en 658, afb. 20.4 en 20.7) en Uden-Schouwstraat  

(naar: Van Hoof & Jansen 2002, 48-49, afb. 7.1-2), schaal 1:400.

1. Nistelrode, gebouw 72; 2. Nistelrode, gebouw 91; 3. Uden, gebouw 7; 4. Uden, gebouw 9.
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gevonden aardewerk bevinden zich 

randfragmenten van gedraaid aardewerk 

(Niederbieber 30 en 89) die op zijn vroegst in de 

eerste helft van de tweede eeuw gedateerd 

mogen worden. Scherven van gedraaid 

aardewerk uit de vierde eeuw ontbreken 

geheel.139 Vooralsnog is deze interpretatie 

gebaseerd op enkele voorpublicaties en een 

eerste determinatie van het op de draaischijf 

vervaardigde aardewerk. Een definitieve analyse 

van de sporen en al het gevonden aardewerk zal 

nog kunnen leiden van tot een verfijning van de 

eerste conclusies.

Door de snelle wisseling van weinig 

daadkrachtige keizers in Rome nam gedurende 

de derde eeuw de invloed van het centrale gezag 

in Rome in het grensgebied aan weerszijde van 

de Nederrijn sterk af. De grensverdediging werd 

daarbij vaak uit het oog verloren, waardoor 

volgens historische bronnen opdringende 

Germaanse stammen de kans kregen om de Rijn 

op verschillende plaatsen over te steken.140 Een 

deel van deze Germanen lukte het om zich ten 

zuiden van de Rijn te vestigen. De eerste 

herkende archeologische aanwijzingen daarvoor 

zijn op het Hoogveld in Horst in Noord-Limburg 

gevonden. In het onderzochte deel van het 

nederzettingsterrein zijn naast de resten van 

twee voor het Zuid-Nederlandse platteland 

kenmerkende tweebeukige gebouwplatte-

gronden ook twee hutkommen en handgevormd 

aardewerk gevonden. Zowel de hutkommen als 

het aardewerk laten vermoeden dat Germanen 

van de overzijde van de Rijn zich in een 

bestaande nederzetting ten westen van de Maas 

hebben gevestigd.141 De plattegronden van beide 

gebouwen en het overige, in meerder heid 

gedraaid aardewerk, wijken niet af van de in 

andere Zuid-Nederlandse nederzettingen 

aangetroffen resten uit de derde eeuw, waar 

zulke Germaanse invloeden niet zijn 

aangetroffen. Het is dan ook nog onduidelijk 

wat de relatie tussen deze Germaanse 

nieuwkomers en de autochtone bewoners van 

de nederzetting in Horst gedurende de tweede 

helft van de derde eeuw is geweest. 

Vergelijkbaar aardewerk en hutkommen uit die 

tijd zijn ook in de landelijke nederzettingen 

Cuijk-Heeswijkse Kampen, Deurne-Groot 

Bottelsche Akker, Lierop-Steemertseweg en Son 

aangetroffen.142 Enkele hutkommen op de 

Steenakker in Breda (terrein 12a) zijn in dezelfde 

periode of aan het begin van de vierde eeuw te 

dateren (afb. 5.13).143 Het best gedateerde 

aardewerk uit de omgeving van deze 

hutkommen zijn enkele scherven van in Trier 

geproduceerde bekers uit de ‘potstal’ van huis 

47, die op zijn vroegst rond het jaar 300 te 

dateren zijn. Uit hetzelfde spoor komt een 

fragment van een wrijfschaal die vermoedelijk 

eenzelfde datering heeft.144 Andere scherven van 

gedraaid aardewerk uit deze nederzetting zijn 

niet nauwkeuriger dan in de tweede helft van de 

3e eeuw te dateren.145

Heeren plaatste vraagtekens bij de relatieve 

vroege datering van de hierboven beschreven 

hutkommen. ‘The date of the sunken huts in our 

study area is not uncontested. Some are clearly of  

a late 4th or early 5th-century date, as dated by glass 

finds, pottery or dendrochronology. Others, however, 

are dated to the early 3rd century (Cuijk-Heeswijkse 

Kampen, Herk-de-Stad (Donk), Horst-Hoogveld, 

Someren-Lierop), generally on the basis of pottery 

from the early 3rd century in the huts’ infill.  

The question is: are these sunken huts truly of an early 

3rd-century date or could they belong to a much later 

period (late 4th and 5th centuries) with younger sherds 

happening to be absent from the infill? The sunken 

huts with a possible early date are all attested in trial 

trenches or small and incomplete excavations.  

For large-scale excava tions where sunken huts were 

documented as being dispersed over a large area (e.g. 

Neerharen-Rekem), or where just a few sunken huts 

were revealed but with lots of empty space 

documented around them (Breda-West, Goirle and 

Alphen), a late 4th or early 5th-century date has 

generally been established. The apparent early 

3rd-century date is most likely a result of post-

depositional factors or limited excavation. In sum, 

there is to date not a single example of a sunken hut 

that can be convincingly dated to the 3rd century.’146

Op basis van de publicaties zijn in het 

vondstmateriaal vooralsnog geen argumenten 

te vinden om de twee driebeukige gebouwen en 

de hutkommen uit Blerick en de hutkommen in 

Cuijk, Horst en Lierop in de late vierde of aan het 

begin van de vijfde eeuw te dateren. Goed 

dateerbaar materiaal uit deze periode, zoals 

scherven van gedraaid aardewerk (terra sigillata-

kommen Chenet 320, terra nigra-voetbekers en 

ruwwandig aardewerk uit de Eifel) is op geen 

van de onderzoekslocaties aangetroffen.  

Een datering in deze periode lijkt dan ook niet 

voor de hand te liggen. Ook voor de hutkommen 

op de Steenakker in Breda, die in de nabijheid 

van enkele gebouwen uit de tweede en derde 
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147  Vergelijk ook Koot & Berkvens (2004, 

kaartbijlage 2) met Berkvens & Taayke 

(2004a, 399, afb. 16.1) voor de afstand 

tussen de zes onderzochte hutkommen 

en de nederzettingssporen uit de vroege 

middeleeuwen.
148  Maastricht: De Koning 1997, 19-22; 

Neerharen-Rekem: De Boe & Van Impe 

1992; Voerendaal: Willems 1986; 

Willems & Kooistra 1987; Willems & 

Kooistra 1988; Kooistra 1996.
149  Gennep: Heidinga & Offenberg 1992; 

Geldrop: Bazelmans 1991; Maasbracht: 

Willems 1982; De Haag-Frankenslag: 

Magendans & Waasdorp 1989, 20-22; 

Maastricht: Panhuysen et al. 1990,  

224-225; Swalmen: Milikowski 1986.

eeuw zijn aangetroffen, lijkt een laat-Romeinse 

datering na het midden van de vierde eeuw 

moeilijk te onderbouwen, ook niet met de 

enkele scherven van de in Trier vervaardigde 

bekers. In de daar onderzochte hutkommen is 

namelijk geen vondstmateriaal aangetroffen dat 

in de late vierde of vijfde eeuw gedateerd kan 

worden. Bovendien liggen de onderzochte 

hutkommen uit de late derde eeuw-vroege 

vierde eeuw niet op dat deel van de Steenakker 

waar vier gebouwen en andere sporen uit de 

periode tweede helft vijfde eeuw-begin zevende 

eeuw zijn aangetroffen (afb. 5.13).147 Wel is 

duidelijk dat het handgevormd aardewerk uit 

dergelijke nederzettingen een nadere 

bestudering behoeft om meer zekerheid te 

krijgen over de datering en mogelijke herkomst.

Uit tabel 7.4 blijkt dat op zeventien 

nederzettingsterreinen uit de vierde-zesde eeuw 

resten van hutkommen zijn aangetroffen. 

Meestal wordt de vondst van hutkommen ten 

zuiden van de Rijn, zoals hiervoor al is 

opgemerkt, geassocieerd met instroom van 

‘Germanen’ vanaf de overzijde van de rivier.  

In de ‘natte’ archeoregio’s Hollands veen- en 

kleigebied, Utrechts-Gelders rivierengebied en 

het Zeeuws kleigebied zijn geen hutkommen 

aangetroffen. Vermoedelijk is de hogere 

grondwaterspiegel in deze regio’s hiervan de 

oorzaak. Ook in het Limburgs lössgebied 

ontbreken ze. Maar de vóór 1997 onderzochte 

hutkommen in Maastricht, Neerharen-Rekem en 

Voerendaal-Ten Hove maken duidelijk dat deze 

kleine, deels ingegraven gebouwen ook in de 

tweede helft van de vierde en in de vijfde eeuw 

tijd in deze regio voorkwamen.148 Buiten de in 

tabel 7.4 opgenomen vindplaatsen met 

hutkommen mogen de hutkommen van de 

Stamelberg in Gennep (ruim 100 hutkommen), 

Geldrop-Genoenhuis (5), het villaterrein in 

Maasbracht (4), Den Haag-Frankenslag (2), 

Maastricht-Witmakerstraat en Swalmen niet 

onvermeld blijven.149

De meeste in de rapporten beschreven 

hutkommen hebben een zespalig grondplan.  

Bij een van de hutkommen op het neder-

zettingsterrein Wehl-Hessenveld/Oldershove 

(terrein 7) is rond de ingegraven kuil nog een 

greppel aangetroffen. In enkele gevallen 

(Alphen-Kerkakkers, (terrein 9a-b), Ede-Op de 

Berg (terrein 1a)) zijn (ook) tweepalige 

hutkommen aangetroffen. Of verdiepte kuilen 

met vier hoekpalen zoals die in Didam-

Aalsbergen/Kollenburg (terrein 5) en Leersum-

Tabel 7.4 Nederzettingsterreinen met hutkommen en hun datering.

Archeoregio Nederzettingsterreinen Terrein Datering

2 Utrechts-Gelders zandgebied Ede-Op den Berg
Ede-Paasberg

1a
1b-c

4e eeuw
6e-7e eeuw

Ede-Uitvindersbuurt 2a-b 4e eeuw

Ede-Veldhuizen
Leersum-Middelweg

3
4

4e-eerste helft 5e eeuw
5e-6e eeuw

3 Overijssels-Gelders zandgebied Didam-Aalsbergen/Kollenburg 5a-b 4e-5e eeuw

Wehl-Hessenveld/Oldershove 6a-c 4e-5e eeuw

4 Brabants zandgebied Alphen-Kerkakkers 9a-b late 4e-6e eeuw

Asten-Prins Bernhardstraat 10 4e-eerste helft 5e eeuw

Breda-Steenakker 12a late 3e-vroege (of late) 4e eeuw 

Goirle-Huzarenwei 15 tweede helft 4e-eerste helft 5e eeuw

Helden-Schrames 17 late 4e-eerste helft 5e eeuw

Venray-’t Brukske/Sint Antoniusveld 24a 5e-eerste helft 7e eeuw

5 Limburgs zandgebied Gennep-Centrum West 27 late 4e-6e eeuw

Holtum-Noord 28 late 4e-eerste helft 5e eeuw

Wijchen-Centrum 32b-c late 4e eeuw-eerste helft 5e eeuw

11 Hollands duingebied
 

Katwijk-Zanderij/Westerbaan 40a 6e eeuw

Naaldwijk-Hoogwerf/Hoogeland 42c eerste helft 4e eeuw
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150  Tump 2014, 79-90.
151  Waarneming H. van Enckevort.
152  Zie Heirbaut 2010 voor het gebruik van 

tonnen bij de aanleg van beerputten in 

Oppidum Batavorum.
153  Van Campenhout & Vlierman 2011.
154  Zie onder andere IJssennagger, Megens 

& Willemsen 2013, 84.

Middelweg (structuur 26 en 27) zijn aangetroffen 

ook als hutkom geïnterpreteerd mogen worden 

is onduidelijk. Of enkele andere in de opgraving 

Leersum-Middelweg aangetroffen sporen ook 

daadwerkelijk als hutkom geïdentificeerd mogen 

worden blijkt niet uit de in basisrapportage 

vermelde gegevens.150

Zespalige hutkomplattegronden zijn heel 

herkenbaar, maar worden desondanks niet altijd 

in het veld of tijdens de uitwerking van de 

opgraving als zodanig herkend, zoals het 

exemplaar uit Asten laat zien. Mogelijk zijn ook 

hutkommen tijdens andere opgravingen niet 

herkend doordat de verkleuringen van het 

verdiepte gedeelte van deze hutkommen in de 

cultuurlagen (AB-horizont) niet zijn opgemerkt. 

De onderkanten van deze hutkommen zijn, zoals 

bij veel van de hutkommen in de opgraving op 

de Stamelberg in Gennep ook het geval was, niet 

ingraven tot in de bovenkant van de C-horizont. 

Wel waren zij daar als een donkere verkleuring in 

de bovenliggende A/B-horizont zichtbaar en 

konden daardoor al in een vroeg stadium als een 

hutkom herkend worden. In die gevallen waren 

in Gennep in de bovenkant van de C-horizont 

alleen nog de zes paalgaten zichtbaar.151 Het is 

dan ook zeker niet uitgesloten dat de in een 

aantal geanalyseerde rapporten aangetroffen 

paalgaten van zespalige spiekers (onder andere 

Breda-Steenakker) hebben toebehoord aan 

hutkommen. Bij opgravingen op nederzet-

tingsterreinen uit de onderzochte periode is het 

dan ook aan te raden om een opgravingsvlak in 

de cultuurlaag, op enkele decimeters boven de 

C-horizont aan te leggen. Naast een vroegtijdige 

herkenning van de sporen in het veld, is het op 

deze wijze ook mogelijk vondsten die met het 

gebruik van de hutkommen geassocieerd 

kunnen worden hieraan te verbinden. Op dit 

vlak hebben de geanalyseerde rapporten echter 

geen nieuwe informatie opgeleverd.

7.3.4 Waterputten

Op 25 terreinen zijn waterputten uit de laat-

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 

aangetroffen. In het algemeen gaat het om 

waterputten met horizontale dan wel verticale 

balken/planken en vlechtwerk. Ook zijn 

waterputten, waarvan het houtwerk geheel was 

vergaan, en waterkuilen aangetroffen. Slechts in 

twee, mogelijk drie gevallen zijn tonputten 

gedocumenteerd, een uit de vijfde eeuw in 

Alphen-Kerkakkers (terrein 9a-b) en zes uit de 

tweede helft van de zesde-zevende eeuw in 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest/Rijnfront (terrein 

43). Over een tonput in Didam-Kerkwijk/

Randweg (terrein 6a) bestaan twijfels. Van de 

ton in Alphen is de houtsoort onbekend, de 

tonnen uit Oegstgeest zijn vijfmaal van eiken 

(Quercus sp) en eenmaal van zilverspar (Abies alba) 

vervaardigd. Het gebruik van tonnen voor de 

beschoeiing van waterputten is in de periode 

300-600 veel zeldzamer dan in de eerste drie 

eeuwen van onze jaartelling, waar ze veelvuldig 

gebruikt werden bij de aanleg van water- en 

beerputten.152 Het gebruik van tonnen in de 

constructie van de waterputten in beide 

nederzettingen laat zien dat ze ter plekke 

voorradig waren. Vermoedelijk zijn de tonnen 

met inhoud (wijn, olie, voedsel of een 

andersoortige vulling) van elders aangevoerd. 

Dat ze van grote afstand kunnen komen, blijkt 

uit de duigen van zilverspar die op een herkomst 

uit Zuid-Duitsland kunnen wijzen. Ook de eiken 

tonnen kunnen van grote afstand zijn 

aangevoerd. De in Oegstgeest in drie vierkante 

waterputten (1, 4 en 5) gevonden houten 

scheepsonderdelen zouden hiervoor een 

aanwijzing kunnen zijn, al moet wel opgemerkt 

worden dat twee waterputten niet gedateerd 

zijn en een volgens een dendrodatering in 653±7 

gedateerd wordt.153 Handel over grote afstanden 

komt meer voor in de Merovingische tijd. Zo zijn 

de rode granaten (almandijnen) in sieraden die 

in veel graven uit die tijd worden aangetroffen 

afkomstig uit India of Sri Lanka, en soms zelfs uit 

oostelijk Afrika of Madagascar.154

7.3.5 Roedenbergen

De resten van vijfpalige roedenbergen (of 

hooimijten) zijn op vijf nederzettingsterreinen 

aangetroffen, Ede-Uitvindersbuurt (terrein 2b, 

Romeinse tijd?, vijfde-zesde eeuw), 

Ede-Veldhuizen (terrein 3, Romeinse tijd), 

Leersum-Middenweg (terrein 4, Merovingische 

tijd), Utrecht-Terweide (terrein 66, late vijfde-

eerste helft zesde eeuw) en Venray-’t Brukske/

Sint Antoniusveld (terrein 24, Merovingische 

tijd). Omdat sporen van roedenbergen dikwijls 

samen voorkomen met gebouwplattegronden 
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155  Waterbolk 2009, 129-130, afb. 94.
156  Taayke et al. 2012, 78-79.
157  Zimmermann 1991; 1995.
158  Zie voor nieuwe benaderingen omtrent 

de relatie tussen het landschap en land- 

en waterroutes Van Lanen 2017.

van het type Peelo B dateert Waterbolk deze 

vanaf de vijfde eeuw.155 Mogelijk kwamen ze 

echter al iets eerder voor. Taayke dateert 

namelijk enkele exemplaren uit Ede in de 

Romeinse tijd.156 Meer algemene informatie over 

de datering en functie van roedenbergen in 

Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken is 

terug te vinden in enkele overzichtspublicaties.157

7.4 Kennisthema locatiekeuze

In veel rapporten is informatie terug te vinden 

over de locatie waar de mensen zich in de laat-

Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen 

gevestigd hebben. In het merendeel van de 

gevallen betreft het hogere, markante locaties in 

het landschap. Op de zandgronden werden, voor 

zover dat uit de rapporten is af te leiden, veelal 

plaatsen in de nabijheid van beekjes en rivieren 

gezocht. In de nattere delen van Zuid- en 

Midden-Nederland zocht men de iets hoger 

gelegen plekken op waar men droog kon wonen. 

Desondanks zullen de mensen in het 

rivierengebied en direct langs de Maas 

regelmatig last hebben gehad van over-

stromingen, maar deze problemen zijn 

archeologisch niet altijd even goed te 

herkennen. In de toentertijd nabij de Maas 

gelegen nederzetting in het Limburgse Holtum-

Noord (terrein 28) was dit wel het geval. Daar 

zijn resten van overstromingsafzettingen 

waargenomen. Deze scheiden op sommige 

plekken twee laat-Romeinse bewoningsfasen 

van elkaar.

Uit de rapporten is niet af te leiden of oudere 

wegen een belangrijke rol hebben gespeeld in de 

locatiekeuze, ook al omdat de wegtracé’s uit de 

onderzoeksperiode veelal onbekend zijn. Dat 

wegen een rol gespeeld zullen hebben in de 

locatiekeuze lijkt wel voor de hand te liggen.158 

Een analyse van de laat-Romeinse munten in 

paragraaf 7.5.2 doet bijvoorbeeld vermoeden 

dat de limesweg een belangrijke rol heeft 

gespeeld bij de vestigingskeuze. Uit de daar 

gepresenteerde gegevens blijkt ook dat het kort 

voor 300 gebouwde castellum in Nijmegen 

(terrein 59) in de laat-Romeinse tijd en de 

vroege middeleeuwen als centrale plaats 

aantrekkingskracht heeft uitgeoefend om zich in 

deze regio te vestigen en te blijven wonen. 

Dergelijke beweegredenen zullen ook een rol 

hebben gespeeld bij het bewoond blijven van 

het laat-Romeinse castellum van Maastricht 

(terrein 37). Voor Cuijk (terrein 49) lijkt het echter 

moeilijker een voortzetting van de laat-

Romeinse bewoning in en rond het castellum tot 

in de laat-Merovingische tijd aan te tonen. In het 

holocene rivierengebied blijken eveneens de  

(al dan niet buiten gebruik geraakte) midden-

Romeinse castella van Vechten (terrein 68), 

Utrecht (terrein 65), De Meern (terrein 51) en 

Woerden (terrein 71) zeker tot in de laat-

Romeinse tijd een aantrekkelijk plek voor 

bewoning of andere activiteiten te zijn geweest. 

Het onderzoek aan de munten laat ook de 

dynamiek van de bewoning door de tijd heen 

zien; de bewoningsdichtheid was niet overal 

hetzelfde en veranderde door de tijd heen.

Op kleinere schaal komt ook de aantrek-

kingskracht van midden-Romeinse 

steenbouwlocaties op het platteland naar voren. 

In het rivierengebied zijn bijvoorbeeld de 

voormalige villaterreinen van Ewijk-

Keizershoeve/De Grote Aalst (terrein 54) en 

Wijchen-Tienakker (32c) na een periode van 

onbruik ingericht als (waarschijnlijke) laat-

Romeinse wachtposten. Voor het opnieuw in 

gebruik nemen van villaterreinen in Zuid-

Limburg tijdens de laat-Romeinse tijd, zoals 

Voerendaal-Ten Hove, hebben de rapporten 

minder duidelijke aanwijzingen opgeleverd.  

In Geleen-Geleenderveld (terrein 34) is nabij het 

villaterrein zowel gedraaid als handgevormd 

aardewerk uit de vierde of vijfde eeuw 

aangetroffen, wat op kortstondige bewoning 

zou kunnen wijzen. Dit valt voor de villa van 

Kerkrade-Holzkuil (terrein 35), waar slechts twee 

munten en een fragment terra sigillata uit de 

vroege vierde eeuw gevonden zijn, echter te 

betwijfelen. Deze vondsten kunnen evengoed 

van sloopactiviteiten ten behoeve van bouw-

materiaal afkomstig zijn. Ook kan er naar oude 

metalen gezocht zijn. Het enige villaterrein dat in 

latere tijden met zekerheid opnieuw als een 

interessante locatie is opgezocht is dat van 

Borgharen-Pasestraat (terrein 33). Hier heeft 

men na afloop van de laatste Romeinse 

bewoningsfase, die – al dan niet continu – 

duurde tot het midden van de vijfde eeuw,  

rond het midden van de zesde eeuw een klein 

grafveld aangelegd te midden van de resten van 

de oude villagebouwen.

Uit de analyse van de rapporten blijkt dat het 

merendeel van de nederzettingsterreinen op de 
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159  URL: https://ahn.arcgisonline.nl/

ahnviewer/. Voor de afbeeldingen 7.15 

tot en met 7.21 is het AHN2 maaiveld 

met een dynamische opmaak gebruikt 

en een transparantie van 50 procent, 

gecombineerd met het AHN2 maaiveld 

– hillshade. Door de dynamische opmaak 

vertegenwoordigen de kleuren (blauw is 

laag en bruin is hoog) per afbeelding 

een relatieve hoogte.

zandgronden (dekzand, rivierduinen) in latere 

tijd onder eerdgronden terecht zijn gekomen als 

gevolg van bemesting. Op een aantal van de 

onderzoekslocaties is in latere tijd verbruining 

opgetreden, wat de archeologische zichtbaar-

heid van de sporen heeft belemmerd.  

Over eventuele erosie van nederzettings-

terreinen in het rivierengebied vallen geen 

eenduidige uitspraken te doen. Wel heeft de 

mens gereageerd op de dynamische en erosieve 

werking van water. In enkele rapporten wordt 

ingegaan op de regulering van beken en kleine 

rivieren in de vroege middeleeuwen (Aalst 

(terrein 8), Baexem (terrein 11), Koudekerk aan 

den Rijn-Lagewaard (terrein 45), Utrecht-

Terweide (terrein 66), Vleuten-Haarzicht (terrein 

70)) en de aanleg van mogelijke insteekhavens 

(Oegstgeest) door het aanbrengen van 

beschoeiingen. Om verbindingen tussen 

nederzettingen (en landbouwgrond) te 

realiseren werden wegen aangelegd waarin 

bruggen noodzakelijk waren. De bekendste 

bruggen zijn die over de Maas bij de laat-

Romeinse castella in Cuijk en Maastricht; minder 

bekend zijn de vroegmiddeleeuwse brugresten 

over de Tongelreep bij het Brabantse Aalst en 

over een geul in Utrecht-Terweide. In het 

navolgende worden de locatiekeuzes per 

archeoregio nader toegelicht. Wanneer er in de 

geanalyseerde rapporten sprake is van een 

nadere analyse van de locatiekeuze beperkt deze 

zich vaak tot de onderzochte vindplaats zelf.  

In enkele gevallen wordt ook vanuit een 

bovenlokaal perspectief gekeken naar de ligging 

van de onderzoeklocatie ten opzichte van 

andere vindplaatsen in de omgeving. Vaak 

ontbreekt echter informatie over (oudere en) 

nabijgelegen onderzoeken, waardoor de 

samenhang tussen de locatie van verschillende 

(nederzettings)terreinen uit dezelfde periode 

grotendeels ongemoeid wordt gelaten. Om een 

indruk te geven van deze ruimtelijke samenhang 

en (ogenschijnlijk) overeenkomstige locatie-

keuzen wordt hieronder van enkele 

geanalyseerde nederzettingsterreinen de locatie 

inzichtelijk gemaakt met de tweede versie van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2, 

ingewonnen tussen 2008 en 2012) als 

ondergrond.159

Ook wordt kort ingegaan op de resultaten van 

het pollenonderzoek uit een beperkt aantal 

rapporten, waaraan informatie ontleend kon 

worden over het toenmalige landschap.

De vier nederzettingsterreinen in het Utrechts-

Gelders zandgebied liggen op markante locaties 

in het landschap (afb. 7.15). Ede- Uitvindersbuurt 

Afb. 7.15 De ligging van de nederzettingsterreinen 1, 2 en 3 in de gemeente Ede geprojecteerd op het AHN2, schaal 

1:50.000.
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(terrein 2) en Ede-Veldhuizen (terrein 3) liggen 

beide op een zandrug, Ede-Op den Berg/

Paasberg (terrein 1) en Leersum-Middelweg 

(terrein 4) liggen op de rand van een 

stuwwalplateau. Opvallend is wel dat de laat-

Romeinse bewoning op een van de terreinen in 

Ede zich van de flank van de stuwwal (Op de 

Berg) zich in de vroege middeleeuwen naar 

lagere delen van het landschap verplaatst 

(Paasberg). In latere tijd zijn delen van de 

verlaten nederzettingsterreinen afgedekt door 

een bruine dan wel zwarte enkeerdgrond.

De locatiekeuze van de nederzettingsterreinen in 

het Overijssels-Gelders zandgebied is nagenoeg 

dezelfde geweest (afb. 7.16). De twee nederzet-

tingsterreinen in Didam (terrein 5 en 6) zijn op 

de hogere delen van het dekzandlandschap 

aangetroffen. In het eerste geval betreft het de 

kop van een dekzandrug, in het tweede geval de 

flank. Beide terreinen zijn afgedekt door een 

jongere bruine enkeerdgrond. Vermoedelijk zal 

de situatie in Wehl (terrein 7) daar niet veel van 

hebben afgeweken, maar dat is uit de rapporten 

niet goed af te leiden. Vooral de (laat-)Romeinse 

nederzettingsterreinen te Didam, en in mindere 

mate het terrein 7a te Wehl, liggen op een 

duidelijke afstand van de (vroeg)middeleeuwse 

bewoningskernen die zich tot de latere dorpen 

hebben ontwikkeld. Deze kernen liggen op een 

hogere locatie binnen het dekzandlandschap 

dan hun voorgangers. Het pollenonderzoek in 

Didam-Kerkwijk/Randweg laat zien dat de 

nederzetting in een open landschap met 

gemengd eikenloofbos was gelegen. Er zijn 

aanwijzingen dat de akkers en graslanden nabij 

de nederzetting lagen.

Veertien van de zeventien nederzet-

tingsterreinen in het Brabants zandgebied zijn 

aangetroffen op de hogere delen van het 

dekzand- dan wel stuifzandlandschap (rug, 

plateau). In alle gevallen zijn deze terreinen in 

latere tijd afgedekt door een esdek, waar onder 

vijfmaal een zwarte en eenmaal een bruine 

enkeerdgrond.160 Bij drie nederzettingsterreinen 

Afb. 7.16 De ligging van de nederzettingsterreinen te Didam (terreinen 5 en 6) en Wehl (terrein 7), geprojecteerd op 

het AHN2, schaal 1:50.000.
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160  Op een van de nederzettingsterreinen 

(Breda Steenakker/Huifakker) werd 

geconstateerd dat de nederzettings-

resten waren afgedekt door een jongere 

cultuurlaag, die dunner was dan 50 cm, 

en daarom formeel geen esdek 

genoemd mag worden

is uit het rapport niet goed op te maken dat zij 

op de hogere delen van het dekzandlandschap 

zijn gelegen, maar een afdekking door een 

bruine enkeerdgrond (Grubbenvorst-De Soom, 

terrein 16) en tweemaal een esdek suggereert dit 

wel. Zeven nederzettingsterreinen liggen in de 

directe nabijheid van een beek. De locatie van de 

nederzettingsterreinen 15 (Goirle-Huzarenwei) 

en 21 (Tilburg-Stappegoor) is in dit kader zeer 

gelijkend (afb. 7.17); ze liggen beide op de rand 

van een dekzandrug/-eiland, aan weerszijden 

van het beekdal van de Katsbogte. Hoewel de 

nederzettingsterreinen niet met zekerheid 

contemporain bewoond lijken te zijn geweest 

(zie hoofdstuk 5), roept de ligging op iets meer 

dan een kilometer afstand van elkaar vragen op 

over het al dan niet gemeenschappelijke gebruik 

van het landschap in de 5e eeuw. In een geval 

(Breda Steenakker/Huifakker, terrein 12) werd 

geconstateerd dat de nederzettingsresten uit de 

Romeinse tijd op de hogere delen van het 

dekzand lagen, en in de vroege middeleeuwen 

nabij de lager gelegen beekloop. Op drie locaties 

(Cuijk-Centrum (terrein 49c, Cuijk-De Beijerd 

(terrein 50) en ’t Riet, Venlo-Hout Blerick, 

(terrein 23)) heeft de invloed van verbruining de 

archeologische zichtbaarheid van sporen 

belemmerd. In Cuijk-Centrum betrof het een 

ooivaaggrond, in beide andere gevallen 

eerdgronden. In het open landschap rond de 

nederzetting in Alphen (terrein 9a-b) bevonden 

zich volgens het pollenonderzoek zowel droge 

als natte graslanden met weinig bomen. In of 

direct buiten de nederzetting lag een moestuin. 

Ook het landschap rond het centrum van Cuijk 

werd gedomineerd door graslanden. Hier zijn 

bovendien aanwijzingen voor moestuinen 

aangetroffen. Aanwijzingen voor een sterke 

regeneratie van bos zijn in de geïnventariseerde 

rapporten niet aangetroffen.

De nederzettingsterreinen in het Limburgs 

zandgebied zijn wederom veelal op de hoogste 

delen van het landschap aangetroffen, viermaal 

op dekzand- of rivierduinafzettingen, tweemaal 

op de hogere delen van het Maasterras. De laat-

Romeinse en vroegmiddeleeuwse resten in 

Gennep beperkten zich niet alleen tot de 

rivierduinafzettingen; ook op de lemige 

afzettingen van de Niers zijn sporen en vondsten 

uit deze perioden aangetroffen. Op de op de 

eolische afzettingen gelegen nederzettings-

terreinen hebben zich in latere tijd (bruine enk)

Afb. 7.17 De ligging van het nederzettingsterreinen te Goirle (terrein 15) en Tilburg (terrein 21), geprojecteerd op het 

AHN2, schaal 1:25.000.
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161  Tichelman 2012, 193-194.
162  Heeren & Roymans 2014, 33.

eerdgronden ontwikkeld. Alleen in Well-Aijen 

(terrein 31) is tijdens de opgraving geconstateerd 

dat er sprake was van een lichte verbruining van 

de bodem. Anders van karakter is de locatie van 

het nederzettingsterrein van Holtum-Noord 

(terrein 28), gelegen in de overstromingsvlakte 

van de Maas, op de oever van een verlande 

Maasarm (afb. 7.18), waarvan de restgeul in de 

onderzoeksperiode nog watervoerend kan zijn 

geweest. Zoals eerder opgemerkt zijn hier al in 

de Romeinse tijd de bewoningsresten met 

overstromingsafzettingen van verspoelde löss 

en jonge rivierklei bedekt. De locatiekeuze van 

het nederzettingsterrein te Holtum-Noord in een 

relatief nat landschap, met de hoger gelegen en 

beter ontwaterde Maasterrassen op nog geen 

twee kilometer afstand, doet vermoeden dat 

deze mogelijk strategisch van aard is geweest.161 

Een andere opvallende locatie betreft die van de 

depotvondst van Echt-Pey (afb. 7.18). Gelegen 

op het uiterste puntje van een smalle landtong, 

uitgesneden in het middenterras door twee 

(droge) beek- of erosiedalen, en vermoedelijk op 

een geïsoleerde plek ten opzichte van de 

toenmalige bewoning kan voor de keuze van 

deze locatie aan semi-religieuze redenen 

gedacht worden.162 Een parallel met de 

prehistorische metaaldeposities in natte of 

moeilijk bereikbare contexten ligt min of meer 

voor de hand.

De bewoningssporen in het Limburgs lössgebied 

zijn tweemaal aangetroffen op het Maasterras, 

eenmaal op een grindrug in het Maasdal en 

tweemaal op een lössplateau. In vier gevallen 

liggen de nederzettingen in de directe nabijheid 

van stromend water; een nederzettingsterrein 

grenst aan een droogdal. De laat-Romeinse 

resten in Maastricht lagen nabij de samen vloeiing 

van de Jeker met de Maas (terrein 37a-e). Zij 

bevonden zich in de randzone van een omvangrijk 

nederzettingsterrein uit de midden-Romeinse 

tijd. Ervan uitgaande dat het Maastrichtse 

castellum(terrein) en de Maasbrug (terrein 37c-d) 

in de onderzoeksperiode een regionale functie 

Afb. 7.18 De ligging van de nederzettingsterreinen te Holtum-Noord (terrein 28) en Schipperskerk (terrein 30), en de 

depotvondst van Echt-Pey (terrein 26), geprojecteerd op het AHN2, schaal 1:50.000.
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hadden, dan valt op de nabijgelegen neder-

zettingsterreinen uit de analyse zich op een 

relatieve grote afstand hiervan bevonden 

(afb. 7.19). Alleen de vroegmiddeleeuwse resten 

in Simpelveld (terrein 39) zijn in een relatief laag 

gelegen beekdal aangetroffen. De bodems ter 

plaatste bestaat vooral uit brik- en vaaggronden. 

Vanaf de laat-Romeinse tijd nam volgens het 

pollenonderzoek het aantal bomen in de directe 

omgeving van de verlaten villa van Kerkrade-

Holzkuil (terrein 35) sterk toe; de akker- en 

graslandarealen namen sterk af. Het onderzoek 

laat wel zien dat er op beperkte schaal gedurende 

de vroege middeleeuwen nog mensen in de buurt 

woonden.

Twee nederzettingsterreinen in het Hollands 

duingebied zijn aangetroffen op hoger gelegen 

stuifduinen en zandruggen (afb. 7.20). Alleen de 

nederzettingsresten in Leiden (terrein 41) zijn op 

oeverafzettingen aangetroffen. Pollenonderzoek 

in Katwijk (terrein 40) wijst uit dat gedurende de 

vroege middeleeuwen het kwelder- en 

krekenlandschap rond de zandrug waarop de 

nederzettingsresten zijn aangetroffen open 

moet zijn geweest. Het belang van de nabijheid 

van de Oude Rijn – de voormalige limes – als 

verkeersader wordt hier vooral inzichtelijk voor 

het grote nederzettingsterrein van Oegstgeest 

(terrein 43).

De enige vindplaats in het Hollandse klei- en 

veengebied (terrein 45) ligt op een oeverwal.

De variatie aan nederzettingslocaties in het 

Utrechts-Gelders riviergebied is betrekkelijk 

groot. De nederzettingsterreinen liggen vooral op 

de hogere delen van stroomgordels en op 

crevasseruggen. In twee gevallen liggen zij op 

kronkelwaardafzettingen en driemaal zijn de 

nederzettingsterreinen langs de Rijn of op de 

oever van een watervoerende geul aangetroffen. 

Drie nederzettingsterreinen (Bergharen (terrein 

48), Empel (terrein 53), Valburg (terrein 67)) liggen 

op de hoger gelegen stuifduinen, terwijl het grote 

nederzettingsterrein in Nijmegen op een lager, 

gestuwd deel van de spoelzandwaaier, in de 

nabijheid van de Waal is gelegen.  

De nederzettingsresten in Utrecht (terrein 65) zijn 

de enige in Zuid-Nederland die op een in de 

Romeinse tijd kunstmatig opgehoogd terrein 

(terp) zijn gevonden. Alleen in Bergharen zijn 

aanwijzingen voor verbruining aangetroffen.  

Afb. 7.19 De ligging van verschillende nederzettingsterreinen in en rondom Maastricht, geprojecteerd op het AHN2, 

schaal 1:50.000.
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Een concentratie van nederzettingsterreinen 

langs de vroegmiddeleeuwse loop van de (Oude) 

Rijn laat zich opvallend goed waarnemen ten 

westen van Utrecht, in het plangebied Leidsche 

Rijn en het naastgelegen Vleuten-De Meern (afb. 

7.21). De terreinen 64, 66 en 69 bevinden zich alle 

binnen enkele honderden meters van de 

rivierloop. De locatie van het nederzettings terrein 

De Meern (terrein 51) betreft vanzelfsprekend het 

verlaten midden-Romeinse castellum, dat 

vermoedelijk vanwege de hogere ligging in het 

landschap op deze locatie gevestigd was. 

Gedurende de laat-Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen was het landschap in Odijk (terrein 

60) volgens het pollenonderzoek bomenarm. 

Hetzelfde kan gezegd worden van het landschap 

rond de nederzetting Vleuten-Appellaantje 

(terrein 69), waar akkers, weide- en hooilanden 

domineerden, ook moestuinen ontbraken niet. 

Ook het laat-Romeinse landschap rond Valburg 

was zeer open, met hier en daar nog resten van 

een gemengd eiken loofbos. De enige vindplaats 

in het Zeeuws kleigebied (terrein 73) bevindt zich 

op kom- en oeverafzettingen.

7.5 Kennisthema materiële cultuur

Het meest veelzijdige en veelomvattende thema 

dat voor deze analyse geselecteerd is, betreft de 

materiële cultuur. In principe zou binnen dit 

thema een heel breed scala aan objectgroepen 

aan bod kunnen komen, vervaardigd uit 

verschillende grondstoffen en met elk een 

specifieke wijze van productie, distributie en 

gebruik. Zelfs de gebouwplattegronden, 

eveneens een vorm van culturele neerslag van 

menselijk handelen, kunnen als een vorm van 

materiële cultuur gezien worden.163 Voor deze 

Afb. 7.20 De ligging van de nederzettingsterreinen te Katwijk aan den Rijn (terrein 40), Leiden (terrein 41) en 

Oegstgeest (terrein 43), geprojecteerd op het AHN2, schaal 1:50.000. De streepjeslijn duidt de huidige loop van de 

Oude Rijn aan.

163  Vergelijk Van der Velde 2011c, 194.
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aanpak is echter niet gekozen, en daarnaast is 

het ook niet haalbaar gebleken aan alle soorten 

materiële cultuur uit de geanalyseerde 

rapporten/publicaties uitgebreid aandacht te 

besteden. En wel om twee redenen. Enerzijds 

valt dit buiten het bereik van deze studie. Hier is 

alleen volstaan met een overzicht van het 

vondstmateriaal, dat in hoofdstuk 5 per 

geanalyseerd nederzettingsterrein – indien 

aanwezig – is opgesomd voor de objectgroepen 

aardewerk, glas, munten, (overig) metaal, 

natuursteen, bouwkeramiek en overige 

noemenswaardige objecten. Anderzijds leveren 

nederzettingsterreinen op materieel gebied 

maar in beperkte mate nieuwe inzichten in de 

vormontwikkeling, buitenregionale invloeden en 

de productie en consumptie van de objecten. In 

dit kader is het relevant om te melden dat in veel 

rapporten het vondstmateriaal op een dusdanig 

verschillende wijze beschreven is dat een 

vergelijking van de gegevens niet haalbaar is 

gebleken. Verder is onduidelijk op welke wijze 

het vondstmateriaal is verzameld. Zo is voor wat 

betreft de munten en de overige metaal-

vondsten in het geheel niet duidelijk op welke 

wijze tijdens het veldonderzoek de 

metaaldetector is gehanteerd, en of deze 

überhaupt wel is gebruikt.

Wel moet opgemerkt worden dat de 

(uitgebreide) rapporten van opgravingen, zoals 

Ede-Op den Berg/Veldhuizen (terreinen 1a en 3), 

Alphen-Kerkakkers (terrein 8b), Breda-

Steenakker (terrein 12a), Helden-Schrames 

(terrein 17), Wijchen-Tienakker (terrein 32c), 

Katwijk aan Zee-Zanderij/Westerbaan (terrein 

40), Naaldwijk-Hoogwerf/Hoogland (terrein 42), 

Koudekerk aan den Rijn-Lagewaard (terrein 45) 

en Utrecht-A2 (terrein 64) voor bepaalde 

objectgroepen wel degelijk nieuwe informatie 

hebben opgeleverd. Daarnaast zijn natuurlijk 

diverse voorbeelden van individuele objecten 

die bij de onderzoeken aan het licht gekomen 

zijn en nieuwe inzichten hebben opgeleverd.

Door de overzichten van het vondstmateriaal 

per complex in hoofdstuk 5 is wel een goed 

beeld ontstaan van de frequentie waarin 

bepaalde objectgroepen in de onderzoeken 

voorkomen (tabel 7.5). Mede op basis hiervan is 

voor dit hoofdstuk bepaald welke (aspecten van) 

objectgroepen in bredere zin belicht worden.  

Afb. 7.21 De ligging van de verschillende nederzettingsterreinen te Utrecht (terrein 65) en in het uitbreidingsgebied 

Leidsche Rijn (terreinen 51, 55, 64, 66 en 69), geprojecteerd op het AHN2, schaal 1:50.000. De streepjeslijn duidt de 

loop van de Oude Rijn in de vroege middeleeuwen aan (naar: Den Hartog 2010, 14, afb. 1.4).
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164  Heeren & Van der Feijst 2017.
165  Nicolay 2014.
166  Nicolay 2014, 102-138. Van de 

geanalyseerde terreinen wordt een 

aantal uitgebreider besproken 

(terreinen 40, 43, 44, 56c, 64, 68 en 69), 

hoofdzakelijk vanwege de aanwezigheid 

van gouden of zilveren objecten uit de 

zevende of achtste eeuw.
167  Ball & Meijers 2011.

Dit geldt bijvoorbeeld – bijna vanzelfsprekend – 

voor het aardewerk, dat in bijna 90% van de 

onderzoeken aangetroffen is en bijna altijd een 

rol in de analyse en datering speelt. Omdat het 

aardewerk een dermate uitgebreide materiaal-

categorie betreft, wordt van dit onderwerp, ook 

gezien de soms gebrekkige presentatie in veel 

rapporten, alleen de categorie laat-Romeins 

draaischijfaardewerk op hoofdlijnen besproken. 

Dit in tegenstelling tot de munten. De resultaten 

van de inventarisatie voor deze materiaal-

categorie zijn juist uitgebreid geanalyseerd, 

omdat deze in vergelijking met het aardewerk 

relatief goed zijn beschreven in een aantal 

rapporten. Ze zijn bovendien aangevuld met 

informatie afkomstig uit NUMIS. De overige 

metalen objecten, die bijna net zo vaak een rol 

spelen in onderzoeken als de muntvondsten,  

zijn daarentegen nagenoeg ongemoeid gelaten. 

Enerzijds omdat dit functioneel en typologisch 

gezien een zeer breed onderwerp betreft en 

anderzijds omdat voor de meest belangrijke 

categorie op typochronologische vlak  

– de fibulae – een overzichtswerk bestaat.164 

Vroegmiddeleeuwse (prestige)objecten van 

hoofdzakelijk edelmetaal staan daarnaast 

centraal in een nieuwe studie van J. Nicolay over 

de opkomst van regionale machtsgebieden en 

elitenetwerken langs de Nederlandse, Noord-

Duitse en Zuid-Engelse kust.165 Ook het Midden-

Nederlandse rivierengebied dat zich op de 

overgang van de Friese en Frankische 

invloedssfeer bevond wordt in deze studie 

betrokken.166 Vondsten van echt bijzondere aard 

zijn in de rapporten nagenoeg niet aangetroffen. 

Het zwaarschedemondbeslag met cloissoné-

versiering uit Lent (terrein 58c) is een voorbeeld 

van een dergelijke vondst. Het betreft een 

ornament van een zwaard dat tot de rijkste 

zwaardenhorizont uit late vijfde en vroege zesde 

eeuw behoort. Zulke objecten circuleerden 

binnen bovenregionale aristocratische 

netwerken.167 Het overige metaal komt samen 

met glas, natuursteen en keramisch 

bouwmateriaal wel aan bod bij een overzicht 

van het hergebruik van materiële cultuur. Dit is 

namelijk een thema dat in meer dan de helft van 

de onderzoeken een rol speelt.

Aan het eind van deze paragraaf wordt nog een 

overzicht gegeven van alle dendrochrono-

logische en 14C-dateringen uit de geanalyseerde 

rapporten/publicaties. Hoewel dit niet zuiver om 

materiële cultuur gaat, leveren dergelijke 

dateringen wel een belangrijke bijdrage aan het 

chronologische raamwerk. Steeds meer blijkt 

dat het gebruik van deze methoden – indien 

mogelijk – aangewend zullen moeten worden 

om de bestaande en vaak van elkaar afgeleide 

dateringen van materiële cultuur te staven en te 

verfijnen.

7.5.1 Aardewerk

Keramisch vaatwerk of liever gezegd aardewerk 

betreft de materiaalcategorie die verreweg het 

meest op de geanalyseerde terreinen is 

aangetroffen en als een van de belangrijkste 

gidsfossielen voor de datering van de 

Tabel 7.5  Overzicht van het aantal nederzettingsterreinen en de aanwezige vondstcategorieën, zoals beschreven  
in hoofdstuk 5.

Archeoregio N Aardewerk Glas Munten Metaal Natuur-
steen

Bouw-
keramiek

Overig

2 Utrechts-Gelders zandgebied 4 4 − 1 4 2 3 1

3 Overijssels-Gelders zandgebied 3 3 3 3 3 3 3 2

4 Brabants zandgebied 17 16 5 5 3 − 6 −

5 Limburgs zandgebied 8 5 2 4 4 2 3 −

6 Limburgs lössgebied 7 7 − 3 1 − 2 −

11 Hollands duingebied 5 5 1 4 4 1 1 1

12 Hollands veen- en kleigebied 1 1 1 1 1 1 1 −

13 Utrecht-Gelders rivierengebied 27 22 10 22 20 7 8 4

14 Zeeuws kleigebied 1 1 − − − − − −

Totaal 73 64 22 43 39 15 26 8
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168  Voor het Romeinse aardewerk,  

zie onder andere Willems 2005; Brulet, 

Vilvorder & Delage 2010; Hiddink 2010. 

Voor het laat-Merovingische en 

Karolingische aardewerk, zie onder 

andere Van Es & Verwers 1980;  

De Koning 2012.
169  Pirling & Siepen 2006.
170  Steures 2013.
171  Siegmund 1998.
172  Nieveler & Siegmund 1999; Müssemeier 

et al. 2003.
173  Kars 2011, 173-204.
174  Kars 2011, 13-33. Zie ook Kars 2012.
175  Voor de omgang met deze 

problematiek, zie onder andere Dijkstra 

2008a, 270-271; De Koning 2012, 120-121.

bewonings- en gebruiksfasen van een terrein 

wordt gezien. Hoewel er op maar liefst 63 van de 

73 nederzettingsterreinen verschillende 

fragmenten van gedraaid en/of handgevormd 

aardewerk uit de onderzoeksperiode 

aangetroffen zijn (tabel 7.5-6), zegt dit niets over 

de kenniswinst die een dergelijke omvang 

oplevert. Juist de kennis van het aardewerk uit 

zowel de laat-Romeinse tijd als het begin van de 

Merovingische tijd is voor een groot deel – als 

het gaat om het bestaan van bruikbare 

typologieën en onderzoek naar de herkomst van 

bepaalde producties – nog tamelijk beperkt.  

De chronologische resolutie van de dateringen 

die op basis van het aardewerk – buiten de laat-

Romeinse tafelwaar van terra sigillata uit de 

Argonnen of geverfde bekers uit Trier – 

verkregen wordt, is eigenlijk verre van optimaal. 

In de rapporten zijn veel dateringen van het 

aardewerk uit de onderzoeksperiode globaal, 

meestal ‘vierde-/vijfde-eeuws’ of ‘tussen ca. 500 

en 700’. Zeker wanneer de vondstcomplexen 

met aardewerk afkomstig zijn van 

nederzettingsterreinen waarbij het doorgaans 

om redelijk tot zeer gefragmenteerd materiaal 

gaat, en maar weinig gesloten en goed 

gedateerde contexten beschikbaar zijn, 

overstijgt het belang van de individuele 

aardewerkanalysen niet het lokale vindplaats-

niveau. Een dergelijke constatering gaat in feite 

op voor het merendeel van de geïnventariseerde 

rapporten.

Wanneer men de stand van het onderzoek naar 

vroeg- en midden-Romeins of laat-

Merovingisch en Karolingisch gedraaid 

aardewerk vergelijkt met die voor het materiaal 

uit de onderzoeksperiode, valt op dat er voor 

(Zuid-)Nederland geen goede overzichten 

bestaan van de aardewerkcategorieën die in de 

onderzochte nederzettingscontexten verwacht 

kunnen worden, wat de meest voorkomende 

baksels zijn en hoe deze gedateerd kunnen 

worden.168 Als het gaat om het verkrijgen van een 

betere chronologische resolutie lijkt in eerste 

instantie het grafveldonderzoek een uitkomst te 

bieden. De aard en de samenstelling van 

aardewerkassemblages uit nederzettings-

contexten en die uit grafcontexten verschillen 

immers wezenlijk. De fragmentatie graad van het 

aardewerk in de graven is doorgaans veel kleiner 

en grafcontexten hebben meestal een gesloten 

karakter. Bovendien is op het gebied van het 

grafveldonderzoek in de afgelopen twintig jaar 

in Nederland, en vooral in het aangrenzende 

Duitse Rijnland, een aanzienlijke vooruitgang 

geboekt door de uitwerking van (delen van) 

belangrijke vindplaatsen en de publicatie van 

overzichtsstudies. Voor de laat-Romeinse tijd 

zijn dit bijvoorbeeld de grote laat-Romeinse 

grafvelden van Krefeld-Gellep169 en Nijmegen-

Binnenstad en -Oost.170 Verschillende dissertaties 

over de Merovingische bewoning in het Rijnland, 

waarvan die van F. Siegmund de voornaamste 

is,171 hebben geleid tot chronologische 

overzichten van grafvondsten, waarbij ook het 

aardewerk aan bod komt.172 Bovendien heeft  

M. Kars het laat-Romeinse en Merovingische 

vaatwerk uit de Maastrichtse grafvelden op het 

Vrijthof en in de Pandhof gepubliceerd.173  

Zij heeft in dit kader echter wel gewezen op de 

beperkingen van de toepasbaarheid van 

typochronologieën gebaseerd op dateringen die 

door middel van seriatie van grafgiften tot stand 

gekomen zijn.174 De reikwijdte van deze 

beperkingen en de invloed ervan op onze 

bestaande typochronologieën is nog onduidelijk. 

Het is bijvoorbeeld de vraag of de variabele 

tijdspanne tussen de productie en depositie van 

grafgiften, die Kars in haar analyse van het 

Merovingische grafritueel veronderstelt, ook van 

toepassing is op het grafritueel in de laat-

Romeinse tijd.

De handvatten die het grafveldonderzoek lijkt te 

bieden voor het dateren van aardewerk dat 

bijvoorbeeld slechts in kleine hoeveelheden en 

in een gefragmenteerde staat op nederzet-

tingsterreinen aangetroffen wordt – denk hierbij 

aan de laat-Romeinse tafelwaar of het 

Merovingische knikwandaardewerk – moeten 

dus met zorg gehanteerd worden. Anders dan in 

de vroeg- en midden-Romeinse tijd het geval is, 

wanneer er in redelijke mate overeenkomsten 

bestaan tussen de aardewerkspectra die men in 

een nederzettingscontext gebruikte en 

anderzijds in een graf bijzette, zijn voor de 

onderzoeksperiode duidelijke verschillen in het 

depositiepatroon waar te nemen. Zo staat de 

grote hoeveelheid knikwandpotten die als gift in 

graven terechtgekomen is in schril contrast met 

de dominantie van (fragmenten van) 

ruwwandige tonvormige potten op 

nederzettingsterreinen.175

In dit rapport wordt volstaan met een  

overzicht in tabelvorm van de voornaamste 

aardewerkcategorieën uit (delen van) de 

onderzoeksperiode en vaak voorkomende 
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176  Zie onder andere Taayke1999; 

Verhoeven 2003; Berkvens & Taayke 

2004; Taayke 2006.
177  Diederik 2002.
178  Krol 2006; Boon 2011. Zie ook Dijkstra 

2011c, 350-354.
179  Bult 2012, 271-272, in het bijzonder  

tabel 6.43.

gidstypen die bij de geïnventariseerde 

onderzoeken aangetroffen zijn. Zoals hierboven 

impliciet is betoogd, vereist een nieuwe en 

grondige analyse van het aardewerkspectrum in 

Zuid-Nederland uit de periode tussen 300 en 

600 een integrale benadering van zowel het 

materiaal uit nederzettingen als uit grafvelden. 

Hierbij zal onder andere duidelijk gemaakt 

moeten worden in hoeverre binnen- en 

buitenlandse (standaard)publicaties, waarvan 

sommige al stammen uit het begin van de vorige 

eeuw en die ook in de geïnventariseerde 

rapporten veelvuldig gebruikt zijn, hun 

zeggingskracht behouden of verloren hebben. 

Daarnaast zal er ook ruim aandacht moeten zijn 

voor specialistisch bakselonderzoek, aangezien 

hieraan in vrijwel alle geanalyseerde rapporten 

nauwelijks tot geen aandacht is besteed. Op dit 

moment is er zeer weinig zicht op de regionale 

variatie aan producten binnen een specifieke 

categorie of bakselgroep.

Een potentieel interessant onderwerp, dat in dit 

kader niet verder onderzocht is, betreft de 

ruimtelijke en chronologische ontwikkeling van 

het gebruik van handgevormd aardewerk ten 

opzichte van gedraaid aardewerk tussen 300 en 

600. Door een gebrek aan goed gedateerde en 

vondstrijke contexten valt er op het moment 

weinig toe te voegen aan bestaande 

constateringen dat ten zuiden van de Rijn vanaf 

de gevorderde derde eeuw de populariteit van 

handgevormd aardewerk mondjesmaat toenam. 

Juist voor de vierde en vijfde eeuw is er behoefte 

aan onderzoek vanuit een breed perspectief naar 

de rol van het (grotendeels) lokaal vervaardigde 

en met de hand gevormde aardewerk binnen de 

nederzettingen, het voortbestaan van oude en 

het ontstaan van nieuwe tradities. In de eerste 

plaats kan dit door het verkrijgen van een beter 

inzicht in de aard en het voorkomen van 

rheinweser-germanische en nordseeküstennahe 

Keramik op vindplaatsen ten zuiden van de Rijn. 

Waar vaak het materiaal uit de nederzettingen 

Gennep-Stamelberg en Breda-Steenakker 

(terrein 12) op vindplaats-overstijgende niveau 

besproken wordt,176 is het hoognodig tijd ook het 

nieuw aangetroffen materiaal uit de 

geïnventariseerde Malta-onderzoeken in een 

integraal onderzoek te betrekken. Tegelijkertijd 

biedt het overzicht van handgevormd aardewerk 

in Noord-Holland door F. Diederik goede 

mogelijkheden om de relatie tussen het laat-

Romeinse handgevormde aardewerk uit Zuid-

Hollandse nederzettingen en hun noordelijke 

‘Friese’ tegenhangers beter in kaart te brengen.177 

En recente studies naar typische Noord-

Nederlandse handgevormde aardewerk-

categorieën zoals Angelsaksisch en Hessens-

Schortens aardewerk kunnen bovendien 

bijdragen aan een betere inbedding van het 

voorkomen van dit materiaal op vindplaatsen 

ten zuiden van de Rijn.178 Daarnaast is het een 

interessante vraag hoe in het dagelijks gebruik 

de relatie tot elders op de draaischijf vervaardigd 

aardewerk veranderde, dat vanaf de zesde eeuw 

in veel West-Nederlandse nederzettingen (weer) 

de hoofdmoot van het aardewerkspectrum blijkt 

te vormen.179 Juist een breed perspectief op de 

rol van aardewerk binnen de onderzoeksperiode 

zou meer inzicht kunnen geven op de invloed 

van uitwisseling, migratie en handel, en op 

veranderingen in het gebruik en de omgang  

met tradities.

Uit tabel 7.6 valt in zekere mate zowel een 

regionale als een chronologische spreiding van 

bepaalde aardewerkcategorieën of typen af te 

leiden. Zo is op de geanalyseerde terreinen in de 

archeoregio’s ten noorden van de Rijn 

aardewerk uit de vroege middeleeuwen minder 

sterk vertegenwoordigd dan het Romeinse 

materiaal, iets dat ook opgaat voor de 

Limburgse regio’s. Op de Brabantse 

zandgronden, het rivierengebied, Hollandse 

duingebied en het Hollandse veen- en kleigebied 

is juist het (gedraaide) vroegmiddeleeuwse 

aardewerk relatief goed vertegenwoordigd. 

Vooral in de drie laatstgenoemde regio’s valt 

daarbij het relatief vaak voorkomen op van de 

ruwwandige pot Alzey 32/33, het gidstype voor 

de vijfde en eerste helft van de zesde eeuw.

De indeling in tabel 7.6 is gebaseerd op het 

onderscheid in gedraaid en handgevormd 

aardewerk enerzijds, en tussen materiaal uit de 

laat-Romeinse tijd en de (vroeg-)Merovingische 

tijd anderzijds. Over het onderscheid in basale 

vervaardigingswijze – met behulp van een 

draaischijf of met de hand – bestaat doorgaans 

geen twijfel. Dit ligt anders wanneer men een 

onderscheid wil maken in aardewerk dat globaal 

vóór of na 450 is geproduceerd. De productie 

van een sommige aardewerkgroepen, zoals de 

late terra sigillata en haar derivaten en het 

ruwwandige aardewerk uit de Eifel, werd na het 

midden van de vijfde eeuw immers voortgezet. 

Daarnaast bestaan er ook enkele tradities in het 

handgevormd aardewerk, zoals het zogenoemde 



209

—

180  Zie Bakker (1996) voor een belangrijk 

overzicht van de voornaamste laat-

Romeinse aardewerkcategorieën in 

relatie tot de chronologie van de 

bekendste productiecentra.
181  Voor een goed overzicht van de 

Argonnen-sigillata, zie Brulet 2010a.
182  Bakker 1996, 227; Gross 1996, 582-584.

Angelsaksischaardewerk, waarvoor een label als 

‘laat-Romeins’ of ‘Merovingisch’ niet passend is. 

Het chronologisch onderscheid zoals dat 

hieronder gehanteerd wordt, is dan ook deels 

kunstmatig en vanuit een praktisch oogpunt 

gekozen.

Laat-Romeins draaischrijfaardewerk

In algemene zin komt de samenstelling van het 

draaischijfaardewerk uit de vierde en (eerste helft 

van de) vijfde eeuw in afgeslankte mate overeen 

met het vormenscala dat tot het einde van de 

derde eeuw geproduceerd en gebruikt werd.180 

De belangrijkste veranderingen in het karakter 

van het aardewerkspectrum in het 

onderzoeksgebied waren het directe gevolg van 

een afname van het aantal (regionale) 

productiecentra in het Rijnland en Noord-Gallië 

ten opzichte van de periode voor 300. Vooral in 

de laat-Romeinse grafvelden komt in de vierde 

eeuw een breed scala aan categorieën voor, 

waaronder veel tafelwaar zoals geverfd 

aardewerk met barbotine en beschildering 

(onder andere spreukbekers), rot bemalte borden, 

marmorierte Ware en gladwandig (beschilderd) 

vaatwerk. Het aardewerkspectrum van de 

onderzochte nederzettingsterreinen beperkt zich 

echter hoofdzakelijk tot terra sigillata (TS), late 

terra nigra (TN) en ruwwandig gebruiksaardewerk.

Van de laat-Romeinse terra sigillata, die in veel 

gevallen in de Noord-Franse Argonnen 

geproduceerd zal zijn en waarvan een nieuw 

vormenspectrum vanaf de vroege vierde eeuw 

werd geïntroduceerd, is de kom Chenet 320 met 

radstempelversiering de bekendste 

representant.181 Wandfragmenten met de 

kenmerkende geometrische versieringsmotieven 

zijn op de geanalyseerde terreinen slechts 

mondjesmaat aangetroffen; de grotere collecties 

die zich kunnen lenen voor de ondersteuning 

van het chronologische raamwerk van een 

vindplaats, bevinden zich vooral in de laat-

Romeinse castella te Nijmegen, Maastricht en 

Cuijk. De productie van late terra sigillata werd 

voortgezet tot na het midden van de vijfde 

eeuw, om dan over te gaan in derivaten van 

beduidend mindere kwaliteit. Daarnaast kwam 

al in het tweede kwart van de vijfde eeuw de 

productie van rotgestrichene Ware op gang,182  

die in het onderzoeksgebied echter alleen op 

nederzettingsterreinen met een vroeg-

Merovingische bewoningsfase is aangetroffen.

Tabel 7.6  Overzicht van het aantal nederzettingsterreinen (N = 64) met gedraaid en/of handgevormd 
aardewerk uit de laat-Romeinse (LROM) en de Merovingische tijd (VME).
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2 Utrechts-Gelders zandgebied 2 3 1 2 1 2 1 − 4 − − − 4 4

3 Overijssels-Gelders zandgebied 1 2 1 − 2 − 1 − 2 − − − 3 3

4 Brabants zandgebied 1 2 4 2 4 5 7 4 4 − − − 16 17

5 Limburgs zandgebied 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 − − 5 8

6 Limburgs lössgebied 4 − 4 1 − 2 2 − − − − 1 7 7

11 Hollands duingebied − 1 3 1 3 4 4 1 − − 3 3 5 5

12 Hollands veen- en kleigebied − − 1 − 1 1 1 − − − − − 1 1

13 Utrechts-Gelders rivierengebied 6 7 1 7 11 8 12 2 3 1 3 − 22 27

14 Zeeuws kleigebied − − − − − − − − − − − − − −

Totalen 16 18 18 15 23 23 30 8 15 2 6 4 63 73
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183  Verhoeven 2003, 120-122 en 126, afb. 6.
184  Zie ook Willems 1981, 164-165.
185  Zie onder andere Halpaap 1994; 138-145; 

Gross 1996, 584-585; Erdrich 1998; 

Hermsen 2007, 125-131. Niet alleen 

uitgebreid bakselonderzoek, maar ook 

een morfologische studie naar het 

onderscheid in voorkomen en datering 

tussen de archetypische vormbekers 

Chenet 342 (met hoge voet) en Gellep 

273 (met lage, brede voet), en afgeleide 

varianten, kan in de toekomstig nieuw 

licht op deze aardewerkcategorie doen 

schijnen.
186  Hermsen 2007.
187  De Bruin 2008a, 103-104; 2012a,  

204-205.
188  Bloemers 1978, 260-261 en afb. 102 

(Schüssel Gruppe III).
189  Brouwer 1999, 97-99 (Castricum-

Oosterbuurt); De Koning 2000, 14-16 en 

afb. 9.6-13 (Uitgeest-Dorregeest); 

Diederik 2002, 50 en 52 (Schagen).
190  Unverzagt 1916.
191  Hussong & Cüppers 1972.
192  Zie onder andere Brulet 2010b.

De andere categorie laat-Romeinse tafelwaar, 

late terra nigra en aanverwant geglad of gepolijst, 

reducerend gebakken tafelwaar, is veel minder 

eenduidig van karakter. In veel gevallen blijken 

voetbekers van het type Chenet 342/Gellep 273 

een vaste component te zijn in de Zuid-

Nederlandse aardewerkassemblages uit de late 

vierde en eerste helft van de vijfde eeuw.  

Uit tabel 7.6 valt af te leiden dat ze zich 

voornamelijk concentreren in het midden, 

oosten en zuiden van het land. Niet tot de terra 

nigra behorend, maar wel een opmerkelijke 

verschijning onder de tafelwaar – in ieder geval 

buiten de grote laat-Romeinse grafvelden – is de 

aanwezigheid van beschilderde kommetjes van 

het type Symonds 73 te Grijpskerke-Aagtekerke 

(terrein 73).

In Zuid-Nederland, met de nederzetting 

Gennep-Stamelberg als bekendste voorbeeld, 

gaat het in een beperkt aantal gevallen om terra 

nigra-voetbekers met een ‘transparante’ 

deklaag, die analoog aan een op vergelijkbare 

wijze geproduceerde groep derde-eeuwse 

metaalglansbekers uit de Argonnen afkomstig 

zijn. Bijzonder is het gegeven dat in deze 

nederzetting zelfs twee fragmenten van 

voetbekers van een radstempel met christelijke 

motieven voorzien zijn.183 De herkomst van deze 

fragmenten en ook het gros van de voetbekers 

uit andere nederzettingen, vervaardigd in 

gladwandig of fijnzandig reducerende baksels, 

zal echter elders in de provincie Germania secunda 

of juist in het vrije Germanië gezocht moeten 

worden.184 In zowel Oost-Nederland als ook in 

het aangrenzende deel van Duitsland, Westfalen, 

gelden de terra nigra(-achtige)-voetbekers als 

gidsfossielen voor de gehele vierde eeuw.185

Twee aspecten van deze vaatwerkcategorie 

onderstrepen het wijdverbreide karakter van de 

voetbeker als vorm en de bijbehorende 

baktechniek. Dit betreft allereerst de grote 

populariteit van de voetbeker op vooral 

Overijsselse en Gelderse nederzettingsterreinen 

aan de overzijde van de Rijn. Dit blijkt vooral uit 

het onderzoek van Deventer-Colmschate, waar 

fragmenten van voetbekers Chenet 342/Gellep 

273 bovendien vaak versierd zijn met gearceerde 

banden.186 Hoewel het Deventer vaatwerk in 

vorm goed overeenkomt met de exemplaren uit 

de Argonnen, blijken er voldoende aanwijzingen 

aanwezig te zijn om een regionale of zelfs lokale 

productie te veronderstellen. Net als op de 

Stamelberg in Gennep zijn bovendien zeldzame 

vormen in terra nigra -achtige baksels 

aangetroffen, en daarnaast is ook sprake van 

overgangsproducten die het midden houden 

tussen gedraaid en handgevormd aardewerk.

Naast deze Oost-Nederlandse exemplaren 

hebben verscheidene vindplaatsen in West-

Nederland eveneens laat-derde- of vierde-

eeuwse voetbekers opgeleverd in fijne grijze tot 

blauwgrijze baksels, die soms gepolijst zijn.  

De voetbekers die bijvoorbeeld op het 

nederzettingsterrein van Naaldwijk-Hoogwerf/

Hoogeland (terrein 41) zijn aangetroffen,187 

kennen opvallend grote overeenkomsten met 

exemplaren uit de bekende nederzetting van 

Rijswijk-De Bult,188 maar ook met voetbekers uit 

de Noord-Hollandse nederzettingen van 

Castricum-Oosterbuurt, Uitgeest-Dorregeest en 

Schagen.189 Naast enkele duidelijke parallellen 

met het type Chenet 342/Gellep 273 gaat het hier 

echter ook om voetbekers waar geen sprake is 

van een hoge voet. In hoeverre het baksel van 

deze voetbekers een typisch West-Nederlands 

product betreft, is niet bekend. Het 

bovenstaande maakt in ieder geval duidelijk dat 

het belangrijk is dat de vorm en baksels van laat-

Romeinse terra nigra-voetbekers systematische 

beschreven worden, zodat in de toekomst een 

integrale analyse mogelijk wordt, die zich niet 

alleen richt op Oost en Zuid(oost)-Nederland, 

maar ook op het kustgebied.

Het ruwwandig gebruiksaardewerk is op de 

meeste laat-Romeinse nederzettingsterreinen 

kwantitatief gezien de best vertegenwoordigde 

categorie draaischijfaardewerk. Hoewel het 

vormenspectrum zich in grote lijnen 

onderscheidt van de periode voor 300 en na 450, 

valt deze categorie door de continue productie 

van ruwwandig vaatwerk als een geheel 

chronologisch moeilijk te begrenzen. Het 

materiaal uit het castellum van Alzey heeft 

traditioneel het uitgangspunt gevormd voor de 

typochronologie van laat-Romeins ruwwandig 

aardewerk,190 waarbij onder andere de 

opgravingen van de Trierse Kaiserthermen een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een 

specifiekere datering van bepaalde vormen.191  

De bestaande typochronologieën zijn echter in 

hoofdlijnen nog steeds gebaseerd op materiaal 

uit Alzey en Trier, en slechts in beperkte mate 

aangevuld met nieuwe gegevens.192 Recenter – of 

in Nederland minder bekend – onderzoek naar 

de vierde- en vijfde-eeuwse productieplaatsen 

enerzijds en naar de interne chronologie van 
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193  Oelmann 1914; Zie ook Heising 2010.
194  Kiessel 2008; Friedrich 2012; Friedrich 

2015.
195  Heising 2010, 64-67. Zie ook Heeren 

2016b, 199-203.
196  Kiessel 2007; Glauben 2012; Grunwald 

2012, 112-121.
197  Hunold 2015.
198  Hunold 2015, 115-116.
199  Vergelijk Gross 1992, 425-429; Bakker 

1996, 228-230; Brulet 2010b, 415 en 418. 

Goede pogingen in de context van 

Nederlandse nederzettingsterreinen zijn 

die van De Koning (2000, Uitgeest-

Dorregeest) en Bakker (1997, Wijk bij 

Duurstede-De Geer).
200  Zie onder andere Willems 1981, 168-170 

(type 3); Gross 1992, 429; Bakker 1996, 

230-233.
201  Dit betreft de nederzettingen van 

Utrecht-A2 (terrein 64), Utrecht-

Terweide (terrein 66), Vleuten-

Appellaantje (terrein 69), Koudekerk 

aan den Rijn-Lagewaard (terrein 45), 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid 

(terrein 43a) en Katwijk aan Zee-

Zanderij-Westerbaan (terrein 40a).
202  Taayke e.a. 2012.

belangrijke type-sites als anderzijds heeft 

immers nieuwe inzichten opgeleverd die ook 

voor de Nederlandse situatie belang is.

In de eerste plaats betreft dit het onderzoek  

naar de aardewerkproductie van Urmitz-

Weissenthurm, waarvan de einddatum voorheen 

min of meer gelijk werd gesteld aan die van de 

bezetting van het castellum Niederbieber, 

daterend tussen ca. 190-260.193 De uitwerking 

van het pottenbakkerscentrum Urmitz-

Weissenthurm, evenals van vondstcomplexen 

met aardewerk van deze makelij, hebben 

uitgewezen dat de Urmitzer Ware tot in de eerste 

helft van de vierde eeuw werd geproduceerd.194 

De bak Niederbieber 113 – onder andere 

aangetroffen in de nederzetting Ede-Op den 

Berg (terrein 1a) – is een voorbeeld van een type 

dat ook in Nederlandse contexten tot het laatste 

kwart van de derde eeuw en de vroege vierde 

eeuw gerekend mag worden. Door op ruimere 

schaal naar het aardewerk te kijken blijkt de 

zogenoemde Niederbieber-horizont de periode 

van ca. 190-330 te representeren, waarbij in 

Niederbieber zelf de nadruk op de laatste dertig 

jaar van de bezetting van het castellum lijkt te 

liggen, de periode 230-260.195

Op gelijkaardige wijze heeft uitgebreid 

onderzoek naar de pottenbakkersateliers van 

Mayen uitgewezen dat hier ook al in de midden-

Romeinse tijd aardewerk werd geproduceerd; de 

verspreiding van de typische vierde-eeuwse en 

jongere producten lijkt echter pas na het midden 

van de vierde eeuw het lokale niveau te 

overstijgen.196 Het is in dit opzicht dan ook niet 

vreemd dat de door de bijstelling van de 

bezettingsperiode van het castellum Alzey – van 

ca. 330-410 naar ca. 370-455 – de vormen in 

Mayen-aardewerk die tot de zogenoemde Alzey-

horizont gerekend mogen worden, betrekkelijk 

jonger schijnen te dateren.197 Ouder laat-

Romeins aardewerk uit Alzey blijkt afkomstig uit 

de vicus, die tussen 300 en 355 gedateerd wordt; 

juist deze contexten worden door de 

aanwezigheid van Urmitzer aardewerk 

gekenmerkt.198

Wat de betekenis is van de herziene dateringen 

van de voornaamste laat-Romeinse 

typochronologieën voor het materiaal uit de 

geïnventariseerde rapporten is vooralsnog niet 

duidelijk. Voor het overzicht in tabel 7.6 is 

gekozen om alleen de meest kenmerkende 

typen op te nemen als indicatie voor de 

aanwezigheid van laat-Romeins ruwwandig 

aardewerk. Dit zijn allereerst de pot Alzey 27 met 

dekselgeul en de kom Alzey 28 met een verdikte 

rand, aangevuld met de kom Alzey 29, de oorpot 

Alzey 30 en de bak Alzey 34. Vooral bij de eerste 

twee typen is het op basis van de gepubliceerde 

contexten vaak lastig vast te stellen of het gaat 

om (toch nog) laat derde-eeuwse, duidelijk 

vierde- of vijfde-eeuwse of zelfs al vroeg zesde-

eeuwse exemplaren. De verschillende pogingen 

om bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 

midden-Romeinse pot Niederbieber 89 met een 

hartvormig profiel via de vierde- en vijfde-

eeuwse pot Alzey 27 met een hamervormig 

profiel en later een sikkelvormig profiel naar de 

vroeg-Merovingische potten met een 

rudimentaire dekselgeul in kaart te brengen, 

laten maar al te goed zien hoe lastig dit is op 

basis van zowel nederzettings- als grafveld-

materiaal.199

Het best vertegenwoordigde type ‘laat-Romeins’ 

ruwwandig aardewerk in tabel 7.6 is echter de 

pot Alzey 33/32 (Gellep 157) met een omgeslagen 

verdikte rand en een cordonlijst. Het type geldt 

bij uitstek als een gidsfossiel voor de vijfde eeuw 

en lijkt vanaf het begin van deze eeuw 

vervaardigd te zijn.200 Net als de late varianten 

van de pot Alzey 27 bleef dit type zeker tot het 

midden van de zesde eeuw in zwang en kan het 

dus duidelijk als een laat-Romeinse/vroeg-

Merovingische overgangsvorm gezien worden. 

Waar de exemplaren uit de geanalyseerde 

nederzettingen in het rivierengebied ten oosten 

van Utrecht en op de zandgronden hoofdzakelijk 

uit de vijfde eeuw zullen dateren, behoren de 

exemplaren van het merendeel van de nederzet-

tingsterreinen in het West-Nederlandse rivieren- 

en kustgebied tot contexten die tussen 475 en 

het midden van de zesde eeuw dateren.201

Net als voor de eerder genoemde categorie van 

de terra nigra heeft het laat-Romeinse 

ruwwandige aardewerk baat bij een betere 

documentatie van de aangetroffen vormen, 

vooral door het zoveel mogelijk afbeelden van 

het vormspectrum en een presentatie van het 

materiaal per context. Van het aardewerk uit de 

nederzettingen Ede-Op den Berg (terrein 1a) en 

Ede-Veldhuizen (terrein 3) is bijvoorbeeld 

nauwelijks na te gaan welke typen tot dezelfde 

nederzettingsfase gerekend mogen worden, 

terwijl daar toch uitgebreide aardewerkspectra 

uit globaal de derde tot en met de vroege vijfde 

eeuw zijn aangetroffen.202 In combinatie met 

specialistisch bakselonderzoek zou in de 



212

—

203  Moorhead & Walton 2014, 99.
204  Aarts 2000.
205  Zie Van Hoof & Jansen (2002, 42) voor de 

munt van het vroegmiddeleeuwse 

nederzettingsterrein Uden-

Schouwstraat (terrein 22).
206  Vergelijk Heeren 2004, 282.
207  Reece 1991; Wigg 1991; Van Heesch 1998; 

Doyen 2007.

toekomst veel meer grip verkregen kunnen 

worden op de (specifieke trends in de) 

verspreiding van producten uit Urmitz-

Weissenthurm, Mayen en andere ateliers in 

Zuid-Nederlandse nederzettings- en natuurlijk 

ook grafveldcontexten.

7.5.2 Het gefaseerd verdwijnen van 
munten uit het dagelijkse 
geldverkeer

Het merendeel van de geanalyseerde rapporten 

heeft betrekking op archeologisch onderzoek op 

of in de directe omgeving van nederzettings-

terreinen. Van vier rapporten was zoals eerder 

ook al opgemerkt het onderwerp duidelijk 

anders georiënteerd: drie hadden betrekking op 

waterwerken (Aalst-Tongelreep (terrein 8), 

Baexem-Haelensche Beek (terrein 11), Elst-Grote 

Molenstraat (terrein 52)), en een op een 

depositie van munten en hakzilver buiten een 

nederzettingsterrein (Echt-Pey (terrein 26)). 

Tijdens de analyse zijn 133 rapporten/publicaties 

van de 69 nederzettingsterreinen (inclusief het 

verlaten tempelterrein van Empel-De Werf, 

terrein 53) op de aanwezigheid van laat-

Romeinse en vroegmiddeleeuwse munten 

onderzocht.

Munten vormen een belangrijk hulpmiddel bij 

het dateren van nederzettingen en sporen. 

Bovendien speelt de door munten en 

vondstlocaties geleverde informatie een 

belangrijke rol bij de constructie van het verhaal 

van de laat-Romeinse tijd, vooral ook omdat 

weinig andere voorwerpen uit die tijd zo 

nauwkeurig gedateerd kunnen worden.203  

Voor wat betreft de onderzoeksperiode is sinds 

1997 slechts een overzichtspublicatie over dit 

onderwerp verschenen, het onderzoek van Aarts 

naar de in het Maas-Demer-Scheldegebied 

gevonden munten uit de Romeinse tijd.204 Sinds 

het verschijnen van zijn proefschrift zijn vooral 

buiten zijn studiegebied verschillende 

belangwekkende muntvondsten gedaan  

− beschreven in de bestudeerde rapporten − die 

een nieuw licht werpen op het gebruik en de 

circulatie van laat-Romeinse munten.

Uit tabel 7.7 blijkt dat op 35 nederzettings-

terreinen geen munten zijn aangetroffen. Van 23 

terreinen waar wel munten zijn gevonden,  

is duidelijk dat daar al in de laat-Romeinse tijd 

activiteiten ontplooid werden (bewoning, 

metaalwinning, etc.), vier andere terreinen met 

muntvondsten blijken pas vanaf de tweede helft 

van de vijfde eeuw of daarna in gebruik te zijn 

genomen. Op drie van de vier terreinen is slechts 

een munt aangetroffen, op het vierde terrein 

(69) zijn drie vierde-eeuwse munten verzameld. 

Het ligt dan ook voor de hand om te 

veronderstellen dat laat-Romeinse munten geen 

of slechts een zeer kleine rol (scrap of schroot, 

sieraad, etc.) hebben gespeeld in nederzettingen 

die na het midden van de vijfde eeuw zijn 

gesticht.205 Gezien de zeer beperkte schaal 

waarop laat-Romeinse munten in vroegmid-

deleeuwse nederzettingen circuleerden ligt het 

voor de hand dat van daaruit slechts weinig 

munten in Merovingische graven zijn beland.206

Op 13 van de 30 nederzettingsterreinen met 

sporen uit de laat-Romeinse tijd waar munten 

zijn aangetroffen, zijn slechts weinig munten 

(minder dan 10) aangetroffen (tabel 7.7).  

De nederzettingsterreinen waar relatief veel 

munten zijn gevonden, concentreren zich vooral 

in het oostelijke deel van het Utrechts-Gelders 

rivierengebied (Geldermalsen-Hondsgemet/Rys 

en Ooyen (132, terrein 55a), Ewijk-De Grote 

Aalst/Keizershoeve (49, terrein 54), Nijmegen-

Centrum (ca. 200, terrein 59) en Lent (69, terrein 

58)) en langs de Maas ((Wijchen-Centrum (218, 

terrein 32), Cuijk-Centrum (ca. 200, terrein 49), 

Helden-Schrames (maximaal 248, terrein 17) en 

Holtum-Noord (638, terrein 28)).  

Met uitzondering van de schatvondst van 

Helden-Schrames betreft het in alle gevallen 

nederzettingsvondsten. In enkele van de 

genoemde plaatsen zijn in het verleden veel 

meer vierde-eeuwse munten gevonden (Ewijk, 

Nijmegen, Cuijk), maar deze blijven hier buiten 

beschouwing. Zo wachten bijvoorbeeld in 

Nijmegen nog duizenden vierde-eeuwse munten 

op onderzoek.

Uit de vele vondsten van vierde-eeuwse munten 

in Noordwest-Europa kan worden afgeleid dat 

deze in de laat-Romeinse tijd een wijde 

verspreiding kenden.207 Ook in het zuiden van 

Nederland zijn, inclusief de in de geanalyseerde 

rapporten vermelde exemplaren, duizenden van 

dergelijke munten aangetroffen. Wat de precieze 

rol van deze munten in de landelijke 

nederzettingen en de castella in Zuid-Nederland 

is geweest, is een thema van discussie. Sommige 

auteurs menen dat in de laat-Romeinse tijd nog 

een monetaire economie bestond waarin de 
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Zie ook De Rijk 2012, 135, afb. 135. Ook 

een klompje van aan elkaar gesmolten 

antoniniani uit de late derde eeuw uit de 

nederzetting Naaldwijk-Hoogwerf/

Hoogeland (De Bruin 2012b, 292,  

tabel 7.3) en de gehalveerde en 

gekwarteerde munten uit de tweede en 

derde eeuw uit Wehl-Hessenveld, die als 

scrap geïnterpreteerd worden (Van der 

Chijs 2003b, 23-24), zouden in dezelfde 

richting kunnen wijzen, al dateren de 

munten uit een vroegere periode dan 

die uit Holtum.
214  URL: http://www.dnb.nl/over-dnb/

nationale-numismatische-collectie/

numis/.

munten in het dagelijkse economische verkeer 

als kleingeld werden gebruikt.208 Ook nadat de 

aanvoer van bronsgeld in 402 nagenoeg volledig 

ophield, omdat de productie van bronsgeld in 

het westelijke Romeinse Rijk vrijwel stopte,209 

lijken deze munten nog tot het midden van de 

vijfde eeuw of kort daarvoor als zodanig te zijn 

gebruikt. Hierop zouden schatvondsten en 

bijgaven in graven wijzen.210

Andere auteurs denken dat de grote 

hoeveelheden munten uit vooral de late vierde 

eeuw in Groot Brittannië, Frankrijk, België en 

Duitsland kort na de aanmaak buiten gebruik 

zijn geraakt en weggegooid ‘…sobald die 

Strukturen einer Gesellschaft nicht mehr vorhanden 

sind, die den Nennwert dieser Kupfermünzen 

garantierten (…) [gab] es auch keine Verwendungs-

möglichkeiten für die kleinen kleinen Bronzenmünzen 

mehr…’.211 Aarts vermoedt op basis van zijn 

onderzoek dat de vierde-eeuwse munten door 

de Romeinse overheid als soldij aan Frankische 

hulptroepen zijn gegeven, maar dat deze na 

ontvangst nauwelijks meer als geldstuk zijn 

gebruikt; zij werden omgesmolten voor de 

vervaardiging van gebruiksvoorwerpen,212 of 

baren die weer als ruilmiddel konden worden 

gebruikt. Volgens Kemmers onderbouwen twee 

in Holtum-Noord gevonden klompen met 

grotendeels gesmolten bronzen munten Aarts’ 

aanname. De bewoners van deze nederzetting 

zouden in de eerste helft van de vijfde eeuw de 

munten als grondstof voor de vervaardiging van 

bronzen objecten hebben gebruikt.213

In het navolgende worden de numismatische 

gegevens uit verschillende rapporten in 

combinatie met de informatie uit de database 

NUMIS gebruikt om inzicht te krijgen in de 

dynamiek in bewoningsdichtheid en het gebruik 

van laat-Romeinse munten in Zuid-Nederland.214 

De in NUMIS opgeslagen informatie is op een 

eenvoudige wijze gebruikt, zonder nader 

onderzoek te doen naar aantallen of vondst-

contexten. Er is alleen gekeken of munten uit 

een bepaalde periode op een vindplaats zijn 

aangetroffen. Verder is ervan uitgegaan dat deze 

munten niet lang na de vervaardiging in de 

bodem zijn terecht zijn gekomen. Dat dit zeker 

niet altijd het geval was blijkt uit het verloren 

gaan van voor 388 geslagen munten op 

nederzettingsterreinen (Holtum, Neerharen, 

Wijchen) waarvan aangenomen wordt dat deze 

vanaf die tijd of kort daarna en in de eerste helft 

van de vijfde eeuw werden bewoond (tabel 7.9). 

Tabel 7.7  Het aantal vierde-eeuwse munten op nederzettingsterreinen. De terreinen 
zijn per archeoregio gegroepeerd. In de grijze kolommen het aantal 
nederzettingsterreinen waarvan aangenomen mag worden dat daar al in de 
laat-Romeinse tijd (vierde – eerste helft van de vijfde eeuw, LROM) activiteiten 
ontplooid werden. In de kolommen zonder raster het aantal nederzettings-
terreinen waar de activiteiten daarna begonnen (vanaf het midden van de 
vijfde eeuw, VME).
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2 Utrechts-Gelders zandgebied 3 − 1 − − − − − 4 −

3 Overijssels-Gelders zandgebied − − 2 − 1 − − − 3 −

4 Brabants zandgebied 8 4 1 1 − − 1 − 10 5

5 Limburgs zandgebied 3 1 − − 1 − 2 − 6 1

6 Limburgs lössgebied 3 2 1 − 1 − − − 5 2

11 Hollands duingebied 1 2 1 − 1 − − − 3 2

12 Hollands veen- en kleigebied − 1 − − − − − − 1 −

13 Utrechts-Gelders rivierengebied 4 2 7 3 7 − 3 − 21 5

14 Zeeuws kleigebied 1 − − − − − − − 1 −

Totaal 23 12 13 4 11 − 6 − 53 16
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215  Vergelijk Heeren 2004, 282; Kars 2011, 

408-411.
216  Een stip op de kaart geeft een vindplaats 

weer, ongeacht het aantal gevonden 

munten.

In de drie genoemde voorbeelden is maximaal 

25% van de aangetroffen munten ouder dan het 

jaar 388. Ook worden regelmatig vierde-eeuwse 

munten in Merovingische graven aangetroffen,215 

maar daarbij gaat het om een beperkt aantal. 

Beide fenomenen lijken echter vooralsnog geen 

sluitende verklaring te bieden voor de 

grootschalige verspreiding van voor  

388 geslagen munten in Zuid-Nederland.  

Met andere woorden, niet alle voor 388 geslagen 

vierde-eeuwse munten zijn na dat jaar in de 

bodem terecht gekomen. Op de vraag of 

individuele munten kort of lang na de aanmaak 

in de bodem terecht zijn gekomen kan op deze 

plaats verder niet ingegaan worden, maar het is 

wel een thema voor nader onderzoek.

Wanneer met de gegevens van NUMIS een 

verspreidingskaart van de vierde-eeuwse 

munten wordt gemaakt blijkt dat deze overal in 

Zuid-Nederland zijn gevonden (afb. 7.22),216 zij 

het dat niet in alle regio’s het aantal 

vindplaatsen even groot en gelijk verdeeld is.  

Dit beeld komt in grote lijnen overeen met de 

gegevens uit de onderzochte rapporten die in 

tabel 7.7 zijn samengevat. Een van de zaken die 

in afbeelding 7.22 wel opvallen is dat een deel 

van de munten zich concentreert langs wegen, 

zoals de weg Keulen-Bavay, de wegen op de 

oevers van de Maas en de limesweg. Het blijft 

zonder nader onderzoek onduidelijk welk deel 

van deze munten gerelateerd mag worden aan 

het verkeer zelf, en welk deel aan de activiteiten 

in de nederzettingen langs deze wegen.

In zowel afbeelding 7.22 als in tabel 7.7 blijven 

de chronologische ruimtelijke ontwikkelingen 

gedurende de vierde eeuw geheel buiten beeld. 

Door de laat-Romeinse munten in perioden 

onder te verdelen is het mogelijk gedetailleerder 

in te gaan op het gebruik van deze munten door 

de tijd en in de verschillende regio’s. Dan blijkt 

dat het verlies- en depositiepatroon een 

dynamisch beeld laat zien waarmee de munten 

van een aantal van de bestudeerde nederzet-

tingsterreinen in een bredere historische en 

geografische context geplaatst kunnen worden. 

Bovendien blijkt dan ook dat de functie van deze 

munten (monetair versus scrap) gedurende de 

laat-Romeinse tijd veel genuanceerder is dan 

wordt aangenomen.
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Afb. 7.22 Verspreidingskaart van vindplaatsen met munten uit de periode 300-402/455 in Zuid-Nederland  

(bron: NUMIS).
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217  Aarts 2000, respectievelijk 284-321, 

appendix 10 en 268, appendix 8.
218  Vergelijk Creemers, De Clercq & Hiddink 

2015, 34, afb. 1. Opgemerkt dient te 

worden dat in deze afbeelding 

Romeinse nederzettingen zijn 

gekarteerd, waaronder ook derde-

eeuwse en jongere nederzettingen.

Tot kort na het midden van de vierde eeuw

Het verspreidingspatroon van de munten uit de 

periode 300-364 (afb. 7.23) lijkt sterk op de 

verspreidingskaart van alle vierde-eeuwse 

munten. De vindplaatsen concentreren zich 

vooral in het oostelijke deel van het 

rivierengebied en langs de Maas in Zuid- en 

Midden-Limburg. Op de Brabantse zandgronden 

en in Zeeland en Zuid-Holland is de dichtheid 

aan vindplaatsen veel geringer. Daaruit mag 

afgeleid worden dat de bewoning zich in die tijd 

vooral concentreerde in het oostelijke 

rivierengebied en grote delen van Limburg. 

Vermoedelijk vervulden deze munten in deze 

regio’s een rol in het dagelijkse geldverkeer.  

Of dat ook gold voor de andere delen van Zuid-

Nederland is nog maar zeer de vraag. Uit het 

eerder aangehaalde onderzoek van Aarts in het 

Maas-Demer-Scheldegebied wordt duidelijk dat 

in ieder geval op de Brabantse zandgronden in 

die tijd geen monetaire economie meer 

aanwezig was en dat die regio maar weinig 

munten circuleerden; in zijn onderzoek zaten 

bijvoorbeeld geen nederzettingsterreinen waar 

meer dan tien munten uit deze periode zijn 

aangetroffen.217 Hoewel nog niet gedetailleerd 

onderzocht lijkt zijn conclusie echter niet te 

gelden voor andere delen van Zuid-Nederland; 

daar werden munten gezien de grootschalige 

verspreiding (afb. 7.23) gedurende de eerste 

helft van de vierde eeuw zeker nog in het 

monetaire geldverkeer gebruikt. In het 

navolgende wordt het verspreidingsbeeld per 

regio nader toegelicht.

De Brabantse zandgronden

Het geringe aantal vindplaatsen met munten op 

de Brabantse zandgronden maakt aannemelijk 

dat er in de eerste helft van de vierde eeuw 

betrekkelijk weinig mensen woonden.  

Het daaraan ten grondslag liggende ontvolkings-

proces van dit deel van Zuid-Nederland begon al 

veel eerder, in de tweede helft van de tweede 

eeuw. Om dit proces beter te begrijpen wordt 

eerst een sprong terug in de tijd gemaakt.

Gedurende de eerste twee eeuwen van onze 

jaartelling waren de zandgronden betrekkelijk 

dicht bewoond.218 Vanaf de jaren zestig van de 

tweede eeuw sloop onrust het noordwestelijke 

deel van het Romeinse Rijk binnen, stokte de 
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Afb. 7.23 Verspreidingskaart van vindplaatsen met munten uit de periode 300-364 in Zuid-Nederland (bron: NUMIS).
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economische ontwikkeling en kwam een eind 

aan een bijna honderdjarige periode van rust 

(Pax Romana). De problemen begonnen in het 

jaar 166 met een pokkenpandemie. Deze door 

onder meer Romeinse soldaten uit het oosten 

van het keizerrijk verspreide ziekte betekende  

de dood van vele miljoenen mensen in het 

Romeinse imperium.219 Ook veel inwoners van  

de nederzettingen in Zuid-Nederland, in het 

bijzonder die in dichtbevolkte centrale plaatsen 

als Ulpia Noviomagus, Forum Hadriani, Ceuclum, 

Heerlen en Maastricht, en de castella op de 

oever van de Rijn die veel reizigers trokken, 

konden waarschijnlijk niet aan deze 

besmettelijke ziekte ontkomen. In hoeverre deze 

pokkenpandemie daadwerkelijk invloed heeft 

gehad op het alledaagse leven in Zuid-

Nederland is echter lastig uit de beschikbare 

archeologische bronnen af te leiden.220

Als daadwerkelijk een decimering van de 

bevolking door de pokkenpandemie heeft 

plaatsgevonden, heeft deze ongetwijfeld de 

bestaande economische structuren aangetast en 

voor onrust op het politiek-militaire vlak in de 

Lage Landen gezorgd. Dat het onrustig was blijkt 

uit het optrekken van verdedigingswerken rond 

de Bataafse hoofdplaats Ulpia Noviomagus in de 

jaren zeventig van de tweede eeuw.221 Geholpen 

heeft dit niet, want kort daarop zijn grote delen 

van de stad in brand gestoken. Voordat zij ten 

onder ging, is het verschillende mensen nog 

gelukt om waardevolle bezittingen te 

verstoppen. Het gaat om bronzen vaatwerk dat 

later niet meer is opgehaald door de eigenaars. 

Hebben zij het leven gelaten tijdens deze 

woelige periode? In dezelfde jaren zijn ook de 

tempel van Empel nabij ’s-Hertogenbosch en 

delen van Tongeren door vuur verwoest.  

Ook grote delen van de vicus in Venlo zijn 

platgebrand, wat blijkt uit een laag met 

verbrande resten van een huis in een stenen 

kelder uit de tweede eeuw.222 In dezelfde tijd 

verdwenen landelijke nederzettingen op de 

Brabantse en Limburgse zandgronden van de 

landkaart.223 Ook in het oostelijke rivierengebied 

werden aan het einde van de tweede eeuw 

nederzettingen opgegeven.224

De precieze aanleiding voor deze catastrofale 

gebeurtenissen is niet duidelijk, maar uit 

historische bronnen kan worden afgeleid dat het 

in die tijd op verschillende momenten onrustig 

was. Zo is bekend dat de in Noordwest-

Duitsland woonachtige Chauci in de jaren 172-174 

vanuit zee aanvallen hebben gepleegd op de 

kustgebieden van Zuidwest-Nederland en 

België.225 Deze werden afgeslagen door de latere 

keizer Didius Iulianus, die van 170 tot 175 

gouverneur van Gallia Belgica was. De raids van 

de Chauci verklaren echter niet de branden in ver 

van de kust gelegen plaatsen als Nijmegen, 

Empel, Venlo en Tongeren. Deze zouden 

mogelijk wel in verband kunnen staan met de 

desertie van veel soldaten en de daaruit 

voortvloeiende sociale onrust in Gallië en de 

Germaanse provincies in 185-186. Maternus,  

een van de leiders van de deserteurs probeerde 

in 187 zelfs keizer Commodus (161-192) te 

vermoorden.226 Na de dood van deze keizer in 

192 brak een machtsstrijd uit tussen verschil-

lende troonpretendenten, waarbij ook in 

Germania inferior flink is gevochten, in het 

bijzonder in 196. Troepen van de usurpator 

Clodius Albinus probeerden toen het Rijnland te 

veroveren, maar faalden door hardnekkige 

tegenstand van Virius Lupus, gouverneur van 

Germania inferior en bondgenoot van keizer 

Septimius Severus (193-211).227 In een grote 

veldslag bij Lyon (Lugdunum) stelde Severus in 

197 de keizertroon definitief veilig. Albinus sloeg 

daarna de hand aan zichzelf.228

Na deze onrustige periode lijkt de situatie zich 

op de zandgronden gedeeltelijk te herstellen, 

onder meer door de stichting van nieuwe 

nederzettingen.229 Dat het aantal nederzettingen 

zich niet meer herstelde naar het niveau van  

100 jaar eerder was vermoedelijk te wijten aan 

de verregaande ontvolking in de voorgaande 

decennia en aan de uitputting van de marginale 

zandgronden door een te intensief gebruik van 

de landbouwgronden gedurende de eerste en 

tweede eeuw.230

Onder keizer Gallienus (253-268) slaagden de 

Alemannen erin om de grens langs de Rijn en de 

Donau te doorbreken, grote delen van Gallië te 

bezetten en zelfs Noord-Italië binnen te dringen. 

De verbinding tussen Germania inferior en Rome 

was daarmee voor langere tijd afgesneden. 

Legeraanvoerder Postumus, van wie vermoed 

wordt dat hij uit een Bataafse familie stamt, 

greep in deze onrustige tijd zijn kans en liet zich 

uitroepen tot keizer van het Gallische rijk 

(260-269). Hij en zijn opvolgers waren tot 274 in 
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232  Schriftelijke mededeling P. Beliën, 

NUMIS, 29-8-2016.
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staat om hun gezag te doen gelden in de 

Romeinse provincies Germania, Raetia, Gallia, 

Hispania en Britannia.231 Daarna lijkt bijna elke 

nederzetting op de zandgronden definitief te zijn 

opgegeven. Deze ontwikkeling lijkt ook 

weerspiegeld te worden in het aantal in NUMIS 

opgenomen munten uit de provincie Noord-

Brabant: 1649 voor 200 gedateerde munten, 

1259 tussen 200 en 300 en 267 uit de periode 

300-364 n.Chr.232 Heeren illustreert deze 

ontwikkeling aan de hand van archeologische 

vondsten van de Noord-Brabantse en 

aangrenzende Belgische zandgronden.233  

Ook in tabel 7.12 is deze neergang zichtbaar.

De problemen die de bewoners van de 

zandgronden troffen, lijken minder invloed te 

hebben gehad op het Maasdal, het rivieren-

gebied en een smalle strook langs de Noordzee-

kust, terwijl de pokkenpandemie en de daarop 

volgende onrust ook deze regio’s moeten 

hebben getroffen. In afbeelding 7.23 is duidelijk 

te zien dat het verlies van munten een veel 

grotere bewoningsintensiteit in deze regio’s 

suggereert dan op de zandgronden. Daaruit zou 

enerzijds misschien wel afgeleid mogen worden 

dat de bodemdegradatie van de toch al minder 

voedselrijke zandbodems de belangrijkste factor 

in de ontvolking in deze regio in de voorgaande 

eeuw is geweest. Anderzijds waren de andere 

regio’s vermoedelijk aantrekkelijker als 

vestigingsplaats door de aanwezigheid van 

militaire versterkingen langs de kust en de Rijn, 

Waal en Maas. De in de versterkingen gelegerde 

soldaten zorgden voor een relatieve veilige 

omgeving. Bovendien waren het rivierengebied 

en het Maasdal uit economisch oogpunt een 

aantrekkelijke vestigingsplaats door het 

(handels)verkeer op de rivieren en de parallel 

daaraan gelegen landwegen.

Een van de weinige nederzettingen op de 

Brabantse zandgronden die op basis van het 

gevonden aardewerk vermoedelijk continu werd 

bewoond tot op de overgang van de derde naar 

de vierde eeuw is Breda-Steenakker (terrein 12a). 

Enkele scherven die afkomstig zijn van in Trier 

vervaardigde bekers Gellep 59-62 en ander 

aardewerk wijzen in deze richting. Ook kunnen 

verschillende van de zes onderzochte hutkommen 

op basis van het daarin gevonden gedraaid 

aardewerk in de late derde en/of de eerste helft 

van de vierde eeuw gedateerd worden.234

Heeren stelt dat ‘…a small number of 4th-century 

coins are present in the interior of the study area  

[het Maas-Demer-Scheldegebied]. Given the total 

absence of pottery or excavated structures from the 

early or mid-4th century, it is very unlikely that these 

coins were deposited in the area during their minting 

period. Since coins from the early or mid-4th century 

were still circulating in the 5th century, as depositions 

in Merovingian cemeteries docu ment, those pieces 

could well have been deposited in the late 4th or  

5th century, the period in which the study area was 

inhabited again (…). In conclusion, we can state that 

for the interior of the study area there is no compelling 

evidence for habitation in the first half of the 4th 

century. On the south border there is one excavated 

site [Herk de Stad-Donk] with pottery from this 

period. Some coins from the early 4th century from the 

interior of the study area deviate from this picture, but 

could have been part of a later coin circulation.’235

Tijdens het onderzoek zijn buiten het rapport 

over Breda-Steenakker geen nederzettings-

terreinen op de Noord-Brabantse zandgronden 

aangetroffen waar sporen zijn aangetroffen die 

met enige zekerheid in de eerste helft van de 

vierde eeuw gedateerd mogen worden.  

Nieuw onderzoek en een betere beschrijving en 

datering van het handgevormd aardewerk 

zouden daarin verandering kunnen brengen.  

Het is daarom nog te vroeg om te stellen dat alle 

op de Brabantse zandgronden gevonden 

munten uit de eerste helft van de vierde eeuw 

pas na het jaar 350 verloren zijn gegaan, of in 

jongere Merovingische graven zijn gedeponeerd. 

Deze nieuwe informatie zal echter het bestaande 

beeld van de grotendeels ontvolkte 

zandgronden niet in grote mate bijstellen.

De kuststrook

In afbeelding 7.23 is goed te zien dat uit een 

smalle strook langs de kust een betrekkelijk 

groot aantal vindplaatsen van munten bekend 

is. Het achterland van de kuststrook lijkt aan het 

einde van de derde eeuw door de toenemende 

invloed van het water, waardoor de kust 

erodeerde en de daarachter liggende veen-

kussens oxideerden, al niet erg aantrekkelijk 

meer te zijn geweest om te wonen.236 De weinige 

aanwijzingen die zijn gevonden voor de bouw 

van dijken in deze regio bevestigen het beeld dat 

de mensen toentertijd te kampen hadden met 

wateroverlast.237 Het is aanlokkelijk om de 
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munten langs de kust met de laat-Romeinse 

kustverdediging in verband te brengen. Op een 

kaart van R. Brulet met mogelijke laat-Romeinse 

versterkingen in Zuidwest-Nederland zijn vier 

locaties in het kustgebied opgenomen:238

• Oostvoorne. Daar zijn enkele eeuwen geleden 

muurresten gezien (vgl. Katwijk- 

De Brittenburg), maar tussen de 40 tot 

 50 jaar geleden tijdens  de werkzaamheden  

in Europoort gevonden artefacten zit geen 

materiaal uit de vierde eeuw;239

• Westerschouwen-De Roompot. Van deze 

locatie zijn alleen maar berichten uit de 

zeventiende eeuw bekend.240 Wel zijn op het 

strand en in de duinen bij Westerschouwen 

enkele munten uit de periode 308-383 

aangetroffen;241

• Domburg. Van het strand komt een handvol 

vierde-eeuwse munten, waarvan de jongste 

na 383 dateert;242

• Aardenburg. Van deze locatie zijn enkele 

munten uit de tweede helft van de vierde 

eeuw bekend,243 maar of toen nog delen van 

de derde-eeuwse versterking in gebruik waren 

is onduidelijk.244

Samen met het verspreidingspatroon van de 

munten uit de eerste helft van de vierde eeuw 

(afb. 7.23) suggereren deze summiere gegevens 

dat de smalle kuststrook van Zuid-Holland en 

Zeeland een verbinding vormde tussen de 

castella van Katwijk-De Brittenburg aan de 

monding van de Rijn en het Belgische 

Oudenburg. Het blijft echter onduidelijk of alle 

genoemde plaatsen gedurende de latere derde 

eeuw en in de eerste helft van de vierde eeuw 

een rol hebben gespeeld in de kustverdediging, 

de Litus Saxonicum. Recentere vondsten uit 

Zoutelande en Westkapelle bevestigen het beeld 

dat de kuststrook niet geheel ontvolkt was.  

De incidenteel achter de Zeeuwse strandwal 

gevonden munten van na 275 (Buttinge, 

Grijpskerke, Zaamslag, Zanddijk) wijzen op een 

‘sporadische aanwezigheid in het ‘verdronken’ gebied 

achter de strandwal.’245

De limeszone

De concentratie van vindplaatsen met munten in 

een smalle strook ten zuiden van de Rijn lijkt 

gerelateerd te mogen worden aan het gebruik 

van de limesweg en militaire activiteiten langs 

de oude grens van het Romeinse imperium  

(afb. 7.23). Sommige in de late derde eeuw 

verlaten castella langs de Rijn in West-Nederland 

(Zwammerdam, Alphen aan den Rijn) werden in 

de vierde eeuw niet meer opnieuw in gebruik 

genomen.246 Mogelijk speelde de groeiende 

overlast van de regelmatig terugkerende 

overstromingen in het kustgebied en de delta 

van de Rijn een rol heeft gespeeld bij de 

beslissing om deze castella niet meer te 

herbouwen.247 Enkele andere oudere 

castellumterreinen kregen wel een nieuwe rol als 

opslagplaats en mogelijk ook in de bescherming 

van de vrachtvaart op de Rijn.248

Van het aan de kust en bij de Rijnmonding 

gelegen (en van afbeeldingen uit de  

zestiende eeuw bekende) castellum Katwijk- 

De Brittenburg wordt aangenomen dat het in de 

laat-Romeinse tijd een rol heeft gespeeld als een 

versterkte opslagplaats.249 Eerder werd al een 

verband gelegd tussen de laat-Romeinse horrea 

op het terrein van het derde-eeuwse castellum 

in Valkenburg en de graantransporten vanuit 

Britannia naar de aan de Rijn gelegerde troepen. 

Dendrochronologisch onderzoek maakte 

duidelijk dat een van deze horrea na 316 is 

gebouwd en na 365 is gerepareerd, en dat de 

principia van het castellum rond het midden van 

de vierde eeuw is hersteld.250 Op welke wijze de 

vondst van enkele laat-Romeinse fibulae, een 

laat vierde-eeuwse munt en enkele andere 

metaalvondsten uit Leiden-Roomburg 

geïnterpreteerd mogen worden is niet 

duidelijk.251 Mogelijk heeft de versterking in de 

vierde eeuw nog een bezetting gehad. Buiten 

deze metaalvondsten is geen ander 

vondstmateriaal uit vierde tot zesde eeuw van 

het terrein bekend.252 Zoals blijkt uit de 

gevonden munten en aardewerk zouden ook de 

terreinen van de in de late derde eeuw verlaten 

castella in Utrecht (terrein 65), Vechten (terrein 

68), Vleuten-De Meern (terrein 51) en Woerden 

(terrein 71) in de vierde eeuw eenzelfde functie 

gehad kunnen hebben,253 maar directe 

archeologische aanwijzingen in de vorm van 

sporen ontbreken daarvoor nog. Uit de weinige 

laat-Romeinse munten die op en bij deze voor 

300 gebouwde castella zijn gevonden, lijkt naar 

voren te komen dat in ieder geval een deel van 

het castellumterrein in Vechten gedurende de 

gehele vierde eeuw in gebruik is geweest 
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(tabel 7.8),254 en pas na de beëindiging van 

graan transporten uit Britannia in 409 is 

opgegeven. Van de overige castellumterreinen is 

dit nog niet met enige zekerheid te zeggen.

Munten en andere zaken die in de directe 

omgeving van deze castella zijn gevonden, 

kunnen wijzen op activiteiten van hier gelegerde 

soldaten. Daar zouden ook de twaalf laat-

Romeinse munten van het tot in de late derde 

eeuw bewoonde nederzettingsterrein Katwijk-

Zanderij (terrein 40) op kunnen duiden.255 Het is 

echter ook goed mogelijk dat munten in de 

strook ten zuiden van de West-Nederlandse 

limes (deels) verband houden met bewoning in 

de directe omgeving van deze castella.  

Een voorbeeld hiervan is de nederzetting Odijk 

Singel-West/Schoudermantel (terrein 60).256  

Wel dient enige voorzichtigheid in acht te 

worden genomen bij de interpretatie van 

vondstmateriaal uit de vierde eeuw. Zo lijken de 

terreinen van de in de late derde eeuw verlaten 

castella en nederzettingen in latere eeuwen door 

in de omgeving woonachtige mensen als 

steengroeve en als vindplaats van metalen 

voorwerpen en glas te zijn benut. De vierde-

eeuwse muntvondsten uit Forum Hadriani 

(terrein 44) en Naaldwijk-Hoogwerf/Hoogeland 

(terrein 42) mogen in dit verband 

geïnterpreteerd worden.257

Limesvoorland ten noorden van de Rijn

De vindplaatsen met munten ten noorden van 

de Rijngrens weerspiegelen de contacten tussen 

de bewoners van sommige Frankische 

nederzettingen, zoals Didam-Aalsbergen/

Kollenburg (terrein 5) en Wehl (terrein 7), en het 

Romeinse imperium. Opvallend genoeg zijn 

geen laat-Romeinse munten gevonden op de 

drie nederzettingsterreinen in Ede 

(terreinen 1-3). Mogelijk heeft dit deels te maken 

met de periode waarin dit onderzoek werd 

uitgevoerd, toen het intensieve gebruik van de 

metaaldetector nog geen gemeengoed was.  

Of het in Didam en Wehl om soldij van soldaten 

uit Frankische hulptroepen gaat, of dat alleen de 

intrinsieke metaalwaarde voor de eigenaar van 

belang was, zoals vermoed wordt voor de 

muntvondsten van Wehl, blijft onduidelijk.  

Het is goed mogelijk dat de munten als schroot 

samen met Romeins bouwmateriaal zijn 

verzameld op eerder verlaten nederzettings-

terreinen ten zuiden van de Rijn. Daar wijzen de 

op deze nederzettingsterreinen gevonden 

bronzen voorwerpen en gekapte en 

gekwarteerde munten op, die als scrap zouden 

kunnen hebben gediend. Dat metaal werd 

bewerkt laten ook de aanwijzingen voor het 

smelten van goud op beide nederzettings-

terreinen zien. Wel wijst een schatvondst van  

38 munten (terminus post quem 383) in Didam dat 

een deel van de gevonden munten ook als soldij 

via een soldaat uit de Romeinse hulptroepen in 

deze nederzettingen kan zijn beland.258

Tabel 7.8  Overzicht van de laat-Romeinse munten van enkele West-Nederlandse 
castellumterreinen.

Vechten Vleuten-
De Meern

Woerden Zwammer-
dam

Leiden-
Roomburg

Valkenburg

Vierde eeuw − 13 2 − − −

Voor 330 2 1 − 1 − −

330-348 7 16 4 − − −

349-364 6 − − − − −

365-378 2 2 1 − − 1

379-388 − − − − − −

389-402 5 − − ? 1 −

Totaal 20 32 7 >1 1 1
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De periode 364-388

De verspreidingskaart van vindplaatsen met 

munten uit de periode 364-388 laat duidelijk 

zien dat (afb. 7.24) het aantal vindplaatsen ten 

opzichte van de voorgaande periode verder is 

terug gelopen. Tegelijkertijd is duidelijk dat 

delen van Limburg en het oostelijke 

rivierengebied de regio’s met de grootste aantal 

vindplaatsen van munten blijven. Dit zou 

kunnen wijzen op een afname in het aantal 

nederzettingen rond het midden van de vierde 

eeuw. De achteruitgang in deze regio’s zou te 

wijten kunnen zijn aan onrust rond het midden 

van de vierde eeuw in het grensgebied van het 

Romeinse rijk. Hierop wijzen de in die periode 

door brand verwoeste wachtposten op de 

Tienakker in Wijchen (terrein 32c) en in Malden-

Heumensoord. In deze tijd is ook de wachtpost 

op de Goudsberg bij Valkenburg (L.) verlaten.259 

Ook de nederzetting op de Nijmeegse 

Waaloever, aan de voet van het castellum op het 

Valkhof, is in deze periode opgegeven.260

Dezelfde problemen lijken buiten Limburg en 

het oostelijke rivierengebied voor een bijna 

totale leegloop te hebben gezorgd. Zeeland 

raakt nagenoeg geheel ontvolkt. Mogelijk 

speelden de hiervoor aangehaalde problemen 

met overstromingen, klink en vernatting een 

belangrijke rol hebben gespeeld. Daarmee lijkt 

ook de veronderstelde kustverdediging tussen 

het Belgische Oudenburg, waar van het tweede 

tot het vierde kwart van de vierde eeuw een 

castellum stond,261 en Katwijk-De Brittenburg 

aan de monding van de Rijn te zijn opgegeven.

Ook van de zandgronden van Noord-Brabant is 

slechts een beperkt aantal vindplaatsen met 

munten uit deze periode bekend. Enige voor-

zichtigheid ten aanzien van de herken baarheid 

van nederzettingen op basis van munten uit de 

tweede helft van de vierde eeuw op de 

Brabantse zandgronden (en andere regio’s) blijft 

echter geboden. Zo ontbreken op sommige 

archeologische onderzochte nederzettings-

terreinen (Asten-Prins Bernhardstraat (terrein 

10), Breda-Steenakker/Huifakker (terrein 12a), 

Goirle-Huzarenwei (terrein 15), Tilburg-

Stappegoor (terrein 21)) met resten uit de uit de 

vierde eeuw munten uit die tijd. Hetzelfde geldt 

voor een nederzetting als Zetten-Den Hartog 

(terrein 72) in het Gelders-Utrechts 

rivierengebied. Een gedetailleerde analyse van 

het gevonden aardewerk, in het bijzonder het 

handgevormd aardewerk zou hierin, zoals eerder 

ook al geopperd, meer duidelijkheid kunnen 

brengen.
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Afb. 7.24 De verspreidingskaart van vindplaatsen met munten uit de periode 364-388 (bron: NUMIS).
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Eerder waren de Hunerberg (waar 

nauwelijks laat-Romeinse vondsten  

zijn aangetroffen) en het Valkhof in 

Nijmegen al als Castra Herculis 

geïdentificeerd (zie literatuur-

verwijzingen bij Bogaers 1968a,  

noot 37-38).
267  Verhagen & Heeren 2016, 247.
268  Willems 1981b, 170.
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De teruggang in het aantal vindplaatsen rond het 

midden van de vierde eeuw kan gerelateerd 

worden aan de kortdurende opkomst en snelle 

neergang van de legeraanvoerder Magnentius, 

die in de jaren 350-353 als usurpator heerste in 

het westen van het Imperium. Hij kwam in 

conflict met de in Rome zetelende keizer 

Constantius II (337-361), en trok voor de 

beslissende twee veldslagen tegen Constantius II 

de aan de Rijngrens gelegerde troepen terug. 

Magnentius verloor beide, wat ook resulteerde in 

een groot verlies aan manschappen. In die jaren 

maakten Frankische groepen, al dan niet op 

instigatie van Constantius II, van de gelegenheid 

gebruik om de Rijn over te steken en tot ver in 

Gallië door te dringen. De verwoestingen in de 

provincie Germania secunda moeten zeer groot zijn 

geweest, zo blijkt uit een beschrijving van de 

Romeinse historicus van Griekse afkomst 

Ammianus Marcellinus. De onderkeizer en latere 

keizer Julianus liet een deel van de verwoeste 

forten herbouwen, maar bleef te kort in de 

provincie om deze te kunnen stabiliseren. In 359 

begeleidde hij 600 graan schepen die vanuit 

Britannia over de Rijn de langs de rivier gelegerde 

troepen moesten bevoorraden.

In datzelfde jaar liet hij ook de verdedigings-

werken van zeven eerder vernielde steden in het 

Maas- en Rijngebied herstellen om de 

graantransporten veilig te stellen. Tot deze 

steden behoorde ook het op de Tabula 

Peutingeriana vermeldde Castra Herculis.262 Over de 

identificatie van deze plaats bestaat al lange tijd 

veel discussie. Een rij van door verschillende 

auteurs geopperde locaties werd door de 

Nijmeegse hoogleraar Bogaers samengevat.263 

Hij zelf dacht dat Druten de plek was waar Castra 

Herculis gezocht moest worden, al was toen al 

het aantal vondsten uit de laat-Romeinse tijd uit 

deze plaats niet erg overtuigend.264 Willems 

hield, ondanks een scherpe discussie met 

Bogaers, jaren later vast aan zijn idee dat de 

resten van het laat-Romeinse castellum in 

Meinerswijk bij Arnhem met Castra Herculis 

geïdentificeerd mochten worden.265 De meest 

recente hypothese over de locatie van Castra 

Herculis is van de hand van Verhagen. Hij stelde 

dat deze plaatsnaam gelijkgesteld mag worden 

met de versterking uit de vierde en vijfde eeuw 

op het Valkhof in Nijmegen. Tot deze hypothese 

kwam hij door de eliminatie van (over)

schrijffouten op de Tabula Peutingeriana en een 

analyse van het toenmalige landschap.  

Een belangrijk argument voor hem was dat 

Castra Herculis op de Tabula Peutingeriana dichtbij 

Noviomagi ligt, dat gelijk te stellen is met het in 

die tijd al verlaten Ulpia Noviomagus.266 De naam 

zou misschien nog terug kunnen gaan op het 

Augusteïsche legioenskamp (19-16 v.Chr.) en de 

legerplaats van het Tiende Legioen (ca. 

71-104/105) op de Nijmeegse Hunerberg, die tot 

ca. 170 in gebruik is gebleven.267 Ondanks een 

redelijk overtuigende redenering, en de 

aantrekkelijke gedachte dat het laat-Romeinse 

castellum op het Valkhof en de aanpalende 

nederzetting op de Waaloever gelijkgesteld 

mogen worden met deze historisch bekende 

plaatsnaam, blijven twijfels bestaan. ‘Absolute 

zekerheid over de situering van Castra Herculis zullen 

we misschien wel nooit krijgen.’268

Ruim tien jaar later zette Valentinianus I 

(364-375) een groot defensief bouwprogramma 

op in het grensgebied langs de Rijn. In dat kader 

lijken de in de late derde eeuw gebouwde 

castella in Nijmegen en Cuijk versteend te zijn, 

en werd in ieder geval de brug over de Maas bij 

Cuijk vernieuwd.269

Late vierde en begin vijfde eeuw

De geleidelijke teruggang van het aantal 

vindplaatsen met munten blijkt zich in de 

periode 388-402 te hebben doorgezet. Ook in 

deze periode concentreerde de bevolking zich (in 

kleinere aantallen) in het oostelijke 

rivierengebied en in delen van Limburg.  

De Brabantse zandgronden, Zeeland en Zuid-

Holland bleven (nagenoeg) geheel verstoken van 

munten (afb. 7.25).270 Uit de verspreidingskaart 

lijkt afgeleid te mogen worden dat in deze 

regio’s bijna niemand meer woonde. Of waren 

de daar woonachtige mensen in het geheel niet 

meer betrokken in de monetaire Romeinse 

geldeconomie?

De almaar toenemende instabiliteit van het 

Romeinse gezag in het noordwestelijke deel van 

het Imperium leidde ertoe dat na 402 

verschillende Gallische muntateliers werden 

gesloten,271 en de aanvoer van munten uit Italië 

en andere ateliers naar het noordwesten van het 

Imperium grotendeels tot stilstand kwam.272 

Toch zijn er voorbeelden van muntvondsten uit 

de daarop volgende decennia; de jongste 

stammen uit contexten uit het midden van de 

vijfde eeuw, op de overgang naar de vroege 

middeleeuwen.273 Onder de in de jaren 402-455 

geslagen munten bevinden zich vooral gouden 
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exemplaren (84%) en enkele zilveren (5%), 

kopergeld wordt nauwelijks meer gevonden 

(11%); 33 van de gouden munten zijn afkomstig 

uit vier of vijf schatvondsten, de rest bestaat uit 

losse vondsten.274 Dit zou kunnen betekenen dat 

kleine denominaties in het noordwesten van het 

imperium in de loop van de eerste helft van de 

vijfde eeuw hun monetaire betekenis verloren 

hadden, of dat er in die periode een grote 

voorraad aan ouder Romeins kleingeld 

circuleerde,275 of dat lokaal imitaties van oudere 

munten werden geproduceerd. In hoeverre de 

eerste twee antwoorden een verklaring kunnen 

zijn voor de gevonden munten uit deze periode 

is onduidelijk. Op de derde mogelijkheid geven 

de hierna te bespreken vondsten van het terrein 

Wijchen-Tienakker een antwoord.

Gedurende langere tijd – tot het jaar 388 – bleef 

het relatief rustig in de Lage Landen. Daarna is er 

volgens de historische bronnen opnieuw sprake 

van een Frankische dreiging, maar de Frankische 

veldheer in Romeinse dienst, Arbogastes, stelde 

kort daarop orde op zaken aan de Nederrijn.276 

Vanaf dat moment werd door Arbogastes, en 

zijn opvolger de Vandaal Stilicho, een actieve 

foederaten-politiek bedreven.277 Mogelijk zijn in 

dat verband door Frankische foederati ook de 

nederzettingen op De Tienakker in Wijchen 

(terrein 32c-d), in Holtum-Noord (terrein 28) en 

op de Stamelberg in Gennep gesticht.  

Deze lagen op strategische posities langs de 

Maas de haar begeleidende landweg.278  

Door deze politiek slaagden de Romeinen er in 

om potentiële indringers enigermate af te 

schrikken. De Frankische leiders lieten zich 

daarvoor door de Romeinen vorstelijk belonen. 

Hierop wijzen de grote goudschatten uit de late 

vierde en de vijfde eeuw die bij Rhenen en Velp 

zijn gevonden.279

Op enkele vindplaatsen in het studiegebied is 

een groot aantal munten uit de vierde eeuw 

aangetroffen. Tot deze vindplaatsen behoren 

Ewijk-Keizershoeve/De Grote Aalst (terrein 54), 

Holtum-Noord, Helden-Schrames (terrein 17) en 

Wijchen-De Tienakker. Ook het net over grens in 

België gelegen terrein van een verlaten 

Romeinse villa (ca. 70-250) in Neerharen-Rekem 

kan hiertoe gerekend worden. Hier vestigde zich 

volgens de auteurs in de tweede helft van de 

vierde eeuw een ‘Frankische’ groep die van de 

overzijde van de Rijn afkomstig zou zijn.280

Als een groot aantal laat-Romeinse munten 

worden gevonden, zoals op voorgenoemde 

vindplaatsen, is het relatieve aandeel uit de jaren 
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Afb. 7.25 De verspreidingskaart van vindplaatsen met munten uit de periode 388-402/455 (Bron: NUMIS).
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388-402 zeer groot. Volgens F. Kemmers kunnen 

de vindplaatsen van munten uit deze periode in 

twee groepen verdeeld worden, militaire 

versterkingen en ‘Germaanse’ (‘Frankische’) 

nederzettingen.281 Bij de op en rond de terreinen 

van versterkingen gevonden munten zou het 

vooral gaan om de verloren soldij van 

soldaten.282 Maar ook op het eerste oog 

landelijke nederzettingen kunnen volgens haar 

een militaire functie in de late vierde eeuw 

hebben gehad. Op basis van de aanwezigheid 

van kwalitatief goede Aes2-munten, grote 

geldstukken van enige substantiële waarde, 

vermoedt Kemmers dat zich op het in de late 

derde eeuw verlaten terrein van de villa Ewijk-

Keizershoeve ook militairen bevonden.283  

Eerder dacht Willems op basis van de door 

Reijnen gedetermineerde munten en de 

landschappelijke ligging al dat delen van het 

verlaten villaterrein in de vierde eeuw als 

wachtpost waren gebruikt.284 Het is echter de 

vraag of als er daadwerkelijk een wachtpost op 

het verlaten villa-terrein aanwezig is geweest 

deze in de eerste helft of in de tweede helft van 

de vierde eeuw heeft gefunctioneerd.  

De wachtpost op het voormalige villa-terrein 

Wijchen-Tienakker is namelijk rond het midden 

van de vierde eeuw in brand gestoken.285 Enkele 

decennia later vestigden zich ‘Germaanse’ 

kolonisten nabij de resten van de wachttoren.286

Bij de in de ‘Frankische’ nederzettingen 

gevonden munten zou het volgens verschillende 

auteurs vooral om scrap gaan, metaal dat was 

bedoeld om te smelten om er andere 

voorwerpen van te gieten. Deze munten zijn vaak 

verknipt, omgebogen en fors gesleten, en 

worden regelmatig vergezeld van smeltresten en 

verknipte bronzen voorwerpen.287 Het grote 

aantal in de ‘Frankische’ nederzetting Holtum-

Noord gevonden munten uit de late vierde eeuw 

laat zien dat deze ook nog in de vroege vijfde 

eeuw gecirculeerd hebben.288 Volgens Kemmers 

mag echter betwijfeld worden dat de hier 

woonachtige ‘Frankische’ groep in die tijd in het 

Romeinse monetaire en economische systeem 

was geïntegreerd. Daarop zouden twee klompen 

met grotendeels gesmolten bronzen munten 

wijzen, die laten zien dat de munten als 

grondstof werden gebruikt voor de vervaardiging 

van bronzen objecten. De munten zouden dan 

ook als scrap moeten worden beschouwd. Ook de 

niet-gelijkmatige verspreiding van de munten 

over het nederzettingsterrein zou erop duiden 

dat ze niet als ‘echt geld’ door de bewoners 

werden gebruikt.289

De vondst van een muntschat in een hutkom uit 

de eerste helft van de vijfde eeuw in Helden-

Schrames plaatst Kemmers in eenzelfde context. 

‘Gezien het minieme formaat van de munten lijkt het 

hoe dan ook aannemelijk, dat ze niet zozeer per stuk 

gebruikt werden maar per gewichtseenheid.’290  

Het gewicht van de muntschat van ruim 80 gr 

(ongeveer een kwart pond) lijkt volgens haar 

deze aanname te bevestigen. In vergelijking met 

muntvondsten uit de jaren 388-402 uit militaire 

contexten in Engeland en Noord-Frankrijk vallen 

de aantallen in het Maasgebied bijna in het niet. 

‘Het lijkt dan ook een anachronisme om in de periode 

400-450 na Chr. in het Maasgebied nog over 

muntcirculatie te spreken. Waarschijnlijker lijkt het, 

Tabel 7.9  Overzicht van laat-Romeinse munten in enkele van in de late vierde eeuw 
gestichte landelijke nederzettingen.

Datering munten Wijchen-
Tienakker (%)

Ewijk-
Grote Aalst (%)

Holtum-
Noord (%)

Neerharen-
Rekem (%)

Voor 330 3,9 18,5 2,4 0,4

330-348 13,1 11,1 14,7 6,3

348-364 2,0 − 4,0 1,8

364-378 6,5 11,1 3,2 4,0

378-388 8,5 18,5 3,2 5,2

388-402 66,0 40,7 72,5 82,3

Totaal 100 100 100 100

N 153 27 251 502

N-niet determineerbaar 70 13 336 −
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dat de munten gebruikt werden als grondstof voor 

nieuwe koperproducten. In die zin zullen ze wellicht 

verhandeld zijn, maar als onderwerp van een 

transactie en niet als betaalmiddel.291

Het onderzoek op het villa-terrein op  

De Tienakker in Wijchen leverde naast 

nederzettingssporen een verrassende vondst op. 

Bij een van de aan het einde van de vierde eeuw 

opgetrokken gebouwen en bij de ruïne van de 

40-50 jaar eerder verlaten wachtpost zijn 

gietresten, (in stukken gehakte) staafjes, blanco 

muntplaatjes en munten gevonden (afb. 7.26). 

De kwaliteitsarme ‘valse’ munten of imitaties 

laten volgens R. Reijnen zien dat op  

De Tienakker aan het begin van de vijfde eeuw 

munten zijn vervaardigd naar voorbeelden uit de 

voorgaande jaren.292 Voor de vervaardiging is 

vermoedelijk oud metaal (lood, messing en 

brons) uit de ruïnes van de villa en elders 

verzameld metaal gebruikt.

Deze lokale productie van munten en de relatief 

grote hoeveelheden (imitatie-)munten uit de 

jaren 388-402 in muntensembles van de in de late 

vierde eeuw gestichte landelijke nederzettingen 

Neerharen-Rekem, Holtum-Noord en Wijchen-

Tienakker suggereren dat men in het begin van de 

vijfde eeuw in delen van Zuid-Nederland nog 

waarde hechtte aan muntstukken voor dagelijks 

gebruik (tabel 7.9).293 De vondsten van Ewijk-De 

Grote Aalst lijken een ander beeld te laten zien. 

Als echter de eerder gevonden munten 

meegenomen worden blijkt dat dit verlaten villa-

terrein een vergelijkbaar hoog percentage 

munten uit de jaren 388-402 heeft opgeleverd 

dan de genoemde drie andere terreinen. Enigszins 

afwijkende percentages voor de laat vierde-

eeuwse munten leveren het nederzettingsterrein 

Beuningen-De Heuve en de wachtpost 

Asperden.294

Het voortbestaan van een monetaire economie 

in delen van Zuid-Nederland (oostelijk 

rivierengebied, Maasdal) suggereert dat de 

Romeinse overheid daar nog na de jaren 402 

(stoppen muntaanvoer) en 406 (oversteek van 

de Rijn bij Mainz) een belang aan heeft gehecht. 

Het belang van het oostelijke rivierengebied en 

het aangrenzende deel van Duitsland is ook in 

andere vondsten terug te zien. Zo is het einde 

van de tweede bouwfase van de burgus in 

Asperden, langs de weg tussen Maas en Rijn 

(Cuijk-Qualburg), op basis van vondsten anders 

dan munten, tot in de jaren 420/430 

gedateerd.295 Verder laten vondsten uit de 

castella van Nijmegen, Qualburg en Krefeld-

Gellep en de burgus van Moers-Asberg 

vermoeden dat deze tot dezelfde tijd of zelfs nog 

tot kort na het midden van de vijfde eeuw een 

bezetting hebben gekend.296 Uit het voorgaande 

Afb. 7.26 Restanten van de muntproductie en munten van het terrein Wijchen-Tienakker, met een bronzen staafje 

met gietprop (links), van staafjes gehakte brokjes (rechts boven), twee muntplaatjes (links onder) en vijf, door 

corrosie deels gebarsten munten uit de late vierde eeuw. Schaal 1:1 (Rob Mols, BLAN).
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is duidelijk dat het verdwijnen van de monetaire 

economie uit Zuid-Nederland geen eenduidig en 

lineair proces in tijd en ruimte was. In grote 

delen van Zeeland en op de Brabantse 

zandgronden lijkt de monetaire economie aan 

het einde van de derde eeuw al verdwenen te 

zijn, gezien het geringe aantal muntvondsten. 

De kuststrook in Zuidwest-Nederland volgde in 

het midden van de vierde eeuw. Als allerlaatste 

verdween de monetaire economie uit de 

limeszone, het oostelijke rivierengebied en het 

Maasdal in de loop van de eerste helft van de 

vijfde eeuw. Mogelijk is er een verband met de 

val van de provinciehoofdstad Keulen kort na 

het midden van de vijfde eeuw. Tegen het jaar 

457 werd Keulen bezet en omgevormd tot de 

zetel van een Frankische koning.297 Dit betekende 

het formele einde van de Romeinse invloed op 

de gebeurtenissen in de delta van Maas en Rijn.

Wat betreft het gebruik van munten en 

edelmetaal is de periode 388-457 een zeer 

dynamische periode. Verder onderzoek naar de 

regionale vervaardiging en het gebruik van 

munten aan het einde van de vierde en de eerste 

helft van de vijfde eeuw, naar goudschatten als 

die in Rhenen-Achterberg/Friesesteeg en Velp-

Hervormde Kerk,298 en naar depots van hakzilver/

gouden munten als die van Echt-Pey (terrein 26), 

Tiel-Passewaaij (terrein 63) en mogelijk 

Geldermalsen-Hondsgemet (terrein 55b) zouden 

hierin meer duidelijkheid kunnen brengen.299

Vroege middeleeuwen

In de onderzochte rapporten zijn op slechts twee 

nederzettingsterreinen munten uit de periode 

455-600 aangetroffen. Het betreft Katwijk-

Zanderij/Westerbaan (terrein 40a), waar een 

koperen munt, die wordt toegeschreven aan de 

Vandalen (530-540), en twee gouden tremisses 

(zesde - vroege zevende eeuw) zijn gevonden,300 

en een in Lent (terrein 58b) gevonden follis van 

Justinianus 1 (525-567).301 Beide vindplaatsen 

passen goed in de op de gegevens van NUMIS 

gebaseerde verspreidingskaart met munten uit 

de periode 455-600 (afb. 7.27). Deze kaart laat 

zien dat in deze periode vooral in het oostelijke 

rivierengebied munten circuleerden. 

Vermoedelijk zijn deze vindplaatsen te relateren 

aan het voortgaande gebruik van het laat-

Romeinse castellum op het Nijmeegse Valkhof 

door regionale heersers.302

Het langdurige gebruik van Romeinse munten 

tot het midden van de 5e eeuw (afb. 7.25), en de 

concentratie van vroegmiddeleeuwse munten 

(afb. 7.27) in het oostelijke deel van de Betuwe, 

laat vermoeden dat Romeinse gebruiken en 
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Afb. 7.27 Verspreidingskaart van vindplaatsen met munten uit de periode 455-600 (Bron: NUMIS).
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tradities daar langer stand hielden dan elders in 

Zuid-Nederland. In zijn oratie merkte Theuws op 

dat in de Merovingische tijd iedereen, binnen de 

grenzen van het huidige Noord-Frankrijk,  

de Benelux en West-Duitsland, op maximaal  

50 km (twee dagreizen) van een grote rivier 

woonde. ‘In fysieke zin biedt Noord-Gallië dus een 

goede infrastructuur voor de ontwikkeling van een 

economie gebaseerd op een vraag gegenereerd door 

brede groepen van de bevolking.’303 Uit de 

afbeeldingen 7.23-25 en 27 wordt duidelijk dat 

de bevolking in Zuid-Nederland zich al voor het 

begin van de Merovingische tijd op de zones aan 

weerszijde van de Rijn en Maas terug trok. 

Vermoedelijk is dit proces al in de late tweede 

eeuw in gang gezet, toen de Brabantse en 

Limburgse zandgronden grotendeels ontvolkt 

raakten.

7.5.3 Hergebruik van oude materialen

Uit de geanalyseerde rapporten blijkt dat op veel 

nederzettingsterreinen uit de laat-Romeinse tijd 

en de vroege middeleeuwen aanwijzingen zijn 

gevonden voor hergebruik van ouder materiaal 

uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling 

dat ter plekke is verzameld of van elders is 

aangevoerd. Het gaat om grofkeramisch en 

natuurstenen bouwmateriaal, metaal en glas. 

Op nederzettingsterreinen waar voor 300 geen 

mensen woonden zijn zulke zaken gemakkelijk 

te herkennen. Maar op nederzettingsterreinen 

als Beneden Leeuwen-De Ret (terrein 47), Cuijk-

Centrum (terrein 49), Lent (terrein 58), Nijmegen 

(terrein 29), Utrecht-Centrum (terrein 65) en 

Voorburg-Arentsburg (terrein 44), waar eerder 

deels uit baksteen en natuursteen opgetrokken 

gebouwen hebben gestaan, en waar de 

bewoners op grotere schaal metalen en glazen 

voorwerpen gebruikten, is het hergebruik veel 

moeilijker te herkennen. Deze nederzettings-

terreinen blijven in het navolgende dan ook 

grotendeels buiten beschouwing.

Grofkeramisch bouwmateriaal

Het hergebruik van baksteen als tegulae, imbrices, 

lateres en tubuli wordt regelmatig opgemerkt in 

de rapporten. Uit tabel 7.9 blijkt dat dit 

bouwmateriaal vooral op nederzettingsterreinen 

wordt gevonden die in de laat-Romeinse tijd (en 

daarna) bewoond werden. In sommige gevallen 

werd dit materiaal lokaal uit oudere ruïnes 

gehaald. Daarvoor zijn in Borgharen-

Daalderveld Pasestraat (terrein 33, ROML/VME) 

en Naaldwijk-Hoogwerf/Hoogeland (terrein 42, 

VME) aanwijzingen gevonden. In andere 

gevallen zijn aanwijzingen aangetroffen dat een 

verlaten nederzettingsterrein als steengroeve is 

gebruikt, zonder dat eenduidige sporen van 

bewoning zijn aangetroffen. Hierbij mag gedacht 

Tabel 7.10  Nederzettingsterreinen met aanwijzingen voor hergebruik van ouder bouwmateriaal, zowel per categorie  
als in totaal, met het procentuele aandeel van alle geïnventariseerde terreinen met aanwijzingen voor 
bewoning (ROML = laat-Romeinse tijd; VME = vroege middeleeuwen).

Archeoregio Grofkeramisch 
 bouwmateriaal

Natuursteen N terreinen met  
bouwmateriaal

N terreinen  
met  
bewoning
 

R
O

M
L

V
M

E

R
O

M
L

V
M

E

N %

2 Utrechts-Gelders zandgebied 3  − 2 − 3 75 4

3 Overijssels-Gelders zandgebied 3 − 5 1 3 100 3

4 Brabants zandgebied 6 1 1 − 6 40 15

5 Limburgs zandgebied 2 1 2 − 3 43 7

6 Limburgs lössgebied 1 1 − − 2 29 7

11 Hollands duingebied − 2 − 1 2 40 5

12 Hollands veen- en kleigebied − 1 − 1 1 50 2

13 Utrechts-Gelders rivierengebied 4 1 3 − 8 31 26

14 Zeeuws kleigebied − − − − − − 1

Totaal 19 7 13 3 28 41 69

303  Theuws 2014b, 7-8.
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Koudekerk aan de Rijn: Van Grinsven & 

Dijkstra 2005, 61-62; 2006, 19, afb. 12 en 
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Heirbaut 2011b, 116, afb.11.8.3 en 117; 

Seinen, De Groot & Van Enckevort 2013, 

256.
307  Willems 1981a, 199-201.
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worden aan de ruïnes van de tempel van 

Empel-De Werf (terrein 53), en mogelijk de 

verlaten stad Forum Hadriani (terrein 44). Of de 

weinige vroegmiddeleeuwse scherven tussen de 

resten van de in de late derde eeuw verlaten 

villa’s van Afferden-Gening (terrein 25) en 

Kerkrade-Holzkuil (terrein 35) in dezelfde 

richting wijzen is onduidelijk, maar het ligt wel 

voor de hand omdat duidelijke bewonings-

sporen van vóór 300 ontbreken. In sommige 

gevallen liggen de ruïnes waar bouwmateriaal is 

gevonden zo dicht bij de nederzettingsterreinen 

dat verondersteld mag worden dat deze locaties 

de bron van het gevonden bouwmateriaal zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn de villa van Houten 

(voor de bewoners van Houten-Loerik/Zuid, 

terrein 56), het castellum van Alphen aan den 

Rijn (Koudekerk aan de Rijn/Lagewaard, terrein 

45) en het castellum in Vechten (Odijk-Singel 

West/Schoudermantel, terrein 60). De baksteen-

fragmenten die in de nederzettingen in Didam 

(terreinen 5-6), Ede (terrein 1-3) en Wehl 

(terrein 7) zijn aangetroffen zijn ongetwijfeld 

afkomstig van ruïnes van Romeinse gebouwen 

ten zuiden van de Rijn.

In de meeste gevallen is onduidelijk waarvoor 

het materiaal is gebruikt. Enkele auteurs 

verwijzen naar het hergebruik in haardplaatsen, 

vloertjes en afvoergootjes.304 Of alle aange-

troffen fragmenten van bouwkeramiek op de 

onderzochte nederzettingsterreinen 

daadwerkelijk op deze wijze zijn gebruikt blijft 

echter onduidelijk, vooral ook omdat weinig 

onderzoek is gedaan naar de vondstlocatie,  

de vorm van de fragmenten en eventuele 

brandsporen. Meer duidelijkheid geven 

sommige fragmenten van bouwkeramiek die na 

bewerking gebruikt als netverzwaarder, zoals 

ruim honderd, verder niet nauwkeurig te dateren 

voorbeelden van het nederzettingsterrein 

Wijchen-Tienakker (terrein 32c) en uit het 

aanpalende Wijchens Meer laten zien.

Het hiervoor geschetste beeld van het hergebruik 

van bouwkeramiek loopt grotendeels parallel aan 

het hergebruik van uit ruïnes gewonnen 

natuursteen (zesmaal bioklastische kalksteen, 

vijfmaal leisteen, eenmaal marmer, veertienmaal 

tufsteen). Wel is het aantal vindplaatsen kleiner 

en op drie locaties waar natuursteen is 

aangetroffen (Tiel-Passewaaijse Hogeweg 

(terrein 63), Valburg-Molenzicht (terrein 67), 

Vleuten-Appellaantje (terrein 69)) is geen 

keramisch bouwmateriaal aangetroffen. 

Ook over de precieze functie van het hergebruikte 

natuursteen is weinig bekend. Wel is op enkele 

terreinen een klein deel van de tufsteen (Houten-

Loerik/Zuid (terrein 56), Koudekerk aan de Rijn/

Lagewaard (terrein 45), Vleuten/Appellaantje, 

Vleuten-Haarzicht (terrein 70)) en kalksteen 

(Houten/Loerik/Zuid) tot netverzwaarder 

omgewerkt.305 Ook op en nabij het neder-

zettingsterrein Wijchen-Tienakker (terrein 32c) 

zijn naast de bakstenen netverzwaarders 

tientallen natuurstenen (tufsteen, basalt, 

zandsteen) exemplaren aangetroffen.306

Willems somt enkele andere vindplaatsen van 

vergelijkbare netverzwaarders op: Rijswijk 

(Z.-H.), de Koornwaard nabij ’s-Hertogenbosch-

Empel, het Ossermeer tussen Oss en Macharen 

en in de IJssel nabij Dieren. Uit de vindplaatsen 

blijkt duidelijk dat ze vooral in of nabij rivieren 

zijn aangetroffen. Volgens Willems zijn de 

verschillende typen netverzwaarders, in het 

bijzonder de uit baksteen vervaardigde 

exemplaren in de Romeinse tijd te dateren.  

Voor de tufstenen exemplaren twijfelt hij aan 

deze exclusieve datering.307 Voor zover ze te 

dateren zijn, blijkt echter dat het merendeel van 

de in de bestudeerde rapporten vermelde 

bakstenen en natuurstenen netverzwaarders 

gevonden zijn op in de vroege middeleeuwen 

gedateerde nederzettingsterreinen, al mag een 

datering in de eerste helft van de vijfde eeuw 

niet geheel uitgesloten worden.

Tussen het op de nederzettingsterreinen 

aangetroffen bouwmateriaal uit de eerste drie 

eeuwen van onze jaartelling zitten zo nu en dan 

ook brokken kalkmortel. Deze kunnen van de 

elders gewonnen natuur- en baksteen 

afgebroken zijn. Een andere mogelijkheid is dat 

deze kalkmortel hergebruikt is als grondstof bij 

de productie- of bewerking van metaal. Het zou 

dan als flux gebruikt kunnen zijn in ovens of 

smeedhaarden.308 Mogelijk dat hiervoor ook de 

op verschillende terreinen gevonden kalksteen 

bedoeld was. Alleen in Didam (Aalsbergen/

Kollenburg (terrein 5) en Didam-Kerkwijk/

Randwijk (terrein 6)) en Well (terrein 31) zijn 

daadwerkelijk aanwijzingen gevonden voor de 

productie van ijzer. Alleen op het nederzettings-

terrein Didam-Kerkwijk/Randwijk is biok-

lastische kalksteen aangetroffen. Mogelijk wijst 

ook een fragment van een ovenwand met 

aangekoekte slakken (van ijzer?) van het 

nederzettingsterrein Ede-Uitvindersbuurt 

(terrein 2a-b) op de lokale productie van ijzer.
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Metaal

Op een beperkt aantal nederzettingsterreinen 

zijn aanwijzingen gevonden voor metaal-

bewerking. Deze resten zijn niet goed te dateren. 

Terreinen als Naaldwijk-Hoogwerf/Hoogeland 

(terrein 42), Voorburg-Arentsburg (terrein 44) en 

mogelijk Empel-De Werf (terrein 53) vallen op 

doordat zij in de eerste helft van de vierde eeuw 

of iets later zijn gebruikt als vindplaats van 

metalen (en andere) voorwerpen. Vermoedelijk 

mogen ook de hiervoor genoemde villa-

terreinen Afferden-Gening (terrein 25) en 

Kerkrade-Holzkuil (terrein 35) in dezelfde groep 

geschaard worden. Ook de op het terrein van de 

verlaten villa op de Tienakker in Wijchen (terrein 

32c) gevonden fragmenten van levensgrote 

bronzen beelden waren waarschijnlijk bestemd 

voor hergebruik.309 Vermoedelijk vormden zij de 

grondstof voor de hiervoor al aangehaalde 

lokale productie van munten rond het jaar 400 

of iets later, maar het kan ook de bedoeling zijn 

geweest om er andersoortige voorwerpen van te 

vervaardigen. Hoewel niet gedateerd zou ook 

het bronsdepot dat in Nijmegen in het derde-

eeuwse grafveld van Ulpia Noviomagus is 

gevonden uit de vierde eeuw kunnen stammen. 

In het depot zitten naast fragmenten van 

levensgrote beelden ook stukken van plaquettes 

met letters. Het materiaal lijkt te zijn verzameld 

in de ruïnes van de in de late derde eeuw 

verlaten Romeinse stad.310

Oudere bronzen voorwerpen (Koudekerk aan 

den Rijn (terrein 45), Wehl-Hessenveld (terrein 

7a)), oude munten (Holtum-Noord (terrein 28)) 

en knipsels/scrap (Didam-Aalsbergen/Kollenburg 

(terrein 5), Odijk-Singel West/Schoudermantel 

(terrein 60), Wehl-Hessenveld)) en een 

metaaldepot (Ede-Op de Berg (terrein 1a)) 

maken duidelijk dat men oud metaal zorgvuldig 

verzamelde en bewaarde voor hergebruik en de 

vervaardiging van nieuwe voorwerpen. Of het in 

de derde-vierde eeuw gedateerde ijzeren 

‘muntstempel’ uit Didam-Aalsbergen/

Kollenburg zou kunnen duiden op de 

vervaardiging van bronzen munten in deze ten 

noorden van de Rijn gelegen nederzetting ligt 

niet voor de hand, maar wat de precieze 

betekenis van deze vondst is, blijft onduidelijk.311

Uit de in Didam en Wehl gevonden voorwerpen 

blijkt dat deze oorspronkelijk ten zuiden van de 

Rijn zijn gevonden of via uit deze streken 

afkomstige metaalhandelaren zijn verworven. 

Dat metaal ook als baren circuleerde blijkt uit de 

vondst van bronsbaren in Vleuten-Haarzicht 

(terrein 70) en Odijk-Singel West/

Schoudermantel, en een zilverbaar uit 

laatstgenoemde plaats. Smeltkroesjes en 

gietmallen uit Didam en Wehl laten zien dat ter 

plekke bronzen voorwerpen zijn gegoten.  

In beide plaatsen zijn ook aanwijzingen (cupels, 

smeltresten) gevonden voor het gieten van 

gouden en zilveren voorwerpen. Opvallend 

genoeg zijn aanwijzingen voor de verwerking 

van goud en zilver alleen op deze ten noorden 

van de Rijn gelegen nederzettingsterreinen 

aangetroffen. Mogelijk ligt hier een relatie met 

de eerder gememoreerde betalingen van de 

Romeinen aan Overrijnse groepen in de vorm 

van hakzilver en gouden voorwerpen.

Glas

Op drie laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse 

vindplaatsen zijn fragmenten van La Tène-

armbanden en scherven van glazen vaatwerk uit 

de eerste eeuwen van de jaartelling (Alphen/

Kerkakkers (terrein 9a-b), Holtum-Noord (terrein 

28), Kerk-Avezaath-De Stenen Kamer (terrein 

57b)) in een jongere context aangetroffen.  

Enkele auteurs geven aan dat deze scherven 

vermoedelijk elders zijn verzameld en bedoeld 

waren voor hergebruik of voor een gebruik als 

amulet. Tevens zouden deze vondsten kunnen 

wijzen op handel in oud glas.312 Omdat de 

vondstcontexten van glas in veel rapporten niet 

duidelijk omschreven en gedateerd zijn, is het 

mogelijk dat ook op andere vindplaatsen oud 

glas bewaard werd voor hergebruik. Dat ouder 

glas in de onderzoeksperiode op grotere schaal 

werd ingezameld voor hergebruik blijkt ook uit 

een onderzoek in Engeland en Wales.313 In het 

kader van de vondsten uit laat-Romeinse 

glasovens nabij de burgus van het ten oosten van 

Gennep gelegen Asperden is onderzoek gedaan 

naar het hergebruik van oud glas. Vooral de 

sporen van Buntmetall (onder andere koper, lood, 

tin en zink) en antimoon, alsook de hogere 

gehalten aan fosfaat en kaliumoxide in het 

onderzochte glas laat zien dat oud glas gebruikt 

is bij de productie van nieuw vaatwerk in de 

vierde eeuw.314
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7.5.4 Dendrochronologische en 
14C-dateringen

In paragraaf 7.5.2 is uitgebreid ingegaan op de 

munten. Deze kunnen worden gebruikt voor de 

datering van nederzettingen, maar geven zoals 

geschetst ook informatie over grotere 

ontwikkelingen in Zuid-Nederland gedurende de 

laat-Romeinse tijd. Ook dendrochronologische 

en 14C-dateringen kunnen hierbij behulpzaam 

zijn. In de onderzoeksrapporten worden 

tientallen van deze dateringen gepresenteerd 

(tabel 7.11). Deze hebben de onderzoekers op 

lokale schaal vooral geholpen om bruggen, 

waterputten en andere nederzettingselementen 

te dateren. Dergelijke dateringen kunnen ook 

ingezet worden voor een ander doel:  

het verkrijgen van meer verfijnde absolute 

chronologieën van de materiële cultuur (onder 

andere gebouwen en aardewerk) in de periode 

300-600 n.Chr. Daardoor wordt het beter 

mogelijk meer algemene ontwikkelingen in deze 

periode in een historisch raamwerk te plaatsen. 

‘…there is no escaping from the knowledge that if we 

had a less fuzzy chronology for the period, some of the 

ideas explored would certainly be shown to be less 

plausible than others.’315 Daar waar mogelijkheden 

zijn om de tijdens opgravingen aangetroffen 

materiële cultuur nauwkeuriger te dateren met 

behulp van dendrochronologische en 
14C-dateringen moet dit dan ook niet nagelaten 

worden. Wanneer in een rapport alleen de 

atmosferische kalenderjaren voor heden (BP) 

vermeld zijn, zijn de gecalibreerde kalenderjaren 

alsnog gegenereerd met het programma OxCal 

4.2.4 en de calibratiecurve IntCal 13.316  

Deze dateringen zijn in tabel 7.11 tussen rechte 

haken gezet.

Uit tabel 7.11 valt hoofdzakelijk af te leiden dat 

de beschikbare dateringen niet evenredig over 

de onderzoeksperiode en ook niet over de 

geanalyseerde terreinen of archeoregio’s zijn 

verdeeld. Hoewel 14C-dateringen door hun 

chronologische breedte niet eenvoudig in halve 

of hele eeuwen onder te verdelen zijn, valt wel 

op dat dateringen die (grotendeels) betrekking 

hebben op de gevorderde vijfde en zesde eeuw 

goed vertegenwoordigd zijn. Anders betreft de 

verdeling van de veel nauwkeurigere 

dendrodateringen. Hier blijken de vierde-

eeuwse dateringen merendeels afkomstig van 

het onderwateronderzoek in de Maas te Cuijk, 

en in mindere mate te Maastricht. Het ontbreken 

van vierde-eeuwse dendrodateringen uit (rurale) 

nederzettingscontexten sluit zeker aan bij de 

eerder vastgestelde terugloop van de bewoning 

in deze eeuw, in het bijzonder ten zuiden van het 

rivierengebied. Het speelt echter ook mee dat 

terreinen met wel vierde-eeuwse bewoning-

resten geen (onderzochte) houtmonsters 

hebben opgeleverd.

Een deel van de in tabel 7.11 opgenomen 

dateringen is al genoemd en van commentaar 

voorzien in het omvangrijke overzicht van de 
14C-chronologie van de Romeinse en 

Merovingische tijd van J. Lanting en  

H. van der Plicht.317 Zij plaatsen daarin belangrijke 

kanttekeningen bij het tot stand komen en het 

gebruik van deze dateringen voor het 

chronologische raamwerk van laat-Romeinse en 

vroeg-Merovingische tijd. Daarnaast laten ze 

zien dat een goede interpretatie ervan een 

enorme meerwaarde levert voor het ijken en 

verfijnen van onze nederzettingschronologie. 

Met meer en preciezere dateringen – ook op 

basis van botmateriaal uit graven – zal een 

belangrijke bijdrage geleverd kunnen worden 

aan herziening van bestaande 

typochronologieën.

7.6 Kennisthema gemeenschap/
samenleving

Het laatste thema, gemeenschap en samen-

leving, betreft in principe een overkoepelend 

thema waarbinnen aspecten als nederzettings-

dynamiek, locatiekeuze en materiële cultuur een 

onderdeel vormen. Belangrijke bouwstenen 

voor de beantwoording van de onderzoeks-

vragen worden geleverd door individuele 

vondsten van bepaalde typen gebouwplatte-

gronden en materiële cultuur. Zo geeft de 

schatvondst van Echt nieuwe en zeer 

interessante inzichten in de ogenschijnlijk 

sturende rol van het Romeinse gezag in de 

vroege vijfde eeuw.318 Maar binnen de 

bestudeerde rapporten lijkt dit een incidenteel 

geval te zijn waarin de rol van een machtsfactor 

in het archeologische correlaat zichtbaar wordt. 

Ook voor de vroeg-Merovingische tijd is de rol 

van opkomende elites binnen de onderzochte 

terreinen verre van duidelijk. Bovendien is het 
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Tabel 7.11  Chronologisch gerangschikt overzicht van de in de rapporten aangetroffen dendrochronologische en 
14C-dateringen. Tussen rechte haken staan de specifiek voor deze synthetiserende analyse uitgevoerde 
calibraties.

Archeoregio Terrein Vindplaats Structuur 14C-datering Dendrodatering

BP 2 sigma cal AD −

13 49 Cuijk brug 1840±60 64-340, 366-370 −

4 12 Breda-Steenakker hutkom 1 1835±45 [75-258, 284-322] −

4 12 Breda-Steenakker huis 42 1830±70 [29-38, 50-356. 366-380] −

13 49 Cuijk-gebied 6000 veen 1830±30 128-252, 300-314 −

13 49 Cuijk- gebied 6000 veen 1810±40 124-268, 276-334 −

13 49 Cuijk- gebied 6000 veen 1805±35 132-264, 282-332 −

13 67 Valburg-Molenzicht waterput 15 1740±30 230-390 −

13 67 Valburg-Molenzicht waterput 17 1740±30 230-390 −

13 49 Cuijk brug 1715±35 250-302, 314-414 −

13 67 Valburg-Molenzicht waterput 13 1700±30 250-420 −

13 67 Valburg-Molenzicht waterput 18 1685±35 250-430 −

4 11 Baexem voorde 1 1680±40 [245-429, 497-506] −

4 12 Breda-Huifakker top veen 1670±45 [248-433, 460-466, 489-533] −

3 7 Wehl-Hessenveld meilerkuil − ‘vierde eeuw’ −

6 33 Borgharen meilerkuil 2 1630±30 350-440, 490-530 −

13 67 Valburg-Molenzicht waterput 16 1625±30 380-540 −

4 21 Tilburg-Stappegoor gebouw 1 1625±30 492-530 −

4 8 Aalst -Tongelreep beschoeiing 3 1620±25 389-535 −

4 24 Venray waterput − 400-440 −

6 33 Borgharen kuilencluster 1580±30 410-550 −

2 4 Leersum meilerkuil 1565±30 422-561 −

6 33 Borgharen meilerkuil 1 1560±30 420-570 −

5 31 Well-Aijen kuilencluster 1556±32 426-565, 567-581, 587-597 −

4 33 Borgharen kuilencluster 1550±30 430-580 −

4 12 Breda-Emerakker basis esdek 1540±100 [258-285, 322-666] −

2 4 Leersum gebouw 21 1535±30 432-595 −

13 61 Ressen-De Boel kuilencluster 1520±30 430-610 −

6 33 Borgharen kuilencluster 1520±30 440-490, 510-520, 530-600 −

4 12 Breda-Moskes basis esdek 1510±60 [423-645] −

4 11 Baexem voorde 2 1505±30 [431-491, 531-635] −

4 21 Tilburg-Stappegoor gebouw 2 1500±50 505-645 −

4 21 Tilburg-Stappegoor waterkuil 1500±30 532-639 −

13 56 Houten-terrein 9 paal 1500±25 460-490, 530-650 −

2 1 Ede-Paasberg meilerkuil 1480±30 540-640 −

5 31 Well-Ayen kuil 1479±20 542-624, 628-638 −

4 21 Tilburg-Stappegoor gebouw 2 1455±30 555-650 −

13 56 Houten-terrein 9 gebouw 1445±15 560-590, 595-655 −

13 56 Houten-terrein 9 paal 1445±15 560-590, 595-655 −

11 43 Oegstgeest vlechtwerk 31 1440±20 465-550 −
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Archeoregio Terrein Vindplaats Structuur 14C-datering Dendrodatering

BP 2 sigma cal AD −

4 12 Breda-Huifakker spieker 1425±40 540-670 −

4 8 Aalst-Tongelreep beschoeiing 4 1415±35 573-665 −

4 8 Aalst-Tongelreep brug cluster 3 1410±25 604-660 −

11 43 Oegstgeest vlechtwerk 29 1395±20 510-595 −

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 293±5

3 7 Wehl-Hessenveld waterput − − 313

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − na 315±5

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − na 317

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − na 320±5

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − na 321

3 6 Didam-Randwijk waterput 1 − − na 311, 321±6

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 322±5

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 323±5

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 325±1

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 326±2

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − na 326±5

3 6 Didam-Randwijk waterput 2 − − na 320, na 327

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 329±3

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − na 330±5

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 331±11

6 37 Maastricht toren castellum − − 333

6 37 Maastricht brug − − 337±6

13 49 Cuijk brug, fase 1 − − 347-349

6 37 Maastricht brug − − 348±4

6 37 Maastricht brug − − 362/363

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 367±5

13 49 Cuijk brug, fase 2 − − 368/369

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 372/373

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 372/373

13 49 Cuijk- gebied 6000 kadewerken − − 373

13 49 Cuijk brug, fase 3 − − 393±5

4 9 Alphen waterput 3, fase 1 − − 402±1, 404±6, 407±6

13 67 Valburg-Molenzicht waterput 17 1655±30 320-450 418±6

4 20 Someren-Waterdael waterput − − 471

4 12 Breda-Steenakker waterput 50 − − na 471±6

4 12 Breda-Steenakker waterput 51 − − na 491±6

4 12 Breda-Steenakker waterput 45 − − na 496±6

2 3 Ede-Uitvindersbuurt waterput 3 − − 512±1

4 12 Breda-Steenakker waterput 59 − − na 528±6

13 66 Utrecht-Terweide brug − − 539

4 12 Breda-Steenakker waterput 48 − − na 551±6

4 8 Alphen waterput 3, fase 2 − − 560±8

5 30 Schipperskerk-Koeweide waterput (sp. 6) − − na 561±6
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Archeoregio Terrein Vindplaats Structuur 14C-datering Dendrodatering

BP 2 sigma cal AD −

4 8 Aalst-Tongelreep plank cluster 5 − − 562±6

4 20 Someren-Waterdael waterkuil 1240 − − 568±7

4 12 Breda-Steenakker waterput 53 − − na 575±6

4 12 Breda-Steenakker waterput 60 − − na 591±6

11 43 Oegstgeest waterput 13 − − 596

11 43 Oegstgeest waterput 14 − − 598±8

4 12 Breda-Steenakker waterput 58 − − na 610±6

grafbestel een niet onbelangrijke factor voor de 

interpretatie van de ontwikkeling van lokale 

gemeenschappen doorheen de onderzoeks-

periode, maar dat thema is slechts zijdelings bij 

dit synthese-onderzoek betrokken. Gelukkig kan 

wel gebruik gemaakt worden van 

overkoepelende studies, zoals het 

promotieonderzoek van Dijkstra en Van der 

Velde, in respectievelijk het Zuid-Hollandse 

kustgebied en Oost-Nederland, waarin alle 

facetten van nederzettingsdynamiek, 

begravingspraktijken en de materiële cultuur 

over een langere periode voor een specifieke 

regio worden gepresenteerd.319 Voor het 

oostelijke rivierengebied is de meest recente 

studie van een dergelijke omvang die van 

Willems uit 1986.320 En hoewel Verwers in het 

afsluitende deel van zijn proefschrift uit 1998 wel 

de onderzoeksperiode van dit rapport 

behandeld,321 ontbreekt daarin nog dermate veel 

onuitgewerkt en nieuw onderzoek dat voor de 

Brabantse zandgronden feitelijk geen goed 

overzicht bestaat. Om over Zeeland, de 

Limburgse zandgronden, het Maasdal en het 

lössgebied maar niet te spreken. De drie eerst 

genoemde proefschriften maken duidelijk dat 

een regionale aanpak het meest voor de hand 

ligt om de onderzoekperiode te synthetiseren. 

Zeker als men zich buigt over vragen die 

betrekking hebben op veranderingen in de 

samenleving onder invloed van de komst van 

nieuwe groepen, ideeën en objecten.

7.6.1 Hollands duingebied en Hollands 
klei- en veengebied

Dijkstra slaagt er in dat opzicht goed in de 

bijzondere positie van het Zuid-Hollandse 

kustgebied in kaart te brengen. Het einde van de 

Romeinse tijd voltrok hier zich beduidend 

vroeger dan in de rest van Zuid-Nederland, al 

voor het einde van de vierde eeuw. Vervolgens 

vond na het midden van de vijfde eeuw een 

herkolonisatie plaats met de ontwikkeling van 

nieuwe nederzettingen, op een wijze die 

duidelijk afwijkt van de rest van Zuid-Nederland. 

Zowel binnen de gebouwplattegronden als het 

soort aardewerk en aangetroffen fibulae is een 

dynamiek te zien, die wijst op een eigen 

regionale ontwikkeling.322 Op basis van de 

geanalyseerde terreinen lijkt het in de periode 

450-600 de meest florerende regio in Zuid-

Nederland geweest te zijn. De gunstige ligging 

aan de twee grote riviermondingen zorgde 

ervoor dat de Zuid-Hollandse regio vanaf de 

vroeg-Merovingische tijd sterk verweven raakte 

in een Fries-Frankisch economisch netwerk.  

De grote overeenkomsten op het gebied van de 

huizenbouw en materiële cultuur met andere 

regio’s in het Noordzeekustgebied is reden om 

te spreken van een Noordzeecultuur.323 Volgens 

Dijkstra bestaat de bevolking in het kustgebied 

in de late vijfde en zesde eeuw uit een 

heterogene, onderling verwante groep 

bestaande uit resten van de oorspronkelijke 

bevolking, aangevuld met ‘nieuwe’ Friezen uit 

het noorden, Angelsaksen uit Engeland en 

eventueel Noord-Duitsland, en Franken uit het 

centrale rivierengebied.

Hoe hard de breuk met de voorafgaande periode 

precies geweest is, blijft vooralsnog echter 

moeilijk vast te stellen. Wel is het opvallend dat 

in het min of meer aangrenzende Noord-

Hollandse Kennemerland meer aanwijzingen zijn 

aangetroffen voor het voorbestaan van 

nederzettingen tijdens de vierde en mogelijk ook 

vijfde eeuw, zoals te Castricum-Oosterbuurt en 

Uitgeest-Dorregeest.324 Zulke nederzettingen,  

319  Dijkstra 2011c; Van der Velde 2011c.
320  Willems 1981a; 1984.
321  Verwers 1998-1999.
322  Dijkstra 2011c, 371-378.
323  Dijkstra 2011c, 357-358.
324  Castricum: Hagers & Sier 1999; Diederik 

2014; Uitgeest: De Koning 2003.
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325  De Koning 2014, 411-440.
326  Van der Velde 2011c, 136.
327  Van der Velde 2011c, 140.
328  Van der Velde 2011c, 147-148.
329  Willems 1984, 272-301; Zie ook Heeren 

2017, 155-157.

die vooralsnog ontbreken in het Zuid-Hollandse 

kustgebied, leveren een interessante bijdrage 

aan het vraagstuk hoe de kustbewoning in de 

onderzoeksperiode was samengesteld.  

De ontdekking van het nederzettingsterrein 

Groot Olmen,325 net als de nederzetting Katwijk 

aan Zee (terrein 40) met een aanvangsdatering 

in de late vijfde eeuw, wijst er bovendien op dat 

zich ook in Zuid-Hollandse duinstreek 

overstoven nederzettingen uit de vierde en/of 

vijfde eeuw aangetroffen kunnen worden.

7.6.2 Utrechts/Gelders/Overijssels 
zandgebied

Van der Velde belicht in zijn studie Oost-

Nederland, een regio waarvan het zuidelijke deel 

overlapt met de in dit rapport bestudeerde 

Overrijnse zone in Gelderland (archeoregio 3).  

Hij bekijkt in de eerste plaats de veranderingen 

in de indeling van de nederzettingen ten 

noorden van de limes. Daarnaast onderzoekt hij 

de mate waarin binnen deze nederzettingen 

buiten de regio vervaardigde goederen 

vertegenwoordigd zijn en de verwerking van 

bijvoorbeeld Romeins bronsschroot plaatsvond. 

Hierbij speelt de afstand tot de limes een grote 

rol. Hij verdeelt daarom Oost-Nederland in twee 

zones. In de zone direct ten noorden van de 

limes – grofweg de Overrijnse limeszone die ook 

voor dit synthese-onderzoek aangehouden is – 

lijken volgens hem de lokale gemeenschappen 

en hun culturele netwerken al vanaf de derde 

eeuw volledig geïntegreerd in het Romeinse 

imperium ten zuiden van de Rijn. In vergelijking 

met de nederzettingen te Bennekom, Ede 

(terreinen 1-3), Didam (terrein 6) en Wehl (terrein 

7) bevonden de nederzettingen in de 

noordelijker gelegen streken, tussen Zutphen, 

Deventer en Wijster, zich duidelijk in een 

grenszone. Hier is eerder sprake van een 

toegenomen interactie met het Romeinse rijk, 

dan van een zekere mate van integratie.326

Het ontstaan van geclusterde nederzettingen in 

Noord- en Oost-Nederland – al vanaf de tweede 

eeuw – lijkt een op zichzelf staande (regionale) 

ontwikkeling te zijn. Uit de materiële cultuur 

(zoals zichtbaar in het aardewerk) blijkt 

bijvoorbeeld dat men ten noorden van de 

Overrijnse limeszone veel meer gericht was op 

de oostelijke en noordelijke culturele netwerken, 

dan op die van het zuidelijker gelegen Romeinse 

rijk.327 De afname in omvang van de 

nederzettingen in de Overrijnse limeszone vanaf 

de tweede helft van de vierde eeuw – en zeker 

na 400 – lijkt dan ook een direct gevolg te zijn 

van de teruglopende invloed en aanwezigheid 

van het Romeinse leger ten zuiden van de Rijn. 

In dit opzicht lijkt de leegloop van vooral de 

zuidelijke zandgronden 150 jaar eerder zich hier 

te herhalen. Hieruit kan men afleiden hoezeer de 

interne ontwikkelingen in het Romeinse rijk van 

belang zijn geweest voor opeenvolgende groei 

en neergang van de laat-Romeinse bewoning,  

in niet alleen Germania secunda maar ook in het 

direct aangrenzende deel van de Overrijnse 

limeszone. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

in de Overrijnse limeszone de ontvolking minder 

sterk is geweest dan die op de Brabantse en 

Limburgse zandgronden – net als in het Zuid-

Hollandse kustgebied – na het midden van  

de derde eeuw. De voortzetting van de 

bewoning zoals die is aangetoond voor 

Ede-Uitvindersbuurt (terrein 2) en Wehl, en ook 

het continue gebruik van de grafvelden in 

Rhenen en Wageningen, maken een zeker mate 

van bewoningscontinuïteit voor de limeszone 

aannemelijk.328

7.6.3 Utrechts-Gelders rivierengebied

Het beeld van de vierde-eeuwse en jongere 

samenleving in het rivierengebied ten zuiden 

van de Rijn is vooralsnog vrij diffuus: 

substantiële nederzettingen zoals die tot de 

tweede helft van de derde eeuw op het Bataafse 

platteland bestonden en daarna bleven bestaan 

ten noorden van de Rijn zijn afwezig.329 Buiten de 

bewoning in de militaire centra te Nijmegen 

(terrein 59) en Cuijk (terrein 49) en enkele 

(voormalige) castella, heeft de analyse van de 

rapporten slechts enkele nederzettingsterreinen 

opgeleverd waar een (gevorderde) vierde-

eeuwse en (vroeg) vijfde-eeuwse bewoningsfase 

is vastgesteld. Van de nederzetting Wijchen-

Tienakker (terrein 32c) en mogelijk ook die in 

Ewijk (terrein 54) wordt verondersteld dat ze een 

militaire functie als wachtpost hadden. Hoewel 

de precieze aard van de laat-Romeinse 

bewoning – lokale bevolking of immigranten 

van elders – op deze terreinen niet uit de 

onderzoeken af te leiden valt, sluit onder andere 
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330  Heeren 2017, 158-172. Niet meegenomen 

in het kader van dit rapport, maar wel 

van wezenlijk belang voor de 

interpretatie van de laat-Romeinse 

bewoning te Ewijk – Germaanse 

foederaten of lokale (Bataafse) 

bewoners, al dan niet in Romeinse 

militaire dienst – is de vondst van twee 

inhumatiegraven met in elk een 

(militaire) gordelset uit ca. 400-450/ 

470 n. Chr. Zie Heeren 2012.
331  Steures 2013; Van Enckevort & Thijssen 

2014; Hendriks et al. 2014; Hendriks & 

Den Braven 2015.
332  Vergelijk Nokkert, Aarts & Wynia 2009, 

369-370; Dijkstra 2011c, 214-222.

de datering van het aangetroffen vondst-

materiaal aan bij de conclusies van een studie 

door Heeren. Volgens zijn opvatting zou de 

bewoning van dergelijke nederzettingen uit de 

periode tussen het laatste kwart van de vierde 

eeuw en het midden van de vijfde eeuw vooral 

bestaan moeten hebben uit Germaanse 

foederaten, in dienst van het Romeinse gezag.330 

De ruime hoeveelheid metaalvondsten uit zijn 

inventarisaties lijkt te ondersteunen dat het 

rivierengebied in deze periode beduidend 

dichter bewoond – door immigranten van 

Overrijnse origine – moet zijn geweest, dan uit 

het huidige opgravingsbeeld naar voren komt. 

De jongste fase van de nederzetting Tiel-

Passewaaij (terrein 63) zou daarvan een goed 

voorbeeld kunnen zijn: kleinschalige bewoning 

met twee shorthouses en begeleidende vondsten 

zoals het handgevormde rheinweser-germanische 

Keramik en een keur aan metaalvondsten.

Hoe en of deze (nieuwe) gemeenschappen in het 

rivierengebied zich verder ontwikkelden richting 

de vroeg-Merovingische periode blijft echter 

onduidelijk. Alleen te Nijmegen en enkele 

nederzettingen in haar directe omgeving zoals 

Lent (terrein 58) en Wijchen (terrein 32), lijkt 

bewoning van enige omvang zich vanaf de 

vroege vierde eeuw tot in de late vijfde eeuw 

voort te zetten, hoewel zeker nog niet alle 

vragen betreffende de ontwikkeling van het 

laat-antieke en vroeg-Merovingische Nijmegen 

beantwoord zijn.331 Ondanks de vondst van 

terreinen met nederzettingssporen uit de vijfde 

en/of zesde eeuw in onder andere Bergharen 

(terrein 48), Houten (terrein 56), Odijk (terrein 

60) en Valburg (terrein 67) is het zeer lastig de 

ontwikkelingen op het voormalige Bataafse 

platteland te duiden, zeker in vergelijking met de 

situatie ten westen van Utrecht. Wat wel opvalt 

met betrekking tot de locatie van de genoemde 

terreinen, is dat op dezelfde plek of in de directe 

nabijheid wel vaak sprake was van bewoning in 

de midden-Romeinse tijd. De beperkte 

opgravingsgegevens laten echter (nog) niet toe 

de verschillen in de regionale ontwikkeling van 

bijvoorbeeld de Betuwe ten opzichte van het 

Kromme Rijngebied te vergelijken in termen van 

een achtergebleven Bataafse restbevolking ten 

opzichte van de komst van nieuwe, mogelijk 

Germaanse groepen.

In de microregio ten westen van Utrecht lijkt 

helemaal geen sprake te zijn van een 

landschappelijk nederzettingspatroon uit de 

midden- of laat-Romeinse tijd waarop de 

nieuwe nederzettingsterreinen vanaf de 

(gevorderde) vijfde eeuw waren georiënteerd. 

Net als in het kustgebied moet hier de Oude Rijn 

de voornaamste vestigingsfactor zijn geweest 

voor de komst van nieuwe groepen. Wat de aard 

en herkomst van deze gemeenschappen betreft, 

valt op grond van de terreinen met een 

vermoedelijke aanvang tussen het midden van 

de vijfde en de vroege zesde eeuw – te Utrecht 

(terrein 66) en Vleuten (terrein 69 en 70) – nog 

weinig te zeggen. De goed onderzochte 

nederzetting van Utrecht-A2 (terrein 64) kent 

echter verschillende overeenkomsten, zowel in 

de huizenbouw als het gebruikte 

aardewerkspectrum, met de Zuid-Hollandse 

terreinen in Katwijk (terrein 40), Oegstgeest 

(terrein 43) en Koudekerk (terrein 45), dat zeker 

voor een deel rekening mag worden gehouden 

met een gemeenschap van westelijke of 

noordelijke (‘Friese’) herkomst.332

7.6.4 Brabants en Limburgs zandgebied

In veel grotere mate dan in het rivierengebied 

heeft het (Malta-)onderzoek op de zandgronden 

ten zuiden van de Maas een hoeveelheid rurale 

nederzettingsterreinen opgeleverd, die een 

aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het 

discours over de afnemende invloed van het 

Romeinse gezag en de instroom van nieuwe 

groepen, ideeën en objecten. Hoewel binnen het 

bestek van dit rapport eerder slechts kort 

ingegaan wordt op de oorzaken en 

omstandigheden van de grootschalige 

ontvolking op de zandgronden vanaf de late 

tweede eeuw eeuw tot na het midden van de 

vierde eeuw, is met de analyse van bijvoorbeeld 

het nederzettingsterrein Breda-Steenakker 

(terrein 12a) wel aangetoond dat een kritische 

houding ten aanzien van de interpretatie van 

zowel de gebouwde structuren als het vondst-

materiaal noodzakelijk is. Vooralsnog is dit 

echter de enige nederzetting waar een laat 

derde-eeuwse en/of vroeg vierde-eeuwse 

bewoningsfase het algemene beeld van een 

herbevolking vanaf ca. 375 door groepen van 

buiten de regio zou tegenspreken. Want hoewel 

de nieuw gegenereerde gegevens, zoals die 

vergaard zijn op bijvoorbeeld de nederzettings-

terreinen van Alphen-Kerkakkers (terrein 9b-c), 
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333  Zie Heeren 2016a, in het bijzonder 8-10; 

Heeren 2017, 158-159. Van het als 

voorbeeld aangehaalde nederzettings-

terrein Breda-Steenakker lijkt hier niet 

het basisrapport gebruikt te zijn en 

alleen het separaat gepubliceerde 

artikel (zie ook paragraaf 7.3.2) 

waardoor de (voorlopige) resultaten van 

het Bredase onderzoek op een andere 

wijze geïnterpreteerd zijn dan in dit 

rapport gebeurd is.
334  Vergelijk Theuws 1996; Theuws 2008b; 

Heeren 2017.
335  Heeren 2017, 168-172.
336  Vergelijk Halsall 2014.

Goirle-Huzarenwei (terrein 15), Helden-

Schrames (terrein 17) en Holtum-Noord  

(terrein 28), goed lijken aan te sluiten bij de 

historische vermeldingen van instromende 

Germaanse groepen, en de manier waarop zij 

een positie verwierven binnen de laat-Romeinse 

samenleving,333 gaat het in de bestudeerde 

rapporten om sterk van elkaar verschillende 

gegevensbestanden. Alleen met een integrale 

analyse van zowel de bronnen (gebouwen, 

materiële cultuur, botanische gegevens) uit oude 

opgravingen en het (Malta-)onderzoek kan in 

detail onderzocht worden in welke mate het 

gebruik van etnische labels voor nieuwe 

fenomenen in de late vierde en vijfde eeuw is 

gerechtvaardigd.

Toch kan gesteld worden dat de geanalyseerde 

nederzettingsterreinen ten aanzien van 

bestaande opvattingen over de bewonings-

ontwikkeling op de zuidelijke zandgronden wel 

degelijk voor enkele bevestigingen hebben 

gezorgd. Als het gaat om de eerste kolonisatie-

fase van de zandgronden tegen het einde van de 

vierde eeuw, lijken de bovengenoemde terreinen 

van Alphen, Goirle, Helden en Holtum nieuwe 

nederzettingen van immigranten te zijn, net als 

de al bekende nederzettingen van Gennep, 

Geldrop en Bergeijk. Hoewel de gebouwplatte-

gronden geen definitief uitsluitsel geven, heeft 

het aardewerk uit de geanalyseerde terreinen 

toch sterke overeenkomsten met dat uit het 

Germaanse gebied; dit laat niet onverlet dat 

toch ook met de komst van Gallische groepen uit 

zuidelijkere streken rekening gehouden moeten 

worden.334 Interessanter is echter de vraag of 

deze kolonisatiefase inderdaad rond 450 of iets 

daarna eindigde, zeker wanneer men zoals 

Heeren ervan uitgaat dat het veelal om 

Germaanse of Frankische groepen ging, die als 

foederaten aan het Romeinse leger verbonden 

waren. Waarnemingen op basis van het 

vondstmateriaal uit enkele nederzettingen, maar 

vooral grafvelden in zowel het rivierengebied als 

op de zandgronden lijken hierop te wijzen.335  

Om met Halsall mee te redeneren zou een einde 

van deze fase rond het midden van de vijfde 

eeuw goed te begrijpen zijn omdat toen ook het 

West-Romeinse gezag in onze streken definitief 

wegviel; dit leidde volgens hem tot een directe 

afname van de druk van Germaanse groepen 

vanuit het noorden en oosten op de grens.336

Een dergelijke vooronderstelling is interessant, 

ervan uitgaande dat bovenregionale factoren 

van invloed waren op de ontwikkeling van de 

bewoning op de zandgronden. Dit wil echter niet 

zeggen dat na ca. 450 alle nieuwe nederzet-

tingen weer verlaten werden en dat – analoog 

aan het ‘Kempenmodel’ van Theuws – de 

zandgronden pas na het midden van de zesde 

eeuw opnieuw bevolkt raakten. Zowel voor 

westelijk deel van Brabant als Noord-Limburg 

bestaan diverse aanwijzingen voor een 

voortzetting van de laat-Romeinse bewoning in 

de gevorderde vijfde en zesde eeuw, zoals op de 

terreinen van Alphen, Gennep en mogelijk 

Venray-’t Brukske/Sint Antoniusveld (terrein 24). 

Daarnaast ontstonden ook weer nieuwe 

nederzettingen, veelal bestaande uit een enkel 

erf, zoals op de terreinen van Breda-Steenakker 

en Tilburg-Stappegoor (terrein 21). Van deze 

kleinschalige bewoning is het al helemaal niet 

bekend of dit gemeenschappen waren die al 

(elders) op de zandgronden woonden of zich op 

de geanalyseerde terreinen van buiten de regio 

vestigden. Zoals gezegd nuanceren ze het model 

van de herkolonisatie van de zandgronden na 

het midden van de zesde eeuw; alleen voor 

oostelijk Brabant lijkt deze aanname overeind  

te blijven, zoals ook de geanalyseerde 

nederzettingsterreinen van Nistelrode (terrein 

19) en Uden (terrein 22) onderschrijven. 

Vooralsnog tekent zich een zekere tweedeling af 

tussen westelijk Brabant met meer continuïteit 

en de Kempen in engere zin, waar die (nog) 

ontbreekt

7.6.5 Conclusie

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de 

afnemende invloed van het Romeinse gezag en 

de overgang naar nieuwe (Merovingische) 

machtsfactoren (of soms juist de afwezigheid 

hiervan) maar beperkt zichtbaar is in de opkomst, 

ontwikkeling en ondergang van de geanalyseerde 

nederzettingen. De bijdrage die historische 

bronnen kunnen leveren aan de ontrafeling van 

deze problematiek – hoe goed deze ook van een 

kritische analyse zijn voorzien – blijft evenzeer 

maar beperkt, zeker voor de noordwestelijke 

uithoek die de provincie Germania secunda in de 

late oudheid feitelijk was. Het zijn vaak de 

bijzondere vondsten, zoals in het geval van de 

schatvondst van Echt-Pey (terrein 26), waarbij 

een combinatie van archeologische en 
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historische bronnen kan leiden tot een beter 

inzicht in bepaalde processen.337 Ontwikkelingen 

op het niveau van lokale samenlevingen, de 

samenhang tussen individuele nederzettingen, 

kunnen vooralsnog het best vanuit een regionaal 

perspectief bestudeerd worden. Voor het 

onderzoeksgebied betekent dit dat zeker ook de 

regio’s buiten diegene die in de aangehaalde 

proefschriften van Dijkstra en Van der Velde 

bestudeerd zijn, integraal gesynthetiseerd 

moeten zouden worden. Beide onderzoeken 

laten immers zien dat door een combinatie van 

gegevens uit de bestudeerde rapporten, oud 

onderzoek en grafveldonderzoek het mogelijk is 

de historische problematiek van een 

desintegrerend Romeinse rijk en de (op)komst 

van ‘Germaanse/Frankische’ groepen te 

analyseren op het niveau van een regio. 

Daarvoor zijn wel betere beschrijvingen van de 

op de terreinen aangetroffen gebouwde 

structuren en materiële cultuur onontbeerlijk.  

Uit de analyse van de gebouwplattegronden 

blijkt immers dat elementen uit de Overrijnse 

huizenbouwtraditie op Zuid-Nederlandse 

nederzettingsterreinen aanwezig zijn.  

Maar alleen met een goede analyse van 

gebouwplattegronden, waarbij ook de 

constructiewijze aan de hand van de coupes 

doorgelicht wordt, kan op een gedegen manier 

onderzocht worden of het hier om lokale 

gevallen gaat, of om een systematische 

aanwezigheid van ‘Germaanse’ elementen.  

Op dezelfde wijze dient de aanwezigheid van 

handgevormd aardewerk met Overrijnse 

kenmerken, zoals de rheinweser-germanische 

Keramik, en in mindere mate de nordseeküstennahe 

Keramik, niet louter op vormtechnische en 

stilistische gronden vastgesteld te worden. 

Petrografische en chemische analyses zijn nodig 

om te bepalen of het bijvoorbeeld om lokaal 

vervaardigde producten of geïmporteerd 

aardewerk gaat, al zal dit in veel gevallen erg 

lastig vast te stellen zijn.

Wil men op basis van het geanalyseerde (Malta-)

onderzoek daadwerkelijk een effectieve bijdrage 

leveren aan het onderzoek naar de 

veranderingen in de laat-Romeinse samenleving 

van Zuid-Nederland, en de daarmee 

geassocieerde instroom van groepen, ideeën en 

objecten, dan is op veel vlakken nog een 

vertaalslag of heranalyse van de bronnen 

(opgravingsrapporten en -documentatie) nodig. 

De opkomst van nieuwe nederzettingen vanaf 

de late vijfde en vooral zesde eeuw in het 

midden-Nederlandse rivierengebied en het 

kustgebied biedt vervolgens interessante 

mogelijkheden voor het onderzoek naar de 

invloed van enerzijds de zuidelijke Frankische 

wereld en anderzijds de noordelijke Friese 

wereld op de lokale gemeenschappen. Als het 

Malta-onderzoek iets heeft opgeleverd dan is 

dat wel de vaststelling dat veel Zuid-

Nederlandse nederzettingen een opvallende 

voorkeur bestond voor het ‘Frankische’ 

draaischijfaardewerk. Een volgende stap in het 

onderzoek zou betrekking moeten hebben op de 

netwerken waardoor dit aardewerk in de 

nederzettingen belandde. Door de in de tijd 

geziene geleidelijke toename van opgravings-

gegevens zou het steeds beter mogelijk moeten 

zijn om regionale verschillen in de bewoning en 

samenleving vanaf de late zesde eeuw te 

begrijpen op het vlak van bovenregionale 

integratie en organisatie.

7.7 Kennisthema lange 
termijngeschiedenis

In de onderzochte rapporten wordt vooral 

ingegaan op de langetermijngeschiedenis van de 

vindplaats en/of nederzettingsterrein. De lange 

termijngeschiedenis van de regio blijft in de 

meeste gevallen buiten beeld. In tabel 7.12 zijn 

de bewoningsperioden of gebruiksduur van de 

nederzettingsterreinen, castella, waterwerken en 

de depositie per archeoregio op een rij gezet. 

Daarbij is in een aantal gevallen afgeweken van 

de in de rapporten aangegeven dateringen, 

omdat de aangetroffen vondsten nader 

aangescherpt konden worden door elders 

uitgevoerd onderzoek.

De tabel bevestigt in grote lijnen het eerder op 

basis van muntvondsten geschetste beeld voor 

de regionale ontwikkelingen in de laat-

Romeinse tijd. In het algemeen kan uit de tabel 

afgeleid worden dat de bewoning in de 

archeoregio’s direct ten noorden van de limes 

doorloopt aan het einde van de derde eeuw.  

In diezelfde periode lijkt een breuk op te treden 

in de bewoning op veel nederzettingsterreinen 

ten zuiden van de limes. Bij deze breuk mogen 

wel enkele kanttekeningen geplaatst worden.  
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Tabel 7.12  Overzicht van de bewoningsperiode of gebruiksduur (donkerblauw) van de nederzettingsterreinen,  
castella (C), waterwerken (W) en de depositie (D) per archeoregio. Van de met lichtblauw of vraagteken 
gemarkeerde tijdvakken is minder of niet zeker of de nederzettingsterreinen of waterwerken op dat 
moment wel in gebruik waren. < = bewoning/gebruik begint eerder; > = bewoning/gebruik gaat langer 
door; obv = op basis van.

250-
275

275-
300

300-
325

325-
350

350-
375

375-
400

400-
425

425-
450

450-
475

475-
500

500-
525

525-
550

550-
575

575-
600

600-
625

 

2 Utrechts-Gelders zandgebied                        

3 Ede-Veldhuizen <                           

2 Ede-Uitvindersbuurt <                               

1 Ede-Op den Berg/Paasberg <                              > 

4 Leersum-Middelweg                              

                       

3 Overijssels-Gelders zandgebied                                  

6 Didam-Kerkwijk/Randweg <                           

7 Wehl-Hessenveld/Oldershove <                                > 

5 Didam-Aalsbergen/Kollenburg                            

                       

4 Brabants zandgebied                                  

12 Breda-Steenakker/Huifakker/ 
Heilaar

<                                >?

16 Grubbenvorst (-De Soom)                            

10 Asten-Prins Bernhardstraat                        

11 Baexem-Haelensche Beek   W                      

15 Goirle-Huzarenwei                        

17 Helden-Schrames <                              > 

9 Alphen                             > 

21 Tilburg-Stappegoor                   obv 
C14

        >?

8 Aalst-Tongelreep               W             > 

24 Venray-’t Brukske/ 
Sint Antoniusveld

<                              > 

23 Venlo-Hout Blerick                             > 

20 Someren-Waterdael         obv 
graf-
veld

                > 

14 Cuijk-Dommelsvoort   ? ? ? ? ? ?             > 

22 Uden-Schouwstraat (vpl. 24)           ? ?       obv 
graf-
veld

    > 

19 Nistelrode-Zwarte Molen <                            > 

13 Budel-Noord (Duitse School) <                            > 

18 Herpen-Wilgendaal                           > 

                       

5 Limburgs zandgebied                                  

32 Wijchen-Centrum <                              > 

29 Nijmegen-Kops Plateau                           >
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  250-
275

275-
300

300-
325

325-
350

350-
375

375-
400

400-
425

425-
450

450-
475

475-
500

500-
525

525-
550

550-
575

575-
600

600-
625

 

28 Holtum-Noord <                         

27 Gennep-Centrum/West <  ?                          

26 Echt-Pey         D            

31 Well-Aijen                            

30 Schipperskerk-Koeweide                           > 

25 Afferden-Gening <                ? ? ? ? ? ? ? > 

                       

6 Limburgs lössgebied                                  

35 Kerkrade-Holzkuil <                         

38 Maastricht-Heukelstraat <                         

33 Borgharen-Daalderveld/ 
Pasestraat

<                            > 

34 Geleen-Geleenderveld (vpl. 23) <                           

37 Maastricht-Centrum <    C                         > 

39 Simpelveld-Centrum <              ? ?             > 

36 Maastricht-Caberg                           > 

                       

11 Hollands duingebied                                  

40 Katwijk aan Zee-Zanderij/ 
Westerbaan

<                              > 

44 Voorburg-Arentsburg <                            > 

42 Naaldwijk-Hoogwerf/Hoogeland <                            > 

41 Leiden-Boshuizerkade                           > 

43 Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest 
Zuid

                          > 

                       

12 Hollands veengebied                                  

45 Koudekerk aan den Rijn- 
Lagewaard

                          > 

                       

13 Utrecht-Gelders rivierengebied                                  

62 Tiel-Medel                        

51 De Meern-Hoge Woerd (LR69) <  C C                      

71 Woerden-Kerkplein <  C C                    

54 Ewijk-Keizershoeve/Grote Aalst <                         

53 Empel-De Werf                                  

55 Geldermalsen-Hondsgemet/ 
Rijs en Ooyen

<                         

47 Beneden Leeuwen-De Ret <                         

46 Arnhem-Schuytgraaf (vpl. 7) <                           

68 Vechten-Fectio <  C                         > 

59 Nijmegen-Centrum <    C                           > 

49 Cuijk-Centrum <      C                         > 

65 Utrecht-Centrum <  C                           > 

72 Zetten-Den Hartog                             > 
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  250-
275

275-
300

300-
325

325-
350

350-
375

375-
400

400-
425

425-
450

450-
475

475-
500

500-
525

525-
550

550-
575

575-
600

600-
625

 

48 Bergharen-De Weem                             > 

58 Lent <                              > 

50 Cuijk-De Beijerd & ‘t Riet                             >?

56 Houten-Loerik/Zuid                           > 

63 Tiel-Passewaaijse Hogeweg <                         

67 Valburg-Molenzicht <                             

60 Odijk-Singel West/ 
Schoudermantel

                            > 

70 Vleuten-Haarzicht   ? ? ? ?                   > 

61 Ressen-De Boel                            

52 Elst-Grote Molenstraat       ? ? ? ?     W         > 

66 Utrecht-Terweide (LR41-42)                        

69 Vleuten-Appellaantje (LR55)                           > 

57 Kerk-Avezaath Huis Malburg/ 
De Stenen Kamer

                          > 

64 Utrecht-A2 (LR51/54)                           > 

                       

14 Zeeuws kleigebied                                  

73 Grijpskerke-Aagtekerke           ? ?                    

Zo heeft veel van het derde-eeuwse aardewerk 

dat op nederzettingsterreinen is aangetroffen 

niet de vereiste resolutie om een bewonings-

hiaat aan het einde van die eeuw te kunnen 

herkennen. Als dit aardewerk slechts 

oppervlakkig bestudeerd wordt, zoals bij de 

uitwerking van het aardewerk in de 

geanalyseerde rapporten veelvuldig het geval is, 

wordt dikwijls op basis van de algemene 

dateringen, die aan derde-eeuws aardewerk in 

de aardewerkpublicaties zijn toegekend, 

geconcludeerd dat de nederzetting rond het jaar 

270 of eerder is opgegeven.338 Doordat het 

gevonden aardewerk slechts mondjesmaat 

beschreven en afgebeeld is, is het bovendien 

niet mogelijk de dateringen achteraf bij te 

stellen.339 Als het aardewerk gedetailleerd wordt 

bestudeerd is het in een aantal gevallen mogelijk 

ook het relatief weinige goed te dateren 

aardewerk uit de tweede helft van de derde of 

het begin van de vierde eeuw te traceren. Zo kon 

op basis van weinig (rand)fragmenten van 

aardewerk van het terrein Breda-Steenakker 

vastgesteld worden dat deze nederzetting zeker 

tot rond het jaar 300 bewoond moet zijn 

geweest, mogelijk zelfs nog iets langer.340

Duidelijke aanwijzingen voor een bewonings-

continuïteit op de overgang van de derde naar 

de vierde eeuw lijken, met uitzondering van 

Breda-Steenakker, op de Brabantse- en 

Limburgse zandgronden en in het Hollands 

Duingebied grotendeels te ontbreken. Over het 

Hollandse klei- en veengebied en het Zeeuwse 

kleigebied kunnen daarover in het geheel geen 

uitspraken gedaan worden door het ontbreken 

van voldoende gegevens. Tabel 7.12 laat 

vermoeden dat nogal wat nederzettings-

terreinen in het Limburgs lössgebied en het 

Utrechts-Gelders rivierengebied wellicht ook 

geen bewoningshiaat aan het einde van de 

derde eeuw hebben gekend. Voor zowel het 

derde kwart van de derde eeuw als het eerste 

kwart van de vierde eeuw zijn hier aanwijzingen 

voor bewoning gevonden. Dit suggereert dat 

misschien wel sprake is geweest van een 

bewoningscontinuïteit gedurende het vierde 

kwart van de derde eeuw. Of ook sprake is 

geweest van een bevolkingscontinuïteit valt niet 

hard te maken. Hiermee rijst de vooralsnog 

onbeantwoorde vraag of de nieuwe bewoners 

uit de eerste helft van de vierde eeuw bewoners 

uit de regio of nieuwkomers van elders zijn 

(bevolkings- versus bewoningscontinuïteit).

Op basis van deze observaties zijn in de tabel bij 

een aantal nederzettingsterreinen lichtgrijze 

markeringen met een vraagteken aan het einde 

338  Op de achtergrond spelen verschillen in 

de gebruikte typologieën voor het 

midden- en laat-Romeinse aardewerk 

en de daaraan gekoppelde dateringen 

een grote rol bij deze problematiek.
339  Van Enckevort 2012, 254-255.
340  Van Enckevort 2004, 351. Hiertoe mag 

ook nog de wrijfschaal op p. 305,  

afb. 13.9.48 gerekend worden.
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van de derde eeuw geplaatst. Bij toekomstig 

onderzoek zou meer aandacht aan het eventueel 

aanwezige aardewerk uit de tweede helft van de 

derde eeuw en/of late derde eeuw geschonken 

kunnen worden, waardoor duidelijk wordt of er 

daadwerkelijk sprake is geweest van een einde 

van de bewoning in de tweede helft van de 

derde eeuw. In dit verband kan nog wel 

opgemerkt worden dat het Limburgs lössgebied 

en het Utrechts-Gelders rivierengebied op basis 

van de hiervoor gepresenteerde muntanalyses 

juist die regio’s zijn waar de bewoning in de laat-

Romeinse tijd gecontinueerd werd.

In grote lijnen kan verder uit de tabel afgeleid 

worden dat delen van de bevolking in het 

Utrechts-Gelders zandgebied hun neder-

zettingen in de jaren 400-450 lijken te hebben 

verlaten. In het Overijssels-Gelders zandgebied 

lijkt een gedeeltelijke ontvolking pas rond 500 

plaats te vinden. Mogelijk zijn deze groepen de 

verlaten limes over getrokken en hebben zij zich 

(of juist niet) in zuidelijker streken gevestigd.

Uit de tabel kan in grote lijnen ook afgeleid 

worden dat het aantal nederzettingen ten zuiden 

van de Rijn aan het einde van de derde eeuw 

langzaam afneemt, om vanaf het laatste kwart 

van de vierde eeuw weer toe te nemen. Op het 

breukvlak van de laat-Romeinse tijd en de 

vroege middeleeuwen neemt het aantal 

nederzettingen plotsklaps weer af, om daarna 

weer langzaam maar continu tot aan het einde 

van de zesde eeuw te groeien. Opvallend genoeg 

is het aantal nederzettingen aan het einde van 

de derde eeuw min of meer gelijk aan dat in de 

tweede helft van de vierde eeuw en aan het 

einde van de zesde eeuw. Deze constatering gaat 

echter wel voorbij aan de regionale 

ontwikkelingen die ook uit de tabel zijn  

af te leiden.

Gedurende de vierde eeuw blijven het Utrechts-

Gelders rivierengebied en het Limburgs 

lössgebied min of meer continu bewoond.  

Het Brabants en Limburgs zandgebied lijken een 

bewoningshiaat te kennen tot het laatste kwart 

van de vierde eeuw. In de late vierde eeuw 

worden juist in deze archeoregio’s nieuwe 

nederzettingen gesticht. Het Hollands 

duingebied lijkt gedurende de vierde en de 

eerste helft van de vijfde eeuw nagenoeg 

onbewoond.

In de eerste helft van de vijfde eeuw neemt het 

aantal nederzettingen op de zandgronden toe. 

In het Utrechts-Gelders rivierengebied en het 

Limburgs lössgebied stokt de bewoning rond het 

midden van de vijfde eeuw op een aantal 

nederzettingsterreinen. Mogelijk is dit te 

relateren aan het definitief verdwijnen van het 

Romeinse gezag in de Lage Landen. Juist vanaf 

dat moment, maar ook daarna, worden nieuwe 

nederzettingen in het Hollands duingebied 

gesticht. Daarna neemt in nagenoeg elke 

archeoregio het aantal nederzettingen langzaam 

toe. Bovendien kondigt zich aan het einde van 

de zesde eeuw voorzichtig een tweede 

kolonisatiegolf aan op de Brabantse 

zandgronden. In grote lijnen weerspiegelen de 

beschreven ontwikkelingen in de verschillende 

archeoregio’s het beeld dat bij de verspreiding 

van vindplaatsen met munten door de tijd in 

paragraaf 7.5.2 is waargenomen.



241

—
8 Vragen en aandachtspunten  

voor de NOaA 2.0

In dit laatste hoofdstuk zal invulling gegeven 

worden aan het tweede deel van de 

projectopdracht, namelijk het formuleren van 

vragen voor de NOaA 2.0. Tevens zullen per 

kennisthema aanbevelingen gedaan worden 

voor het toekomstige onderzoek naar de 

periode 300-600 n. Chr. in Zuid-Nederland. 

Alvorens over te gaan tot het formuleren van 

deze vragen, die sturend kunnen zijn voor 

toekomstig (Malta-)onderzoek, moet eerst een 

kritische vraag gesteld worden: in welke mate 

zijn de vragen uit de NOaA 1.0 beantwoord en 

daarmee overbodig? Zoals uit het voorgaande 

naar voren komt, blijkt hier maar nauwelijks 

sprake van te zijn. Want wanneer de NOaA 1.0 al 

is geraadpleegd bij het opstellen van een 

Programma van Eisen en wanneer men sinds het 

verschijnen van de NOaA 1.0 in de Malta-

rapporten al geprobeerd heeft een antwoord te 

geven op een van de vragen, dan nog is de 

reikwijdte van deze vragen vaak veel groter, dan 

binnen een rapport redelijkerwijs aan bod kan 

komen. Een bijkomend probleem bij het 

raadplegen van de NOaA 1.0 is dat de wijze 

waarop deze vragen per hoofdstuk zijn 

geformuleerd verschillend is, en soms geheel 

ontbreken.  

In het verlengde van de opzet van de nieuwe 

NOaA 2.0, zal bij het formuleren van nieuwe 

vragen (of de oude vragen opnieuw) duidelijk 

gesteld moeten worden dat deze niet per 

definitie in de rapporten beantwoord moeten 

(kunnen) worden.1 De Malta-rapporten zullen de 

bouwstenen moeten leveren voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen door 

een goede en duidelijke uitwerking, datering en 

presentatie van de tijdens archeologisch 

onderzoek aangetroffen sporen van gebouwen, 

waterputten en andere structuren en het 

vondstmateriaal. Om dit te kunnen doen zijn 

overzichtswerken waarin typologieën van 

gebouwen en materiaalgroepen uit de periode 

300-600 nader zijn uitgewerkt en 

synthetiserende studies als onderhavig rapport 

als hulpmiddel noodzakelijk. Deze overzichten 

zijn in onvoldoende mate voorhanden of deels 

versnipperd aanwezig in voor auteurs van 

rapporten veelal onbekende publicaties en 

rapporten. Daarin worden dikwijls in verder weg 

gelegen regio’s ontwikkelde typologieën 

gebruikt die slechts ten dele bruikbaar zijn voor 

Zuid-Nederland. Het ligt echter niet voor de 

hand dat beter toepasbare typologieën voor ons 

onderzoeksgebied in de archeologische 

rapporten zelf ontwikkeld worden. Eerder is dit 

een taak voor de universitaire archeologie, maar 

of deze instituten in Nederland daartoe nog in 

staat zijn mag worden betwijfeld, gezien de 

sterke afname aan medewerkers sinds de jaren 

negentig van de vorige eeuw. Daarnaast zijn ook 

inhoudelijke kanttekeningen te zetten bij de 

universitaire opleidingen. ‘The tendency to 

generalise and broaden the curricula of archaeology 

leads to the situation that most students who finish  

a BA or a MA in archaeology are not really ready to 

function in the context of the archaeology of the 

Netherlands. Of course, not all of them will be active 

as archaeologists but those who do are now less 

prepared than those who finished their MA 20 years 

ago. The amount of literature read by BA and MA 

students on Dutch archaeology is meagre which leads 

to an insufficient level of knowledge of important 

themes, contexts and processes in the past. Moreover 

there is insufficient room for in depth appropriating 

knowledge of material culture.’2

8.1 Vragen NOaA

In de NOaA 2.0, die sinds 31 maart 2016 online 

raadpleegbaar is, worden veel vragen aangereikt 

die gebruikt kunnen worden bij het schrijven van 

een Programma van Eisen.3 De reikwijdte van 

deze vragen houdt het midden tussen concreet 

en praktisch toepasbaar tegenover abstract en 

van wetenschappelijke aard. Voor de 

onderzoeksperiode zijn vier vragen specifiek 

uitgelicht onder het overkoepelende 

onderzoeksthema (no. 16) ‘Overgang Romeinse 

tijd - Vroege middeleeuwen’. Drie van deze 

nieuwe NOaA-vragen (vraag 59, 62 en 113) 

sluiten in grote mate aan bij enkele van de 

hieronder opgesomde vragen uit de NOaA 1.0. 

Een vierde vraag heeft betrekking op het 

kennisthema bewoning in het Noord-

Nederlandse kustgebied (vraag 52) en valt buiten 

het bereik van de projectopdracht. Op grond van 

hun operationalisering voor de NOaA 2.0 zijn 

deze drie vragen hier ondergebracht bij de 

kennisthema’s bewoning en materiële cultuur.

Omdat veel van de vragen met betrekking tot de 

onderzoekperiode die uit de NOaA 1.0 konden 

worden overgenomen of afgeleid, nog niet of 

slechts ten dele door Malta- of andersoortig 

onderzoek zijn beantwoord, zijn deze hieronder 

1  Groenewoudt et al. 2016, 8.
2  Theuws 2016, xi.
3  URL: https://archeologieinnederland.

nl/node/531, geraadpleegd op 20-12-

2016. Zie ook Groenewoudt et al. 2016.
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per kennisthema geordend. Ze zijn nog steeds 

relevant en kunnen gebruikt worden tijdens de 

uitvoering van het archeologische onderzoek, 

zowel in het veld als tijdens de uitwerking. 

Daarbij realiseren de auteurs zich wel dat veel 

van deze vragen de reikwijdte van een doorsnee 

onderzoek overstijgen. In tegenstelling tot in de 

NOaA 2.0 zijn de vragen niet verder 

geoperationaliseerd, maar worden in de 

volgende paragraaf per kennisthema 

aanbevelingen gedaan die moeten zorgen voor 

een betere kwaliteit van de basisgegevens.

A. Bewoning

• Na 270 lijkt er in elke regio sprake van een 

terugloop van de bevolking. Is er werkelijk 

sprake van een bevolkingsafname of zijn er 

redenen dat deze (gedeeltelijk) buiten het 

archeologische gezichtsveld valt?

• Wat zijn de oorzaken van de regionale 

verschillen in bewoningscontinuïteit?

• Van verschillende castella in de limeszone is 

bekend dat deze in de vroege middeleeuwen 

een belangrijke rol speelden als machtscentra 

van lokale heersers. Geldt dat ook voor 

nederzettingen buiten de limes? En op welke 

wijze onderscheiden zij zich van andere 

nederzettingen?

• Op welke wijze ontwikkelden zich de 

nederzettingen en de gebouwplattegronden? 

Is er sprake van regionale verschillen, en zo ja 

bij welke regio buiten Zuid-Nederland sluiten 

die het best bij aan?

• Liggen in de directe omgeving van de 

vindplaats oudere of jongere nederzettingen 

uit de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen?

• Uit de analyse van de rapporten blijkt dat 

sommige nederzettingen zich vanaf de laat-

Romeinse tijd enkele malen over korte afstand 

verplaatsten (‘zwervende nederzettingen’), 

om uiteindelijk op de locatie terecht te komen 

van de huidige bewoningskern. Is in deze 

gevallen sprake van bewonings- of 

bevolkingscontinuïteit?

Relevante NOaA 2.0-vraag
• Welke rol speelden Romeinse nederzettingen, 

gebouwen, tempels en structuren nadat ze 

hun primaire functie hadden verloren?  

(vraag 62)

B. Locatiekeuze

• Wat is de rol van de in de midden-Romeinse 

tijd aangelegde infrastructuur in latere tijd?

C. Materiële cultuur

• In hoeverre draagt de analyse van 

vondstmateriaal uit goed gedateerde gesloten 

contexten bij aan onze kennis van de datering 

van de materiële cultuur in de verschillende 

perioden?

• Op welke wijze ontwikkelde zich het 

(handgevormd) aardewerk (onder andere 

voetbekers, rheinweser-germanische Keramik, 

Hessens-Schortens aardewerk, nordsee-

küstennahe Keramik) door de tijd en wat is de 

daterende waarde ervan? Zijn er regionale 

verschillen, en zo ja waaruit bestaan die?

• Wat zijn in de afzonderlijke regio’s in de tijd 

gezien de gidscategorieën van lokaal en 

geïmporteerd aardewerk?

• Hoe groot is het aandeel van buiten de regio 

vervaardigd aardewerk in het aardewerk-

spectrum? Vertoont de instroom fluctuaties  

in de tijd?

• In hoeverre kan handgevormd aardewerk een 

rol spelen bij het onderzoek naar etniciteit?

• De verspreiding van de Domburgfibulae in de 

tweede helft van de zesde en de zevende 

eeuw concentreert zich grotendeels in het 

kust- en het rivierengebied. Hebben we hier te 

maken met een ethnic marker van de vrouwen-

dracht uit het Friese gebied, als product van 

het groeiende contact tussen de ‘nieuwe 

Friezen’ met de Frankische wereld?

• Waarvoor gebruikte men het ter plekke of 

elders gewonnen natuurstenen of keramische 

bouwmateriaal uit de midden-Romeinse tijd?

Relevante NOaA 2.0-vragen
• Welke materiële, socio-economische en 

landschappelijke effecten hadden de opkomst 

en later het wegvallen van Romeinse 

netwerken (materieel en immaterieel) en 

afzetmarkten? (vraag 59)

• Wat zijn de aard en herkomst van sier- en 

gebruiksvoorwerpen uit de periode c. 400-600 

AD? (vraag 113)
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4  Zie ook Theuws 2016, xii.
5  Hiddink 2014; Theuws 2014.

D. Gemeenschap/samenleving

• In welke mate levert de systematische 

bestudering van de materiële cultuur een 

bijdrage leveren aan het onderzoek naar 

uitwisselingssystemen (de afzet van surplus, 

ruilhandel, geld-, markt- of peasant-

economie), handelsnetwerken (bijvoorbeeld 

de rol van de rivieren bij transport), culturele 

beïnvloeding (zoals Frankisering, Friese 

invloed) en sociale differentiatie (opkomst en 

ontwikkeling van elitegroepen)?

8.2 Aanbevelingen voor Malta-
onderzoek

De versnippering van het moderne archeo-

logische onderzoek, waarbij achtereenvolgens 

verschillende partijen op hetzelfde neder-

zettingsterrein opgravingen uitvoeren, komt de 

kwaliteit van het onderzoek niet ten goede.4  

Dit is ook tijdens de bestudering van de 

rapporten vastgesteld. Onderzoekers maakten in 

de meeste gevallen geen of zeer beperkt gebruik 

van de resultaten van eerder uitgevoerd 

onderzoek op hetzelfde nederzettingsterrein. 

Opgravingsoverzichten waarin ouder onderzoek 

is geïncorporeerd ontbreken dan ook meestal en 

ook vond meestal geen vergelijking plaats 

tussen het vondstmateriaal uit de verschillende 

opgravingscampagnes. Een gunstige 

uitzondering vormden de onderzoeken 

Borgharen-Daalderveld en Herpen-Wilgendaal 

en het onderzoek naar de munten uit Holtum-

Noord. Een belangrijke aanbeveling is dan ook 

dat onderzoekers meer naar de resultaten van 

voorgaand onderzoek zouden moeten kijken bij 

de uitwerking van het onderzoek naar de 

terreinen waar zij opgravingen verrichten.

Uit de analyse van de rapporten is duidelijk 

geworden dat veel van de gepubliceerde 

gegevens niet of in onvoldoende mate gebruikt 

kunnen worden voor een synthetische analyse 

van de opgravingsgegevens. Net als in dit 

rapport (nog) geen sluitende antwoorden op de 

formuleerde onderzoeksvragen gegeven kunnen 

worden, zal ook in menig Malta-rapport slechts 

ten dele antwoord op relevante NOaA-vragen 

gegeven kunnen worden. Daarom volgt 

hieronder een aantal aanbevelingen waarmee in 

ieder geval de kwaliteit van de gepubliceerde 

opgravingsgegevens vergroot wordt, en 

waardoor deze beter geschikt zijn voor een 

synthetiserende analyse.

Algemeen

• Bij opgravingen op nederzettingsterreinen uit 

de onderzoeksperiode (maar in prinicipe ook 

daarbuiten) is het aan te raden om een 

(eerste) opgravingsvlak in de cultuurlaag, op 

enkele decimeters boven de C-horizont aan te 

leggen.

• Zorg dat alle rapporten digitaal in Archis3 en 

EDNA aangeleverd worden en op een 

adequate wijze voorzien worden van een 

metadatering.

• Overweeg het toevoegen van een 

ABR-periode midden-Romeinse tijd C die 

duurt van 270 tot 300, zodat het niet 

noodzakelijk is materiaal uit de tweede helft 

of het laatste kwart van de derde eeuw per 

definitie als laat-Romeins (ROMLA) te dateren. 

A. Bewoning

• Publiceer gebouwplattegronden en overige 

structuren op een wijze waarbij zowel de 

vlaksporen als de coupetekeningen in een 

oogopslag inzichtelijk zijn. Hiddink en Theuws 

hebben goede richtlijnen gegeven voor een 

heldere publicatietekening.5 Gebruik de 

blokjesmethode of de technische methoden.

• Zorg voor een heldere overzichtsplattegrond 

van een nederzetting met daarin de structuren 

geaccentueerd die per bewoningsfase 

voorkomen.

• Combineer de (gegeorefereerde) informatie 

van voorgaand onderzoek op hetzelfde 

nederzettingsterrein met de eigen 

werkputtenoverzichten en opgravings-

plattegronden.

• Betrek de resultaten van voorgaand 

onderzoek op hetzelfde nederzettingsterrein 

in de analyse en synthese van het onderhavige 

onderzoek.

B. Locatiekeuze

• Gebruik het digitaal hoogtebestand en 

historische topografische kaarten voor een 

ruimtelijke analyse van de locatie van de 

vindplaats, indien mogelijk ook in relatie tot 

relevante nabijgelegen vindplaatsen.
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C. Materiële cultuur

• Van handgevormd en gedraaid aardewerk 

dient een representatief aantal (rand)

fragmenten getekend en afgebeeld te worden, 

bij voorkeur een selectie van zowel bekende 

typen als typologisch (nog) onbekende 

fragmenten.

• Maak foto’s van specifieke of generieke 

baksels (oppervlak en breuk), zodat duidelijk 

wordt om welke producten het gaat.  

Denk hierbij aan de handgevormde 

aardewerkgroepen, die kenmerkend zijn voor 

de laat-Romeinse of vroeg-Merovingische 

tijd. Dit zelfde geldt voor typische ruwwandige 

baksels, zoals Eifelwaar en regionale 

fabricaten.

• Beeld glasfragmenten en voorwerpen zoveel 

mogelijk af, al dan niet alleen met een foto, of 

met zowel een tekening als een foto.

• Beeld metalen voorwerpen zoveel mogelijk af, 

al dan niet alleen met een foto, of met zowel 

een tekening als een foto.

• Presenteer vondstmateriaal, door middel van 

tabellen, tekeningen en eventueel foto’s, niet 

alleen per vondstcategorie of groep, maar bij 

voorkeur ook per spoor- of structuurcontext.

• Onderzoek de (financiële en logistieke) 

mogelijkheden voor specialistisch onderzoek, 

liefst al in een zo vroeg mogelijk stadium. 

Denk hierbij aan:

• petrografisch en/of chemisch onderzoeken 

naar aardewerk, bouwkeramiek en 

natuursteen;

• dendrochronologisch en/of 
14C-dateringsonderzoek;

• macrobotanisch en palynologisch onderzoek 

naar botanische resten;

• palynologisch, parasitologisch, isotopen- en 

DNA-onderzoek bij menselijk botmateriaal (in 

een grafcontext).

D. Gemeenschap/samenleving

• Richt de analyse en synthese van een 

onderzoek zoveel mogelijk op de onderzochte 

vindplaats en de directe omgeving/

nabijgelegen vindplaatsen. Gebruik daarbij 

bestaande syntheses voor de regio, indien 

aanwezig.

• Het beantwoorden van de overkoepelende 

onderzoeksvragen is vaak alleen mogelijk op 

basis van een breder, meer omvattend 

onderzoek. Richt het beantwoorden daarvan 

vooral op de onderzochte vindplaats en maak 

duidelijk wat de potentie is voor het 

onderzoek op een hoger niveau/

overkoepelende schaal.
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Deze publicatie presenteert de resultaten van een synthetiserende analyse van een groot 
aantal archeologische rapporten die betrekking hebben op de overgang van de laat-Romeinse 
tijd naar de vroege middeleeuwen in Zuid-Nederland. Lange tijd stond deze periode bekend 
als ‘de donkere eeuwen’ omdat er weinig over bekend was. Op basis van gegevens uit deze 
sinds 1997 gepubliceerde rapporten is onderzoek gedaan naar thema’s als bewoning, locatie-
keuze, gemeenschap/samenleving, materiële cultuur en langetermijnperspectief. In de 
analyse stonden onder andere nederzettings- en huisplattegronden en materiaalgroepen  
als aardewerk en munten centraal. Op basis hiervan zijn onderzoeksvragen en handreikingen 
geformuleerd voor toekomstig onderzoek naar nederzettingsresten uit de periode 300-600  
n.Chr. in het gebied ten zuiden van de grote rivieren. Met deze synthese zijn ‘de donkere 
eeuwen’ in een nieuw licht komen te staan. 

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en 
liefhebbers die zich bezighouden met archeologie. 

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst  
een verleden.


